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استجبلء الدكر الحقيقي للتقنية في تنمية مهارات التفكير ىدفت ىذه الدراسة إلى       
داـ التحليل الشامل للدراسات كاألبحاث العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي باستخ
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، كلتحقيق أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثات المنهج الوصفي، كتكوف مجتمع العلمية
ـ( بعينة ممثلة 2015-2005الدراسة من جميع األبحاث التي تم نشرىا من عاـ )

% لدراسات شملت 75% دراسات ربطت التقنية بمهارات التفكير،ك25تكونت من 
التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي، كتم تصميم بطاقة لتحليل األبحاث مهارات 

 كتم عرضها على عدد من المحكمين للتعرؼ على مرئياتهم كمبلحظاتهم حولها.

 ككانت من أبرز نتائج الدراسة ما يلي: 

٪ لتنمية مهارات التفكير المعرفي كفوؽ 25فاعلية استخداـ التقنية بنسبة  -
 ي.المعرفي كالعلم

٪ لتنمية مهارات التفكير المعرفي  100 استخداـ أسلوب الدمج بنسبة -
 كفوؽ المعرفي كالعلمي. 

فاعلية استخداـ األدكات التقنية المستخدمة كبرنامج سكامبر كالسبورة  -
 التفاعلية. 

قلة استخداـ التقنية في تنمية مهارات التفكير المعرفي كالفوؽ معرفي  -
 كالعلمي في مراحل التعليم. 

 كتقترح الباحثات: 
دراسة أثر استخداـ برنامج تعليم التفكير بأسلوب مستقل على تنمية مهارات التفكير -

 المعرفي.
 الكلمات المفتاحية 

 التقنية .. التفكير المعرفي .. التفكير ما كراء المعرفي .. التفكير العلمي 
 

230



من خبلؿ البحث  دكر التقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي بمراحل التعليم
 .. د.ايماف الدكغاف كآخرين العلمي



 3122( سبتمبر   23المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية .. العدد )
 

Abstract 

Study Title: technology role on improving the scientific thinking, 

Cognitive thinking, and Metacognitive thinking skills in the 

different education grades through the scientific research. 

Researchers: Adwaa Al Fenisaan, Eman Al Doughan, Tahani Al 

Jubair, Rana Abu Haimed, Nada Al Dubaikhi, Wafaa Al Fayez. 

Study supervisor: Dr. Mohamed Bin Ibrahim Al Zekry. 

      This study aimed to clarify the real role of technology on 

improving the scientific thinking, Cognitive thinking, and 

Metacognitive thinking skills through using the global analyzing 

of studies and scientific researches, and in order to achieve the 

study objectives; the researchers used the descriptive method, 

and the study population was consisted of all researches that were 

published since (2005 till 2015) with a sample that contains 25% 

of studies that linked the technology with thinking skills, and 

75% of studies that include the scientific thinking, Cognitive 

thinking, and Metacognitive thinking skills, and a card for 

analyzing the researches was designed and was submitted to some 

of Arbitrators to know their comments and notes regarding it. 

The most prominent results of the study were: 

- The effectiveness of using the technology with 25% 

percentage to improve the scientific thinking, Cognitive 

thinking, and Metacognitive thinking skills. 

- Using the merging method with 100% percentage to 

improve the scientific thinking, Cognitive thinking, and 

metacognitive thinking skills. 

- The effectiveness of using the technology tools like 

Interactive whiteboard and scamper software. 

231



من خبلؿ البحث  دكر التقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي بمراحل التعليم
 .. د.ايماف الدكغاف كآخرين العلمي



 3122( سبتمبر   23المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية .. العدد )
 

- Low use of technology on improving the scientific 

thinking, Cognitive thinking, and metacognitive 

thinking skills in the different education level grades. 

The researchers suggested the following: 

- Study the effect of using the program of learning how to 

think independently on improving the cognitive 

thinking skills. 

Key words : technology.. Cognitive thinking.. Metacognitive 

thinking.. scientific thinking  

 قدمة:م

دعا القرآف الكريم إلى التفكير حتى بات التفكير تكليفنا كعبادة يحض عليو بل كيلح       
مناحي الحياة كجميع ما يحيط باإلنساف من  عليو إلحاحنا مما أدل إلى توسعو ليشمل جميع

كقاؿ  3الرعد: إف في ذلك آليات لقـو يتفكركف  ظواىر كونية مختلفة فقد قاؿ تعالى: 
:   أك لم يتفكركا في أنفسهم تعالى:   8الرـك

إف ىذه اإلشارات البليغة في القرآف تجسد بوضوح أىمية التفكير في الحياة، كالتأمل      
عم اهلل على اإلنساف أف كىبو ما لم يهبو لسواه من المخلوقات، كىي ىبة العقل فبو فيها كفي ن

 (. 176: 2009يفكر كيدرؾ العبلقات بين األشياء كاألسباب كالنواتج )عطية، 

كلكوف دكر المدرسة اليـو يختلف عٌما كانت عليو سابقنا فلم تعد المعرفة ىي األساس     
ىذا العصر متى ككيفما شاء؛ نتيجة ثورة المعلومات كاالتصاالت  لتوافرىا بين يدم المتعلم في

كالتقنيات المتقدمة، لذلك ىو بحاجة لتعلم كيفية استغبلؿ ىذه المعارؼ المتوافرة، كال يمكننا 
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أف ننمي التفكير عند الفرد ما لم نعلمو كيف ييفكر؟ عن طريق إكسابو المهارات البلزمة لعملية 
 التفكير.

حت الحاجة في القرف الواحد كالعشرين حاجة ماسة لتعليم مهارات التفكير لذلك أصب    
بسبب دخوؿ العالم عصر اقتصاد المعرفة، فأداة إنتاج المعرفة ىي القدرة على التفكير بشتى 
أنواعو، كلتبني مفهـو الجودة الشاملة في التعليم كالتي تتأسس على جودة التفكير، كالقدرة 

 (. 178-177:  2009نتاجها كنشرىا كاستخدامها )عطية ،على تحصيل المعرفة كإ

كنمو التفكير، كاكتساب مهاراتو ال يتم تلقائينا من دكف برامج تعليمة فعالة، ككسائل تعليمية    
متقدمة، كمن بين تلك الوسائل الشائع صيتها في ىذا العصر التقنيات التعليمية؛ كذكر الحيلة 

اجهت العديد من الضغوطات نحو االنفجار المعرفي ـ( أف العملية التربوية ك 2000)
كالسكاني، كقلة عدد المعلمين المؤىلين أكاديمينا كتربوينا، كالحاجة لمساعدة المعلم على 
مواكبة النظرة التربوية الحديثة إلى االستنجاد كاالستعانة بالتقنيات التعليمية التي دخلت ميداف 

 رين. العلم في النصف الثاني من القرف العش

"ففي اآلكنة األخيرة بدأ التعليم يأخذ شكبلن آخرنا في محتواه كأسلوب عرضو بصورة      
تتزامن طردينا مع الثورة التقنية كالمعلوماتية الحالية، لقد زكدت الفصوؿ الدراسية بشاشات 
عرض كبيرة تيعرض عليها البيانات، كأصبح لدل المدرسة معامل حاسب آلي خاصة بالمتعلمين 

زكدة بخدمة انترنت، كما أصبح لكل مدرسة موقعها االلكتركني الخاص بها، كالذم يمكن  م
كل متعلم من تقديم آراءه كاقتراحاتو كانتقاداتو بكل صراحة بدالن من صندكؽ المقترحات 

 ق(11/7/1436القديم". )فريق تحرير موىبة،
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قنية ىو قدرة الحاسب على تعليم أثبت العلماء أف من أبرز ما يميز التعليم باستخداـ التك      
الطبلب التفكير، حيث يتيح لهم الفرصة النتقاء كاكتشاؼ كتجريب استراتيجيات بديلة، كحل 
مشكبلت مختلفة المستول من التعقيد، كحرية التجريب على الحاسب دكف خوؼو من 

 ارتكاب أم خطأ، كاألىم التفاعل اإليجابي.

عد كسيلة طبيعية لتنمية عادات التفكير المجرد، حيث فضبلن على ذلك؛ فإف التقنية تي     
يمكن للحاسب أف يجٌسد المفاىيم المجردة، األمر الذم يجعل منو كسيلة فٌعالة لتجاكز 
العقبة الكبرل التي تىحدَّثى عنها الكثير من العلماء كيقصد بها تلك التي يواجهها الطفل عند 

كاجتيازه الحد الفاصل بين التفكير الذم يتعامل  انتقالو من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج
مع األشياء المادية كشواىد العالم المدركة حسينا، كبين التفكير الذم يتعامل مع المجردات 

 .ق(11/7/1436فريق تحرير موىبة،كالرموز )

 كللتثبت من دكر التقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي، برزت     
الحاجة إلى البحث العلمي الذم ييعد من أىم أساليب التنمية، كالتطور الذم يمكن استثماره 

ـ( كالذم من خبللو يمكن الحكم 2015في مجاالت اإلنتاج المختلفة )رزكقي كعبد الكريم، 
على الفاعلية من عدمها، كالتي أثبتتو الدراسات كالبحوث في الميداف التربوم سواء على 

 وصفي أك التجريبي.المستول ال

كىناؾ العديد من الدراسات كاألبحاث التي تيثبت فاعلية التقنية في تنمية مهارات التفكير،     
كلكن الجدير بالذكر أف التقنية في حد ذاتها ال تساىم في تنمية مهارات التفكير، كإنما 

ساىمت في تنمية األدكات كالبرامج كالوسائل التقنية المستخدمة في البحث بفاعلية ىي من 
مهارات التفكير، كالدراسات التي تناكلت فعالية بعض االستراتيجيات التدريسية التقنية نحو 
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التعليم المبرمج، أك بعض البرامج التقنية كسكامبر كغيره، كدكر الدراسة الحالية ىو التثبت من  
عرفي كفوؽ المعرفي من ىذا الدكر التي تقـو بو التقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي كالم

خبلؿ تحليل الدراسات كاألبحاث العلمية التي تم إجراؤىا على مستول المملكة العربية 
 السعودية. 

 مشكلة الدراسة:

تطرقت العديد من الدراسات، كاألبحاث العلمية في المملكة العربية السعودية للتفكير     
كأشارت إلى فاعليتو، كقدمت الدراسة العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي، كربطتو بالتقنية، 

الحالية تحليبلن علمينا لهذا الكم من الدراسات كاألبحاث من أجل التثبت من دكر التقنية في 
تنمية مهارات التفكير، كمن الفعالية لمهارات التفكير في تنمية المهارات المختلفة، كما 

لية استراتيجيات ما كراء المعرفة ق( كالتي تناكؿ فيها فاع1433أشارت إليو دراسة الجعفرم )
المدمجة في تنمية مهارات الفهم القرائي في كافة مستوياتو الخمسة لدل طبلب الصف 

ق( كالتي أشارت إلى فاعلية استخداـ استراتيجيات 1426الثالث ثانوم، كدراسة الشبل )
الدراسي،  التفكير فوؽ المعرفي من خبلؿ الشبكة العالمية للمعلومات في زيادة التحصيل

ق( كالتي أثبتت مناسبة السبورة التفاعلية لبيئة التدريس الجماعي كمساعدتها 1430كالجوير )
ـ( 2011في توفير فرص التفكير في جوانب القوة كالضعف في الدرس الجماعي، كسلماف )

كالتي أشار فيها إلى تفوؽ المجموعة التجريبية في عمليات التفكير العلمي كفي االختبار 
ـ( التي أشار فيها إلى األثر اإليجابي 2013حصيلي عند المستويات الدنيا، كالزىراني )الت

 الستخداـ معمل الركبوت التعليمي في تنمية مهارات التفكير العلمي لدل الطبلب الموىوبين.
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 السؤاؿ الرئيس التالي: تسعى ىذه الدراسة لئلجابة عن  أسئلة الدراسة:

هارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي في مراحل ما دكر التقنية في تنمية م
 التعليم من خبلؿ البحث العلمي؟

 كيتفرع منو األسئلة التالية: 

ما نسبة استخداـ التقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي  .1
 في مراحل التعليم؟ 

التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ ما نوع األدكات التقنية المستخدمة في تنمية مهارات  .2
 المعرفي؟

ما ىي التوجهات في منهجية البحث الستجبلء دكر التقنية في تنمية مهارات التفكير  .3
 العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي في مراحل التعليم؟ 

 ما المراحل الدراسية التي تم استهدافها بشكل أكبر في األبحاث العلمية؟  .4
 ها بشكل أكبر في األبحاث العلمية؟ ما المناطق التي تم استهدف .5
ما نوع البحث العلمي )دراسات عليا، بحث منشور( التي تناكلت التفكير العلمي  .6

 كالمعرفي كفوؽ المعرفي بصفة عامة؟ 
 ما األدكات البحثية األكثر استخدامنا؟  .7
 ما المهارات الفرعية األكثر بحثنا في األبحاث العلمية؟  .8
 تفكير األكثر استخدمنا في األبحاث العلمية؟ما أنماط تعليم مهارات ال .9

 ما أىم النتائج التي توصلت إليها األبحاث العلمية؟  .10

 أىداؼ الدراسة:
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الهدؼ العاـ من الدراسة: استجبلء الدكر الحقيقي للتقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي    
 اث العلمية من خبلؿ: كالمعرفي كفوؽ المعرفي باستخداـ التحليل الشامل للدراسات كاألبح

التعرؼ على نسبة استخداـ التقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ  -1
 المعرفي في مراحل التعليم.

تحديد نوع األدكات التقنية المستخدمة في تنمية مهارات التفكير العلمي كالمعرفي  -2
 كفوؽ المعرفي.

بحث الستجبلء دكر التقنية في تنمية التعرؼ على التوجهات المستخدمة في منهجية ال -3
 مهارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي في مراحل التعليم.

 تحديد المراحل الدراسية التي تم استهدافها بشكل أكبر في األبحاث العلمية. -4
 تحديد المناطق التي تم استهدفها بشكل أكبر في األبحاث العلمية. -5
)دراسات عليا، بحث منشور( التي تناكلت التفكير التعرؼ على نوع البحث العلمي  -6

 العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي بصفة عامة، كعبلقتها بالتقنية بصفة خاصة.
 تحديد األدكات البحثية األكثر استخدامنا. -7
 التعرؼ على المهارات الفرعية األكثر بحثنا في األبحاث العلمية. -8
 كثر استخدمنا في األبحاث العلمية.التعرؼ على أنماط تعليم مهارات التفكير األ  -9

 التعرؼ على أىم النتائج التي توصلت إليها األبحاث العلمية. -10

 أىمية الدراسة:

األىمية العلمية: تعد ىذه الدراسة القائمة على أسلوب تحليل الوثائق من  - أ
الدراسات الفريدة من نوعها، كالتي ستساىم في إثراء المكتبة العلمية للجامعات 
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ن بنسب إحصائية لما تناكلتو الدراسات حوؿ التفكير العلمي كالمعرفي كللباحثي
 ـ. 2015-2000كفوؽ المعرفي من عاـ 

ستساعد ىذه الدراسة بإذف اهلل الباحثين من األساتذة األىمية العملية:  - ب
كالمتعلمين في البدء من حيث انتهى بو اآلخركف، كستزكدىم بنسب إحصائية قد 

سية معينة، أك فاتحة جديدة لمزيد من الدراسات تكوف دليبلن لمشكلة درا
 كاألبحاث العلمية.

 حدكد الدراسة:

استجبلء دكر التقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي كالمعرفي الحدكد الموضوعية: 
 .كفوؽ المعرفي

تحليل الدراسات كاألبحاث التي تم إجراؤىا في المملكة العربية الحدكد المكانية: 
 السعودية.

الدراسات التي تناكلت التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي من حدكد الزمانية: ال
 ـ.2015-2000عاـ 

 مصطلحات الدراسة:

بأنها: أداة تعليمية كترفيهية كاجتماعية تستخدـ القتصاد  تيعرفها الباحثات إجرائيان  التقنية:
 كقت المعلم في التدريس كلشد انتباه المتعلم كجذبو.

تيعرفو الباحثات إجرائيا بأنو: التفكير القائم على األسلوب العلمي من  :لعلميالتفكير ا
أجل التوصل إلى حل المشكبلت بطرؽ علمية، كلو خمس خطوات رئيسة تبدأ بالشعور 
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بالمشكلة كجمع المعلومات حولها ثم فرض الفركض كاختبار صحتها فاختيار أنسب 
 الفركض كالتوصل للنتائج فالتعميم.  

تيعرفو الباحثات إجرائيا بأنو: مجموعة من المهارات الضركرية،  :كير المعرفيالتف
كاألساسية لكل عمليات التفكير المنطقية كألكثر النشاطات العقلية المعرفية تعقيدنا 

 كتقدمنا. 

تيعرفو الباحثات إجرائيا بأنو: مجموعة من العمليات التي تتعامل  التفكير فوؽ المعرفي:
ات النشاط العقلي من أجل الوصوؿ إلى الحل األمثل للمشكبلت مع أعلى مستوي

 كيشمل ثبلث مهارات رئيسة كىي: التخطيط كالضبط كالتقييم.

 اإلطار المفاىيمي كالدراسات السابقة:

 المبحث األكؿ: التقنية:
يواجو العالم بشكل عاـ كالمجتمع العربي بشكل خاص تحديات متزايدة      

رات السريعة في شتى الميادين كعلى كجو الخصوص الميداف كمتسارعة نتيجة التطو 
العلمي كالتكنولوجي الذم شهده العالم خبلؿ الربع األخير من القرف الماضي، كالذم 
يتوقع استمراره بتسارع كبير كقد سبب ىذا التقدـ العلمي كالتقني الذم سيطر على 

كأساليب التدريس دخوؿ  جميع مناحي الحياة كالذم كاكب تطور التربية، كتجدد طرؽ
  اآللة مجاؿ التعليم، حيث أصبحت ضركرة بعد أف كانت نوعنا من الكمالية كالترؼ. 

كرغم أف دكرىا في البداية خضع لكونها مواد مساعدة للمعلم كالكتاب المدرسي؛     
تثرم عملية التعليم كتطور من خبرات المعلم، إال أف نجاحها ارتبط بإيماف المعلم 

استخدامها إذا ما توفرت لو، كاليـو أصبح توظيف التقنية في خدمة التعليم بجدكل 
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بالمدرسة الحديثة في مجتمعنا ضركرة حتمية؛ نظرا للحاجة إلى القول العاملة الماىرة 
 ـ(.2000كالقادرة على مواكبة تغيرات كتطورات العصر)الحيلة، 

عليم أمرنا بالغ الصعوبة، إال أف كيعد تقديم تعريف دقيق كشامل لمفهـو تقنيات الت      
الربط بين ىذا المفهـو ككل مفهـو من المفاىيم اآلتية: مفهـو التكنولوجيا، كمفهـو 
التدريس، كمفهـو النظم، ساىم في فهم تقنيات التعليم. حيث إف تقنيات التعليم ىو 

س، مجاؿ جديد بالنسبة لغيره من المجاالت، كقد اعتمد ىذا المجاؿ على علم النف
 ـ(.2015كاالتصاؿ، كأدكات التكنولوجيا )قطيط، 

كعلى الرغم من تعدد التعريفات الخاصة بتقنيات التعليم بمفهومها المعاصر،       
كالذم استفاد من جميع المفاىيم السابقة في مجاؿ التقنيات، كالتدريس، كالنظم فإنو 

ات كآراء عدة، كتعرؼ ال يوجد تعريف كاحد متفق عليو من الجميع، كإنما ىي اجتهاد
الباحثات تقنيات التعليم بأنها: عملية منظمة تقـو على تفاعل الفرد كمصادر التعلم 

 المتنوعة من مواد كأجهزة كآالت كبرامج تعليمية من أجل تحقيق أىداؼ محددة.

التقنية ليست مجرد تطبيق االكتشافات العلمية أك المعرفية إلنتاج أدكات معينة، أك    
بمهاـ معينة لحل مشكبلت اإلنساف كالتحكم في البيئة، لكنها عملية تتسع  القياـ

لتشمل التطبيق العملي للنظريات المعرفية في المجاالت الحياتية كاالجتماعية؛ 
 لبلستفادة منها كاستثمارىا في حياتنا اليومية كالزراعة كالصناعة كالتربية.

ة، كمنها التربية، كتتطلب تخطيطان  كقد دخلت التقنية مجاالت الحياة المختلف     
كامبلن للعملية التعليمية كإعدادىا كتطويرىا كتنفيذىا كتقويمها من مختلف جوانبها، 
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كمن خبلؿ كسائل تقنية متنوعة، تعمل معها بشكل منسجم مع العناصر البشرية 
 لتحقيق أىداؼ التعليم. 

التقنيات التربوية، كىي عملية لذا فإف التقنيات التعليمية ىي مجموعة فرعية من      
متكاملة كمنظمة لحل المشكبلت، كاستنباط الحلوؿ المناسبة لها كتنفيذىا، كتقويمها، 
كبذلك فهي المعنية بتحسين كتطوير عملية التعلم كالتعليم التي يتلقاىا المتعلم في 

)التقنية المؤسسات التعليمية المختلفة. كبالتالي يكوف ىناؾ تفاعل متبادؿ بين كل من 
( التفاعل 1-2التقنية كالمتعلم(، كيوضح الشكل )-التقنية كالمعلم-كالبيئة الصفية

 المتبادؿ بين عناصر الموقف التعليمي مع تقنيات التعليم.

 ( التفاعل المتبادؿ بين عناصر الموقف التعليمي مع تقنيات التعليم1-2الشكل )

 

عمليات تقنيات  
 التربية

 .التخطيط 

 .اإلعداد 

 .التطوير 

 .التنفيذ 

 .التقويم 

 .التعميم 

 مدخبلت

 منظومة التربية كالتعليم

 مخرجات

 المنظومة ارتقاء
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 تقنيات التعليم كعناصر الموقف التعليمي:

سبق نستنتج أف تقنيات التعليم تقـو على تكامل العمل في العناصر مما 
 اآلتية:

أكالن: الفرد: ييعد الفرد العنصر الرئيس في العملية التعلمية التعليمية، كال يمكن أف يتم 
التعليم دكف كجود المعلم كالمتعلم، فالمتعلم ىو الهدؼ الذم تسعى إليو المؤسسة 

 كخططها؛ ليواكب مستجدات ىذا العصر.التربوية في إيصاؿ أىدافها 

: المصادر كاألدكات: كجود المصادر كاألدكات تحقق للفرد اختصاران للوقت ان ثاني
 كالجهد كالماؿ، كتيسر العمل لدل المتعلم كالمعلم.

: مخرجات التعليم: يسهم توظيف المواد كاألدكات للتقنية في تسهيل تحقيق ان ثالث
 لمين.مخرجات التعليم لدل المتع

: استراتيجية كطرؽ التدريس: تنويع استراتيجيات كطرؽ التدريس من أىم العوامل ان رابع
 التي تسهم في تكامل التقنية مع المادة الدراسية.

: اإلدارية الصفية: اإلدارية الصفية الناجحة ىي التي تعمل على دمج التقنية في ان خامس
فها في التدريس، كلكن جرت العادة الموقف الصفي بشكل يقدـ قيمة مضافة من توظي

أف تكوف أدكات التقنية المستخدمة في الغرؼ الصفية كالقشور سواء استخدمتها أـ لم 
 تستخدمها، ال تغير في طبيعة ما يتحقق من األىداؼ لدل الطلبة.

لذا يمكن الوصوؿ إلى خبلصة مفادىا أف التقنية كتوظيفها في العملية التعلمية     
ال يمكن أف تحقق الفائدة المرجوة منها إال إذا كاف ىناؾ قيمة مضافة من التعليمية، 
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توظيف التقنية؛ ألف استخدامات التقنية في الغرفة الصفية قد تكوف في صورة سطحية 
 بسيطة ال تقدـ قيمة مضافة للمتعلم أك المحتول. 

 المبحث الثاني: التفكير:
ف عن غيره من الكائنات األخرل، كقد التفكير سمة من السمات التي تميز اإلنسا    

جعل اهلل سبحانو كتعالى العقل مناط التكليف، فمن فقد عقلو بالنـو أك المرض أك 
اإلغماء أك بالصغر سقط عنو التكليف كرفع عنو القلم، كىو مفهـو تعددت أبعاده 
كاختلفت حولو اآلراء مما يعكس تعقد العقل البشرم كتشعب عملياتو، كقد ازداد 

ىتماـ العالمي بموضوع التفكير بشكل ملحوظ في النصف الثاني من القرف اال
العشرين، كتمثل ذلك االىتماـ في الكثير من النماذج كالبرامج التدريبية كالبحوث 

 كالدراسات، عمبلن بمبادئ التربية الهادفة إلى تنظيم التفكير عند المتعلمين. 

فكر في األمر: إعماؿ العقل فيو، كرتب  التفكير لغة: جاء في المعجم الوجيز:      
 بعض ما يعلم بو إلى المجهوؿ، كىو إعماؿ العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها. 

كالفكر: ىو جملة النشاط الذىني كأسمى صور العمل الذىني بما فيو من تحليل      
 كتركيب كتنسيق. 

ؿ تعريف التفكير حيث كقد تعددت كجهات نظر العلماء كالباحثين التربويين حو        
عرؼ ديبونو التفكير بأنو" مهارة يمارس بها الذكاء نشاطو اعتمادنا على الخبرة، كىو 

 اكتشاؼ متبصر للخبرة من أجل التوصل إلى الهدؼ". 

ـ( التفكير بأنو" العملية التي ينظم العقل بها خبراتو بطريقة 2011كما عرفت سناء )    
شمل ىذه العملية على إدراؾ عبلقات جديدة بين جديدة لحل مشكلة معينة، بحيث ت
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الموضوعات أك عناصر الموقف المراد حلو، مثل إدراؾ العبلقات بين السبب 
 (. 35كالنتيجة")ص

كتوجد أنماط عديدة للتفكير منها على سبيل المثاؿ ال الحصر: التفكير فوؽ     
ا في ىذا البحث بشكل المعرفي، كالتفكير المعرفي، كالتفكير العلمي، كتم استعراضه

 مفصل على النحو التالي:

 التفكير المعرفي:

أصبح تعليم مهارات التفكير المعرفي أمران مهمنا كمطلبنا من المطالب التي تفرضها األلفية       
الثالثة على النظم التعليمية، كذلك ألنو يساعد المتعلم على التعرؼ على إمكاناتو العقلية كقدراتو 

ها كاستثمارىا بشكل أفضل مما يدفعو إلى التفاعل بصورة أكثر إيجابية مع ميادين كمن ثم تنميت
 ـ(.2011الحياة المختلفة كتحقيق النجاح الذم يصبو إليو )الغامدم، 

ـ( التفكير المعرفي بأنو: "األنشطة العقلية المرتبطة بطريقة اكتساب 2007كعرؼ شاىين)     
الحياة، كاالحتفاظ بها في الذاكرة كإعادة  الفرد للمعلومات المختلفة في مواقف

 (. 32استخدامها")ص

ـ( إلى أف المقصود بالتفكير المعرفي ىو" مجموعة من 2006بينما أشار معمار)        
المهارات الضركرية البلزمة ألم عملية تفكير منطقية، كتشتمل على مهارات أساسية قاعدية، 

ا كإبداعان بلقة كيستطيع أف يقـو بها الجميع كتيعد انط  (. 54) إلى مهارات أكثر تعقيدن

كتبرز أىمية التفكير المعرفي في الدكر الذم ييحتم على مؤسساتنا التعليمية      
االىتماـ المستمر بو كبتطوير مهاراتو لدل المتعلمين في صورة منظمة كىادفة، كقد 
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ي أىمية كبيرة في ـ( عددنا من النقاط التي جعلت للتفكير المعرف2011أكرد سعادة )
 الميداف التربوم كالتعليمي كىي:

  .أكثر الوسائل التي مكنت اإلنساف من بناء الحضارات 
 .أكثر النشاطات العقلية المعرفية تعقيدنا أك تقدمنا 
 .ضركرة حيوية لئليماف باهلل كاكتشاؼ عظيم قدرتو 
 .يلعب دكرنا حيوينا في النجاح الدراسي 
 لقدرة على التأقلم مع المشكبلت كالقضايا ييسهم في اكتساب المتعلم ا

 المستجدة.
  االنفجار المعرفي كالتقني الذم نعيشو اليـو في جميع مجاالت الحياة

 ييحتم على أم نظاـ تعليمي أف يتبنى استراتيجيات لتنمية مهارات التفكير.
  تعديل طريقة اتخاذ القرار كالبحث عن طرؽ بديلة كمناقشة اآلراء مع

 اآلخرين. 

هارات التفكير المعرفي: ىناؾ ثمانية مهارات أساسية الستراتيجية التفكير المعرفي م
 حسب تصنيف الجمعية األمريكية للمناىج كىي: 

 مهارة التركيز Focus Skill: 
كيقصد بها: توجيو انتباه المتعلمين نحو معلومات مختارة في المادة القرائية كذلك عن      

ة لبلنطبلؽ في ممارسة المهارات األخرل، فتعتبر عملية تحديد طريق تحديد المشكلة الرئيس
المشكلة كاإلحساس بها مثير رئيس لتفكير المتعلمين، كدافعنا كراء إيجاد حل لهذه المشكلة 

 ـ(. 2005كأبعاد الغموض الذم يكتنفها )عبيدات كأبو السميد، 
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  مهارة جمع المعلوماتCollecting Information Skill: 
عى ىذه المهارة إلى: الحصوؿ على المعلومات المناسبة للموقف أك الخبرة، كىي كتس     

عملية تفكير تتضمن المبلحظة، كتقترف عادة بوجود سبب قوم أك ىدؼ يستدعي تركيز االنتباه 
كالدقة، كتهدؼ ىذه المهارة إلى تنمية كاستخداـ الحواس الخمسة بشكل فعاؿ، كمعرفة 

بين األشياء كتعتبر بوابة أساسية لبقية المهارات البحثية )صفاء مسببات األمور كالعبلقات 
 ـ(.2001إبراىيم، 

 مهارة التذكر: Recalling Skill 
كيقصد بها: تلك المهارة التي تستخدـ من أجل ترميز المعلومات كاالحتفاظ بها في الذاكرة     

رجاعها ثانية عند الحاجة طويلة المدل، كتتطلب تعلم كيفية تنظيم المعلومات بشكل يسمح باست
 ـ(.2006)سعادة، 

  مهارة تنظيم المعلوماتOrganization Skill: 
كيقصد بها: ترتيب المعلومات بحيث يمكن استرجاعها بفاعلية أكثر، كذلك يتطلب تنظيم      

المعلومات بشكل جديد كمنظم، كالقدرة على التحليل كالتفسير كاالستنتاج كالربط، كتقـو ىذه 
ة على فحص كاختبار الخصائص ذات الصلة بين شيئيين أك فكرتين، ثم عمل قائمة العملي

باالختبلفات كأخرل بأكجو الشبة، ثم تلخيصها بشكل كاضح )عبيدات كأبو السميد، 
 ـ(. 2005

  مهارة التحليلAnalysis Skill: 
يو، كىي عملية فحص داخلي لمحتول أك موقف تعليمي لم يسبق دراستو أك التعرؼ عل    

 ـ(. 2006بهدؼ التوصل إلى معلومات كنتائج غير كاردة بصورة صريحة )معمار، 
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  مهارة اإلنتاجProduction Skill: 
كىي القدرة على كضع العناصر أك األجزاء معنا في صورة جديدة إلنتاج شيء مبتكر كمتفرد،     

كتفصيل كل  كتتطلب رسم صورة كاضحة حوؿ المحتول كتمثيلو برسومات كأشكاؿ، كتوضيح
فكرة عن طريق التعبير عن معناىا بإسهاب أك إضافة تفصيبلت جديدة للفكرة المطركحة؛ ليتم 

 ـ(. 2007التنبؤ بمعلومات كنتاجات أخرل )عبد العزيز، 

  :مهارة التكامل كالدمجIntegration Skill 
قصد كىي القدرة على تلخيص الموقف كترتيب المعلومات الواردة بطريقة أخرل، كيه    

بالتلخيص إجماؿ المعلومات كالنقاط كاألفكار الرئيسة للتعبير عنها بإيجاز ككضوح، كتتطلب 
 ـ(. 2005تركيزنا كبيرنا إلنجاز أكبر قدر ممكن في كقت قصير )عبيدات كأبو السميد، 

  مهارة التقويمEvaluation Skill: 
حتى يمكن االستعانة  كىي القدرة على إصدار حكم على شيء ما حسب معايير محددة؛    

بهذه المعايير في الوصوؿ إلى أحكاـ عامة أك حلوؿ نهائية بعد األخذ في االعتبار جميع 
 ـ(.  2007المعلومات المعطاة )الجراح، 

:التفكير فوؽ المعرفي  

يعد ىذا النوع من التفكير من أعلى مستويات التفكير، كيتطلب من المتعلم ممارسة 
قبة كالتقويم لتفكيره بشكل مستمر، ففي التفكير فوؽ المعرفي يراقب عمليات التخطيط كالمرا

الفرد ذاتو، كيفكر في تفكيره ككيفية استخدامو؛ لذا سمي التفكير في التفكير، كيعد من أنماط 
 التفكير الذاتي المتطورة.
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كللتفكير فوؽ المعرفي عدة مسميات منها: "التفكير ما كراء المعرفي، كالتفكير ما 
لمعرفي، كالتفكير في التفكير، كما كراء اإلدراؾ، كما كراء الفهم، كما كراء الذاكرة، بعد ا

 (.3:  2012عرؼ، كالوعي بالتفكير")مازف،كالتفكير الميتا معرفي، كما كراء الت

كيعرؼ التفكير فوؽ المعرفي بأنو: " كعي الفرد بالعمليات التي يمارسها في مواقف التعلم       
ـ، 2009ة حصولو على معرفة أك معلومات معينة ترتبط بهذا الموقف" )قانع، المختلفة نتيج

بأنو: " إدراؾ الشخص لطبيعة تفكيره الذاتي  ( 204:  2009،  (. بينما يعرفو زيتوف248ص
أثناء تأديتو لمهمات محددة، كيشمل على التخطيط، كتنظيم اإلنساف لتفكيره في أثناء تأديتو 

 .  للعمل، ثم تقييم أدائو"

كمن خبلؿ استعراضنا لعدد من التعريفات يمكننا القوؿ بأف التفكير فوؽ المعرفي يعتمد    
على كضع خطة عمل لتفكيرنا، كمن ثم تنفيذىا حسب ما تم تخطيطو، كأخيرنا تقييم دقة األداء 

 كمدل فاعليتو، مع توضيح ما صادفنا من أخطاء أك عقبات.

فكير فوؽ المعرفي على المستويين العربي كالعالمي؛ ألنها تعتبر كقد زاد االىتماـ بمهارات الت     
أحد األعمدة األساسية في مشركع تسريع النمو العقلي من خبلؿ التربية العلمية لتطوير قدرات 

 ـ(.  2005()المزركع،CASEالمتعلمين على التعلم في بريطانيا )

 فوؽ المعرفية لؤلسباب التالية:  كيمكن أف ترجع األىمية التي تحتلها مهارات التفكير    

تمكن المتعلمين المتميزين من توظيف كعيهم بما يعرفوف ألداء المهاـ المطلوبة منهم كفقنا للمعايير  .1
 أك المحكات المستخدمة. 

معالجة المعلومات كرفع مستول استقبللية تفكير المتعلمين كفاعليتها في ممارسة التفكير الموجو   .2
 ذاتينا.
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ساعد على إنماء جوانب تعلم مختلفة منها: التحصيل كانتقاؿ أثر التعلم، كحل اكتسابها ي .3
 المشكبلت، كالقياـ بدكر إيجابي في جمع المعلومات كتنظيمها كتقويمها أثناء القياـ بعملية التعلم. 

تهتم بقدرة المتعلمين على التخطيط كالمراقبة كالسيطرة كما تهتم بقدرتهم على تقويم تعلمهم  .4
، كتعمل على تحسين اكتسابهم لعمليات التعلم المختلفة، كتسمح لهم بتحمل المسؤكلية، الخاص

 ـ(. 2005كالتحكم في العمليات المعرفية المرتبطة بالتعلم )النجدم كآخركف، 

ـ( أف مهارات 2013ـ( ك)جركاف، 2015يذكر )عطية،  مهارات التفكير فوؽ المعرفي:
 التفكير فوؽ المعرفي ىي:

 تخطيط: كتشتمل على المهارات الفرعية اآلتية:مهارة ال 
o .تحديد الهدؼ 
o .اختيار استراتيجية التنفيذ 
o .ترتيب الخطوات 
o .تحديد العقبات كاألخطاء المحتملة 
o .كضع األساليب البلزمة لمعالجة األخطاء كالمعوقات المحتملة 
o .التنبؤ بالنتائج المتوقعة 
o  التي خطط لها.كضع خطة إلدارة الوقت البلـز لتنفيذ المهمة 
  المراقبة: كتتضمن العمليات المرافقة للتفكير في أثناء قياـ الفرد بمهمة التفكير كتشتمل على

 المهارات الفرعية اآلتية:
o .الوعي بما حصل من تقدـ في عملية التفكير كالتعبير عنها 
o .التعبير عن عمليات التفكير التي يقـو بها الفرد 
o يجية التي اختارىا كدكره فيها.تحديد موقف الفرد من االسترات 
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o .اكتشاؼ العقبات كاألخطاء 
o .معرفة كيفية التغلب على العقبة كالتخلص من األخطاء 
 :التقويم: تتضمن المهارات الفرعية اآلتية 
o .تقييم الفرد ألدائو استنادنا إلى معايير تم اعتمادىا كالتخطيط لها 
o و كالمستغرؽ فعبلن في التنفيذ.معرفة مدل التطابق كاالختبلؼ بين الوقت المخطط ل 
o .تقييم مستول التعلم كمعرفة ما إذا كاف سيكوف أفضل لو استخدـ استراتيجية أخرل 
o .تقييم فاعلية الخطة كتنفيذىا 

 ( يوضح المهارات الفرعية لمهارات التفكير فوؽ المعرفي1-2جدكؿ )

 مهارة التقويم مهارة المراقبة مهارة التخطيط

اإلبقاء على الهدؼ في بؤرة                        تحديد ىدؼ )أىداؼ(
 االىتماـ

 تقييم مدل تحقق الهدؼ أك األىداؼ
 )ما األىداؼ المحققة(

 ككفاياتها الحكم على دقة النتائج  معرفة متى يتحقق ىدؼ فرعي اختيار أسلوب التنفيذ
 ترتيب تسلسل الخطوات 

 أك العمليات
 الحفاظ على تسلسل الخطوات 

 عملياتأك ال
 تقييم مدل مبلئمة األساليب

 التي استخدمت 
 تحديد العقبات كاألخطاء 

 المحتملة
 معرفة متى يجب االنتقاؿ إلى

 العملية التالية 
 تقييم كيفية تناكؿ العقبات 

 كاألخطاء
 تحديد مواجهة الصعوبات

 كاألخطاء 
 اختيار العملية المبلئمة التي تتبع 

 في السياؽ
 ة كتنفيذىاتقييم فاعلية الخط

 التنبؤ بالنتائج المرغوبة أك
 المتوقعة 

  اكتشاؼ العقبات كاألخطاء

 معرفة كيفية التغلب على العقبات  
 كالتخلص من األخطاء
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 التفكير العلمي:

يعد التفكير العلمي نوعنا من أنواع التفكير الذم يعتبر ىدفنا ككسيلة لبلرتقاء بحياة الفرد،      
كل زماف كمكاف، كال شك في أف االىتماـ بتدريب المتعلمين على التفكير كنمو المجتمع في  

 المنظم لو مردكد إيجابي على حاضرىم كمستقبلهم العلمي كالدراسي كاالجتماعي.

كيعرؼ التفكير العلمي بأنو: "ذلك النمط من التفكير الذم يعتمد على األسلوب العلمي أك      
: 2014ية كالطبيعية كالتربوية كالتجريبية كاإليجابية" )سعادة، كجهات النظر العلمية مثل الواقع

فقد عرفو بأنو: "تلك العملية الذىنية التي يعتمد فيها  ( ،84:  ىػ1428، البكر ) (. كأما40
الفرد على أساليب تتبلءـ مع طبيعة الظاىرة مثل: المبلحظة الواعية كالتجريب بهدؼ فهم 

 .أسبابها"الظاىرة كتفسيرىا كالتعرؼ على 

 كتبرز أىمية التفكير العلمي في الوظائف التي يقـو بها، كيمكن تلخيصها فيما يلي: 

 إتاحة الفرصة للطلبة لكي يفكركا تفكيرنا إيجابينا كىو التفكير الذم يوصل إلى أفكار جديدة. .1
 إعداد المتعلم للتنافس على الفرص التعليمية كالوظائف كاالمتيازات. .2
 الظواىر المحيطة باإلنساف في بيئتو. يقـو التفكير بفهم .3
 يقـو التفكير العلمي بحل المشكبلت المختلفة سواءن من الناحية العلمية أك الناحية الحياتية. .4
يضفي التفكير على األشياء معاني جديدة حيث يكتشف الفرد أسرارنا في الكوف لم يكن يعرفها  .5

 كخواص أشياء كاف يجهلها.
 استبداؿ المعرفة القديمة بها.اكتساب المعرفة الجديدة ك  .6
مساعدة المتعلم على االنتقاؿ من مرحلة اكتساب المعرفة إلى مرحلة توظيفها في استقصاء  .7

 معالجة المشكبلت الحقيقية في عالم الواقع.
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تنمية مفهـو الذات كتقوية مشاعر االنتماء كاإلحساس بالمسؤكلية نحو المجتمع )رزكقي كعبد  .8
 (.72:  2015الكريم،

 ىناؾ ستة مهارات للتفكير العلمي مرتبةن على النحو اآلتي: هارات التفكير العلمي:م 
 الشعور بالمشكلة كتحديدىا. .1
 جمع البيانات كالمعلومات حوؿ المشكلة. .2
 فرض الفركض. .3
 اختيار أنسب الفركض كاختبار صحتها. .4
 التفسير. .5
 (.70-36استخبلص النتائج كالتعميم )رزكقي كعبدالكريم،  .6

 لثالث: البحث العلمي:المبحث ا

يعبر البحث العلمي عن سلوؾ إنساني منظم يهدؼ إلى استقصػاء صػحة معلومػة أك     
حادثة ىامة، كيستدعي إثارة كل ما يمكن أف يمد الباحػث بمعلومػات مفيػدة فػي مجػاؿ 
البحث، كالتنقيب عنو، ثم فحص ما تم جمعو مػن تلػك المعلومػات، لطػرح مػا لػيس ذا 

وب كإبعاده ثم دراسػة كتحليػل مػا تبقػى ممػا لػو بػو صػلة مباشػرة، أك صلة بالبحث المطل
 يساعد على دراسة جانب من جوانبو.  

 كالبحث كلمة لها مدلوؿ لغوم عاـ تعني: طلب الشيء، كإثارتو، كفحصو.   
كالبحث العلمي ىو: "عملية منظمة تهدؼ إلى التوصل إلى حلوؿ لمشكبلت محددة     

عينة باستخداـ أساليب علمية محددة يمكن أف تؤدم إلى معرفة أك إجابة عن تساؤالت م
 (.46: 2002علمية جديدة")ملحم،
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متكػامبلن الستقصػاء الحقيقػة  ان منظمػان كسػلوكن  ان موضػوعي ان كيمثل البحث العلمػي منهجػ    
 كاف نوعها كيتميز بالخصائص التالية: ان  أين 

 أكالن: الموضوعية: كيقصد منها جانبين مهمين ىما: 

عن االستطراد  ان لجهد في إطار موضوع البحث، بعيدحصر الدراسة كتكثيف ا-أ
 كالخركج عن موضوع البحث إلى نقاط جانبية ىامشية.

ألفكار أك  ان نزعات الشخصية كعدـ التحيز مسبقتجرد األفكار كاألحكاـ من ال-ب
 أشخاص معينين.

 ان ضها منطقييكوف عر  المنهجية: كيقصد بها طريقة تنظيم المعلومات بحيث ان :ثاني
متدرجا بالقارئ من السهل إلى الصعب كمن المعلـو إلى المجهوؿ، مراعينا في  ان سليم

 (.27:  2005ك ترابطها)أبو سليماف ،كل ذلك انسجاـ األفكار 

 أنواع البحث العلمي:

أكالن: البحث الوصفي: موضوعو الوصف، كالتفسير كالتحليل في العلـو اإلنسانية من 
اجتماعية كثقافية، كلما ىو كائن من األحداث التي كقعت لمبلحظتها ككصفها دينية ك 

كتعليلها كتحليلها، كتأثيرىا على الحاضر كيهتم أيضنا بالمقارنة بين أشياء مختلفة أك 
 متجانسة ذات كظيفة كاحدة أك نظريات مسلمة.

لمؤسسة  ثانينا: البحث التاريخي: التحليل التاريخي يكوف ألشخاص أك ألفكار أك
علمية، مع دراسة تفاعبلتها مع البيئة كالمؤسسات في زمانهم كليس بمعزؿ عنها، 
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كالبحث التاريخي ال يتم إال باستخداـ الطريقة العلمية لوصف األحداث كتحليلها مع 
 ما حولها تأثرا، كتأثيرا.

ت ثالثنا: البحث التطبيقي: يقـو الباحث فيو بإجراء تجارب، كدراسة عينات أك حاال
 ـ(.2005طبيعية كمبلحظة تغيراتها كتأثيراتها، كتتم بطريقة علمية منظمة )أبو سليماف، 

 دكر التقنية في البحث العلمي:

أخػػػذ الحاسػػػوب فػػػي السػػػنوات القليلػػػة الماضػػػية أدكارنا ىامػػػة فػػػي خدمػػػة البحػػػوث      
ة البػاحثين التربوية كالعلمية بوجوو عاـ، كتتمثػل ىػذه األدكار فػي جػانبين أكلهمػا: مسػاعد

فػػػػي التعػػػػرؼ علػػػػى الدراسػػػػات التػػػػي جػػػػرت فػػػػي البلػػػػداف المختلفػػػػة مػػػػن العػػػػالم حػػػػوؿ 
موضػػوعات بحثيػػػة معينػػػة، أمػػػا الجانػػػب الثػػػاني: فيػػػتلخص فػػػي إمكانيػػػة قيػػػاـ الحاسػػػوب 
بالتحليبلت اإلحصائية المعقدة التي تحتاجها األبحاث العلمية بكل يسر كسػهولة كفػي 

 زمن قليل نسبينا.
اكػػز جمػػع المعلومػػات المتخصصػػة مػػا يسػػمى بمركػػز مصػػادر المعلومػػات كمػن أمثلػػة مر   

كقد تأسس ىػذا المركػز فػي  (ERICالتربوية كالذم يشار إليو عادة باالسم المختصر )
منتصػػػف السػػػتينات فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة مػػػن خػػػبلؿ جهػػػود كزارة التربيػػػة 

(، NIEالػػوطني األمريكػػي ) معهػػد التربيػػةان األمريكيػػة حيػػث يشػػرؼ عليػػو حاليػػ كالتعلػػيم
كغاية ىذا المركز جمع المعلومات عن الدراسات كاألبحاث التربوية ككضعها في صورة 

 يسهل على الباحثين تناكلها كاالستفادة منها بالشكل الصحيح.
كمػػػن المعػػػركؼ أف ىنػػػاؾ أكثػػػر مػػػن برنػػػامج يمكػػػن اسػػػتخدامو فػػػي الحاسػػػوب للقيػػػاـ           

لتي يحتاج إليها الباحثوف كمن أمثلة ىذه البرامج ما يسمى بالرزمة بالتحليبلت اإلحصائية ا
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كىػو يحتػوم علػى بػرامج إحصػائية متعػددة يحتػاج  (SPSS)اإلحصائية للعلػـو االجتماعيػة 
 ـ(.2005إليها الباحثوف في الميادين التربوية كالنفسية كاالجتماعية )عدس كآخركف، 

 الدراسات السابقة:

عديد من الدراسات التي عنيت في تنمية مهارات حفل األدب التربوم بال
التفكير سواء من خبلؿ دمجها بالمقررات الدراسية أك فصلها، فهناؾ عدد كبير من 
الباحثين بحثوا في تنمية مهارات التفكير في كافة المراحل التعليمية كفي كافة 

عمراف  لباحثالمقررات الدراسية، ففي تنمية التفكير الفوؽ معرفي تم بحثو من قبل ا
ـ( كقد توصلوا إلى نتائج متشابهة 2009ـ(، كيوسف )2010ـ(، كالشيخ )2012)

 أىمها:

 .ىناؾ فاعلية للبرنامج التدريبي في تنمية التفكير ما فوؽ المعرفي األخبلقي 
  تفوؽ استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية التفكير فوؽ المعرفي على

 طريقة التعليم التقليدم.
 ناؾ فاعلية للبرنامج المحوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ على تنمية مهارات ى

 التفكير فوؽ المعرفي.
لكن الباحثين ركزكا على تنمية التفكير الفوؽ معرفي في المرحلة الثانوية أكثر من    

المراحل التعليمية األخرل ككاف ذلك من خبلؿ المقررات الدراسية مما يثبت أنو 
 مهارات التفكير الفوؽ المعرفي.ممكن تنمية 
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أما في تنمية التفكير العلمي فكاف البحث أقل حيث تم بحثو من قبل الباحث    
( كقد توصلوا إلى نتائج متشابهة 2005ـ(، كالباحثة العباجي )2004السعدم )

 أىمها:

  تفوؽ طرؽ التعلم التعاكني بعد التدرب على مهارات التعليم التعاكني على
 لم الرمزم التقليدم في قدرة المتعلمين على التفكير العلمي.طريقة التع

  تفوؽ استخداـ البرنامج التعليمي المحوسب في تنمية كتطوير التفكير
 العلمي لدل المتعلمين.

كنجد أف الباحثين ركزكا على تنمية التفكير العلمي في المرحلة الثانوية أكثر    
من خبلؿ المقررات الدراسية مما من المراحل التعليمية األخرل، ككاف ذلك 

 يثبت أنو من المكن تنمية مهارات التفكير العلمي.
إال أننا نجد قلة في البحوث التي تبحث عن دكر التقنية في تنمية التفكير    

العلمي كالفوؽ المعرفي في مراحل التعليم المختلفة حيث اقتصرت البحوث 
على دكر التقنية  بحثنا عن التعرؼالسابقة على المرحلة الثانوية، لذلك سيكوف 

في تنمية مهارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي بمراحل التعليم من 
 .خبلؿ البحث العلمي

 :منهج الدراسة

استخدمت الباحثات المنهج الوصفي باعتباره أنسب المناىج لطبيعة الدراسة       
 ها كدرجة كجودىا فقط.العتماده على كصف الظاىرة المدركسة من حيث طبيعت
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 مجتمع الدراسة: 

تكوف مجتمع الدراسة من جميع األبحاث التي تم نشرىا في المملكة العربية       
ـ( التي تناكلت استجبلء دكر التقنية في مهارات 2015-2000السعودية من عاـ )

التفكير )المعرفي، الفوؽ معرفي، العلمي( في مراحل التعليم )من مرحلة ما قبل 
لمرحلة االبتدائية إلى التعليم الجامعي كما يعادلو من دبلومات( من خبلؿ البحث ا

 العلمي.  

 عينة الدراسة:
 العينة ممثلة لمجتمع البحث كتكونت من:  

٪ دراسات ربطت محور التقنية بمهارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ 25/ 1
 المعرفي.

مي كالمعرفي كفوؽ المعرفي لتنمية ٪ دراسات تناكلت مهارات التفكير العل75/ 2
 مهارات كاتجاىات مختلفة إما مرتبطة بالمناىج الدراسية أك مرتبطة بمهارات حياتية.  

 أداة الدراسة:

تم استخداـ بطاقة تحليل محتول لؤلبحاث، كىي األداة األنسب لتحقيق أىداؼ     
 الدراسة الحالية.

 دراسة كفق الخطوات التالية: خطوات بناء أداة الدراسة: تم بناء أداة ال

 الخطوة األكلى:     
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تم إعداد بطاقة تحليل للدراسات كاألبحاث العلمية التي تناكلت ىذا الموضوع      
 كقد تم إعدادىا من خبلؿ:

o  االطبلع على العديد من البحوث كالدراسات ذات الصلة
 بموضوع الدراسة.

o .أخذ آراء المختصين في تصميم بطاقات التحليل 
o .اإلطار المفاىيمي للدراسة 
o .بناء أداة الدراسة في صورتها األكلية 

  الخطوة الثانية:

التحقق من صدؽ أداة الدراسة كقد تأكدت الباحثات من صدؽ األداة من خبلؿ     
عرضها في صورتها األكلية على المتخصصين، ككذلك على مجموعة من طالبات 

ج كطرؽ التدريس، كطيلب منهن إبداء الدكتوراه المستول الثالث في قسم المناى
آرائهم كمبلحظاتهم حوؿ البطاقة من حيث مدل كضوح الفقرة كأىميتها، كمدل انتماء 
الفقرة للمجاؿ الذم تقيسو، كقد تم األخذ بآراء المحكمين بالحذؼ، أك اإلضافة، أك 

 إعادة الصياغة حتى خرجت البطاقة بصورتها النهائية.

 الخطوة الثالثة:

مَّ تطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة، كذلك في الفصل الدراسي الثاني للعاـ ت     
 ىػ.1436-1435الهجرم 

 نتائج الدراسة كتفسيرىا كمناقشتها:
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استجبلء الدكر الحقيقي للتقنية في تنمية مهارات تهدؼ الدراسة الحالية إلى     
يل الشامل للدراسات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي باستخداـ التحل

، كلقد سعت الباحثات إلى تحقيق أىداؼ الدراسة من خبلؿ اإلجابة كاألبحاث العلمية
 على األسئلة التالية:

 السؤاؿ الرئيس: 

ما دكر التقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي في مراحل 
 التعليم من خبلؿ البحث العلمي؟

 ة التالية: كيتفرع منو األسئل

ما نسبة استخداـ التقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ  (1
 المعرفي في مراحل التعليم؟ 

ما نوع األدكات التقنية المستخدمة في تنمية مهارات التفكير العلمي كالمعرفي  (2
 كفوؽ المعرفي؟

مهارات ما ىي التوجهات في منهجية البحث الستجبلء دكر التقنية في تنمية  (3
 التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي في مراحل التعليم؟ 

 ما المراحل الدراسية التي تم استهدافها بشكل أكبر في األبحاث العلمية؟  (4
 ما المناطق التي تم استهدفها بشكل أكبر في األبحاث العلمية؟  (5
ما نوع البحث العلمي )دراسات عليا، بحث منشور( التي تناكلت التفكير  (6

 العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي بصفة عامة ؟ 
 ؟ ان األدكات البحثية األكثر استخدامما  (7
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 ما المهارات الفرعية األكثر بحثنا في األبحاث العلمية؟  (8
 ما أنماط تعليم مهارات التفكير األكثر استخدمنا في األبحاث العلمية؟ (9

 ما أىم النتائج التي توصلت إليها األبحاث العلمية؟ (10
كسيتم في ىذا الفصل عرض نتائج اإلجابة عن تلك األسئلة مع تفسيرىا كالتعليق       

 عليها كما يلي:

ما نسبة استخداـ التقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي اإلجابة على السؤاؿ األكؿ: 
 كالمعرفي كفوؽ المعرفي في مراحل التعليم؟ 

التقنية فيها كجدت  من خبلؿ تحليل األبحاث، كحساب نسبة استخداـ      
الباحثات أف نسبة استخداـ التقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ 

 ٪، كذلك على النحو التالي: 25المعرفي في مراحل التعليم بلغت إجماالن 

  كشملت على المرحلتين االبتدائية  ٪15التفكير المعرفي بلغت النسبة
 كالثانوية. 

  كاقتصرت على مرحلة التعليم  ٪5في بلغت النسبة التفكير فوؽ المعر
 الجامعي. 

  كشملت الطبلب الموىوبين للسنة  ٪5التفكير العلمي بلغت النسبة
 التحضيرية في التعليم الجامعي.

٪( كذلك نظرنا لتوجو 25كتيعد ىذه النسبة ضعيفة جدان كونها مثلت الربع فقط)    
معرفة كالذم مهدت لو ثورة المعلومات المملكة في الوقت الحالي لعصر اقتصاد ال

كتكنولوجيا االتصاالت التي سهلت عمليات التواصل بين مختلف األقطار حوؿ 
العالم، كساىمت في إثارة التشويق كالحماسة لدل المتعلمين بصورة أكبر من الطرؽ 
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كبين لتوافر الوسائل التقنية بصورة كبيرة في كل المرافق التعليمية،  ان التقليدية، كنظر 
 . ان كانوا أك كبار ان  جميع األطراؼ صغار يدم 

ما نوع األدكات المستخدمة في أبحاث التقنية لتنمية اإلجابة على السؤاؿ الثاني: 
 مهارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي؟ 

من خبلؿ القراءة الفاحصة للدراسات المحللة المرتبطة بالتقنية تم استنباط       
كالسبورة التفاعلية،  (،Internet)تالية: الشبكة العالمية للمعلومات األدكات ال

(، كبرنامج حاسوبي متعدد الوسائط، كمعمل الركبوت SCAMPERكبرنامج سكامبر )
 التعليمي. 

بالتالي فاألدكات المستخدمة متنوعة، كقلما نجد تكرارنا لؤلداة الواحدة في     
كلت التقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي األبحاث نظرنا لقلة األبحاث التي تنا

 كالمعرفي كفوؽ المعرفي.

اإلجابة عن السؤاؿ الثالث: ما ىي التوجهات في منهجية البحث الستجبلء دكر 
 التقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي في مراحل التعليم؟ 

حللة المرتبطة بالتقنية تم التوصل إلى أف من خبلؿ القراءة الفاحصة للدراسات الم    
المنهج العلمي المستخدـ في جميع الدراسات ىو المنهج التجريبي بالتصميم شبو 

 التجريبي. 

نظرنا لتعذر الحصوؿ على الفاعلية للتقنية في تنمية مهارات التفكير من خبلؿ    
و التجريبي بتصميمو المنهج الوصفي بتصميماتو المتنوعة، كبالتالي فأنسب المناىج ى
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الشبو التجريبي من خبلؿ التطبيق الذم يمكن الباحث من معرفة حجم األثر من 
 عدمو.

اإلجابة عن السؤاؿ الرابع: تحديد المراحل الدراسية التي تم استهدافها بشكل أكبر 
 في األبحاث العلمية؟ 

ية التي تم من خبلؿ االستقراء للدراسات المحللة يتضح أف المراحل الدراس      
 استهدافها بشكل أكبر كانت كفق النسب التالية: 

 ( النسب المئوية للمراحل الدراسية التي تم استهدافها بشكل أكبر1-4جدكؿ )
 النسبة المرحلة

 ٪20 المرحلة االبتدائية
 ٪20 المرحلة المتوسطة
 ٪40 المرحلة الثانوية
 ٪15 المرحلة الجامعية

 ٪95 المجموع

( أعبله أف أعلى مرحلة دراسية تم استهدافها ىي 1-4الجدكؿ ) يتضح من    
بتدائية كالمتوسطة على إل٪(، يليها المرحلة ا40المرحلة الثانوية بنسبة بلغت )

٪(، كتأتي المرحلة الجامعية في المستول األخير بنسبة 20التساكم بنسبة بلغت )
 ٪( لتعليم الكبيرات كللمعلمين. 5٪(، كيتبقى )15)

تعزل الباحثات تفوؽ المرحلة الثانوية للتقدـ المتوسط في مجاؿ التعليم، كلتراكم  ك     
 كم من الخبرات يفوؽ المراحل التي تسبقها مما ييسر على الباحث قياس األثر. 

262



من خبلؿ البحث  دكر التقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي بمراحل التعليم
 .. د.ايماف الدكغاف كآخرين العلمي



 3122( سبتمبر   23المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية .. العدد )
 

اإلجابة عن السؤاؿ الخامس: ما المناطق التي تم استهدفها بشكل أكبر في األبحاث 
 العلمية؟ 

ة الفاحصة لجميع الدراسات السابقة تمت اإلجابة عن السؤاؿ استقراءن من القراء     
 الخامس من تساؤالت الدراسة كتم التوصل للتالي: 

 40 من الدراسات تابعة للمنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية كباألخص ٪
في مدينة الرياض كجميعها مطبقة في مدينة الرياض عدا دراسة كاحدة مطبقة 

 المنطقة الشرقية. بمدينة األحساء ب
 45 من الدراسات تابعة للمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية كباألخص ٪

 مدينتي مكة المكرمة كالمدينة المنورة كذلك كفق التالي:
 ٪ من الدراسات تابعة لجامعة أـ القرل بمكة المكرمة.40 -
 ٪ من الدراسات تابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة.5 -
٪ من 15من الدراسات شملت مكة المكرمة دراسة كتطبيقنا، ك٪ 25 -

 .الباحة، كالطائف، كالليثالدراسات مقدمة في مكة كالتطبيق شمل 
 ٪ من الدراسات شملت المدينة المنورة دراسة كتطبيقنا.  5-

 15 من الدراسات تابعة للمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية كباألخص ٪
 باحة كذلك كفق التفصيل التالي: مدينتي أبها كال

كالتطبيق شمل الباحة ٪ من الدراسات شملت منطقة الباحة دراسة 10-
 .كالمخواة

 . ان شملت منطقة أبها دراسةن كتطبيق ٪ من الدراسات5 -
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كيتضح مما سبق تفوؽ المنطقة الغربية في األبحاث المقدمة في مجاؿ التفكير      
ة جامعة أـ القرل في المرتبة األكلى، كيليها بفارؽ مما يؤكد على الدكر الذم تقدم

ا كىو  ٪ فقط المنطقة الوسطى متمثلة في مدينة الرياض كالدكر المتقدـ 5بسيط جدن
في مجاؿ البحث العلمي كتنمية التفكير الذم تقدمو جامعة اإلماـ محمد بن سعود 

اؼ أف نقوؿ بأف اإلسبلمية، كجامعة الملك سعود، كجامعة األميرة نورة، كمن اإلجح
الدكر الكبير لجامعة اإلماـ فقط حيث بلغت نسبة األبحاث المحللة التابعة لجامعة 

النشر  ٪ لجامعة األميرة نورة حيث أف5٪لجامعة الملك سعود ، ك5٪ ، ك30اإلماـ 
 العلمي لؤلبحاث حسب ما كصل بين يدم الباحثات ىو الذم مكنها من السبق. 

: ما نوع البحث العلمي )دراسات عليا، بحث منشور( اإلجابة عن السؤاؿ السادس
التي تناكلت التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي بصفة عامة، كعبلقتها بالتقنية 

 بصفة خاصة؟ 
من خبلؿ القراءة الفاحصة لجميع الدراسات المحللة تمت اإلجابة عن السؤاؿ     

 السادس كتم التوصل للتالي: 

-راسات المحللة دراسات مقدمة لنيل درجات علمية )ماجستيراتضح أف جميع الد   
 دكتوراه كذلك كفق النسب التالية: 

 65.دراسات عليا لنيل درجة الماجستير في التربية ٪ 
 35.دراسات عليا لنيل درجة الدكتوراه في التربية ٪ 

بالتالي فاألبحاث العلمية للحصوؿ على درجة الماجستير في مجاؿ التفكير     
٪ حسب ما 65لمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي تفوؽ أبحاث الدكتوراه بنسبة بلغت الع

 كصل بين يدم الباحثات من دراسات.
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 ؟ان األدكات البحثية األكثر استخداماإلجابة عن السؤاؿ السابع: ما 
من خبلؿ القراءة الفاحصة لجميع الدراسات المحللة في التفكير العلمي      

تمت اإلجابة عن السؤاؿ السابع من تساؤالت الدراسة كتم  كالمعرفي كالفوؽ معرفي
 استنباط األدكات التالية: 

 ( يوضح تكرارات األدكات البحثية في الدراسات2-4جدكؿ )

 التكرارات األدكات التفكير

اختبار للمهارات الحياتية، إعداد قائمة بمهارات الفهم االستماعي  فوؽ المعرفي
 لث المتوسط.المناسبة لطبلب الصف الثا

إعداد قائمة بمهارات القراءة الجهرية، بناء اختبار مهارات الفهم 
 االستماعي، بناء بطاقة المبلحظة إعداد البرنامج المقترح.

قائمة المفاىيم الببلغية المتضمنة في محتول " الدراسات الببلغية كالنقدية 
يعاب "المقرر لطالبات الصف الثالث الثانوم، قائمة بمجاالت االست

المفاىيمي المبلئمة لطالبات الصف الثالث الثانوم، اختبار االستيعاب 
المفاىيمي في الببلغة، دليلي المعلمة كالطالبة المضمناف في البرنامج 
المقترح القائم على ما كراء المعرفة لتنمية االستيعاب المفاىيمي لدل 

 طالبات الصف الثالث الثانوم في الببلغة.
 بطاقة مبلحظة.

ائمة اختبار المهارات القرائية، لقياس مهارات الفهم القرائي في مستوياتو ق
 الخمسة.

اختبار تحصيلي، اختبار في مهارات التفكير العليا، استبانة حوؿ خبرات 
 internetالطالبات حوؿ استخداـ الحاسب اآللي بصفة عامة ك

ؽ قائمة بمهارات التفكير فوؽ المعرفي، مقياس مهارات التفكير فو 

 
 (10االختبار )

 (5إعداد قائمة )
 (3بناء مقياس )
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المعرفي، بطاقة تقدير الطالبة الخاصة بملف اإلنجاز لقياس مهارات 
 التفكير فوؽ المعرفي في الفهم القرائي، دليل المعلمة.

اختبار مهارات عمليات العلم، مقياس مهارات التفكير فوؽ المعرفي، 
 اختبار تحصيلي لقياس التحصيل المعرفي.

التفكير فوؽ المعرفي، اختبار مهارات عمليات العلم، مقياس مهارات 
 اختبار تحصيلي لقياس التحصيل المعرفي.

 اختبار قبلي كبعدم. المعرفي
اختبار تحصيلي )قبلي كبعدم(، كاختبار مهارات التفكير العيليا )قبلي 

 كبعدم(.
 اختبار قبلي كبعدم.

 .اختبار مهارات التفكير في التاريخ

 (5االختبار )

 بدكف أداة.  العلمي
اختبار التحصيل المعرفي بمستوياتو الدنيا )التذكر، الفهم، التطبيق( كالعليا 

 )التحليل، التركيب، التقويم( كمقياس التفكير العلمي.
 اختبار تحصيلي كمقياس لعملية التفكير العلمي.

 اختبار التفكير العلمي.
 اختبار تحصيلي.

ومية مدمجة فيها مهارات التفكير العلمي الحياتية كحدة مقترحة منظ
كعنوانها )قضايا الرعاية الصحية األكلية في البيئة المنزلية( اختبار التفكير 

 العلمي بالمنظومات المصورة، اختبار التفكير العلمي بالمواقف.
 اختبارين قبلي كبعدم. 
 Legoمقياس التفكير العلمي كالبرنامج التدريبي حقيبة الريبوت 

NXT Mindstorms( برنامجXT المكونة لمعمل الركبوت)
 التعليمي.

 استبانة لجمع المعلومات. 

 (7االختبار )

 (2بناء مقياس )
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في الدراسات ىي  ان كتكرار  ان ( أف أكثر األدكات استخدام2-4) كنستنتج من الجدكؿ  

اختبار تحصيلي، أك  ( مرة سواءن كاف اختبار للمهارات، أك22االختبار بتكرار بلغ )
( مرات سواءن كانت قائمة 5اختبار تفكير علمي، كيليو إعداد قائمة بتكرار بلغ )

بالمهارات أك بالمفاىيم أك بالمجاالت كفي نفس الرتبة بناء مقياس للمهارات الذم 
كبذلك يكوف االختبار في المهارات سواءن كانت مهارات ( مرات، 5بلغ تكراره أيضنا )

كفي التخصصات العلمية المختلفة ىو من أكثر األدكات استخدامنا، كيليو  في التفكير
االختبار التحصيلي القبلي كالبعدم، كلكوف الدراسة الواحدة قد تستخدـ أكثر من 

 أداة فبل نستطيع استخداـ النسب، كيكوف التكرار أنسب طريقة للحصر. 
 ر بحثنا في األبحاث العلمية؟ ما المهارات الفرعية األكث اإلجابة عن السؤاؿ الثامن:

من خبلؿ القراءة الفاحصة لجميع الدراسات المحللة في التفكير العلمي      
كالمعرفي كفوؽ المعرفي تمت اإلجابة عن السؤاؿ الثامن من تساؤالت الدراسة كتم 

 التوصل للتالي:
اتضح أف جميع الدراسات المحللة في التفكير فوؽ المعرفي استخدمت       

التقييم( أم أف ىذه المهارات كردت -المراقبة-)التخطيطلمهارات الثبلث جميعها ا
 ٪ من الدراسات التي تم تحليلها.100بنسبة 

كجميع الدراسات المحللة في التفكير المعرفي استخدمت مهارتي التنبؤ كالتفسير      
٪ من 100أكثر من باقي المهارات، أم أف مهارتي التنبؤ كالتفسير كردت بنسبة 

الدراسات التي تم تحليلها، بينما كردت مهارة التمييز كالتقويم كاالستدالؿ بنسبة 
 ٪ من الدراسات التي تم تحليلها.25
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كجميع الدراسات المحللة في التفكير العلمي استخدمت جميع مهارات التفكير     
 لها.٪ من الدراسات التي تم تحلي100العلمي، أم أف ىذه المهارات كردت بنسبة 

كتعزك الباحثات كركد النسبة في التفكير العلمي ألنها اعتمدت حل المشكبلت     
كحل المشكبلت عبارة عن أسلوب يتكوف من عدة خطوات متسلسلة مترابطة ال 

 يمكن تجزئتها.
اإلجابة عن السؤاؿ التاسع: ما أنماط تعليم مهارات التفكير األكثر استخدمنا في 

 األبحاث العلمية؟
من خبلؿ القراءة الفاحصة لجميع الدراسات المحللة في التفكير العلمي      

كالمعرفي كالفوؽ معرفي تمت اإلجابة عن السؤاؿ التاسع من تساؤالت الدراسة كتم 
 التوصل للتالي:

اتضح أف جميع الدراسات المحللة استخدمت نمط دمج مهارات التفكير مع     
٪ من الدراسات التي تم 100راسة، أم بنسبة المقررات الدراسية لتحقيق أىداؼ الد

 تحليلها.
كجميع ىذه الدراسات اختلفت مع توجو ديبونو في التفكير كىو تعليم التفكير     

ـ(، بينما اتفقت ىذه الدراسة في نمط الدمج 2012بشكل مستقل كدراسة عمراف )
 ـ(.2009ـ(، كدراسة يوسف)2010مع دراسة الشيخ)

 لعاشر: ما أىم النتائج التي توصلت إليها األبحاث العلمية؟اإلجابة على السؤاؿ ا
من خبلؿ االطبلع على الدراسات التي تم تحليلها ظهرت مجموعة من النتائج     

 للتفكير فوؽ المعرفي كىي كالتالي: 
  فاعلية إستراتيجيةKWL   .في تنمية بعض مهارات التفكير الفوؽ معرفي 

268



من خبلؿ البحث  دكر التقنية في تنمية مهارات التفكير العلمي كالمعرفي كفوؽ المعرفي بمراحل التعليم
 .. د.ايماف الدكغاف كآخرين العلمي



 3122( سبتمبر   23المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية .. العدد )
 

 تفكير فوؽ المعرفي لتنمية مهارات الفهم فاعلية استخداـ استراتيجيات ال
 االستماعي كالقرائي كاالستيعاب المفاىيمي. 

  تحديد قائمة بمهارات التفكير فوؽ المعرفي لتقويم األداء التدريسي لمعلمي
 الموىوبين. 

  تحديد قائمة بمهارات التفكير فوؽ المعرفي في الفهم القرائي المناسبة
 للمتعلمين. 

 لف اإلنجاز في تنمية مهارات التفكير فوؽ المعرفي لدل فاعلية استخداـ م
 المتعلمين. 

  أثر استخداـ استراتيجيات التفكير فوؽ المعرفي من خبلؿ الشبكة العالمية
للمعلومات في زيادة التحصيل الدراسي، كمهارات التفكير العليا )التحليل، 

 كالتركيب، كالتقويم(. 
 ة االجتماعية لتنمية مهارات التفكير فوؽ فاعلية التدريس كفق النظرية البنائي

 المعرفي )التخطيط، المراقبة، كالتقويم. 
 أما بالنسبة لنتائج الدراسات الخاصة بالتفكير المعرفي فهي كالتالي: 

  أثبتت النتائج أف استخداـ السبورة التفاعلية مناسب لبيئة التدريس
نب الضعف الجماعي، حيث يساعد في توفير الفرصة للتفكير في جوا

كالقوة في التدريس الجماعي كالكيفية الممكن تنظيمو بها, كما أف 
البرنامج الحاسوبي المشتمل على العديد من العركض التعليمية متعددة 
الوسائط كالمقدـ من خبلؿ السبورة التفاعلية يؤدم إلى تفاعل المتعلمين 

ستخداـ مع المواقف التعليمية من خبلؿ المشاركة كالنشاط الفعاؿ با
السبورة التفاعلية ككسائطها في الحصوؿ على معلومات جديدة كإثرائها 
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كإجراء مناقشات فعالة كمثمرة حوؿ الموقف التعليمي خبلؿ الفصل 
 الدراسي.

  ،فاعلية استخداـ برنامج سكامبر في تنمية مهارات التفكير العيليا )التنبؤ
 كالتفصيل(. 

 عدد الوسائط في تنمية بعض مهارات فاعلية استخداـ البرنامج الحاسوبي مت
 التفكير )التمييز االستنتاج، التفسير، التقويم، االستدالؿ(. 

 كتيظهر نتائج الدراسات الخاصة بالتفكير العلمي النتائج التالية: 
  .فاعلية استخداـ نموذج التعلم البنائي في تنمية التفكير العلمي 
 ير العلمي. فاعلية استخداـ نظرية تريز في تنمية التفك 
  فاعلية مدخل األحداث الجارية غير المباشرة في تنمية بعض مهارات

 التفكير العلمي )فرض الفركض، اختبار صحة الفركض، التفسير(.
  فاعلية استخداـ أنماط تعليم التفكير )إدراؾ العبلقات، تحليل المعلومات

كالخبرات، ضبط المؤثرات، تفسير المنظومة أك الموقف، تركيب 
منظومة أك السلوؾ اإلدراكي للموقف( في تنمية مهارات التفكير ال

 العلمي. 
  ،أسهم برنامج علمي تدريبي استخدـ فيو أنماط التفكير )جمع المعلومات

تنفيذ خطوات البحث العلمي، كتابة البحث العلمي( في تنمية البحث 
 العلمي لدل معلمات العلـو الطبيعية للمرحلة الثانوية، كما أسهم في
ارتفاع مستول أداء المتعلمين على مقياس مهارات التفكير العلمي بعد 

 اجتياز معلماتهن للبرنامج التدريبي.
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  فاعلية استخداـ معمل الركبوت التعليمي في تنمية مهارات التفكير العلمي
 لدل الطبلب الموىوبين. 

  كجود دكر لمعلمي التربية اإلسبلمية في تنمية مهارات التفكير العلمي
 )المبلحظة، التفسير، التطبيق كالتلخيص(.

 توصيات الدراسة:
 في ضوء ما تم التوصل إليو من نتائج الدراسة توصي الباحثات بما يلي:

االىتماـ بدكر التقنية في تنمية مهارات التفكير المعرفي كالفوؽ معرفي  (1
 كالعلمي في مراحل التعليم العاـ بوجو عاـ كباألخص المرحلة المتوسطة. 

ىتماـ بدكر التقنية في تنمية مهارات التفكير المعرفي كالفوؽ معرفي اال (2
 كالعلمي في مراحل التعليم الجامعي. 

االىتماـ بتنويع األدكات التقنية المستخدمة لتنمية مهارات التفكير  (3
 المعرفي كفوؽ معرفي كالعملي. 

ير االىتماـ بالمرحلة الجامعية في تطبيق التقنية لتنمية مهارات التفك (4
 المعرفي كفوؽ المعرفي كالعلمي.  

االىتماـ بأبحاث دكر التقنية لتنمية مهارات التفكير المعرفي كفوؽ  (5
 المعرفي كالعلمي في المنطقة الجنوبية كالشمالية كالشرقية. 

 االىتماـ بتدريب المعلمين على استراتيجيات التدريس المثيرة للتفكير.  (6
التفكير بشكل مستقل في مراحل  االىتماـ بتقديم برامج تنمية مهارات (7

 التعليم. 
 مقترحات الدراسة:  

 دراسة أثر استخداـ التقنية على تنمية مهارات التفكير المعرفي. -
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 دراسة أثر استخداـ التقنية على تنمية مهارات التفكير الفوؽ معرفي.   -
 دراسة أثر استخداـ التقنية على تنمية مهارات التفكير العلمي.  -
تخداـ برنامج تعليم التفكير بأسلوب مستقل على تنمية دراسة أثر اس -

 مهارات التفكير المعرفي.
دراسة أثر استخداـ برنامج تعليم التفكير بأسلوب مستقل على تنمية   -

 مهارات التفكير الفوؽ معرفي.
دراسة أثر استخداـ برنامج تعليم التفكير بأسلوب مستقل على تنمية  -

 مهارات التفكير العلمي.
أثر استخداـ برنامج تعليم التفكير بأسلوب الدمج على تنمية دراسة  -

 مهارات التفكير المعرفي.
دراسة أثر استخداـ برنامج تعليم التفكير بأسلوب الدمج على تنمية   -

 مهارات التفكير الفوؽ معرفي.
دراسة أثر استخداـ برنامج تعليم التفكير بأسلوب الدمج على تنمية  -

 مهارات التفكير العلمي. 

  المراجع 

 القرآف الكريم

، 1(. تعليم التفكير بين النظرية كالتطبيق. ط2007أبو جادك، صالح كنوفل، محمد. )
  .دار الميسرة للنشر كالتوزيع، عماف
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(. كتابة البحث العلمي صياغة جديدة. الرياض: 2005أبو سليماف، عبد الوىاب. )
 مكتبة الرشد.

ة بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة في (. فاعلي 2012آؿ بكرة، أماني عايض. )
تنمية المهارات الحياتية في مادة التربية الفنية لدل طالبات المرحلة المتوسطة في 
مدينة الرياض. رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض: جامعة اإلماـ محمد بن سعود 

 اإلسبلمية.

كالمستقبل. )صالح (. تكنولوجيات التعليم الماضي كالحاضر 2004انجلين، جارم. )
الدباسي، بدر الصالح، مترجم(. كلية التربية جامعة الملك سعود، النشر العلمي 

 كالمطابع.

ىػ(. تنمية التفكير من خبلؿ المنهج المدرسي. الرياض: مكتبة 1428البكر، رشيد. )
 .الرشد

(. برنامج مقترح لتدريس الببلغة قائم على ما كراء 2015التميمي، خلود فواز. )
لمعرفة كفاعليتو في تنمية االستيعاب المفاىيمي لدل طالبات الصف الثالث الثانوم ا

 بمدينة الرياض. رسالة دكتوراه غير منشوره. الرياض: جامعة اإلماـ بن سعود اإلسبلمية.

 .جامعة الباحة. مهارات التفكير العلمي. جدة: شركة السنابل للخدمات المطبعية

ؿ تكنولوجيا التعليم. )محمد المشيقح، عبد الرحمن (. أصو 2000جانيية، ركبرت. )
الشاعر، بدر الصالح، فهد الفهد، مترجم(. كلية التربية جامعة الملك سعود، النشر 

 العلمي كالمطابع. 
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(. تعليم التفكير مفاىيم كتطبيقات. عماف: دار 2013جركاف، فتحي عبد الرحمن. )
 .6الفكر. ط

ولوجيا التعليم بين النظرية كالتطبيق، عماف، دار (. تكن2000الحيلة، محمد محمود. )
 المسيرة.

 (. البحث العلمي التربوم. دبي: دار القلم.2012الخليلي، خليل. )

 .( . منهجية التفكير العلمي.  القاىرة: مؤسسة طيبة2015دبا، حسن علي. ) 

اف: ـ(. التفكير كأنماطو. عم2015رزكقي، رعد مهدم؛ عبد الكريم، سهى إبراىيم. )
 .دار المسيرة

ق(. تنمية مهارات التفكير رؤية إشراقية في تطوير 1429زيتوف، حسن حسين.)
 .الذات. الرياض: الدار الصولتية للنشر كالتوزيع

. األردف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع2012زيتوف، عايش)  .(. أساليب تدريس العلـو

على استراتيجيات ما كراء (. برنامج مقترح قائم 2014السبيعي، عبد اهلل محمد. )
المعرفة لتنمية مهارات الفهم االستماعي كالقراءة الجهرية لدل طبلب الصف الثالث 

 المتوسط. رسالة دكتوراه غير منشوره. الرياض: جامعة اإلماـ بن سعود اإلسبلمية.

.القاىرة: دار الكتاب 2(. التفكير العلمي.ط1963سرحاف، الدمرداش؛ كامل، منير. )
 .العربي
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(. تدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة التطبيقية. راـ 2014سعادة، جودت. )
 .اهلل: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع

(. أثر تدريب الطالبات على مهارات التعلم التعاكني 2004السعدم، انتصار زكي. )
في فهمهن للمفاىيم العلمية كقدرتهن على التفكير العلمي. رسالة دكتوراه غير 

 شورة. عماف: جامعة عماف العربية للدراسات العليا.من

(. تقويم األداء التدريسي لمعلمي الموىوبين في 2010السكاكر، عبد العزيز علي. )
ضوء مهارات التفكير ما كراء المعرفي. رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض: جامعة 

 اإلماـ محمد بن سعود اإلسبلمية.

تنمية مهاراتو. القاىرة: -كأنواعو تعليمو-كير أساسياتو (. التف2011سليماف، سناء. )
 .1عالم الكتب.ط

ىػ(.أثر استخداـ استراتيجيات التفكير فوؽ المعرفي 1427الشبل، مناؿ عبدالرحمن.)
من خبلؿ الشبكة العالمية للمعلومات في التحصيل الدراسي كتنمية مهارات التفكير 

ة بجامعة الملك سعود. رسالة ماجستير. العليا لدل طالبات مقرر البرمجة الرياضي
 الرياض: جامعة الملك سعود.

(. مهارات التفكير األسس كاالستراتيجيات. 2007شاىين، جودة السيد جودة، )
 .، الرياض، مكتبة الرشد1ط:

(. التفكير فوؽ المعرفي كمهارات حل 2014شرؼ الدين، سعاد عبد الكريم. )
 .1لسحاب للنشر كالتوزيع. طالمشكلة الرياضية. القاىرة: دار ا
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(. أثر استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية 2010الشيخ، عوض عواد. )
مهارات االستيعاب القرائي في اللغة االنجليزية كالتفكير فوؽ المعرفي لدل عينة من 

ة طلبة المرحلة الثانوم في محافظة الزرقاء. رسالة دكتوراه غير منشورة. األردف: الجامع
 األردنية.

(.أثر استخداـ التعليم المبرمج كنموذج بوسنر البنائي في 2005العباجي، أمل فتاح.)
تغيير المفاىيم كتنمية استراتيجيات التفكير العلمي لدل طالبات الصف الخامس 

 علمي في مادة األحياء. رسالة دكتوراه، العراؽ: جامعة الموصل.

- AECT, Association for Educational Communications and 

Technology. http://www.aect.org 
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