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  ــــــداءــــــإهـ

  

هاد االجت...ألوان الحب والوفاء....لوان بأبهى األ الكلماتلي أبهى  الى من رسموإ
 أمي وأبي نور حياتي...الضياء  هواالخالص من أجل مستقبل يملؤ

خذ بيدي ليفتح لي أبواب المستقبل أعتمة الليل ونار طرقي في أإلى نور القمر الساطع الذي 
  أخي العزيز محمد

  حبابأخواتي وإخوتي األ.... إلى من لم يبخلوا علي بشئ لتذليل أي مصاعب تواجهني

ي تمشرف إليكإلى شجرة السنديان الوافرة التي تظل بظاللها على طلبة الجامعة           
  ة إيناس ناصرالدكتور

  أهدي ثمرة جهدي .... إلى كل طالب علم
  

  

  

  

  رانــة جبــشادي: الباحثة

  القـــــدسجامـــــعة 
 

 

 

 

                       



  أ
 

  

  

  

  

  ـــــــرارإقـــــــــــ

الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وإنها نتيجة أبحاثي الخاصة  أقر أنا مقدمة

باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا 

  .ألي جامعة أو معهد

  

  

   : التوقيع

  شادية داود محمد جبران: االسم

  7/12/2013 :التاريخ

  

 



 ب 

 

  وعرفانشكر 

  

 الذي العالمين رب اهللا الحمد العظيم اهللا صدق ) لََأزِيدنَّكُم شَكَرتُم لَِئن ربكُم تََأذَّن وِإذْ(: تعالى اهللا قال 

 بإحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعلى الكريم رسولنا على والسالم والصالة العمل، هذا إنجاز على أعانني

  .الدين يوم الى

إلشرافها ودعمها لي طيلة فترة " إيناس ناصر" بالشكر والتقدير الوفير لمعلمتي الفاضلة الدكتورة أتقدم 

إعداد الرسالة والتي بذلته من وقتها وجهدها، وإتساع صدرها لإلجابة عن تساؤالتي، فكان لثمرة 

زاها اهللا خيرا توجيهاتها السديدة والمستمرة ما أعانني على تخطي الصعاب وهيئ لي فرصة النجاح، فج

  .على جهودها المثمرة

لجنة التحكيم على ما قدموه لي من مالحظات قيمة، والذين ساهموا اء كما وأتقدم بالشكر إلى أعض  

  .برأيهم وعلمهم في تحكيم أدوات الدراسة

  قسم التربية في جامعة القدس/ كما وأتقدم بخالص شكري للهيئة التدريسية في قسم الدراسات العليا

يطيب لي أن أتقدم ببالغ شكري وتقديري إلى أعضاء لجنة المناقشة اللذان تفضال بقبول مناقشة هذه كما 

  . الرسالة، وأبديا مالحظاتهما القيمة لكل ما هو مفيد للرفع من قيمة هذا العمل وتقويمه

  

  الباحثة 

 ــرانشـــــاديـــة داود جــب



 ج 
 

  الملخص

ساسية الدنيا إلستراتيجيات التفكير ديد مدى ممارسة معلمي المرحلة األإلى تح الدراسة هذه تهدف

 هدفتالصف، كما  غرفةالسابر في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم، ومن خالل مالحظتهم في 

  .إلى تحديد االختالف بين نتائج االستبانة ونتائج بطاقة المالحظة

ساسية الدنيا في محافظة بيت لحم للعام الدراسي من جميع معلمي المرحلة األمجتمع الدراسة  تكون

تم  ومعلمة معلما) 160(من  معلم ومعلمة، تكونت عينة الدراسة) 363(وبلغ عددهم 2013- 2012

  .من المجتمع األصلي للدراسة%) 44(شكلت نسبةبالطريقة الطبقية العشوائية،  و اختيارهم

ممارسة معلمي المرحلة االساسية استبانه لقياس مدى ة قامت الباحثة بإعداد هداف الدراسأ ولتحقيق

استراتيجيات  استراتيجيات أساسية تتضمن تسعة، وقد اشتملت االستبانة الستراتيجيات التفكير السابر

 منت المجاالتحظة تضبطاقة مالكما عملت الباحثة على إعداد  ،فقرة) 35(فرعية موزعة على 

معلما ومعلمة من ) 8(، حيث بلغ عدد المشاركين في المالحظةالسابر التفكير الرئيسية الستراتيجيات

  .داتي الدراسةدراسة، وتم التحقق من صدق وثبات أمجتمع ال

الوصفي باستخراج األعداد والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  المنهجتم استخدام كما 

  .وتحليل التباين األحادي) T-test) (ت(اد العينة، واختبارواإلنحرافات المعيارية لدى أفر

 مدىساسية الدنيا في أن وجهة نظر معلمي المرحلة األ: لى النتائج التاليةوقد توصلت الدراسة إ

 غرفةستراتيجيات التفكير السابر كبيرة، ودرجة ممارستهم من خالل مالحظتهم في ممارستهم ال

مدى ممارسة معلمي المرحلة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ، وأنه الصف متوسطة 



 د 
 

الجنس، المؤهل العلمي، التخصص، ( سابر تعزى لمتغيراتالستراتيجيات التفكير ال ساسية الدنيااأل

   .)سنوات الخبرة

جراء بحوث أخرى شبيهة في مجال التفكير السابر ولكن من خالل العمل على بإ وقد أوصت الباحثة

  .مستوى التفكير السابر لدى المتعلمين أو أبحاث تجريبية تتعلق بالموضوع معرفة
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Abstract 

This study aimed to determine the using of probing thinking strategies by the teachers 

who are working with the elementary classes in the city of Bethlehem, and that 

happened by observing their classes. It also aimed at defining the difference between 

the results of the probe and those of the observation card. 

The research society was all teachers in Bethlehem who taught elementary classes in 

2012-2013. They were (363) teachers from both sexes. The research sample consisted 

of (160) teachers who were chosen randomly. The percentage of the research sample 

was (44%) of the total percentage of the whole society. 

To achieve the research objectives, the researcher made in effective checklist to 

measure the use of probe thinking strategies by the teachers who teach elementary 

classes. The checklist had nine major strategies which were divided into (35) 

paragraphs. so long, the researcher worked on preparing an observation card. This 

comprehended the main fields of the prober’s  thinking. The number of the teachers 

who participated in that observation cards was (8) teacher of the research society.  The 

credibility and validity of the study instrument were  proved. 

The Descriptive Syllabus was used to get the numbers, Percentages mathematical 

averages, Standard deviation of the sample individuals, (T- test) and the analysis of 

variance. 

The study concluded That according to the teachers, the average of using the probe 

thinking strategies was very high, while by watching them in their classes, their use of 

the prober thinking strategies was almost low. 



 و 

 There were no Statistical differences between the use of prober thinking strategies by 

elementary level teachers according to any variables (gender, qualification, 

specialization or the number of years in working as teachers). 

The researcher  recommended that there should have been other similar researches  

discussed the importance of the prober thinking and that could have been made by 

working on discovering the importance of prober thinking to the teachers or making 

more Experimental Researches  about the above subject .      
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  الفصل االول

  المقدمة 1.1

 فيه المعرفة حيث انها لم تعد غاية في حد ذاتها، بل انها وسيلة للتعلم، اذ تتفجرنحن نعيش في عالم 

ويصنف ان المتعلم ينتقل من معرفة الى معرفة جديدة عبر وسائط معينة هي مهارات التفكير، 

مهارات التفكير الدنيا، : مهارات التفكير في فئتين رئيسيتين هما)  Newman: 1991(نيومان 

ستخدام المحدد للعمليات العقلية فهي تتضمن  وتعني مهارات التفكير الدنيا اإل.ومهارات التفكير العليا

تفكير لى مستويات المع ذلك فهي ضرورية قبل االنتقال إتذكر المعلومات التي تم تعلمها سابقا و

ام الواسع للعمليات العقلية، وتتضمن تفسير  مهارات التفكير العليا فتعني االستخدالعليا، أما

المعلومات وتحليلها ومعالجتها للوصول الى الحلول وتقع ضمن هذه الفئة مهارات التفكير االبداعي 

  . واالستداللي والتأملي والتباعدي والسابر وغيرها

راء وواضعي زة من تفكير المربين والخبرات التفكير أصبح يحتل مكانة بارومن هنا فان تعليم مها

تفكير لى مهارات ة مستقبل متزايد التعقيد، يحتاج إهميتها، فالتالميذ بصدد مواجهالمناهج الدراسية بأ

صبحت قيام بالمبادرات المختلفة، ولذا أت واالختبارات وحل المشكالت والارعليا في اتخاذ القرا

خوض مجاالت التنافس بشكل  على ود بمهارات التفكير كي يكون قادراًالحاجة ملحة للمتعلم للتز

  .فعال في عصر يرتبط فيه النجاح والتفوق بمدى القدرة على التفكير الجيد، والمهارة فيه

لى الكثير المدرسية المقررة ما زالت تفتقر إن الكتب وجه واالهتمام بمهارات التفكير، إال أورغم الت

هم المهارات الكافية لتعليم التالميذ ن المعلمين ليس لدي المهارات، كما أتلك بتنميةهتمام من اال

   ).2000دياب، .(العليا مهارات التفكير
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ن خزين معلومات كثيرة في ذاكرته، فإرة الطالب على تا للتقدم المعرفي الهائل، وعدم قدنظرو

 وذلك ليمتلك الفرد القدرة على التعلم ف يتعلم وكيف يفكر،التربية المعاصرة تسعى لتعليم الفرد كي

 فال اًن يكون مفكرا جيدريد للطالب أا ُأوإذ.  المستمر، ويواكب التغيرات المعرفية واالجتماعيةالذاتي

بد من تعليمه مهارات التفكير من خالل مجموعة خطوات واضحة تالئم مرحلة نموه وقدرة 

 صوات المربين فأخذوا ينادون بضرورة تعليم التفكير للطلبةتيعابه، وفي الوقت الحاضر تعالت أاس

نه عندما يدرب الطفل على إدارة عجلة وذلك أل. عطاؤها االهتمام المباشرألنه مهارة عقلية يجب ا

ن نحقق ور المعرفي والتكنولوجي ونستطيع أذهنه وزيادة سرعة هذه العجلة يستطيع مواكبة التط

من وهي تسير في ممرات القرن الحادي خصية مكيفة سوية تشعر بالثقة واألمن توليف ش

  ).2001، وناديةالهاديعبد (. رونوالعش

إن تعليم مهارات التفكير هو بمثابة تزويد الفرد باألدوات التي ) 2005جروان، ( كما ويشير

ي يأتي بها تيحتاجها حتى يتمكن من التعامل بفاعلية مع أي نوع من المعلومات أو المتغيرات ال

يسية في البحث عن مصادر المعلومات المستقبل، ومن هنا يكتسب التعليم من أجل التفكير أداة رئ

وفي اختيار المعلومات الالزمة للموقف، وفي استخدام هذه المعلومات في معالجة المشكالت على 

  .أفضل وجه والوصول إلى الحقائق والقواعد العامة

ي يتحدد مستوى التفكير عادة بالعمليات الذهنية المبذولة في التفاعل مع الخبرة، والزمن المنقضي فو

التفاعل مع المهمة، فكلما زادت العمليات الذهنية الموظفة، وكلما ارتقت في مستواها، وكلما زاد 

يسهم في ) زيادة زمن االحتفاظ بها وتفعيلها على القشرة الدماغية( الزمن المنقضي في التفاعل معها

، يسيطر عليها لى خبرة مؤلفة، منظمة، مستوعبة، مذوتهتقاء بها من خبرة فجة غير ناضجة إاالر

  .ظهارها في كل موقف يتعرض لهبإالطالب، ويستطيع ممارستها في مواقف مشابهة، ويعتز 
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صبح هدف تنمية مهارات التفكير وال سيما مهارات التفكير السابر هدفا تسعى إليه العملية لذا فقد أ

من التعامل مع المشكالت دوات الالزمة والتي تمكنهم ن باألالتعليمية التعلمية من أجل تزويد المتعلمي

في ن تنمية التفكير لدى الفرد تجعله شخصا مستقال اجههم في حياتهم اليومية، خاصة وأالتي تو

ن يتخذ قرارات صائبة في حياته اتخاذ القرارات ومتحررا من اإلعتماد على األخرين ويستطيع أ

عدم قبول أي معلومة دون أحداث معتمدا على التساؤل والبحث ووواعيا لما يدور في مجتمعه من 

 )2001قطامي، (.استقصاء

أن التفكير اإلبداعي هو القدرة على خلق أفكار جديدة وأصلية، والعمل إلى ) 2011العياصرة،(ويرى

يعاب األفكار تعلى ربط األسباب بالنتائج في المشكالت المطروحة، ويعمل التفكير الناقد على اس

  .ت المطروحةاإلبداعية للتفسيرات الخاصة بالمشكال

دراك، فالتنظيم، فاستدعاء  معقدة وراقية مثل االنتباه، فاإل التفكير السابر يتطلب عمليات ذهنيةأما

الخبرات المخزونة، فربط الخبرات الجديدة بالخبرات السابقة، فترميز الخبرة، فتسجيلها، فاستيعابها، 

فإدماجها مع بنيته المعرفية، ) هاأو استدخالها فتشخصها، إضافة الطابع الشخصي علي( فتذويتها

جديدة، مما يعني أن مهارات التفكير فتخزينها، فاستدعاءها عند الحاجة، أو نقلها عند مواجهة خبرة 

 .نه يعمل على إيجاد الخلفية األرضية المناسبة لإلبداعاعي تحتاج إلى التفكير السابر، ألاإلبد

عية والحلول اإلبداعية إذا تمكن من سبر غور فالمتعلم يتمكن من الوصول إلى األفكار اإلبدا

  .المعرفة وفهمها بعمق، وإيجاد العالقات بينها وربط األسباب بالمسببات

طفال عن غيره من أنواع التفكير أنه يتميز التفكير السابر لدى األفتشير بأنه ) 2004قطامي، (أما 

العلمي وتوظيف عمليات ذهنية متعددة ساسية المتعلقة بالتقليد ت األيكون لدى الطفل االستراتيجيا

  .واستخدامها في فترات زمنية أطول
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ن التفكير السابر يعتمد على مفاهيم البنية المعرفية، والتمثيالت المعرفية، وقد افترض االتجاه إذ أ

 البنية المعرفية هي البنية التي تتطور بفعل التفاعل بين التلميذ وما يواجهه، وليس ما أنالمعرفي 

نمائية التطورية التي يمر بها التلميذ، وحتى يتمكن المعلم من ن له، والمحدد في ذلك المرحلة اإليلق

الكشف عن التفكير السابر والبحث عن طرائق تفعيله وتطويره لدى تالميذه وجب عليه تحديد 

ناسبة لمستوى ن تقديم الخبرة المءة مناسبة، ألالخبرة المناسبة التي تمكن التالميذ التفاعل معها بكفا

  .التفكير السابر يساعد التالميذ للوصول الى حالة اتزان معرفي والتي تشكل دافعا للتعلم

لتفكير السابر ليس موجودا بالفطرة عند االنسان فمهاراته متعلمه أن ا) 2011العياصرة، (ويرى 

على القيام وفق وتحتاج إلى مران وتدريب، كما أنه ال يرتبط بمرحلة عمرية معينة فكل فرد قادر 

أتى باستخدام مهارات التفكير  فالتفكير السابر يمستوياته العقلية والحسية والتصورية المجردة،

األخرى كالمنطق االستداللي واالستقرائي، والتحليلي ومن الصعب إنشغال الذهن بعملية التفكير 

  .السابر دون دعم عمليات التفكير االخرى
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  :مشكلة الدراسة 2.1

ساسية الدنيا لتحقيق أهداف عى إلى تحقيقها معلمو المرحلة األالتي يسلرغم من االهمية الكبيرة با

التعلم إال أن واقع التدريس يظهر تناقضا بين االهداف التي يسعون الى تحقيقها والممارسات الصفية 

ظهار ما يردده للمعلمين والذي يتمثل دوره كملقن وناقل للمعلومات ويتحدد دور الطلبة بحفظ واست

  .المدرس بعيدا عن التفكير بالمشكالت المطروحة

  :التالي يهنا تتجسد مشكلة البحث في االجابة عن السؤال الرئيسو

 في  من وجهة نظرهم التفكير السابرالستراتيجياتالدنيا ساسية  المرحلة األ ممارسة معلميمدىما 

  محافظة بيت لحم؟

 :االسئلة الفرعية االتية وسيتم االجابة عن السؤال الرئيس ب

 في  الدنياساسيةكير السابر لدى معلمي المرحلة األهل يختلف مستوى ممارسة استراتيجيات التف .1

 ).الجنس( محافظة بيت لحم باختالف

ساسية الدنيا في كير السابر لدى معلمي المرحلة األهل يختلف مستوى ممارسة استراتيجيات التف .2

 ).هل العلمي المؤ(محافظة بيت لحم باختالف

ساسية الدنيا في كير السابر لدى معلمي المرحلة األهل يختلف مستوى ممارسة استراتيجيات التف .3

 ). سنوات الخبرة(محافظة بيت لحم باختالف

ساسية الدنيا في كير السابر لدى معلمي المرحلة األهل يختلف مستوى ممارسة استراتيجيات التف .4

 .) التخصص(محافظة بيت لحم باختالف 
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  -:فرضيات الدراسة 3.1

بين متوسطات  ) α ≥0.05(داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال .1

 من خالل اجابتهم عن بنود  الدنياساسيةالتي حصل عليها معلمو المرحلة األالدرجات 

 .)الجنس( تعزى لمتغير  التفكير السابرالستراتيجياتاالستبانة بالنسبة 

بين متوسطات  ) α ≥0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات .2

من خالل اجابتهم عن بنود الدنيا ساسية التي حصل عليها معلمو المرحلة األالدرجات 

 .)المؤهل العلمي(االستبانة بالنسبة الستراتيجيات التفكير السابر تعزى لمتغير 

بين متوسطات  ) α ≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .3

 من خالل اجابتهم عن بنود  الدنياساسيةالتي حصل عليها معلمو المرحلة األالدرجات 

 .) سنوات الخبرة(االستبانة بالنسبة الستراتيجيات التفكير السابر تعزى لمتغير

بين متوسطات  ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

 من خالل اجابتهم عن بنود  الدنياساسيةلتي حصل عليها معلمو المرحلة األاالدرجات 

 .)التخصص( تعزى لمتغيراالستبانة بالنسبة الستراتيجيات التفكير السابر

  

  

  

  

 

  



 

7 
 

  :همية الدراسةأ 4.1

  :أنها فيهمية الدراسة تكمن  أ

معلمين فيما يتعلق  التفكير السابر وأداة تسهم في تقييم أداء الباستراتيجيات قائمة تقدم 

 تصور مقترح توفرو  كما ، داخل غرفة الصفباستخدامهم التفكير السابر اثناء تدريسهم

ل  والعاملون على تطويرها في ظمناهج ال التفكير السابر الواجب تضمينها في الستراتيجيات

ت التي تواجه تساهم نتائج البحث في معالجة المشكالقد   أنهاكماالمعايير لمناهج التعليم العام، 

قد ، و مستوى ونوعية تعلمهم، وتغيير نظرتهم السلبية نحو المواد التعليمية، وتحسينلمتعلمين ا

 . أخرى من التفكيرتساهم في إجراء بحوث ودراسات أخرى تتناول أنماطا

  

  :أهداف الدراسة 5.1

 التفكير اتيجياتالستر  الدنياساسيةالمرحلة األحديد درجة ممارسة معلمي لى تتهدف الدراسة إ

  .السابر

  :هداف الفرعية اآلتيةتفرع من الهدف الرئيسي السابق األي

 من وجهة  التفكير السابرالستراتيجياتساسية المرحلة األ  ممارسة معلميمدىتحديد  .1

 .نظرهم، ومن خالل مالحظتهم في غرفة الصف

 التفكير تراتيجياتالس  الدنياساسية ممارسة معلمي المرحلة األمدى بين االختالفتحديد  .2

 ).الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، التخصص( السابر وفق متغيرات
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  : حدود البحث 6.1

   مدارس محافظة بيت لحم: المحدد المكاني

  .2013 - 2012 الفصل الدراسي من العام : المحدد الزمني

  .الدنياساسية األلمرحلة عينة من معلمي ا: شريالمحدد الب

تتحدد نتائج هذه الدراسة وتفسيرها وتعميمها على أدوات الدراسة : لمفاهيميالمحدد االجرائي وا

استيعاب المفهوم، تفسير البيانات، تطبيق (المتمثلة في استبانة التفكير السابر في استراتيجيات 

  ).المبادئ

  

  

  -:التعريفات االجرائية 7.1

 المرحلة  قدرة معلم إلىالتي تشيروسلوكية عملية  هي : التفكير السابراستراتيجيات - 

 التفكير السابر المتضمنة في القائمة المقترحة التي تم استراتيجيات الدنيا على ممارسة ساسيةاأل

إعدادها وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها في االستبانة وبطاقة المالحظة وفق المقياس 

 ).كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا( المستخدم

على  تنمية المفاهيم ساسية الدنيا  المرحلة األرة معلم  هي قد:ستيعاب المفهوم ااستراتيجية - 

 من خالل استراتيجيات فرعية تعداد، وذلك ،لى المجردرتقاء بها من الملموس إلدى الطلبة واال

 عليها في االستبانة وبطاقة المالحظة لتصنيف، تبويب وعنونة، وتقاس بالدرجة التي يحص

 .)كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جد( تخدموفق المقياس المس
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ساسية الدنيا على توضيح المعنى المرحلة األهي قدرة معلم  : تفسير البياناتاستراتيجية - 

 ترجمة للمعلومات وتتضمن تحديد تعدلبيانات فتفسير االمقصود من معطيات متوافرة، 

الت، وتقاس بالدرجة التي يحصل لى استدالوالوصول إاكتشاف عالقات جديدة، والعالقات، 

كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، ( عليها في االستبانة وبطاقة المالحظة وفق المقياس المستخدم

 ).قليلة، قليلة جدا

ساسية الدنيا على توضيح المعنى  المرحلة األوقدرة معلمهي  :تطبيق المبادئاستراتيجية  - 

علومات والخبرات الواسعة على صورة المقصود من معطيات متوافرة، وتعرف بصياغة الم

صياغة وشرح الظاهرة غير المألوفة، ومبادئ يسهل استيعابها وتتضمن التنبؤ بالنتائج، 

 وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها في االستبانة وبطاقة المالحظة وفق المقياس ،فرضيات

 ).كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا( المستخدم

ساسية الدنيا من خالل إجابته المرحلة األ  هي الدرجة التي يحصل عليها معلم:ةدرجة ممارس - 

 .على عبارات االستبانة أو من خالل مالحظته في غرفة الصف

 المسجلون في وزارة التربية والتعليم للعام هم المعلمون: المرحلة االساسية الدنيامعلمي  - 

ة بيت  في محافظساسية الدنياحلة األالمرم، والذين يقومون بتدريس 2013- 2012الدراسي 

  .لحم
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 الفصل الثاني

: والدراسات السابقةاإلطار النظري  

، فقد تناولت الباحثة التفكير في تنميتهسئلة السابرة األدور  وطار النظري التفكير السابريتناول اإل

 في ودور البيئةت نماط والمتطلبات واالستراتيجياواألهمية من حيث النبذه والتعريف واألالسابر 

س التفكير السابر، كما تناولت  والطرق التي من خاللها يتم قياهوالنظريات التي فسرت التفكير السابر

  .سئلة السابرة ودورها في تنمية التفكير السابر وتصنيفات االسئلة السابرة وأهدافهااأل

  

  :طار النظرياإل1.2

  :نبذه عن التفكير السابر

إن مفهوم التفكير السابر مشتق  )2012،  والجرجريالسبعاوي(كما ورد في ) 2011األدهم، ( أشار

يم التفكير السابر وترجع أصولها إلى باألصل من االسئلة السابرة وهي من أعرق استراتيجيات تعل

دبيات التربوية الحديثة كرها سقراط وتمثل النسخة األم لأل، وهي طريقة ابتالطريقة السقراطية

ة، وتعتمد الطريقة السقراطية على قيام المعلم بطرح أسئلة متتابعة متعمقه تستلزم من باألسئلة السابر

الطلبة إجابات منطقية ويلعب المعلم فيها دور المرشد الصامت الذي يوجه الطلبة إلى الحقيقة وكان 

مة الدافع من وراء ابتكارها هو إيمان سقراط بالحرية الفكرية التي تتضمن ألي إنسان حرية محاك

أي فكرة قبل إتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها، تطورت الطريقة السقراطية واتخذت أشكاال 

  .متعددة وتصنف حاليا على أنها إحدى استراتيجيات طريقة المناقشة التي تهدف إلى التفكير السابر
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  :مفهوم التفكير السابر

انية عليا تُبنى وتؤسس على عملية عقلية معرفية وجد: ((  بأنه التفكير)1995حبيب، (ويعرف 

كالتذكر  كذلك العمليات العقلية, خرى كاإلدراك واإلحساس والتخيلمحصلة العمليات النفسية األ

كلما كان  وكلما اتجهنا من المحسوس إلى المجرد,اللديم والتمييز والمقارنة واالستوالتجريد والتعم

  ).التفكير أكثر تعقيداً

عنى بأنه عملية عقلية يستطيع المتعلم عن طريقها عمل شئ ذي م التفكير (Beyer, 2001 )ويعرف

  .من خالل الخبرة التي يمر بها

إلى أن التفكير مهارة يمكن تنشيطها وتطويرها بالممارسة والتدريب ) De Bono, 1992(ويرى

  .والتعلم

 أي سبراًئ  الشسبرأن السبر في اللغة العربية يعني معرفة الشئ فيقال ) 711ابن منظور، (يذكر

 األمر ومعرفة عمقه، ه أي أعلمه، والسبر استخراج كنهَأسبر لي ما عند: حرزه وخبره، ويقال أيضاً

عليه ( للرسول) رضي اهللا عنه( والسبر مصدر سبر الجرح، وفي حديث الغار قال أبو بكر الصديق

فيه أحد أو شئ يؤذي، والِمسبار ال تدخله حتى أسِبره قبلك أي اختبره وأنظر هل ): الصالة والسالم

 .والِسبار لقياس وتقدير عمق الشئ

نمط من التعامل الراقي مع الجانب المعرفي في  بأنه التفكير السابر )2011طافش،(ويعرف

لتنمية أبنية المتعلم المعرفية من خالل تفاعله مع المحتوى الدراسي الذي يعد وفق مستواه  ,المحتوى

، وهو عملية عقلية متقدمة، توظف في مجاالت متنوعة، وتمكن المتعلم من عقليالعلمي وعمره ال

فكار  على توليد أفكاره، ليصبح قادراًلدراسي، لتطوير معارفه وخبراته وأاالستفادة من المحتوى ا

  . بداعلتحليل والمحاكمة بهدف التحسين من أجل الوصول إلى اإلجديدة يخضعها ل
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 بإعطاء ك ذلك التفكير الذي يزيد من قيمة اإلنسان وذلنه بأير السابرالتفك )2004قطامي،(وتعرف 

والتركيز ) البنية المعرفية( األهمية لممارسة عمليات ذهنية وزيادة خبراته المترتبة عن التفاعل 

    . التطويرية ومستواه المعرفيةعلى حيوية المتعلم وتفاعله ونشاطه ومرحلته اإلنمائي

نه أحد مهارات التفكير العليا والتي تتضمن التفكير السابر بأ) 2010،وموفقالشريدة (ويعرف 

استخدام العمليات العقلية العليا والمعقدة والتي بدورها تعيننا على تفسير وتحليل المعلومات 

ومعالجتها لإلجابة على سؤال أو حل مشكلة ما ال يمكن حلها باستخدام مهارات التفكير الدنيا 

  .لى النتيجةستخدام محكات متعدده للوصول إراء وااء اآلدار أحكام وإعطوإص

 عمليات ذهنية تساعده  من الفرديتطلب الذي   هو نوع من أنواع التفكير الراقي - :تعريف الباحثة

 واستدعائها  توليد األفكار، وتحليلها وتمحيصها وتذويبها  وإدماجها في البنية المعرفية لدى الفردفي 

  .لجديدةعند مواجهة  مواقف ا

أن هنالك تشابه بين كل من التفكير السابر والتفكير اإلبداعي والتفكير ) 2011العياصرة، (ويشير

الناقد، حيث يتطلبان من المتعلم وجود مجموعة من االستعدادات واالهتمامات والميول والرغبات، 

ية الجيدة في خصائص للقيام بعمليات التفكير العليا من جهة، وأن تكون لدى المعلم الخبرة والدرا

هذه األنواع من التفكير وخطوات القيام بها، كما تستخدم أنواع التفكير العليا كحل المشكالت واتخاذ 

القرارات وصياغة المفاهيم والفروض والتنبؤات، والتعامل مع المشكالت المختلفة وصناعة 

  .القرارات العديدة

هه تضم تفكيرا تأمليا للوصول الى حل لمشكلة ما تواجإن خطوات التفكير السابر التي يتبعها المتعلم 

 للتفكير التأملي إذ يبين أنه التفكير المتعمق في المواقف والذي )2011،الحارثي(ر اليه وهذا ما أشا

يكسب المتعلم القدرة على التنظيم الذاتي لتعلمه واالستفادة من المعلومات السابقة في استنتاج 
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نه نمط من التفكير السابر التحليلي الذي يقوم على التأمل والتفسير معارف جديدة، كما يشير بأ

والتحليل مما يكسب الطالب صفة الموضوعية وصقل شخصيته، من الناحية العلمية وجعله صبورا 

  .مثابرا قادرا على التفسير السليم

ملي هي إن أحد الخصائص التي يمتلكها الفرد عند ممارسته التفكير التا) 2005(ويرى عمايرة

يحافظ على حالة الشك ، فلكي يفكر الفرد بعمق ينبغي أن )التفكير السابر( التبصر والتفكير بعمق

 أي فكرة أو يؤكد أي رأي تأكيدا يقبلنها مثيرة للبحث المتقن واالستقصاء بحيث ال ويطيل بها أل

  .موجبا حتى يعثر على االسباب التي تسوغ ذلك

  

:همية التفكير السابرأ  

  -:بالغة للمتعلم ويظهر ذلك في اآلتيأهمية ن للتفكير السابر أ) 2011العياصرة، (يشير 

التفكير السابر نمط من التعامل الراقي مع الجانب المعرفي في المحتوى، فهو يعمل على  .1

تنمية أبنية المتعلم المعرفية من خالل تفاعله مع المحتوى الدراسي الذي يعد وفق مستواه 

 .يالعلمي وعمره العقل

فكار توليد األوبنيته المعرفية، أهنية يطور فيها المتعلم خبراته والتفكير السابر عملية ذ .2

 .وتحليلها ومحاكمتها

ارسة عملياته الذهنية، ملم التفكير السابر يزيد من قيمة اإلنسان وذلك بإعطائه األهمية إن .3

لى حيوية المتعلم، وتفاعله ، والتركيز ع)البنية المعرفية( وزيادة خبراته المترتبة عن التفاعل

 .ونشاطه ومرحلته النمائية التطورية ومستواه المعرفي
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كونه فردا سلبيا منسحبا متلقيا للمعرفة ( يساهم التفكير السابر في إعادة النظر الى الطالب .4

 واعتباره فردا) التي تقدم له

 .نشط فاعل منظم ومدرك للخبرة  -  أ

 .ئة والمادة التي تقدم إليهمنظم للبي -  ب

  .تميز بأسلوب خاص للتعلم، وله سرعة خاصة في كل ما يقوم به من أداءات ذهنيةي  -  ت

  

 -:نماط التفكير السابرأ

 )2000بكار، ( و)2005ابراهيم،(و) 2001عبد الهادي ونادية، (و) 2003سعادة،( و يصنف كل من

  -: كما يليسئلة السابرة المشتقة من األنماط التفكير السابرأ

 ويتمثل في خطأ المتعلم في االجابة على سؤال المعلم أو افتقاره -:كريالتفكير السابر التذ .1

ابة الصحيحة، أو الى االجابة الصحيحة، فيقوم المعلم بطرح سؤال على المتعلم يذكره باالج

 .جابةيعطي تلميحا باإل

 ويتمثل في غموض إجابة المتعلم التي قد تنتج عن غموض :التفكير السابر التوضيحي .2

المناقشة الجماعية لتوضيح لى ن المعلم والمتعلم، يعود المعلم إذا انتهى الحوار بيالسؤال، فإ

 )1996أبو لبدة، وآخرون، (السؤال

 ويتمثل في قيام المتعلم بربط إجابته بفكرة أخرى أو موضوع :التفكير السابر بإعادة التركيز .3

مختلفة وفقا لعالقتها آخر، ويتطلب ذلك قيام المتعلم بالنظر الى المشكلة من وجهات نظر 

 .الصحيحة أو الربط بين عنصرين غير مترابطين
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 ويتمثل في قيام المعلم بإثراء فهم المتعلم لموضوع المناقشة، أي :التفكير السابر الواعي .4

 .مساعدته على اكتشاف وتحليل الشئ المعقد في موضوع المناقشة

متعلم خطأ أو ضعيفة ويتطلب هذا جابة الم عندما تكون إ ويستخد:التفكير السابر التشجيعي .5

جابة الصحيحة مع وجود تلميحات نتقال بالمتعلم خطوة خطوة نحو اإلالنوع من التفكير اال

 .عنها

خرى حول الموضوع دم في التعرف على وجهات النظر األ يستخ:التفكير السابر المحول .6

دم في توسيع رغبة الذي يتم مناقشته، وعدم االكتفاء بوجهة نظر واحدة، بمعنى أنه  يستخ

 )1996أبو لبدة، وآخرون، (.المتعلم، مما يزيد من التفاعل الصفي

 ويستخدم لزيادة الوعي واإلدراك لدى المتعلم، وذلك بإبراز أفضل :التفكير السابر التبريري .7

االستجابات فكريا ومنطقيا للخروج بأفضل صورة لها مما يجعل المتعلم صانعا للقرار، حيث 

م من أن يبني نموذجا ينفذ فيه مهارات التفكير السابر المتضمنة في النموذج، يتمكن المتعل

  .والجداول االسترجاعية المراد بنائها واستخدامها في فترات التدريب على التفكير

  

  -:متطلبات التفكير السابر 

  -:إلى متطلبات التفكير السابر وهي كما يلي) 2011العياصرة، ( أشار

ارة التي تستخدم من أجل التحكم أو إدارة أو ضبط المستويات المختلفة وهي المه: االنتباه .1

 للتفكير، إذ يتيح للطلبة الفرصة إلعطاء اإلجابات التفكير السابر يوفرإتاحة الفرصةلالنتباه، ف

 .المفتوحة وتطوير اإلحساس بالقوة والتزود باألدلة
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 .  التشابه واالختالف بينهاهو القدرة على تمييز األشياء بالوقوف على أوجه: اإلدراك .2

هي المهارة التي تستخدم من أجل إيجاد إطار عقلي أو فكري يستطيع االفراد عن  -:التنظيم .3

 .طريقه تنظيم المعلومات

يتفاوت االفراد في قدراتهم على تخزين المعلومات واستدعائها، : استدعاء الخبرات المخزنة .4

وى الذكاء، كما أن هناك تفاوتاً في قوة الذاكرة بين وهناك عالقة إيجابية بين قوة الذاكرة، ومست

مجال وآخر لدى الفرد نفسه، فقد تكون لديه ذاكرة قوية في الخبرات اللغوية أو الرياضية، 

 .وذاكرة ضعيفة في الخبرات األخرى

إن تشجيع المعلم الطلبة على ربط أو تطبيق المهارات أو المعارف : ربط الخبرات الجديدة .5

م، التي تعلموها أو اكتسبوها في موضوع معين، من خالل التفاعل الصفي، ونقلها الى أو المفاهي

مقررات أو موضوعات دراسية أخرى يمثل هدفا تربويا أساسيا، كما إن عملية الربط تساعد 

الطلبة على الحفاظ على المعرفة وتفعيلها، والمعلم كلما عمل على تشجيع الطلبة على القيام بها 

الل تناولهم للموضوعات المدرسية والقضايا المطروحة، كلما أدى ذلك عمق فهمهم وتطبيقها خ

 .لها، مما يتطلب استخدام مهارات التفكير

إن المعلومات تخزن في الذاكرة في هيئة بنى : ربط الخبرات الجديدة بالخبرات السابقة .6

 .ضوع أو شئ مامعرفية تسمى مخططات، ويمثل المخطط الواحد جملة ما يعرفه الفرد عن مو

 . هو ترجمة المعلومات المدخلة إلى تمثيل عقلي يمكن تخزينه في الذاكرة:ترميز الخبرة .7

هي المهارة التي تستخدم لتسجيل المعلومات المهمة بشكل مختصر              :تسجيل الخبرة  .8

خمس، مهارة جمع البيانات والمعلومات عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس ال. ومكتوب
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المشاهدة، والمراقبة، واالدراك، وتقترن عادة بسبب قوي، أو هدف : وهي عملية  تفكير تتضمن

 . يستدعي تركيز االنتباه ودقة المالحظة

وهي قدرة المتعلم على استقبال المعلومات المتضمنة في مادة معينة وفهمها : استيعاب الخبرة .9

 .واالستفادة منها

  .بع الشخصي عليهااضافة الطا: تذويت الخبرة.10

  .تصبح خبرة من الخبرات المخزنه عنده:  المعرفيةالبنية مع إدماج الخبرة.11    

يتمكن الفرد من استرجاع هذه الخبرة عند الحاجة إليها في مواقف : تخزينها واستدعائها.12   

  .معينة أو نقلها عند مواجهة خبرة جديدة

  

  -:استراتيجيات التفكير السابر

 )(sternberg, 1999 و) 2004( قطاميو) 2001(عبد الهادي وناديةن  كل مويصنف

 -:استراتيجيات االتفكير السابر

 استراتيجية استيعاب المفهوم .1

 استراتيجية تفسير المعلومات .2

 استراتيجية تطبيق المبادئ .3
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طفال ذهنيا لتوسيع ارة األث تهدف هذه االستراتيجية إلى إ-:المفهوم استيعاب استراتيجية .1

تي تتوفر لديهم، حيث يتطلب منهم أن ة نظامهم المفاهيمي عن طريق معالجة المعلومات المساح

 .ير المعلوماتمكاناتهم لما يتعلق بمعالجة وتص، أو يوسعوا إأو يعدلوايغيروا، 

ويمكن تحقيق استراتيجية استيعاب المفهوم ضمن عدد من االستراتيجيات الفرعية، حيث ان هذه 

تم التدرب على عية تتطلب من الطلبة السير فيها بتدرج وتتابع في البداية حتى ياالستراتيجيات الفر

هنية لى استخدامها كعمليات ذرب يعمد إن المدتفاصيلها الدقيقة إلى أن تصل إلى درجة آلية، أي أ

و يتم تذكيره به، وتصبح بعد التدريب الكافي روتينا ذهنيا في كل ما يواجهه دون أن يطلب منه أ

  -:بكفاءة عالية، ومن هذه االستراتيجيات الفرعيةيعمل 

شياء التي يتم يها يقوم الطالب بذكر مجموعات األ وف- :استراتيجية التعداد والتذكر  -  أ

 .مالحظتها

شياء التي تم ن يصنفوا األأ يطلب من الطلبة :استراتيجية التصنيف في مجموعات  -  ب

 .وضعها في قوائم ضمن مجموعات

وفيها يكلف المتعلم بإعادة جمع العناصر أو ): التسمية( لعنونةالتبويب واستراتيجية ا  -  ت

تطوير مجموعة جديدة، ويعد هذا اإلجراء طبيعيا في تحديد العالقة الهرمية بين العناصر 

ة حتى تندرج كل العناصر تحت مسمى ما، ويتم معايير جديدة، وتستمر هذه العمليوفقا ل

 .قبولها لدى التالميذ
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التي  حيث تبنى هذه االستراتيجية على العمليات العقلية،:  المعلوماتاستراتيجية تفسير .2

تتمثل في التفسير واالستدالل، والتعميم، كما تتطلب عملية التعرف على األشياء من المتعلم أن يميز 

لى أنها تتطلب أيضا أن يكون لديه معلومات معينة، ن خصائص األشياء أو الفقرات، باإلضافة إبي

 . الفقرات معا بعالقة، وينبغي تفسير العالقة بين المعلومات عن طريق تحديد أسبابهاليستطيع ربط

  -:وتتحقق هذه االستراتيجية الرئيسية وفق االستراتيجيات الفرعية التالية

سئلة التي يطرحها المعلم، والتي تقود  وتنفذ من خالل األ:تحديد العالقات الرئيسية  -  أ

 .ائص معينة في المعلومات المختارةطالبه الى التعرف على معالم وخص

ة على الفرضية التي مفادها أن  وتعتمد هذه االستراتيجي:اكتشاف العالقات الجديدة  -  ب

ن هناك ودة ترتبط بعالقات، وتتضمن مهمة إكتشاف العالقات التسليم بأشياء الموجاأل

لعالقات لى تعرف طبيعة اها، باإلضافة إشياء، وتحديدها، وتسميتعالقة عامة بين األ

 .بينها

ذ، وربط النقاط وتنفذ هذه االستراتيجية الفرعية عن طريق شرح الفقرات التي تعرف عليها التالمي

  . عليها ربط هذه األشياء معارف على أساس العالقة التي اعتمادم المعلم بالتعمع بعضها، ثم قيا

م بما لديه من  أن المتعلعتمد هذه االستراتيجية الفرعية وت:لى استدالالتالوصول إ -  ث

لى تطوير ظها، أو يتفاعل معها، فإنه يميل إمعرفة وخبرات ترتبط باألشياء التي يالح

 .لى حالة اتزان معرفيت مختلفة المستوى، بهدف الوصول إاستدالال
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 وتتحقق من خالل تدريب المتعلمين تدريبا كافيا على :استراتيجية تطبيق المبادئ .3

خصائصه، وبعد قيام المتعلم بإطالق مسمى مصطلح أو ممارسة استيعاب المفهوم، وبعض 

لذا تتحقق هذه . مفهوم على األشياء التي الحظها، والتي وضعها في مجموعات، أو تصنيفات

شياء وتسميتها، من المهارات المتعلقة بمالحظة األاالستراتيجية الفرعية بعد تمكن المتعلم 

الص استدالالت ذهنية بناء على استخووضعها في مجموعات، وتحديد العالقات بينها، و

 .دلةاأل

  -:وتتحقق استراتيجية تطبيق المبادئ وفق االستراتيجيات الفرعية

 من العمليات الذهنية  وتتضمن هذه االستراتيجة عدداً:استراتيجية التنبؤ بالنتائج  - أ

للقيام بهة، حيث يطلب ألى المتعلم استخدام المعلومات التي قاموا بجمعها المتقدمة والمتشا

بمعالجة المشكلة التي فرضها المعلم، وتتطلب أن يشكلو استدالالت تنبؤية اعتمادا على 

 .المعلومات

تهدف إلى تزويد الطلبة بخبرات متعددة : ستراتيجية شرح التنبؤات ودعم الفرضياتا - ب

التنبؤات، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة الستخدام التعميمات التي تم تطويرها في مواقف 

 .دةجدي

يشجع استخدام استراتيجية التأكد : ستراتيجية التأكد أو التجريب واختبار الفرضياتإ - ت

في المواد العلمية، للتاكد من ) التجريب أو االختبار( والتحقق من التنبؤات أو الفرضيات

 .صحة المعادالت الكيميائية
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  -:التفكير السابردور البيئة في تنمية 

 هذا الدور بما تزوده من خبرات غنية وثرية، وبما  تلعب البيئةأن) 2011العياصرة، ( ويرى

تنظمه من مواقف بهدف اإلفادة من وجودها مما يسهم ويرقي في زيادة األبنية المعرفية المتحصلة 

مقررة وما يقدمه المعلم تمثل الخبرات  فيها من خبرات ومواد دراسية  بماوذلكلدى المتعلم، 

 للتفاعل معها، بهدف إرقاء وإغناء أبنيته المعرفية، ويعتبر ذلك هدفا في ي تعد للطلبةتالمعرفية ال

  .كل المواقف التي تعد للطلبة بما تضمنه من خبرات مختلفة ومتنوعة ومتعددة

  

  : دور المعلم في تنمية التفكير السابر

 . طالبه، ليتفاعلوا معها بحيوية ونشاطيعد خبرات وأنشطة مالئمة لمستوى .1

لتغيير المنشود الذي يسعى إليه، وهو المتمثل في أن يكونوا مفكرين، مما يكسبهم يحدث لديهم ا .2

 .الثقة بأنفسهم وبمستقبلهم

 .يعمل على جعل دور المتعلم دور إيجابي في الوصول إلى المعرفة والتفاعل معها .3

 .إنساني وديمقراطيعلى أن يكون توفير مناخ صفي مالئم لتعلم الطلبة،  .4

استراتيجيات فعالة لطرح األسئلة السابرة، وتبني أسلوب األسئلة المثيرة على المعلم إتباع  .5

يات للتفكير لدى الطلبة، واستثارة الطلبة الستخدام حواسهم لتحقيق هدف ممارسة الطلبة للعمل

ختيار، تعريف  األشياء، التسمية، المالحظة، اإلسترجاع، تحديدالتكميل، الوصف، اإل: الذهنية

 .ة، العد، الترتيباألشياء، المقابل

 .معرفة خصائص المتعلم .6
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 :المحتوى الدراسي في تدريب طالبه على التفكير السابر، مما المعلم المبدع يعمل على توظيف .7

 .يكسر حاجز الرتابة لديهم  -  أ

 .على الكتاب المدرسي بحيويةيعمل على تنشيط إقبالهم  -  ب

 معقدة ومتكاملة، تبدأ نيةتزان المعرفي لما يتطلبه من عمليات ذهيجعلهم في حالة من اإل -  ت

حتفاظ بها لتوظيفها عند الحاجة إليها مروراً بعمليات اإلدراك بإثارة اإلنتباه، وتنتهي باإل

 .والتنظيم والربط والترميز

نموذج تعليمي إن التفكير السابر يعد ) 2011 عبد المجيد،(  كما ورد في(Ross, 1998: 95)ويرى

ن المعلم، و اليعني هذا الحصول على اجابة جاهزة مأخوذة من يحصل فيه المتعلم على التوجيه م

لى مجردها، من طريق  استقراء المعلومات من محسوسها، إالكتاب وإنما يجب على الطالب

مالحظة المشكلة وتذكرها، وتصنيفها، وتسميتها، وتعميمها، ومقارنتها، وفرض الفروض الجديدة 

  .يمهات من هذه الفروض ومن ثم تعملها، والتثب

  -:طرق قياس التفكير السابر

نه ما دام التفكير السابر يمكننا قياسه والتعرف عليه على القدر الذي يمتلكه يرى منظرو علم النفس أ

لى التفكير السابر الفرد، فإننا نستطيع تحديد موقفه بمقارنته بأقرانه، فإذا كان ما لديه من القدرة ع

عينا الى الحفاظ عليه وتوجيهه إذا كانت قدرته مرتفعه سلى تنميته وتدريبه، ومنخفضا سعينا إ

  :ستفادة منها ومن أبرز الطرق لقياس التفكير السابر ما يأتيلإل

 -:المالحظة -1

بحث وأختبار المالحظة أداة تجمع بواسطتها المعلومات التي تمكن الباحث من االجابة عن أسئلة ال

ظة المنظمة للنشاط العقلي لألفراد أثناء ، ويمكن أن تقوم بالمالح)1995العساف، (فرضياته



 

23 
 

ممارستهم، لحياتهم العادية كمالحظة السلوك السابر أثناء المقابلة التي يقوم بها الباحث، ويجيب 

تتطلب منه ) لعاب ألغاز، وألعاب حسابيةقصص، أ( سئلة تعبر عن مواقف معينةالمبحوث عن أ

وقد يحتاج األمر اختيار أشخاص يتمتعون بمهارات لى حلول لتلك المواقف، اً للوصول إ سابرتفكيراً

العتيبي، ). (قضاة محققين، ضابط شرطة وقادة(سابرة مرتبطة، ليعملوا في مجاالت هامة مثل

2001(  

 -:التقدير الذاتي -2

 اتجاهات الفرد يضاًيعمل على المحافظة عليه، ويتضمن أهو تقييم يضعه الفرد لنفسه وبنفسه، و

، وهي طريقة لتقييم مستوى مهارات التفكير السابر لدى الفرد من  نحو ذاتهااليجابية أو السلبية

ن  قيام المبحوث بمالحظة ذاته يجب أخالل الحصول على معلومات من المبحوث نفسه، ولكن قبل

  ).2001عصر،(يعرف بوضوح مفهوم التفكير السابر ومهاراته

 كتابة استجابات غير صادقة عن مستوى لىومن اإلنتقادات التي وجهت إليه إن المبحوث قد يلجأ إ

  .مهارات التفكير السابر

 -:تقديرات المحيطين -3

ين أثناء لصعوبات التي تواجه الباحثلى أسلوب التقرير الذاتي وانظرا لبعض أوجه النقد التي توجه إ

ثل في ضافيا يتمسلوبا إ للفرد في المواقف المختلفة، فقد تبنى الباحثون أمالحظاتهم التفكير السابر

الحصول على تقديرات المحيطين بالفرد سواء كانوا أقرانه في الحي الذي يسكنه، أو زمالءه في 

ن تزودنا بصورة واضحة نسبيا عن مستواه في العمل، أو والديه، وإخوانه يمكن أالمدرسة، أو 

ا بدال منه، مهارات التفكير السابر، وحينما توجه إليهم أسئلة المفترض توجيهها للفرد ليجيبوا عنه

ن تقديرات ه فقد يقدمون وصفا يتسم بالدقة، وأنه بما أنهم يالحظوه بصورة متكررويالحظو
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المحيطين بالفرد تصبح أكثر دقة وخصوبة كلما ازداد معدل تفاعلهم مع الفرد وتنوعت المجاالت 

  )2008كريم، .( نه بها وفقا لطول الفترة الزمنيةالسلوكية التي يتفاعلون معه أو يشاهدو

 -:االختبارات النفسية -4

االختبار النفسي عبارة عن مجموعة من المواقف المقننة أو المضبوطة، تقدم بتصميم معين 

للحصول على عينة من السلوك في ظروف أو متطلبات بيئية معينة، أو في موجهة تحديات تتطلب 

المرجع .( سئلة اللفظيةأقصى الجهد، أو الطاقة غالبا ما تاخذ هذه الظروف أو التحديات شكل اال

  )السابق

  

  :  التفكير السابروجهات نظر عن

سوف تقوم الباحثة بعرض وجهة نظر االسالم وكيف حث االنسان على التفكير من خالل عرض 

تم كيفية قدرة المتعلم على حل آيات قرآنية وضحت ذلك، ووجهة نظر علم النفس التربوي والذي اه

 وإتجاه كل ف تعرض الباحثة النظريات التي تنمي التفكير السابروسو) التفكير السابر( المشكالت

  .نظرية

 -:وجهة نظر االسالم

عن غيره من المخلوقات، بقدرته العقلية اإلعجازية في التفكير والتطوير   اإلنسانميز اهللا عز وجل 

شكل  حث اهللا تعالى جميع عباده على التفكير في آياته، ودعا إلى ذلك بوعمارة األرض، حيث

   )17:الغاشية) (َأفَال ينْظُرون ِإلَى الِْأِبِل كَيفَ خُِلقَتْ( مواضح من خالل آيات الذكر الحكي
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وهذا التأمل أمر فطري ال يستدعي من الفرد مكاناً أو زمناً أو شروطاً محددة فاإلنسان الذي ال 

ي  األرض، والتفكير التأمليتفكر يبقى بعيداً كلياً عن إدراك الحقائق، وعن إدراك سبب وجوده على

في الموقف وتوضيح العالقات والنظر في تفكير اللى تعميق هو نمط من التفكير الذي يحتاج أ

لفرد المتأمل القادر األفكار والعالقات بينها، كما يقوم على التحليل والتفسير اللذان يشكالن شخصية ا

  )2001، وناديةي عبد الهاد.(منطقيةلى النتائج بصورة علمية على التوصل إ

ليس من األمر ن اهللا سبحانه وتعالى أعطى اإلنسان العقل ودعاه إلى التفكير والتأمل والتعقل وهذا إ

حيث أن ) التفكير السابر( يتطلب من اإلنسان التفكير العميقالسهل الذي يستطيع الفرد عمله إذ 

تقصاء بحيث ال يقبل أي رأي أو  للبحث واالسحاجة ألن يكون لديه شك النه مثيرالفرد لكي يفكر ب

ن  بأ)2011الحارثي، (ثر على األسباب التي أدت إلى ذلك، وهذا ما أشار إليه فكرة دون أن يع

التفكير التاملي هو نمط من التفكير السابر التحليلي الذي يقوم على التأمل والتفسير والتحليل مما 

  قادراً مثابراًالعلمية وجعله صبوراً من الناحية شخصيتهة الموضوعية وصقل الطالب صفيكسب 

  .على التفسير السليم

 :وجهة نظر علم النفس التربوي

عتمدت في  على تفسير التفكير السابر، حيث أن جميعها إهنالك العديد من النظريات التي عملت

السابر قام علماء النفس بوضع النظريات التي تفسر التفكير تفسيرها على العمليات العقلية المعقدة، و

  :)2001، عبد الهادي ونادية.( وردت عندوفيما يلي عرض لتلك النظريات كما
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 -):النظرية البنيوية( النظرية الجشتلطية .1

تقوم هذه النظرية على ربط العالقات من خالل الكل المتكامل ممثال في تشكيل الفكرة العامة، وهذه 

ابر، وهذا يتم عن طريق االدراك الحسي  الس التفكيرالنظرية لها دور اساسي في تفعيل عملية

والتفكير، وأن الكل أكبر وأعظم من مجموعة أجزائه، وتعتمد هذه النظرية على التفكير المنظم 

بمعنى تنظيم المعلومات واألفكار التي لها دور في تفعيل وتشكيل التفكير السابر، وتقوم هذه النظرية 

ذ التفكير بشكل متعمق، ومن ثم تبين العالقات على طرح مشكلة علمية ومن ثم تكليف التالمي

ريق االستبصار الذي يؤدي للوصول إلى الحلول، وأجزاء هذه المشكلة، ثم محاولة التفكير عن ط

  .كد من الحلول الدقيقة ثم تعميمهاوالتأ

تجاه الجشطالتي له دور كبير في تفسير عملية التفكير السابر، إذ أن اإل) 2005النعيمي، (و يشير 

يجاد وتنظيم العالقات من خالل الكل المتكامل األجزاء ممثال في تشكيل الفكرة  على مفهوم إيؤكد

نظرية العامة ويتم عن طريق اإلدراك الحسي، وإن الكل أكبر من مجموعة أجزائه وتعتمد هذه ال

  .السابرن تنظيم المعلومات واألفكار له دور كبير في تفعيل التفكير على التفكير المنظم بمعنى أ

  

 -:النظرية السلوكية في تكوين التفكير السابر .2

إذ أكد أصحاب هذه النظرية إن لعملية ) بالفلوف وسكنر وثورندايك( ومن أصحاب هذه النظرية 

والتي ستجد مثيرات جديدة ذات عالقة بها ومن ثم تقوم  ،ير السابر أهمية في تشكيل السلوكالتفك

تقوم هذه النظرية على ربط المثيرات و ،مواقف التي حدثتعلى بناء سلوك جديد يرتبط بتلك ال

 تؤدي في النهاية إلى تفعيل التفكير السابر، بحيث باالستجابات، بحيث من خاللها نصل إلى حلول

  .تطرح مشكالت أو قضايا فيها عدة مثيرات تكون مترابطة ويكون لها استجابات
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ر، وتكون إجابات الطلبة وردود حيث تستثير التفكيوتقوم هذه النظرية على تقديم األسئلة والنماذج ب

فعال تعد االستجابات، ومن ثم تعدل هذه اإلجابات وفقا لطبيعة المشكلة المطروحة وتعديل األ

لى  وتنظيم اإلجابات وتصنيفها يؤدي إلى التفكير السابر،ثيرات يؤدي في المحصلة النهائية إالم

  )2001ديو نادية، عبد الها(.تشكيل التفكير السابر العميق

  

 -:النظرية المعرفية في تكوين التفكير السابر .3

تقوم هذه النظرية على التناسق المتكامل بين كل من البناء الحسي، والبناء المعرفي واإلدراك 

المعرفي، وهذا التناسق يتم عن طريق عمليات معرفية يطلق عليها التمثل والتكيف والتوازن، حيث 

  .لى تفكير متعمقفي المحصلة النهائية إي متكامل من جميع  الجوانب يؤدي يمكن تشكيل بناء معرف

حس ( وترى هذه النظرية أن طرح المعلومات وفقا لطبيعة المرحلة العقلية التي يمر بها الطفل

ل تفكير عملي ما قبل العمليات، العمليات المادية، العمليات المجردة، له أهمية في تشكي) حركي

  .ذ أصبح متعمقا فإنه يطلق عليه التفكير السابركن إموضوعي ناقد، ول

وتقوم هذه النظرية على تقديم معلومات متعلقة بالمشكلة التي نريد دراستها أو التفكير بها، بحيث 

تكون مناسبة للمرحلة العقلية التي يمر بها الطفل، وأن تكون المعلومات واضحة ومحدد، بحيث 

حية المقدمة ن الحلول الصألى حلول دقيقة، وصحيح مما يؤدي إى استيعابها بشكل تؤدي بالطفل إل

ن يساعد في ترسيخ التفكير السابر،  يمكن أ ومحدداً واضحاًعتبارها نموذجاًمن قبل الطلبة يمكن إ

  .وأن الحلول المقدمة بشكل منطقي علمي تساعد على تشكيل مجموعة معارف أخرى

أن اإلتجاه المعرفي، يفرض التعلم ) 2011مجيد، عبد ال(كما ورد في  (Wakefield: 1996)يرى 

عملية يتفاعل فيها المتعلم مع خبرة اوموقف منظم أو غير منظم، وينمو العلم ويتطور من طريق 



 

28 
 

عمليات ذهنية معرفية، يتفاعل من خاللها مع المادة التي أمامه، ومطوراً بذلك خبرات خاصة به، 

  .يحددها اسلوب تعلمه وتفكيره

  -:ن إلطالع على النظريات السابقة أجد أمن خالل ا

نها إال أالتي تحدد المواقف التي تثير التفكير السابر ختالفات بين النظريات على الرغم من وجود إ

 كما أكدوا أن أهميته تكمن من خالل وضع برامج تربوية  جميعها أشارت إلى أهمية التفكير السابر،

  .للمهتمين بتنمية التفكير لدى الطالب

ن تكون منظمة علومات للطفل بشكل كامل متكامل وأعطاء المالنظرية الجشتلطية أكدت على إف

ومخطط لها بشكل مسبق، كما أكدت على أهمية األستبصار لتفعيل عملية التفكير السابر بحيث 

بق ذلك التفكير تأمل قبل الوصول إلى حل المشاكل، أما النظرية السلوكية فقد أكدت أن نمو يس

ن التفكير السابر كهم بحيث أن لكل مثير استجابة، بحيث ألى تعديل سلوير لدى األطفال يؤدي إالتفك

ن تنمية تفكير الطفل أعلى من أقرانه كما أيعد مثيرا لنمو المعلومات والخبرات، حيث يصبح 

  .التفكير يكون من خالل الخبرة والممارسة والتقليد

 تناسقاً متكامال بين كل من البناء الحسي، والبناء المعرفي، تؤكد على أن هنالكما النظرية المعرفية أ

يتم عن طريق عمليات معرفية يطلق عليها التمثيل، والتكيف، واإلدراك المعرفي، وهذا التناسق 

  .والتوازن حيث يمكن تشكيل بناء معرفي متكامل من جميع الجوانب يؤدي إلى تفكير متعمق

ة تعد األشمل في تفسير التفكير السابر، فهي تؤكد على أن التفكير وترى الباحثة بأن النظرية المعرفي

يعد تعبير عما يمارسه الذهن من التفاعل مع البيئة ، كما أن إثارة تفكير الطالب من خالل وضع 

المتعلم في مواقف تتطلب منه تفكير سابر متعمق الستيعاب المفهوم الجديد، كما أنها تتطلب من 

دراك، والتحليل والتنظيم وتذكر المعلومات ة معقدة وراقية كاإلنتباه، واإلم عمليات ذهنيالمتعل
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 في بنية دماجها تسجيلها في الدماغ واستيعابها وإالمخزونه وربطها بالمعلومات الجديدة ، حيث يتم

  .الفرد المعرفية وتخزينها، واستدعائها عند الحاجة لمواجهة خبرات جديدة

لى أن االطفال في راسات في مجال النظرية المعرفية إالدأن  )2001عبد الهادي و نادية، ( ويرى

 سنوات، يطرحون أسئلة كثيرة منطقية حول الكون والجنس، لذلك ال بد من تنمية هذه 5- 4عمر 

 يتمثل في تشكيل األسس العامة للتفكير السابر، بحيث تقوم على تنمية التفكير العقلي ااألسئلة وهذ

ن على التفسير بشكل منطقي، لذلك ال بد من وضع خطة للتدريب على السابر، وتجعلهم قادري

  : التفكير السابر فيما يتعلق بالطفل

يصل تشجيع األسئلة التي يطرحها الطفل، والتي من شأنها تشجيع التفكير بكافة أنواعه، حتى  .1

 .لى تفكير سابر متعمقالطفل إ

يدة عن السؤال الذي طرحه الطفل وال بتعاد عن االجابات التي ليست منطقية والتي هي بعاإل .2

 .تمت له بصلة

تدعيم اإلجابات بالحجة والبراهين إن وجد ذلك، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير  .3

 .مباشرة، وهذا ينمي القدرات المعرفية لديه حول الظاهرة التي يريد توضيحا لها

لى تشجيع يق، وهذا بدوره يؤدي إتأمل والتدقلى إجابة تحتاج منه اليمكن تحويل سؤال الطفل، إ .4

 )2001، نادية و عبد الهادي( .التفكير السابر بطريقة غير مباشرة

إلى أن مهارة طرح األسئلة، غالبا ما تكون صعبة في تدريسها، ) marzano : 1998 (ويرى

  .وتعليمها للطلبة الصغار، حيث أكدوا على حاجتهم إلى التدريس المباشر والنموذجي

 التفكير السابر يثار عن طريق االسئلة السابرة، وهي نمط من نأ)  Tishman: 2008(ويشير

لبة بدون أي تدخل منه، وتعتبر االسئلة التي يلعب المعلم فيها دور المرشد الصامت الذي يوجه الط
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لى تعليم التفكير السابر لدى جيات طريقة المناقشة والتي تهدف إسئلة السابرة إحدى أهم استراتياأل

  .تعلمينالم

، إذ استعمل )بالجدل البيزنطيني( ويعد سقراط أول من ابتدع األسئلة الفاعلة أو السابرة أو ما يسمى 

األسئلة واألجوبة أساسا لحواراته مع تالميذه، إذ يقوم سقراط بدور السائل الجاهل الذي ال يعرف 

ة، وخالل الحوار كان يندفع شيئا أما المتعلمون فيجيبون اإلجابة عن أسئلته المتتابعة، والمستمر

لى ف الرئيسي لحوارات سقراط الوصول إن الهدقدون، وأبالمتعلمين إلى الشك في صالحية ما يعت

  ).2008كريم، (المعرفة عن طريق تولد األفكار

سئلة التتابعية التي يقدمها المعلم بعد أن بأنها األ -:سئلة السابرةاأل) 2007الربضي،  (ويعرف

لب إلى ى سؤال ما وقد تتضمن صياغة جديدة أو تلميحات يقصد بها توجيه الطايجيب الطالب عل

  .جابة الصحيحة أو تحسين مستوى إجابتهالتوصل لإل

بأنها االسئلة التي يبنيها المعلم على إجابة الطالب، بقصد مساعدته على ) ج.، بالمالكي( ويعرفها

صيال، ومن خالل االسئلة السابرة، يساعد  لتكون أكثر دقة وتفعادة النظر فيها من أجل تحسينهاإ

على إعادة النظر في تفكيره، وتطوير عباراته إذا كانت اإلجابة التي يقدمها ) ص(الطالب) س(المعلم

الطالب غير مرضية للمعلم، والسؤال السابر يطرح لتشجيع الطالب على التفكير بصورة أعمق في 

جابة الطالب،  أوضح، ومن خالل تعديل المعلم إلةاستجابتهم األولية، للتعبير عن أنفسهم بصور

تنمو لديهم مهارة المرونة في إيجاد الحلول للمشكالت والعقبات التي تواجههم عند حل المسائل 

عتمادا على معرفته بالمستوى المعرفي حظة المعلم أن االسئلة السابرة، إوتطبيق القوانين، مع مال

  .بها المتصلة بهاللطالب عن المادة موضوع التعلم وجوان
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  -:أهمية األسئلة السابرة

 يوجهه المعلم إلى المتعلمين أو أن السؤال السابر، هو طلب متعمق) 2011العياصرة، ( يرى

حدهم، ليختبر عمق فهمهم وتفكيرهم وخبراتهم، ويساعد على تشخيص قدراتهم مواطن القوة أ

  . صوغ جديد وتلميحات مفيدةوالضعف عندهم، ويلي اإلجابة األولية للمتعلمين من خالل

  -:وتكمن أهمية هذه األسئلة في

قد يجيب المتعلم إجابة غامضة فيوجه إليه المعلم سؤاال يستوضح منه المقصد : فكارضيح األتو .1

  .والغاية، فالمعلم بهذه االسئلة السابرة يسبر غور إجابته ويكشف عن المراد من قوله

لم إجابة خاطئة فيتبعه المعلم بسؤال سابر يثير فيه انتباه قد يجيب المتع: التقويم الذاتي لألفكار .2

 .المتعلم إلى مواطن الخطأ في إجابته، فيعدل اإلجابة بصورة ذاتية

تعلم غير تامه، فيتبعه المعلم بأسئلة سابرة مبنية على قد تكون إجابة الم: وسع في األفكارالت .3

 .اإلجابات األولية للمتعلم لتوسيع اإلجابات وتحسينها

األسئلة السابرة تزيد من مشاركة المتعلمين في المواقف الصفية، وهذا : زيادة التفاعل الصفي .4

 .يذهب الملل عن المتعلمين ويسهم في تحقيق األهداف

 .استخدام األسئلة السابرة في دعم األفكار باألدلة: دعم األفكار باألدلة .5
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  -:تصنيفات االسئلة السابرة

  -:االسئلة السابرة الى) 2002الهويدي، ( و ) 2008نبهان، (يصنف 

سلسلة من األسئلة التي يطرحها المعلم على الطالب ) 2008نبهان، ( ويعرفها:السبر التذكرية .1

نفسه عندما يعطي إجابة خاطئة أو ال يتمكن من اإلجابة، فيعمل المعلم من خالل تلك األسئلة 

 .لصحيحةالمتتابعة على تشجيع الطالب وقيادته نحو اإلجابة ا

وفي هذا النوع من االسئلة يقوم المعلم بتحويل أي نوع من األسئلة السابرة : االسئلة المحولة .2

من طالب عجز عن تقديم اإلجابة إلى طالب آخر يستطيع تقديم إجابة صحيحة للسؤال وهنا ال 

 في وما رأيك يا فالن: تكون هنالك حاجة ألن يطرح المعلم السؤال بصيغته األولى فقد يقول

 ).2000،  وآخرونالسامرائي( إجابة زميلك؟

نها سؤال أو مجموعة من األسئلة يطرحها بأ) 2002الهويدي، ( ويعرفها :السبر الترابطية .3

سئلة أخرى على الطالب على إجابات صحيحة، ثم يقوم بطرح أالمعلم على الطالب فيحصل 

 .لى تعميمبقية الطالب ولكن من أجل الوصول إنفسه أو 

بأن المعلم في هذا النوع يطرح سؤاال ) 2008نبهان،( ويعرفها -:ة السابرة التبريريةسئلاأل .4

ويعطي الطالب إجابة صحيحة كانت أو خاطئة، وبعد ذلك وفي ضوء إجابة الطالب إما أن يقوم 

 .المعلم بتعديل اإلجابة الخاطئة أو تعزيز اإلجابة إذا كانت صحيحة
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  :أهداف األسئلة الصفية السابرة

تستخدم االسئلة الصفية في مجاالت تعليمية متعددة سواء أكانت صفية أم حياتية كونها تعمل على 

  )2004قطامي،: ( إغناء النقاش والتفاعل، ويمكن أن يستخدمها المعلم لتحقيق أهداف متعددة

 ستخدام المعلم لعبارة ما الذي تقصده بقولك كذا؟التوضيح، كإ -1

فتراض الذي يرى أن الطالب الذين يجيبون ذلك اإلستخدام على اإلادة نقد اإلجابات، ويستند زي -2

 كيف تفسير ذلك؟ ما:لديهم قدرة على تعديل إجابتهم وتسويغها ويظهر ذلك في قول المعلم

 .فتراض الذي توصلت إليه؟اإل

م على تجاوز االبعاد رتقاء بمستوى اإلجابات إلى مستوى أعلى، ويسهم ذلك في تشجيع المتعلاإل -3

ن توضح ما تقدمت ألني لست متأكدا من فهم ما هل يمكن أ: لوفة لإلجابة، كقول المعلمالمأ

 .تقصده بذلك؟

إعادة التركيز على إجابة الطالب على السؤال المطروح، إذ يعطي الطالب إجابة تتصف بأنها  -4

لى الب إقدم، فيوجه المعلم إجابة الطن إمكاناته تفوق ما ة، ولكن المعلم يتوقع منه أفضل ألعادي

  ...ك؟، أو ماذا لو تخبرني أكثرماذا يمكن أن يعني ذل: مجال أعمق وأوسع كأن يقول
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  -:الدراسات العربية2.2

  : الدراسات العربية1.2.2

  )2000(دراسة بكار 

  "بكلية التربية جامعة الملك سعود) األصيل( ممارسة الطالبات المعلمات لمعايير التدريس الحقيقي" 

 والتي من ضمنها لى تقويم ممارسة الطالبات المعلمات لمعايير التدريس الحقيقيسة إ الدراتهدف

) 8(طالبة معلمة ) 23(انماط التفكير السابر والمشتقة من األسئلة السابرة واقتصرت الدراسة على

درسا ) 414(في تخصص التاريخ وبلغ مجتمع الدراسة من الدروس) 15(في تخصص الجغرافيا و

درسا واعتمدت الباحثة على بطاقة مالحظة تتكون من ثمانية ) 138(لعينة من الدروستم اختيار ا

  .مقياسا تقديريا جمعتها من الدراسات التجريبية) 33(معايير و

من المعلمات الطالبات تفوقن في معياري السبر التذكري % 50وخرجت الباحثة بنتائج أهمها أن 

متدربات والطالبات  دالة احصائيا بين الطالبات ال فروق الدراسةوجدتكما والسبر التوضيحي، 

ين الطالبات المعلمات  وجود فروق  لمتغير التخصص بأنكما أظهرت نتائجها  ،غير المتدربات

عمق المعرفة، المحادثة الجوهرية، التأييد االجتماعي ( :مهارات العليا للتفكيرفي معايير ال

االرتباط بالعالم، وقت (: ض في المعايير الثالثةتتعار) إلنجازات المتعلمة والسبر التوضيحي

  .)التفكير، السبر التذكري
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  )2004 (عليدراسة العباجي و 

  "ساليب تعليم التفكير السابر لدى طلبة كلية المعلمينأثر برنامج تعليمي في تنمية أ" 

لسابر لدى طلبة كلية  الدراسة للتعرف على أثر برنامج تعليمي في تنمية أساليب تعليم التفكير اتهدف

  .نماط التفكيرهدف الى بناء برنامج لتنمية بعض أالمعلمين، كما 

طالب وطالبة تم توزيعهم في مجموعتين تجريبية وضابطة بصورة متكافئة ) 26(تمثلت العينة في 

م بناء برنامج وتكون كل درس فيه إلى سبع مراحل ت حيث الجنس والعمر وسنوات الرسوب، ومن

لنهائية خذت التعديالت وتكون البرنامج بصورته اتم التأكد منه بعرضه على محكمين وأمتسلسلة و

 دروس أسبوعيا ولمدة ثالثة اسابيع، وتم إعداد استمارة مالحظة لتقويم 3 دروس بواقع 9من 

وجود فروق في وأظهرت النتائج  .سلوب التدريس للطلبة المطبقي وتمتعت بصدق وثباتأ

ظة البعدية لصالح االناث، ويعود إلى طبيعة المرأة وقدرتها على في المالحالمجموعة التجريبية 

  . تفاعل مع الطالبسئلة والالمناقشة وطرح األ

  

  )2005(دراسة ابراهيم 

أثر استخدام نموذج التفكير السابر على استراتيجيات اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية مهارات " 

  "بتدائيةالتفكير االبتكاري لدى المرحلة اال

أثر استخدام نموذج التفكير السابر على استراتيجيات اكتساب المفاهيم ( الدراسة للتعرف على هدفت

  ).بتكاري لدى المرحلة االبتدائيةلعلمية وتنمية مهارات التفكير اإلا

  :حيث اقتصرت دراسة الباحث على الحدود التالية
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( المغناطيس للصف الخامس االبتدائياقتصر التجريب على محتوى المادة و: من حيث المحتوى

  ).2004/ 2003الفصل الدراسي الثاني، 

اختار الباحث العينة بطريقة عشوائية من تالميذ الصف الخامس االبتدائي وبلغت : من حيث العينة

  . التجريبيةطالبا وطالبة للمجموعة ) 45( وتلميذة للمجموعة الضابطة وتلميذاً) 45(العينة

  :دوات التاليةي دراسته األواستخدم الباحث ف

  .اختبار مهام اكتساب المفاهيم العلمية لتالميذ الصف الخامس-1

  بتكاري اختبار القدرة على التفكير اإل-2

لى فاعلية استخدام نموذج التفكير السابر في إكساب المجموعة التجريبية المفاهيم وتوصل الباحث إ

بتكاري مقارنة رة على التفكير اإلتجريبية، والقدالعلمية من خالل استراتيجيات أداء المهام ال

  .بالمجموعة الضابطة

  )2006(دراسة السالمي

مدى تضمين قدرات التفكير العليا في األسئلة الصفية لطلبة التربية العملية للدراسات "

  " جامعة السلطان قابوس–االجتماعية بكلية التربية 

طلبة المعلمين بمهارات التفكير العليا وذلك أثناء هدفت الدراسة على التعرف الى مدى اهتمام ال

المطروحة تفاعلهم الصفي وطرح لألسئلة الصفية الشفهية، والتعرف على مدى توزيع األسئلة 

  .حسب مستويات بلوم الستة

ذكور ) 12(طالبا وطالبة ) 32(وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة التربية العملية والبالغ عددهم

  . بطاقة المالحظة اشتملت أداة الدراسة علىإناث و) 20(و
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وتوصلت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واإلناث في األسئلة الصفية 

بصورة عامة لصالح الذكور، أما نوع األسئلة بحسب المستويات فتوجد فروق ذات داللة احصائية 

جد فروق في المستويات األخرى بين الذكور في مستوى التذكر فقط لصالح الذكور، ولم تو

 واإلناث في طرح األسئلة الصفية في المستويات المختلفة رجد فروق بين الذكووواإلناث، كما وي

   .لصالح الذكور

  

  )2007( دراسة الربضي

أثر التدريس باستخدام األسئلة السابرة على اتجاهات الطلبة في مادة الفيزياء لدى "

  " األساسي في األردنطلبة الصف التاسع

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تدريس الطالب باستخدام األسئلة السابرة في التحصيل في مقرر 

الفيزياء وقياس قدرتهم على التفكير العلمي، واستخدمت المنهج شبه التجريبي عن طريق أداتي 

) 126(كونت العينة منالدراسة التي تكونت من اختبار تحصيلي واختبار لقياس التفكير العلمي وت

طالبا وطالبة، كما تم تدريس المجموعة التجريبية لمدة شهرين بواقع حصتين في االسبوع، وقد 

أظهرت النتائج تفوق طالب المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي وقدرتهم على التفكير 

  .العلمي

لمي العلوم األسئلة السابرة في وأظهرت النتائج وجود فروق على مقياس االتجاهات نحو استخدام مع

  .تدريسهم يعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور
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  )2009(دراسة الجراح والمجالي

أثر التدريس باستخدام األسئلة السابرة في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في "

  "مبحث الجغرافيا واتجهاتهم نحوه في محافظة الكرك

يس باستخدام األسئلة السابرة في تحصيل طلبة الصف العاشر هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر التدر

  .في مبحث الجغرافيا واتجاهاتهم نحوها في محافظة الكرك

طالبا وطالبة ) 70(طالبا وطالبة، توزعوا إلى مجموعتين تجريبية عددها) 137(تكونت العينة من

  .طالب وطالبة) 67(وضابطة

ختبار لقياس االتجاه نحو مبحث الجغرافيا وخطط واشتملت أدوات البحث على اختبار تحصيلي وا

  .تنفيذ الدروس

وتوصلت النتائج إلى وجود فروق لصالح طريقة التدريس القائمة على األسئلة السابرة ووجود 

فروق في االتجاهات نحو مبحث الجغرافيا يعزى إلى طريقة التدريس القائمة على األسئلة السابرة 

) ذكر، انثى(ود فروق لالسئلة السابرة يعزى إلى النوع االجتماعيفيما كشفت النتائج عن عدم وج

  .والتفاعل بينهما

  

  

  

  

  



 

39 
 

   )2011( دراسة عبد المجيد

  "التفكير السابر وعالقته بالذكاءات المتعددة لدى طلبة جامعة بغداد"

فة استهدفت الدراسة إلى قياس الذكاءات المتعدد وقياس التفكير السابر لدى طلبة جامعة بغداد إضا

طالب وطالبة من الصفوف الثالثة ) 500(وتألفت عينة البحث من إلى معرفة العالقة بينهما، 

في ) 5(تصاص العلمي وكليات في االخ) 5(كليات في جامعة بغداد، ) 10(موزعين على 

  .سلوب المرحلي العشوائياالختصاص اإلنساني، وقد أختيرت العينة باأل

بناء (والثانية ) بناء مقاييس للذكاءات المتعددة( أداتين، األولى  البحث فقد بنت الباحثةأما أدوات

  .، وقامت بالتحقق من صدق وثبات األدوات)مقياس للتفكير السابر

 عدد من المعالجات االحصائية تمت اإلجابة عن أهداف البحث وفرضياته، منها واستعملت الباحثة

التباين الثنائي وتحليل تين مستقلتين وتحليل معامل ارتباط بيرسون واالختبار التائي لعينة ولعين

ليها الباحثة، وجود عالقة دالة موجبة إحصائياً بين التفكير ومن أهم النتائج التي توصلت إاالنحدار، 

  .السابر والذكاءات المتعددة

  

  )2012( دراسة السبعاوي والجرجري

  " الموصلالتفكير السابر وعالقته بالمعتقدات المعرفية لدى طلبة جامعة" 

 الدراسة للتعرف على التفكير السابر وعالقته بالمعتقدات المعرفية  لدى طلبة جامعة هدفت

طالبا وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية من كليات جامعة ) 704(الموصل، وتألفت عينة البحث من

اد التمريض والهندسة واإلدارة واإلقتص:( كليات علمية هي) 4(كليات بوقع) 8(الموصل بلغت
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( اآلداب والحقوق والعلوم السياسية والتربية:( كليات إنسانية هي) 4(و)) األقسام العلمية( والتربية

  )).االقسام اإلنسانية

  وأداة لقياس المعتقدات المعرفية فقرة ) 49(عدت الباحثة أداة لقياس التفكير السابر تكونت منوأ

بة يمتلكون مستوى عال من التفكير السابر، لى أن الطلإوالثبات، وتوصلوا وتم التحقق من الصدق 

رتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين إللمعتقدات المعرفية ووجود عالقة ويتمتعون بمستوى جيد 

، ووجود تباين في مستوى التفكير السابر لدى طالب ابر والمعتقدات لدى طلبة الجامعةالتفكير الس

  .ابر لدى الطالب كأن أعلى منه لدى الطالباتوى التفكير السن مستمعة لموصل إذ أوطالبات جا

  

  :الدراسات االجنبية2.2.2

   امريكا(Perkins & Kyle, 1990)باركنز و كيلي 

تأثير اللغة االنكليزية كلغة ثانية عند الطلبة اليابانيين من طريق ثالث  مستويات من االسئلة "

  "السابرة

زية لطلبة من اليابان في الجامعة االمريكية هدفت هذه الدراسة الى معرفة تأثير اللغة االنكلي

طالباً يابانياً من جامعة إلينوي ) 150(جرى البحث على عينة مكونة من  ،باستعمال االسئلة السابرة

  .الجنوبية في الواليات المتحدة االمريكية

ستدالل، الحقائق والتعميمات، واال: تم اعطاء اختبار مكون من ثالثة مستويات من االسئلة السابرة

  .وذلك لقياس تأثير االستيعاب في القدرات المختلفة عند الطلبة
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 واالستعانة بالحقيبة االحصائية (T. test)تم استعمال معامل ارتباط بيرسون واالختبار التائي 

(SPSS) ، توصلت الدراسة الى أنَّه اليوجد فروق ذوات داللة احصائية بين الطلبة من كال النوعين

لك بسبب ال يوجد اختالف في التأثير على اسئلة التعميمات واسئلة االستدالل، وإن والتخصصين وذ

شرح األهداف وتوزيعها ونتائجها كانت ضعيفة النه اليوجد قدرات في الذاكرة واالنتباه واعادة 

 االستيعاب للخبرات السابقة وكذلك تبينت ان االسئلة المعطاة تفوق قدرة العينة على العمليات، وان

  .الطلبة بحاجة الى مزيد من اإلسهاب في التدريب على هذه اللغة

  

   امريكا(Sakaguchi and Jo, 1993)دراسة ساكاجوشي وجو 

  "التميز بين الحقائق بطريقة السبر او عدمه شفوي او غير شفوي"

  .هدفت هذه الدراسة الى تعرف السبر او عدمه شفوياً او غير شفوياً

 طالباً وطالبة من جامعة الغربية الكبرى في الواليات المتحدة )113(اجريت الدراسة على 

  .االمريكية

جرى تحليل البيانات بالحقيبة االحصائية ، ر مكون من مهارات التفكير السابرتم اعتماد اختبا

(SPSS)للتوصل الى دقة بالنتائج .  

ن استعمال االسئلة السابرة  ان النتائج و التوصيات التي توصلت اليها الدراسة التي تتعلق بالفهم، ا

بطريقة شفوية، وغير شفوية، تقلل من عدم فهم الطلبة للمشكالت التي تواجههم من المواقف 

الصعبة، وان الطلبة اصبح لديهم بدايات الستعمال مهارات التفكير السابر، وان السبر شفوياً أو غير 

  .شفوي يعمل على تقليل عدم الفهم
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  )Oches,1998(دراسة

  " استخدام أسئلة التفكير السابر في زيادة تحصيل المفاهيم الكيميائيةأثرا"

هدفت الدراسة لقياس أثر استخدام أسئلة التفكير السابر في زيادة تحصيل المفاهيم الكيميائية 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أسئلة التفكير السابر في تعليم الكيمياء كان لها أثر كبير في زيادة 

 نتيجة استخدام أسئلة التفكير السابر، وتوصلت نتائج الدراسة أيضا إلى أن التفكير معدل تحصيل

السابر واألسئلة المتعلقة به شجعت التالميذ على التعمق في الموضوع، مما أدى إلى مشاركتهم 

بشكل أفضل، باالضافة إلى أنها تكشف للمعلم والطالب في آن واحد نقاط الضعف وجوانب القوة 

  .علمين من الناحيتين المعرفية والتشاركيةلدى المت

  

   (Barrett, 2001)دراسة باريت 

اخطاء تحسين التفكير العميق من طريق التعرف على العوامل المؤثرة فيه ومن طريق معرفة "

  "التفكير أثناء المناقشة

ر أثناء هدفت الدراسة الى التعرف على العوامل المؤثرة في تحسين التفكير ومعرفة اخطاء التفكي

طفالً في المرحلة االبتدائية وزعت على مجموعتين تجريبيتين ) 40(تألفت العينة من ، المناقشة

  .ومجموعتين ضابطة

أعد الباحث برنامجاً تدريبياً للتعرف على اخطاء التفكير اثناء المناقشة لبعض المواضيع التي يثيرها 

  .الباحث وهي بعض القصص الخيالية

 (T. test) واالختبار التائي ون ل االحصائية ومعامل ارتباط بيرسئتم استعمال الوسا
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وان هناك عالقة بين . أسفرت النتائج عن تفوق المجموعتين التجريبيتين تفوقاً ذا داللة احصائية

  .نتائج اختبار التفكير واختبار الذكاء

  

  -: الدراسات السابقةمناقشة

يث تم سئلة السابرة، حبر واألاولت كل من التفكير الساسوف تناقش الباحثة الدراسات السابقة التي تن

، ىوعالقتها بمتغيرات أخرجنبية في مجال التفكير السابر عرض دراسات عربية ودراسات أ

  . الحاليةراسات السابقة قريبة من الدراسةوحرصت الباحثة بأن تكون الد

  

  -:من خالل مراجعة الدراسات السابقة 

   ودراسة)إبراهيم(  بناء برنامج لتنمية التفكير السابر مثل دراسةإلىهدفت الدراسات السابقة  - 

 )السالمي(ودراسة) الربضي( ودراسة )الجراح والمجالي( دراسة ، في حين تناولت) عليالعباجي و(

بالذكاءات المتعدده، أما التفكير السابر وعالقته فتناولت ) عبد المجيد( دراسةأما ئلة الفعالة، األس

  .التفكير السابر وعالقته بالمعتقدات المعرفيةفتناولت ) سبعاوي والجرجريال(دراسة 

 )إبراهيم(ودراسة) وعليالعباجي (دراسة مثل  الدراسات السابقة اتبعت المنهج التجريبيبعض- 

) السالمي( واتبعت دراسة)ساكوجوشي( ودراسة) باريت( ودراسة ، )الجراح والمجالي(ودراسة

عبد (  ودراسة)السبعاوي والجرجري( ، ودراسة)بكار(  حين اتبعت دراسةفي المنهج شبه التجريبي

  .نها تناولت الطالب كفئة مستهدفةكما أ ، المنهج الوصفي)السالمي( ودراسة)المجيد

) ضيبالر( ودراسة)عباجي وعليال ( مثل دراسةبعض الدراسات تناولت طلبة المدارس - 

جامعات كعينة وبعض الدراسات تناولت طالب ال ،)باريت( ، ودراسة)الجراح والمجالي(ودراسة
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( ، ودراسة) السالمي( ودراسة )السبعاوي وجرجري(، )المجيدعبد (للدراسة مثل دراسة

  ).ساكوجوشي

 المالحظة  التي تم تبنيهما االستبانة وبطاقة في الدراسات السابقة  عن جميع هذه الدراسةتختلفو - 

نها تمتاز  كما أساسية الدنياير السابر لدى معلمي المرحلة األكف سوف يقيسان استراتيجيات التتانلوال

  .درجة ممارسة المعلمين الستراتيجيات التفكير السابرفي هدفها في التعرف على 
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  الفصل الثالث

  الطريقة واالجراءات

  :المقدمة1.3

نهج الدراسة،  بما في ذلك ميضم هذا الفصل االجراءات والخطوات التي ُأتبعت في هذه الدراسة

 اداتي الدراسة التي استعملتيضم وصفا ألوكما ووصف مجتمع الدراسة، ثم العينة وكيفية اختيارها، 

، التي ترتبت عليها نتائج الدراسة، فضال عن الصدق والثبات واجراءات التطبيقوفي جمع البيانات 

 بموجبها تحليل البيانات ساليب والمعالجات االحصائية التي تمومتغيرات الدراسة، واستعراض األ

  .ض النتائجاواستعر

  

  -:منهج الدراسة 2.3

د مدى ممارسة معلمي تم اتباع المنهج الوصفي في هذه الدراسة بما يتناسب وأهدافه في تحدي

 التفكير السابر من خالل وجهة نظرهم، ومالحظتهم في غرفة الستراتيجيات ساسية الدنياالمرحلة األ

أفراد العينة للتوصل الى  ت التي تم جمعها من خالل تطبيق األدوات علىالصف ثم تحليل البيانا

  .االنتائج التي تجيب عن أسئلة الدراسة وتختبر فرضياته
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  : مجتمع الدراسة 3.3

ت لحم الحكومية تكون مجتمع البحث من جميع معلمي المرحلة االساسية الدنيا في مدارس بي

والتعليم في محافظة بيت لحم في الفصل الدراسي الثاني من والمسجلين رسميا لدى مديرية التربية 

معلم ) 91(معلمة و) 272(مدرسة  منهم مدرسا و) 363 ( والبالغ عددهم)2013 - 2012(العام 

  .مدرسة ) 78(موزعين على 

  -:عينة البحث 4.3

 ( سبةنـــة ب/معلم) 363(اد مجتمع الدراسة البالغ عددهمقامت الباحثة بإختيار العينة من أفر

، وتحقيقا الغراض البحث فقد تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية، وبلغ حجم  )44%

  ).3.1(.موزعه حسب المتغيرات الموضحة في الجدول) 160(العينة

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات): 3.1(الجدول

  النسبة  العدد  المتغير

%24,4 39  ذكور   الجنس 

  %75,6  121  إناث

  %100  160  المجموع

  النسبة  العدد  المتغير

  المؤهل العلمي  %10,0  16  دبلوم

  %83,8  134  بكالوريوس
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  %6,2  10  ماجستير

  %100  160  المجموع

  النسبة  العدد  المتغير

  %38,1  61   سنوات5أقل من 

  %30,0  48   سنوات10 - 5

  سنوات الخبرة

  %31,9  51   سنوات فأكثر10

  %100  160  المجموع

  النسبة  العدد  المتغير

  %48,7  78  تربية ابتدائية

  %28,8  46  معلم صف

  التخصص

  %22,5  36  غير ذلك

  %100  160  المجموع
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  -:دوات الدراسة أ5.3

  -:اشتملت الدراسة على األدوات اآلتية

  -:أداة االستبانة1.5.3

ساسية الدنيا ي المرحلة األ معلملى تحديد مدى ممارسةت الباحثة االستبانة والتي تهدف إاستخدم

  )1(ملحق رقم. التفكير السابرالستراتيجيات

  : عدادها وفق الخطوات التاليةوقد تم إ

قامت الباحثة بالرجوع لألدب التربوي الخاص بموضوع البحث وقد عملت على تطوير أداة  - 

يق أهداف حيث أجرت الباحثة التعديالت الالزمة عليها بما يتناسب وتحق) 2004(العباجي

  .الدراسة

ي استبانة موجهة لمعلمي  تمت صياغة االستراتيجيات على شكل عبارات سلوكية، ضمنت ف - 

ساسية الدنيا في مدينة بيت لحم بهدف التعرف على آرائهم حول درجة ممارستهم لمرحلة األا

نة ول يتضمن هدف االستباالقسم األ: ، وقسمت االستبانة إلى قسميناالستراتيجياتلتلك 

، والقسم الثاني يتضمن عبارات االستبانة التي قسمت الى محاور، وليةوتعليماتها والبيانات األ

كل استراتيجية من ل ساسية الدنياالمرحلة األيتضمن كل محور منها ممارسات معلم 

 حيث اشتملت االستبانة على تسع استراتيجيات رئيسية تضم في استراتيجيات التفكير السابر

، وقد صممت وفق نظام ليكرت الخماسي لقياس تقديرهم لدرجة استراتيجية فرعية) 35(داخلها 
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كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، ( ممارستهم الستراتيجيات التفكير السابر حسب الترتيب اآلتي

 .)قليلة، قليلة جدا

طيت األوزان للفقرات كما يجابي حسب سلم خماسي وأعوقد بنيت فقرات االستبانة باإلتجاه اإل
  : و موضح ه

  خمس درجات: كبيرة جدا 

  أربع درجات: كبيرة    

  ثالث درجات :متوسطة    

  درجتان: قليلة   

  درجة: قليلة جدا 

وتحديد مدى ممارستهم الستراتيجيات التفكير وللتعرف على تقديرات معلمي المرحلة االساسية الدنيا 

  :اليالسابر، وفق قيمة المتوسط الحسابي تم اعتماد المقياس الت

   فأكثر)3.67( لفقرة اذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية أو ا: درجة كبيرة

  )3.67-2.33(لمتوسط الحسابي محصورة بينإذا كانت قيمة ا: درجة متوسطة

  فأقل )2.33 (إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي : درجة قليلة
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  -:نةصدق أداة االستبا

ى مجموعة من المحكمين  صدقها بعرضها علمن تم الـتأكد بعد إعداد االستبانة بشكلها األولي

 الباحثة بإجراء التعديالت في ضوء مالحظات المحكمين والتي وقامت، )4( ملحقالمتخصصين

تركزت في تعديل الصياغة اللغوية لبعض االستراتيجيات ودمج بعض االستراتيجيات الفرعية، أو 

) 35( رئيسية ولنهائية مؤلفة من تسعة استراتيجياتف بعضها وبذلك اصبحت القائمة بصورتها احذ

  ).1(ملحق رقم. استراتيجية فرعية

 : ثبات االستبانة

 معامل كورنباخ ألفا  حسابقامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات من خاللاالستبانة  للتأكد من ثبات

 .غراض الدراسةوهي قيمة مناسبة أل) 95.5( والذي بلغ

  -:أداة المالحظة 2.5.3

ساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير السابر من د درجة ممارسات معلمي المرحلة األتهدف إلى تحدي

   -:خالل مالحظتهم في غرفة الصف، وقد تم إعدادها وفق الخطوات اآلتية

مالحظة بعد ما تم التاكد تضمنت استراتيجيات التفكير السابر الواردة في االستبانة في بطاقة ال - 

: القياس، وتكونت البطاقة من قسمينمن صياغتها بشكل عبارات سلوكية قابلة للمالحظة و

صية، ويشمل القسم الثاني بنود األداة والذي إشتمل على استراتيجيات يشمل االول معلومات شخ
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اً متدرجا وفق مقياس ، وأعطيت لكل عبارة منها وزن)9(التفكير السابر الرئيسية والبالغ عددها 

 )2( ملحق رقم).كبيرة، متوسطة، قليلة( لتقدير درجة الممارسة على النحو اآلتي الثالثيليكرت 

  :وأعطيت االوزان للفقرات كما هو موضح

  درجة الممارسة                  الوزن

  3كبيرة                              

  2متوسطة                          

  1                             قليلة

 قيمة ستراتيجيات التفكير السابر، وفقوللتعرف على تقديرات المرحلة االساسية الدنيا ال

  :المتوسط الحسابي تم اعتماد المقياس التالي

اذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية أو الفقرة الكلية أكبر : درجة كبيرة  -1

 )2.34(من

 )2.33-1.67(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين: درجة متوسطة -2

 ).1.66 –1(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين : درجة قليلة -3

على مدى ممارسة معلمي  بدور المالحظة للتعرف ت الباحثة من خالل بطاقة المالحظقام - 

ل حضور حصتين لكل معلم الستراتيجيات التفكير السابر وذلك من خالالدنيا ساسية المرحلة األ

معلمين و ) 2(معلماً ومعلمة من عينة الدراسة، منهم ) 8(مشارك من المعلمين والبالغ عددهم
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بطاقة تم رصدها من ) 16(معلمات، وبالتالي أصبح عدد بطاقات المالحظة في هذه الدراسة) 6(

  .خالل الباحثة أثناء حضور حصتين دراسيتين لكل معلم على حده

  لمالحظةصدق أداة ا

عرضها على مجموعة من المحكمين للتأكد من صالحيتها للتحقق من صدق اداة المالحظة تم 

 رائهم وذلك بالتخلي عن بنود االستبانة، وتم االخذ بآ)4( ملحق رقم للهدف الذي أعدت من أجله

  .راتيجياتاست) 9( والبالغ عددها على االستراتيجيات الرئيسيةواالقتصارفقرة ) 35(البالغة الفرعية

  أداة المالحظةثبات 

قامت الباحثة بتدريب أحد المعلمين الذين يعملون بنفس التخصص لتحقق من ثبات المالحظة ل -

على تسجيل أداء  الباحثة وبمشاركة المعلم المتدرب قامتعلى كيفية إجراء المالحظة، بحيث 

 مالحظة وتسجيل أداء المعلمينباستخدام قائمة المالحظة المعدة ويقوم المعلم المتدرب ب المعلمين

ثم قامت الباحثة بحساب معامل االتفاق بين مالحظتها ومالحظة المعلم المتدرب باستخدام 

 : التفاق المالحظين والتي تنص على اآلتي) copeer(معادلة

  % 100×  =  نسبة اإلتفاق  

  .ثبات بطاقة المالحظةوهي نسبة مرتفعه تدل على )  0.86(وقد بلغت نسبة اإلتفاق 

  



 

53 
 

  :متغيرات الدراسة 6.3

 )Independent Variables(المتغيرات المستقلة  •

 ذكور، إناث: الجنس وله مستويان - 

  ماجستير– بكالوريوس –دبلوم : المؤهل العلمي وله ثالثة مستويات - 

 -  سنوات 10 الى 5  من -  سنوات 5أقل من : سنوات الخبرة في التدريس وله ثالثة مستويات - 

 . سنوات فأكثر10

  غير ذلك-  معلم صف- تربية ابتدائية:  وله ثالثة مستوياتالتخصص - 

  

 )Dependent Variables (المتغيرات التابعة •

 . الستراتيجيات التفكير السابر من وجهة نظرهمالمرحلة االساسية الدنيامدى ممارسة معلمي  - 

التفكير السابر من خالل مالحظتهم  الستراتيجيات المرحلة االساسية الدنيامدى ممارسة معلمي  - 

 .في غرفة الصف
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  :االجراءات 7.3

  -:االجراءات االتيةقامت الباحثة ب

  .مراجعة الدراسات السابقة واألدب النظري المتعلق بمتغيرات البحث - 

 )2012/2013(جراء الدراسة الدراسات العليا، قسم التربية إلالحصول على موافقة من عمادة - 

 )3(مملحق رق

  )2012/2013(الحصول على قوائم بأعداد معلمي مجتمع الدراسة لعام - 

 .بصورتها األوليةإعداد أدوات الدراسة  - 

 .خذ بارائهم وإعدادها بصورتها النهائيةن واألعرض أدوات الدراسة على محكمي - 

 . صدق وثبات أداتي الدراسةالتحقق من  - 

 .ع العينة وفق المتغيرات المحددةيتوز - 

 .بانة على عينة البحث وتفريغ النتائج وتحليلهاتطبيق االست - 

 ساسية الدنيا في ضوء استراتيجيات التفكير السابرمالحظة أداء معلمي المرحلة األ - 

  .تفريغ نتائج المالحظة وتحليلها - 

  -:التحليل االحصائي 8.3

حسابية وساط الاألوللفرضيات ، و)spss(تم استخدام برنامج  الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية

 One(اختبار تحليل التباين االحادي تم استخدام وكما ، )t-test  (واالنحرافات المعيارية  واختبار

Way  Anova (.  



  

  الرابعالفصل 

  قدمةال 1.4

  نتائج الدراسة 2.4

  بفرضيات الدراسةالنتائج المتعلقة  3.4

  قة بالفرضية األولىالنتائج المتعل 1.3.4

  الثانية قة بالفرضيةالنتائج المتعل 2.3.4

  الثالثة قة بالفرضيةالنتائج المتعل 3.2.4

  الرابعة  قة بالفرضيةالنتائج المتعل 4.3.4

  النتائج المتعلقة بأداة المالحظة 4.4
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  -:الفصل الرابع

  المقدمة1.4

حثة الستجابة أفراد العينة على يضم هذ الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها البا

متعلقة الالرئيسية للدراسة وج المتعلقة باألسئلة ويتناول مناقشة النتائكما ، أداة الدراسة

  . بفرضيات الدراسة

  

   -:نتائج الدراسة2.4

  :السؤال االول باإلجابة عن النتائج المتعلقة 1.4

ساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير السابر في ما مدى ممارسة معلمي المرحلة األ :السؤال االول

  محافظة بيت لحم؟

، سؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانةولإلجابة عن هذا ال

  )4.1(كما يظهر في جدول
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  قرات األداة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لف)4.1(لالجدو

تالفقرامالرق  
المتوسط 
 االنحراف المعياري الحسابي

 استراتيجية التعداد والتذكر

 0.7 4.20  المواد واألدوات التي تساعد الطالب على تنمية مهارات التفكيرُأعد 1

.ٌأشجع الطالب على استحضار الخبرات السابقة حول الموضوع 2  4.50 0.5 

 0.6 4.40 أوظف األدوات الحسية التي  تنمي  مهارات التفكير لدى الطلبة 3
 استراتيجية التصنيف في مجموعات

.صنف المفاهيم وفق الخصائص المشتركةُأشجع الطالب أن ي 4  4.16 0.7 

.ُأوضح للطالب كيفية التعرف على الحقائق المشتركة 5  4.14 0.6 

.ُأوجه الطالب ليربط  األفكار ببعضها 6  4.30 0.6 

.ُأساعد الطالب التعرف إلى خصائص المفاهيم غير الملموسة 7  4.96 0.7 

ميزة للمفاهيمُأشجع الطالب التفكير في المظاهر الم 8  4.90 0.8 

 0.7 4.13 ُأحفز الطالب أن يستنتج المميزات ذهنيا 9
 استراتيجية التبويب والعنونة

.ُأساعد الطالب أن يوضح  أسماء المفاهيم التي تتصف بخصائص معينة 10  4.13 0.6 

.ُأعزز الطالب أن يفسر المفاهيم التي بها خصائص مشتركة 11  4.12 0.7 

.الب أن  يوضح  الخصائص غير المشتركةُأشجع الط 12  3.84 0.8 
 استراتيجية تحديد العالقات بين االشياء الموجودة

 0.7 3.92 ُأشجع الطالب أن يفسر العالقات الظاهرة بين المفاهيم 13

 0.7 3.90 ُأساعد الطالب  إلعطاء األدلة المرتبطة بالعالقات بين المفاهيم 14

العالقة بالنتيجةُأعزز الطالب أن يحدد  15  4.80 0.6 

 0.6 4.67 ُأحفز الطالب أن يجرب الكتشاف عالقات جديدة 16
 استراتيجية اكتشاف العالقات الجديدة

 0.6 4.11 ُأشجع الطالب أن يكتشف عالقات جديدة 17

 0.7 4.10 ُأساعد الطالب أن يجمع معلومات حول المفهوم الجديد 18

المفاهيم التي تربطها عالقات ببعضهاُأبين للطالب كيفية تفسير  19  4.51 0.6 
 استراتيجية الوصول الى استدالالت
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20 

ُأعزز الطالب للوصول إلى استدالالت من خالل استقراء المفاهيم التي 

.يالحظها  4.50 0.7 

 0.6 4.10 ُأشجع الطالب أن يربط األشياء التي يالحظها ليستدل على أشياء جديدة 21

22 

ب إلى أن يالحظ مالحظة متعمقة للوصول الى ربط العالقات ُأوجه الطال

 0.7 3.78 بين المفاهيم

.أطلب من الطالب أن يبين ما يستدل عليه من أهمية المفاهيم 23  4.46 0.6 
 استراتيجية صياغة الفرضيات والتنبؤات

 0.7 4.45 ُأحفز الطالب أن يفكر في إيجاد عالقات مشتركة بين المفاهيم 24

شجع الطالب أن يوضح خصائص المفاهيم ذهنياُأ 25  4.32 0.7 

.ُأساعد الطالب أن يفسر الفرضيات التي تم صياغتها 26  3.81 0.7 

.ُأعزز الطالب أن يبدي رايه بالتنبؤات التي تم التوصل اليها 27  4.20 0.7 
 استراتيجية شرح التنبؤات والفرضيات

.التي تتجمع للتوصل إلى فرضيةُأشجع الطالب أن يبين ذهنيا الخبرات  28  3.81 0.7 

 0.7 3.76 ُأساعد الطالب أن يشرح ذهنيا الخبرات التي تتجمع للتوصل إلى تنبؤات 29

30 

أوضح للطالب أن يفسر ذهنيا الخبرات التي تتجمع للتوصل إلى عالقات 

 0.7 3.80 بين الفرضيات

صل إلى فرضياتأطلب من الطالب أن يشرح الخبرات التي تتجمع  للتو 31  3.78 0.7 
 استراتيجية التاكد من التنبؤات والفرضيات

32 

أساعد الطالب أن يفكر بالعالقة المنطقية فيما توصل اليه من فرضيات 

.وتنبؤات   3.76 0.8 

 0.7 3.60 ُأعزز الطالب أن يفسر الخبرات المرتبطة بالحقائق التي توصل اليها 33

نبؤات والفرضيات التي توصل إليهاُأساعد الطالب أن يجرب الت 34  3.75 0.7 

.ُأعزز الطالب أن يبدي رأيه  بما توصل إليه من التجريب  35  4.00 0.7 

 0.67 4.16 الدرجة الكلية 
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  الستجابة المعلمين لفقرات األداة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية)4.1(يوضح الجدول

مرحلة االساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير السابر في محافظة التي تقيس مدى ممارسة معلمي ال

  .بيت لحم

وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول إلى أن ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا 

رجة على الدرجة الكلية لهذه الدالستراتيجيات التفكير السابر كبيرة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

الستراتيجيات المعلمين مما يدل على ممارسة ) 0.67(  انحراف معياري مقدارهمع) 4.16(للمقياس

  .سابر بدرجة كبيرةالتفكير ال

" . ة حول الموضوعأشجع الطالب على استحضار الخبرات السابق"  وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات

ي تنمي أوظف األدوات الحسية الت" وفقرة ، )0.5(وانحراف معياري)  4.50(بمتوسط حسابي

  ).0.6(وانحراف معياري) 4.40(بمتوسط حسابي" فكير لدى الطلبةمهارات الت

" أساعد الطالب أن يجرب التنبؤات والفرضيات التي توصل إليها"  أدنى الفقرات كانتفي حين

أساعد الطالب أن يفكر بالعالقة المنطقية فيما " و). 0.7(وانحراف معياري) 3.75(بمتوسط حسابي 

  ).0.8(وانحراف معياري) 3.76(بمتوسط حسابي" ن فرضيات وتنبؤاتتوصل إليه م
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  -:النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة3.4

  -: النتائج المتعلقة بالفرضية االولى1.3.4

التي بين متوسطات الدرجات  ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

من خالل اجابتهم عن بنود االستبانة بالنسبة الدنيا سية ساحصل عليها معلمو المرحلة األ

 ).الجنس(الستراتيجيات التفكير السابر تعزى لمتغير 

  -: والجدول اآلتي يوضح ذلكللعينات المستقلة لفحص الفرضية ) T-test(تم استخدام اختبار

لمرحلة لبيان داللة الفروق في درجة ممارسة معلمي ا) T-test(نتائج اختبار )2.4(جدول

  تراتيجيات التفكير السابر تبعا لمتغير الجنسساالساسية الدنيا ال

المحسوبة) ت( درجة الحريةاالنحراف المعياري المتوسط العدد الجنس قيمة الدالة  

 المحسوبة

 0.45 3.93 39 ذكور

 0.40 4.01 121 إناث

158 1.06 0.113 

، وهي أكبر من مستوى الداللة )0.113(ةأن مستوى الداللة المحسوب) 2.4(من الجدوليالحظ 

 ممارسة مدىفي ، وعليه تقبل الفرضية الصفرية مما يشير عدم وجود فروق )0.05(اإلحصائي

  .معلمي المرحلة االساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير السابر تعزى لمتغير الجنس

 كان المتوسط الحسابي ، في حين)0.45(وبإنحراف معياري) 3.93(وبلغ المتوسط الحسابي للذكور

  ).0.40(وبإنحراف معياري) 4.01(لإلناث
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  -:الفرضية الثانيةالنتائج المتعلقة ب 2.3.4

بين متوسطات الدرجات التي  ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

نة بالنسبة  من خالل اجابتهم عن بنود االستبا الدنياساسيةلمرحلة األحصل عليها معلمو ا

  ).المؤهل العلمي(الستراتيجيات التفكير السابر تعزى لمتغير 

الفرضية والجدول اآلتي يوضح لفحص ) ANOVA(تم استخدام اختبار تحليل التباين اآلحادي

  -:ذلك

لبيان داللة الفروق في درجة ممارسة معلمي ) ANOVA(نتائج اختبار)3.4(الجدول 

  المؤهل العلمييجيات التفكير السابر تبعا لمتغير تراتسالمرحلة االساسية الدنيا ال

التباين مصدر       مجموع 

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 الداللة مستوى

 المحسوبة

المجموعات بين  0.763 2 0.381 

المجموعات داخل  27.320 157 

 159 28.082 المجموع

0.174 

2.191 0.115 

  

 مستوى الداللة وهي أكبر من) 0.115( أن مستوى الداللة المحسوبة)3.4( الجدوليالحظ من

، وعليه تقبل الفرضية الصفرية، مما يشير لعدم وجود فروق في درجة ممارسة )0.05(االحصائية

معلمي المرحلة االساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير السابر تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ولقد 

  .)2.191(المحسوبة) ف(بلغت قيمة
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  -:الفرضية الثالثة 3.3.4

التي بين متوسطات الدرجات  ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

من خالل اجابتهم عن بنود االستبانة بالنسبة الدنيا ساسية حصل عليها معلمو المرحلة األ

  ).ت الخبرةسنوا( الستراتيجيات التفكير السابر تعزى لمتغير

الفرضية والجدول اآلتي يوضح لفحص )ANOVA(تم استخدام اختبار تحليل التباين اآلحادي

  -:ذلك

لبيان داللة الفروق في درجة ) ANOVA( تحليل التباين اآلحادينتائج اختبار): 4.4(الجدول

  وات الخبرةسنتراتيجيات التفكير السابر تبعا لمتغير سممارسة معلمي المرحلة االساسية الدنيا ال

التباين مصدر    مجموع 

  

تالمربعا  

 درجات

 الحرية

المربعات متوسط  ف قيمة 

 المحسوبة

 الداللة مستوى

 المحسوبة

المجموعات بين  0.574 2 0.387 

المجموعات داخل  27.509 157 

 159 28.082 المجموع

0.175 

1.637 0.198 

 مستوى الداللة وهي أكبر من) 0.198(أن مستوى الداللة المحسوبة) 4.4(يالحظ من الجدول

 ممارسة مدى، وعليه تقبل الفرضية الصفرية، مما يشير لعدم وجود فروق في )0.05(االحصائية

معلمي المرحلة االساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير السابر تعزى لمتغير سنوات الخبرة، ولقد 

  ).1.637( المحسوبة) ف(بلغت قيمة
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  -:رابعةالفرضية ال 4.3.4

التي بين متوسطات الدرجات  ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 من خالل اجابتهم عن بنود االستبانة بالنسبة  الدنياساسيةحصل عليها معلمو المرحلة األ

  ).التخصص(الستراتيجيات التفكير السابر تعزى لمتغير

 الفرضية والجدول اآلتي يوضح لفحص)ANOVA(اآلحاديتم استخدام اختبار تحليل التباين 

  -:ذلك

لبيان داللة الفروق في درجة ) ANOVA( تحليل التباين اآلحادينتائج اختبار): 5.4(الجدول

  التخصصتراتيجيات التفكير السابر تبعا لمتغير سممارسة معلمي المرحلة االساسية الدنيا ال

   

      مجموع  التباين مصدر

 المربعات

 جاتدر

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 الداللة مستوى

 المحسوبة

المجموعات بين  0.200 2 0.100 

 157 27.882  المجموعات داخل

 159 28.082 المجموع

0.178 

0.564 0.570 

مستوى الداللة  وهي أكبر من) 0.570(أن مستوى الداللة المحسوبة) 5.4(يالحظ من الجدول

، وعليه تقبل الفرضية الصفرية، مما يشير لعدم وجود فروق في درجة ممارسة )0.05(االحصائية

ساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير السابر تعزى لمتغير التخصص، ولقد بلغت معلمي المرحلة األ

  ).0.564( المحسوبة) ف(قيمة
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  :أداة المالحظةالنتائج المتعلقة ب 3.4

ي المرحلة االساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير السابر  ما مدى ممارسة معلم :السؤال الثاني

  من خالل مالحظتهم في غرفة الصف؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم إعداد بطاقة مالحظة تتضمن استراتيجيات التفكير السابر، وأعطيت كل 

  . الثالثيمتدرجة وفق مقياس ليكرتدرجة قيماً 

طات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى ممارسة وبعد تطبيق بطاقة المالحظة تم حساب المتوس

  -:معلمي المرحلة االساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير السابر، والموضحة في الجدول اآلتي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى ممارسة معلمي المرحلة االساسية )6.4(جدول

  خالل المالحظة المباشرةالدنيا الستراتيجيات التفكير السابر من 

 الرقم
الرقم في 
بطاقة 
 المالحظة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
 الدرجة

 
 آبيرة 0.18 2.97التصنيف في مجموعات 2 1

 آبيرة 0.25 2.94التعداد والتذكر والتكرار 1 2

 آبيرة 0.55 2.63التبويب العنونة 3 3

 آبيرة 0.7 2.34اء الموجودةتحديد العالقات بين األشي 4 4

 متوسطة 0.64 1.91اكتشاف العالقات الجديدة 5 5

 قليلة 0.48 1.34الوصول إلى استدالالت 6 6

 قليلة 0.34 1.13صياغة الفرضيات والتنبؤات 7 7

 قليلة 0.18 1.1التأكد من التنبؤات والفرضيات 9 9

 قليلة 0.18 1.03شرح التنبؤات والفرضيات 8 8

لدرجة الكليةا  متوسطة 0.4 2.0 
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لفقرات األداة كلها وهي التي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )6.4(الجدوليوضح 

تقيس مدى ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير السابر في محافظة بيت 

  .لحم من خالل مالحظتهم في غرفة الصف

ية الواردة في الجدول إلى أن ممارسة معلمي المرحلة االساسية الدنيا وتشير الدرجة الكل

الستراتيجيات التفكير السابر متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية 

ستراتيجيات التفكير الممارسة وجود مما يدل على ) 0.4(مع انحراف معياري مقداره) 2(للمقياس

  .سطةالسابر بدرجة متو

التصنيف " ورتبت فقرات االستبانة ترتيبا تنازليا حسب الدرجة، وقد جاءت في مقدمة هذه الفقرات

" التعداد والتذكر والتكرار" و، )0.18(وانحراف معياري) 2.97(بمتوسط حسابي" في مجموعات

  ).0.25(وانحراف معياري) 2.94(بمتوسط حسابي

وانحراف ) 1.03(بمتوسط حسابي" قرات والفرضياتفالتأكد من ال" في حين كانت أدنى الفقرات 

  ).0.22(معياري

  

  

  

  

  

  



  

  الخامسالفصل 

  

  المقدمة 1.5

  باإلجابة على السؤال األولقة النتائج المتعلمناقشة  2.5

  الثاني باإلجابة على السؤالقة النتائج المتعلمناقشة  3.5

  التوصيات 4.5
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  :الفصل الخامس

  :مناقشة نتائج الفرضيات والتوصيات

  :  المقدمة1.5

مدى ممارسة معلمي المرحلة ( الدراسةيتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها 

 التوصيات  الفصل، كما ويتضمن)فظة بيت لحمفي محااالساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير السابر 

  .التي تراها الباحثة في ضوء النتائج

  : مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال االول2.5

دلت نتائج السؤال االول أن مدى ممارسة معلمي المرحلة االساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير 

مين الستراتيجيات التفكير  يدل على ممارسة المعلالسابر من وجهة نظرهم هي درجة كبيرة مما

 ولعل السبب في ذلك  جميع االستراتيجيات الموجودة داخل االستبانة كانت كبيرة  حيث أنالسابر

  من الصف االول لغاية الصف الرابع كون ان المعلمين يتعاملون مع طالب المرحلة االساسية الدنيا

مرحلة العمليات المحسوسة والتي أشار إليها بياجية في هم بالمحسوسات النوالتي تتطلب استخدام 

، وهذا ما فسرته النظرية المعرفية والتي أكدت على أن التفكير السابر يأتي في مراحل النمو

القدرة على فهم المنطق خصائص تلك المرحلة تتطور لدى الفرد من المرحلة الرابعة، حيث أن 

م بفحص تلك العالقات واالحتماالت الممكنة وبذلك يصل إلى المجرد وهو يعالج مشكالته بحيث يقو

  .التفكير السابر

لتفكير وهنا يكمن دور المعلم في تنمية اوكما ان الطلبة في تلك المرحلة يطرحون اسئلة متنوعة 

لديهم من خالل تشجيعهم وتوجيههم إلى طرح أسئلة سابرة عميقة، والتي تتطلب من الطلبة تفكيراً 
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ويعمل بإجابته تعمق تجعل الطالب ي) السابرة( ابة أشمل، فمن خالل طرح تلك األسئلةعميقاً وإج

  .، فاألسئلة السابرة تستثير تفكير الطالب لمالحظة أشياء لم ينتبهوا لهاعلى تطويرها

  :مناقشة الفرضيات المتعلقة بالسؤال االول

ة إحصائية عند مستوى الداللة فروق ذات داللعدم وجود ولى ثبتت نتائج التحقق من الفرضية األأ

)α ≥0.05 (  بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها معلمو المرحلة االساسية من خالل اجابتهم

 حيث تبين أن) الجنس(تغير عن بنود االستبانة بالنسبة الستراتيجيات التفكير السابر تعزى لم

 فكير السابر وهذا يؤكد على تشابهستراتيجيات التالمعلمين ذكور وإناث يتشابهون في ممارستهم ال

اليب س ووقت الحصة والمحتوى التعليمي وأ من حيث المنهاج الممارسات داخل البيئة الصفيةفي

التدريس التي يتبعها كال الجنسين حيث ظهر ذلك من خالل مالحظة الباحثة حيث وجدت ان 

 الذكور ن كال الجنسين كما أ،المعلمة والمعلم يتبعون االساليب نفسها في عرض المحتوى التعليمي

، ويعيشون في بيئة تعليمية واحدة، ويمارسون األنشطة  يخضعون لنفس الدورات التدريبيةواإلناث

  . ذاتها 

والتي أظهرت الدراسة عن عدم ) 2009الجراح والمالكي،(وافقت تلك النتائج مع نتائج دراسةوقد ت

ة الجغرافيا تعزى لمتغير الجنس، في حين وجود فروق في اتجاهات طلبة الصف العاشر نحو ماد

والتي دلت عن وجود فروق في طرح األسئلة ) 2006السالمي، (اعترضت مع نتائج دراسة كل من 

والتي عن وجود فروق ) 2007الربضي، (الصفية لصالح الذكور، وعترضت أيضا مع نتائج دراسة

    .غير الجنس ولصالح الذكورى لمتنحو استخدام معلمي العلوم األسئلة السابرة في تدريسهم تعز

 ) α ≥0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة دلت نتائج الفرضية الثانية عدم وجود

بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها معلمو المرحلة االساسية من خالل اجابتهم عن بنود 
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لعدم  ويعود السبب . )المؤهل العلمي(ير تعزى لمتغابر االستبانة بالنسبة الستراتيجيات التفكير الس

 مهما اختلفت درجتهم  المعلمينأنوجود فروق على الرغم من وجود اختالف في المؤهل العلمي 

لى مساقات تطبيقية للمواد النظرية التي طالب جامعات لم يخضعوا إقبل ذلك  كانوا فإنهم  العلمية

الفلسطينية تركز في مساقاتها التربوية على  حيث أن جميع الجامعات يتعلمونها داخل الجامعات

  . صعوبة في تطبيق ما تعلموه من مساقات، وهذا يجعل المعلمون يواجهونالمادة النظرية

 α(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدم وجود علىدلت نتائج الفرضية الثالثة 

جابتهم عن حلة االساسية من خالل إمعلمو المربين متوسطات الدرجات التي حصل عليها  ) 0.05≤

وهذا يدل على أن ) سنوات الخبرة( سابر تعزى لمتغيربنود االستبانة بالنسبة الستراتيجيات التفكير ال

عدد سنوات الخبرة التي قضاها المعلم في التدريس لم تؤثر على مدى ممارسته الستراتيجيات 

 التي تهدف  نفسه من خالل الدورات التدريبيةالتفكير السابر مما يدل على أن المعلم لم يطور من

ب وأصبح يكرره خالل  وإنما أعتمد على نفس االسلوطالع على كل ما هو حديث ومتطور الى اإل

سنوات الخدمه وكأن عمله أصبح روتين لديه وهذا ما يجعل المعلمين يشعرون بالملل بعد فترة من 

ل الشخص يبدع في عمله ويطور من نفسه في كل العمل في التعليم، كما أن الرغبة في العمل تجع

   .ما هو جديد

 α( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة دلت نتائج الفرضية الرابعة عن عدم وجود

 من خالل  الدنيابين متوسطات الدرجات التي حصل عليها معلمو المرحلة االساسية ) 0.05≤

مما يدل ) التخصص(فكير السابر تعزى لمتغيراتيجيات التاجابتهم عن بنود االستبانة بالنسبة الستر

و غير متخصصين فإن ذلك لم يؤثر  تلك المرحلة أالمعلمين سواء كانوا متخصصين لتعليمعلى أن 

تهم الستراتيجيات التفكير السابر ويعود السبب إلى أن جميع المعلمين الذين يعلمون تلك على ممارس
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فجميعهم يخضعون لنفس الدورات التدريبية ويستخدمون نفس ما اختلفت تخصصاتهم المرحلة مه

  .االساليب في التعليم

   

 :بأداة المالحظةمناقشة النتائج المتعلقة  2.5

معلمات للتعرف ) 6(معلمين و) 2(معلمين من عينة الدراسة منهم) 8(قامت الباحثة بمالحظة 

  . هم في داخل غرفة الصفعلى مدى ممارستهم الستراتيجيات التفكير السابر من خالل مالحظت

أن درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير  يبين ) 6.4(الجدول و

السابر من خالل مالحظتهم في غرفة الصف هي متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة 

ات التفكير يجود ممارسة الستراتيجومما يدل على ) 0.4 (مع انحراف معياري) 2.0(الكلية

  .السابر بدرجة متوسطة

أن درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير ) 1.4(ويبين الجدول

مع ) 4.16( هي كبيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكليةالسابر من خالل أداة االستبانة

يات التفكير السابر بدرجة مما يدل على وجود ممارسة الستراتيج) 0.67( انحراف معياري

  .كبيرة

، التصنيف في مجموعات" لمجاالتدلت نتائج درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا 

 في بطاقة " والتعداد والتذكر، والتبويب والعنونه، تحديد العالقات بين األشياء الموجودة

حيث ترى الباحثة قة المالحظة  بطاتبانة هي درجة  كبيرة وتوافقت تلك النتائج  مع نتائج االس

أن السببب في ذلك يكمن في كون أن المعلمين يتعاملون مع طلبة يعتمدون على مواد حسية 

كما أن أساليب التدريس التي يتبعوها كال الجنسين تساعد الطلبة على لتوصيل المفهوم، 
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 يعتمد المعلمون في للطلبة ، حيثالوصول إلى المعلومة بأنفسهم، مما جعل عملية التعلم ذاتية 

أثناء تدريسهم على طرح األسئلة السابرة والتي بدورها تساعد المتعلمين على فهم عميق في 

تفكيرهم وخبراتهم مما يساعدهم على تشخيص قدراتهم مواطن القوة والضعف عندهم، كما أن 

 التوسع عملية طرح األسئلة من قبل المعلم تساعد الطلبه على توضيح افكارهم، وتساعد على

في األفكار مما يزيد من التفاعل الصفي بحيث تزيد من عدد المشاركين في المواقف الصفية، 

وهذا يبعد الملل عن المتعلمين ويسهم في زيادة تحقيق األهدلف التعليمية، وينمي التفكير السابر 

  .لديهم

اكتشاف العالقات " كما دلت النتائج أن درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمجال

في بطاقة االستبانة هي درجة كبيرة في حين كانت النتائج في بطاقة المالحظة هي " الجديدة

تلك االستراتيجية تحتاج إلى إيجاد عالقات بين درجة متوسطة ويكمن السبب في كون أن 

ين ومن المعلماالشياء الموجودة كما تحتاج للتعرف على طبيعة العالقات التي بينها لذلك فإن 

خالل مشاركتهم في الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم للمعلمين تجعلهم 

خالل اطالعهم على المادة النظرية، من يعتقدون انهم لديهم القدرة على الممارسة لذلك المجال 

  .مرانإال انهم بحاجة إلى معرفة عميقة في تطبيق تلك االستراتيجية من خالل التدريب وال

الوصول إلى استدالالت، " اما نتائج درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمجاالت 

في بطاقة " صياغة الفرضيات، التأكد من التنبؤات والفرضيات، شرح التنبؤات والفرضيات

 لباحثة السبباالستبانة هي درجة كبيرة في حين النتائج كانت في بطاقة المالحظة قليلة وترجع ا

 إلى عمليات ذهنية أرقى، وجهدا وزمناً أكثر في االختالف على أن تلك االستراتيجيات بحاجة

التدريب الكافي في ممارسة استيعاب المفهوم  إلى من االستراتيجيات السابقة كما أنها بحاجة
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، وبحاجة إلى طرح أسئلة متعمقة من قبل المعلم لطلبته وهذا ما افتقده المعلم خالل وخصائصه

رحه لالسئلة، حيث أن المعلم ومن خالل مالحظته من قبل الباحث وجد أن معرفته بتلك ط

بأجابات طلبته بمستوى أعلى من التفكير، كما أن االستراتيجيات هي معرفة سطحية فلم يرتقي 

للطالب غير محفزة لتنمية التفكير السابر لما تفتقده من مواد حسية ووسائل البيئة الصفية 

  .تعليمية

  

  :لتوصياتا 3.5

 توظيف  كيفيةإعداد دورات تدريبية لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا لتدريبهم على -1

 .استراتيجيات التفكير السابر في تدريسهم

 . قائمة على استراتيجيات التفكير السابر المعلم استراتيجيات تدريس  دليل تزويد -2

كير السابر في مراحل دراسية إعداد بحوث تتناول درجة ممارسة المعلمين الستراتيجيات التف -3

 .أخرى

التركيز في أثناء تقويم المعلمين على أدوات تقويم أكثر موضوعية كبطاقة المالحظة  -4

 .الصفية

دمج استراتيجيات التفكير السابر في مناهج المرحلة االساسية الدنيا مع مراعاة المرحلة  -5

 .العمرية التي يمر بها الطالب
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  أسماء أعضاء لجنة التحكيم) 4(ملحق رقم
  مكان العمل  المؤهل العلمي  اسم المحكم  الرقم

  ابو ديس/ جامعة القدس  دكتوراه  عفيف زيدان.د  -1

  جامعة بيت لحم  ماجستير  هيام عالوي.أ  2- 

  جامعة بيت لحم  دكتوراه  نانسي الياس. د  3- 

  ابو ديس/ جامعة القدس  دكتوراه  زياد قباجة. د  4- 

  ابو ديس/ جامعة القدس  دكتوراه  نبيل عبد الهادي. د  5- 

  مدرسة ذكور الزير  دكتوراه  محمد عساكرة.د  6- 

  بيت لحم/ مشرفة لغة عربية  ماجستير  خولة حساسنة.أ  7- 

  جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه  معتصم مصلح. د  8- 

  جامعة القدس المفتوحة  ماجستير  زينب حميدان  9- 
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  الصفحة  فهرس الجداول  الرقم

  46  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات  1
  56  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األداة ) 1.4(الجدول  2
لبيان داللة الفروق في درجة ممارسة ) T-test(نتائج اختبار) 4.2(الجدول  3

  معلمي المرحلة االساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير السابر تبعا لمتغير الجنس
59  

لبيان داللة الفروق في درجة ممارسة ) ANOVA(نتائج اختبار) 3.4(الجدول  4
 التفكير السابر تبعا لمتغير المؤهل معلمي المرحلة االساسية الدنيا الستراتيجيات

  العلمي

60  

لبيان داللة الفروق في درجة ممارسة ) ANOVA(نتائج اختبار) 4.4(الجدول  5
معلمي المرحلة االساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير السابر تبعا لمتغير سنوات 

  الخبرة

61  

ة ممارسة لبيان داللة الفروق في درج) ANOVA(نتائج اختبار) 4.5(الجدول  6
معلمي المرحلة االساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير السابر تبعا لمتغير 

  التخصص

62  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى ممارسة معلمي ) 4.6(الجدول  7
المرحلة االساسية الدنيا الستراتيجيات التفكير السابر من خالل المالحظة 

  المباشرة

63  
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  الصفحة  فهرس المحتويات الرقم

    اإلهداء  1

  أ  اإلقرار  2

  ب  شكر وعرفان  3

  ج  الملخص باللغة العربية  4

  هـ  الملخص باللغة االنجليزية  5

  )مشكلة الدراسة وأهميتها(الفصل األول

  1  المقدمة  6

  5  مشكلة الدراسة  7

  5  اسئلة الدراسة  8

  6  فرضيات الدراسة  9

  7  أهمية الدراسة  10

  7  أهداف الدراسة  11

  8  محددات الدراسة  12

  8  مصطلحات الدراسة  13

  )األدب التربوي(الفصل الثاني

  10  اإلطار النظري  14

  34  الدراسات السابقة  15
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  34  الدراسات العربية  16

  40  الدراسات االجنبية  17

  )الطريقة واإلجراءات( ثالثالفصل ال

  45  مقدمة  18

  45  منهج الدراسة  19

  46  مجتمع الدراسة  20

  46  عينة الدراسة  21

  48  أدوات الدراسة  22

  53  متغيرات الدراسة   23

  54  إجراءات الدراسة  24

  54  المعالجة اإلحصائية  25

  )نتائج الدراسة( الفصل الرابع

  55  المقدمة  26

  55  النتائج المتعلقة بالسؤال األول  27

  59  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة  28

  59  النتائج المتعلقة بالفرضية االولى  29

  60  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  30

  61  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة  31
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  62  النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة  32

  63  ؤال الثانيالنتائج المتعلقة بالس  33

  )مناقشة النتائج( الفصل الخامس

  65  المقدمة  34

  65  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول  35

  65  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  36

  68  مناقشة الفرضيات المتعلقة بالسؤال الثاني  37

  70  التوصيات  38

  71  المراجع  39

  76  المالحق  40

  82  فهرس الجداول  41

  83  المحتوياتفهرس   42

 
 

 
 

  

  

 


