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ولتحقيق اهداف البحث اعددت الباثثتدان مقيداو جدودة تعلديم التفكيدر وتدم عدر        

المقياو على مجموعة من الخبراء المتخصصين فدي العلدوا التربويدة والنفسدية للتاكدد 

%  01رات بنسدبة من صالثية الفقرات ،وثصلت موافقة الخبراء علدى صدالثية الفقد

، وقد استخرج صدق البناء من خالل بعض مؤشراته وهي القدوة التمييييدة للفقدرات ، 

( 611بطريقدة اعدادة االختبدا  . شدملت عيندة البحدث ) (1،06)وقد بلغ ثبات المقياو 

 طالبة من كلية التربية للبنات وقد توصل البحث الى النتائج االتية : 

التفكير كان منخفضا في كليات التربية بحسب وجهة نظر ان مستوى جودة تعليم  -

 الطالبات .

انساني(  –)علميبحسب متغير التخصص جودة تعليم التفكيرفي يوجد فرق  - 

  بحسب وجهة نظر الطالبات .ولصالح التخصص االنساني 

 

Teaching quality of thinking in the colleges of education 

from the point  of view of students 

 

Asst .prof.Dr Meyada asaad mussa 

Dr. Instructor Raghed sheekb rasheed 

Abstract : 

this research aims to: 

1-knowing the level of teaching quality of thinking in the 

colleges of education. 
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2-knowing the  differences in teaching  quality of  in education 

colleges ,according to the  specialization variable of  (scientific 

& humanities). 

  

    To achieve the research aims the veseare hers has ascale of 

teaching  quality of  thinking and has exposed it on a group of  

jouri in educational & psychological sciences to make sure of  

the validity of the items, the jouriy has agreed on them  by 80%  

percentage . the researchers got  the comstruct validity  by the 

discriminationof the items , while the reliabity of the  scale  was 

(0,82) by test- retest method.  

 The sample consists of (200 students of college education of 

women .  

The reswlts of the research: 

- The level of the teaching  quality of thinking was low. 

- There are  differences in the teaching  quality of thinking 

according to the  specialization variable of  (scientific & 

humanities) in the interest of  humanity  specialization 

according to the students  point of view.                                

 

 األول / التعريف بالبحث الفصل

         مشكلة البحث :
التفكير من ابرز الصفات التي تسمو باالنسدان عدن ريدرن مدن مخلوقدات ل تعدالى      

وهو من الحاجات المهمة التي التستقيم ثياة االنسان بدونها وثيث ان االنسدان يحتداج 

الددى التفكيددر فددي جميددع مراثددل عمددرن لتدددبير شددورن ثياتدده فدد ن الضددرو ة تدددعو الددى 

ليميدة ويتفدق معظدم المدربين الدى ان التفكيدر هددف ثسن تعليمه فدي كافدة المراثدل التع

عاا مدن اهدداف التعلديم وان علدى المؤسسدات التعليميدة بدال كدل ماتسدتطيع مدن جهدود 

( وهداا مدا يتفدق علدى مدا تد تي 6106،01لتوفير فرص لمما سته )ابراهيم واخرون ،

ي به الجودة ك تجان تطدوير  معاصدر لتمثيدل اطدا ا محدو   فدي معظدم دول العدالم فد

مجدداالت اليددوا مددن اجددل الوصددول الددى نظدداا تعليمددي متكامددل متمتددع بددالجودة يتطلددب 

تغييرات جا ية في الموقف التعليمي القائم ومحدداتده كمدا يتطلدب هداا المفهدوا تدد يبا 

مكثفددا مددن اجددل بندداء ثقافددة الجددودة ، وتهيمددة المندداس المالئددم شددرط اساسددي لتحقيددق 

 (66، 6110)اليهير  ،استراتيجية الجودة بمفهومها الحديث 

ان جودة التعليم يعني االنتقال من مستوى الحد االدنى الى مستوى االتقان والتميدي      

ومن تكريس الماضدي الدى التطلدع نحدو المسدتقبل الدا  سدنواجهه فهدي عمليدة شدمولية 

التقتصر على فرد واثد بل تمتد لتشمل جميع العناصدر التدي فيهدا تعلديم التفكيدر. ومدع 

ي االلفية الثالثة  ومدا تتسدم بده مدن ثدو ة علميدة وتكنلوجيدة واتصداالت اصدبحت ما يمي
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المعرفددة قددوة ثقيقيددة تددؤد  الددى التقدددا وهددي اليمكددن ان تتحقددق اال مددن خددالل النظدداا 

التعليمي الكفؤ القاد  على انتداج المعرفدة وتطويرهدا وتحقيدق يلدا يحتداج البحدث عدن 

ة التعليميددة ودو هددا التربددو  مددن خددالل هياكددل تربويددة ثديثددة و ريددة جديدددة للمؤسسدد

قيدددادة تربويدددة واعيدددة متعدددددة الكفايدددات تتميدددي بالمروندددة والقدددد ة علدددى التكيدددف مدددع 

المعطيات الجديدة ، كما تتميي بالقد ة على اد اك وتحليل العالقدات واتخداي القدرا ات 

( ريدددر ان الواقدددع فدددي مؤسسددداتنا التعليميدددة ريدددر يلدددا فنتدددائج 72، 6112) قطدددامي، 

البحددوت تشددير الددى شدديوم اسددتخداا االسدداليب التقليديددة فددي تلقددين المعلومددات وثفظهددا 

وقياو وتقييم مستوى تحصيل الطالب فيها ب س لة تقيس القد ة علدى اسدترجاعها بددال 

من قياو القد ة على التفكير والتغيير الحاصل في السدلوك وقدد ادى يلدا الدى تخدريج 

تهم بصدددو ة اساسدددية فدددي اسدددتدعاء وتددداكر اعدددداد هائلدددة مدددن الطدددالب تتجلدددى خبدددرا

المعلومات بدال من استعمال تلا المعلومات في اتخداي قدرا ات سدليمة وقدد ثبدت زيدف 

االفتددرا  القائددل ان اسددتعمال االسدداليب التقليديددة كفيددل بتنميددة مهددا ات التفكيددر لدددى 

ثملدت المتعلمين على اختالف مستوياتهم ، وقد اد كت الددول المتقدمدة هدان الحقيقدة و

نظمهددا التعليميددة مسددؤولية التطددوير وهنددا تبددرز مشددكلة البحددث الحددالي والتددي يمكددن 

 تلخيصها بالسؤال التالي :

 " هل يتميي التعليم الجامعي بكليات التربية بجودة تعليم التفكير"

 

 : أهمية البحث

ان امكانية االفادة مدن الجدودة الشداملة فدي التعلديم الجدامعي عامدة وفدي كليدات التربيدة 

على وجه الخصوص امر يحتاج الى تخطيط وتد يب على الخطط التعليميدة وتحدديث 

هان الخطط ثيث ان التقدا االقتصداد  يتداثر بندوم التعلديم وجودتده كمدا تتد ثر انتاجيدة 

   .ا  ثصل عليه الفرد بمقدا  ونوعية التعليم ال

وقد اصبحت المعرفة في االلفية الثالثة قوة ثقيقية تؤد  الى التقدا وهي اليمكن ان  

تتحقق اال مدن خدالل نظداا تعليمدي قداد  علدى انتداج المعرفدة وتطويرهدا وتحقيدق يلدا 

، 6110يحتدداج الددى  ريددة جديدددة للمؤسسددات التعليميددة ودو هددا التربددو  )اليهيددر ،

10) 

تفكيددر يتطلددب بيمددة مد سددية رنيددة بمصدداد  الددتعلم والتعلدديم المتمثلددة فددي ان تعلدديم ال    

ادوات تعليمية وتجهييات مخبرية ومكتبة رنية بالكتب والمراجدع ودو يدات واشدرطة 

مسموعة ومرئية باالضافة الى وسائل نقل للقياا بالييا ات والرثالت الميدانية وريدر 

م والتعلديم او مدايمكن ان يسدمى بالبنيدة يلا مما يمكن ان يد ج في قائمة مصداد  الدتعل

التحتية لتعليم التفكير وتعليم التفكير له اهمية كبيدرة مدن خدالل جعدل المواقدف الصدفية 

اكثددر ثيويددة ومشددا كة الطددالب فيهددا اكثددر فعاليددة وفهمهددم لمددا يقدددا الدديهم اكثددر عمقددا، 

ل مددع يسدداعد الطددالب علددى البحددث عددن المعلومددات وتصددنيفها واسددتخدامها والتعامدد

ظروف الحياة المتغيرة، كالا ف ن التفكير يمكن الطدالب مدن اكتسداب مهدا ات عديددة 

وتنمية اتجاهات مرروب فيها، كما ويمكنهم التفكير من مما سة السلوك السو  ثيدث 

ان معظم ثاالت االنحراف هدي نتيجدة لعددا التفكيدر فدي مما سدة السدلوكيات الخاطمدة 

علومدات بدالخبرات اليوميدة التدي يمدرون بهدا ممدا ،كما ويساعد الطدالب علدى  بدط الم
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يجعلهم اكثر قد ة على ثدل المشدكالت التدي تدواجههم، ويدؤد  فدي النهايدة الدى اعدداد 

اجيددال مددن المفكددرين المبدددعين القدداد ين علددى مواجهددة تحددديات المسددتقبل )شددريف 

،6112 ،616    .) 

د ة على وضع االمو  في لاا ف ن تعليم التفكير ليس محاولة لحل لغي ما بل هو الق

نصابها واستغالل اقصى ما يمكن من القد ة االنسانية باستعمال مواقف تظهر وتنمي 

تلا القد ات التي بدت طرق التعليم التقليدية متواضعة في اظها ها فهو محاولة 

لتعليم مها ات عقلية موجودة لدى االنسان لكنها رير مستخدمة بالشكل االمثل والتي 

في تحسين مستوى انتاجية المتعلم وقد ته على االستجابة لمتطلبات البيمة  ثبت دو ها

بكفاءة لهاا من الخط  ان يعتقد البعض ان الثاجة لتعليم التفكير لالنسان فال يمكنه ان 

يكون لحظة دون تفكير لاا اصبح التفكير وتعليم مها اته ضرو ة ثاسمة لالنسان 

. ان عملية اكتساب المعرفة وتوليدها والتحقق من للتعامل التغيير السريع في العالم 

دقتها هي عملية تفكير فالمعرفة مجرد وسيط لتنمية التفكير وليس هدفا بحد ياته 

فالفرد اثناء تعامله مع العالم الطبيعي يجمع االدلة يات العالقة ويصنفها ويفسرها 

ب وضبط المتغيرات ويختبرها باستعمال عمليات العلم المختلفة مثل القياو والتجري

سعيا للوصول الى المعرفة وفهمها وتطبيقها في الحياة العلمية مما يكفل ان يكون 

المتعلم  نشطا، وان تشكل المعرفة المكتسبة بهان الطريقة اساسا قويا لتعلم جديد 

فهدف تعلم الفرد )كيف يتعلم ، كيف يفكر ( هدفا منشودا يا اهمية خاصة يهدف الى 

ما يمكن من الطاقات االنسانية وتسخيرها لما يفيد ثياتهم ويحفظ استثما  اقصى 

     (    6107،26تراثهم العلمي والحضا   لالجيال القادمة )ابراهيم ،

 

 :  اهداف البحث
قياو مستوى جودة تعليم التفكير في كليات التربية من وجهة نظر  الهدف االول :

 الطلبة .

تبعا لمتغير  جودة تعليم التفكير في كليات التربيةتعرف الفروق في الهدف الثاني : 

 انساني ( –التخصص)علمي

في متوسط  1012التوجد فروق بداللة اثصائي عند مستوى  الفرضية الصفرية: -

 –التخصص )علمي تعيى الى متغير  جودة تعليم التفكير في كليات التربيةد جات 

 انساني (.

 

 حدود البحث :

من طالبات جامعة بغداد )كلية التربية للبنات( للد اسات  يتحدد هاا البحث بعينة

األولية )البكالو يوو( المنتظمين في الد اسة الصباثية من التخصص)العلمي 

 ( .6102-6102واإلنساني( للعاا الد اسي  )

 

 تحديد المصطلحات :

 -اوال : الجودة : عرفها كل من :
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متطلبات او مواصفات ( : هي المطابقة ل6112عرفها البيالو  وآخرون) -

معينة وهي جملة من السمات او الخصائص للمنتج او الخدمة التي تجعله قاد ا على 

 (6112،60الوفاء ب ثتياجات معينة)البيالو  وآخرون، 

( : "منهج نظر  وتطبيقي لعملية متكاملة ومتناسقة من 6110عرفها البكر ) -

ئية المنظمة والتي تهدف الى مجموعة القيم والوسائل واالساليب والخطوات االجرا

 ( 010، 6110ضمان استمرا ية جودة المنتج أو الخدمة المقدمة ")البكر،

 (6110عرفها استيتية وسرثان ) -

الجودة في التربية تعني جملة الجهود المباولة من العاملين في المجال التربو  لرفع 

ع.)استيتية مستوى المنتج التربو  )الطالب(بما يتناسب مع متطلبات المجتم

 (22،6110وسرثان،

 

  -عرفه كل من :: تعليم التفكير : ثانيا
- Swartz & Parks (1994)  أنه " مساعدة الطلبة على تعلدم كيدف يفكدرون :

بشكل فعال ، وتدد يبهم علدى  مما سدة  اصددا  األثكداا النقديدة والتفكيدر المبددم عندد 

جمددع وتقيدديم واسددتخداا المعلومددات  مددن  اجددل  أيجدداد  الحلددول  للمشددكالت ، واتخدداي  

 Swartz & Parkinsالقددرا ات  فددي  أعمددالهم  ومهددنهم  وثيدداتهم الخاصددة "   

,1994, p.656 ) .) 

( : أندده تيويددد الطلبددة بددالفرص المالئمددة لمما سددة نشدداطات 0111جددروان ) -

التفكير  فدي  مسدتوياتها  البسديطة والمعقددة ، وثفديهم  واثدا تهم علدى التفكيدر ، وهدو 

عملية  كلية  تتد ثر  بالمنداس  التعليمدي  وتدوافر المصداد  المثيدرة  للتفكيدر ) جدروان ، 

 ( .   167،  ص  0111

 :تعريف الباحثتان النظري لجودة تعليم التفكير : ثالثا

هو استعمال افضل الطرق والوسائل المطابقة الهداف ومتطلبات العملية  -

التعليمية لمرثلة تعليمية معينة أو لمنهج تعليمي معين لتد يب الطالب على التفكير 

 .بشكل فعال ومبدم عند استعمال المعلومات اليجاد الحلول للمشكالت التعليمية 

ي الد جة التي يحصل عليها ه التعريف االجرائي لجودة تعليم التفكير :  -

 الطالب  عند اجابته على مقياو جودة تعليم التفكير .

 

 الفصل الثاني/ اطار نظري ودراسات سابقة

 اوال : اطار نظري : 

 الجودة في التربية والتعليم -0

ان ا  عملية ادا ية تربوية تستمد طاقة ثركتها من المعلومات التي توظف     

مواهب العاملين وتستثمر قد اتهم الفكرية في مختلف مسؤوليات التنظيم على نحو 

ابداعي لضمان تحقيق التحسن المستمر للمؤسسة التعليمية لالا لم تعد في الوقت 

خريجين وتقديم البحوت العلمية وانما هي الحالي مهمة المؤسسات التعليمية اعداد ال

مسؤولة عن توفير البيمة التعليمية على ضوء مفهوا ان الجودن في خدمة المستقبل 
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لالا يجب ان توفر البيمة التعليميه وطرق التد يس التي تنمي عند الطلبة المشا كة 

يم مرتبطة والتفكير والتخيل و لتنمي مقد تهم على ثل المشكالت ، فالجودة في التعل

بعمليتي التعلم والتعليم و بالتالي  بطها بحاجات المجتمع الثدات تغير تربو  هادف 

وبناء وتنمية ملكة االبدام عند المتعلمين وهاا يكون واضح عند ثدوت تغير في 

سلوك المتعلمين وهنا ياتي جودة البيمة التي يتم بها التعلم ثيث توفر كل شروط البيمة 

مما يستوجب وضع معايير للعمليات بما يشمل نظاا محدد للت كد من الصالحة للتعلم 

جودة التعليم والجودة بخصائص المنتج والتعلم هو المنتج فال بد من ان يلبي 

 ( .012اثتياجات ومتطلبات محددة ومعروفة ضمنا  )انو  ، و قة عمل ، 

عل والتعامل بكفاءة واصبح تطبيق الجودة الشاملة في التعليم مطلبا ملحا من اجل التفا

مع متغيرات عصر يتسم بالتسا م المعرفي والتكنولوجي ويتيايد فيه الصرام 

والمنافسة بين االفراد والجماعات والمؤسسات وان االخا بالجودة الشاملة في التعليم 

يمكننا من تحقيق جودة التعلم الا  هو اداة التنمية والتقدا وتكامل معرفيا ومها يا 

صفات الجودة الشاملة في العملية  Shawوشو   Ridلا ثدد كل من  يد ووجدانيا لا

 -التعليمية بما يلي:

 المنهاج الد اسي مناسب لحاجة الكلية واهتماماتهم واهدافهم -أ 

 نظاا تقويم يقيس بدقة مدى اكتساب الطلبة للمعلومات  -ب 

 نسبة اثتفاظ عالية ونسبة تسرب منخفضة ) اكثر من المقر ات االقل جودة(  -ج 

نسبة نجاح عالية اكثر من تلا التي تحر ها مقر ات مرادفة بنوعية اقل  -د 

 جودة

لالا يجب ان يكون هناك مشا كة فعالة ومنصفة لجميع العاملين المشا كين     

بالتعليم من القاعدة الى القمة كال بحسب موقعه وبنفس االهمية مما سيؤد  الى 

قد اتهم وطاقاتهم الكاملة لصالح  النضوج الكامل في العمل وبالا يسمح باستخداا

 (66-02،  6112المؤسسة التعليمي. ) الببالو  ، 

ومن مؤشرات الجودة في التعلم ان يظهر المتعلمون تقدما نحو اكتساب الكفاءات 

والمها ات االساسية التي تعيز اهدافهم التربوية ويتم يلا من خالل تطبيق بعض 

 -منها:( 1مبادىء الجودة التي ثددها )ديميج

تبني فلسفة جديدة بحيث تكون الجودة هي المبدأ الجديد على ان يشا ك فيها  اوال:

 ويتحمل مسؤوليتها كل فرد في المنظمة التربوية من خالل 

على القيادات التربوية ان تؤمن بعملية التغير في ظل التحديات التي يواجهها  -أ 

 المجتمع

 ان يتبنى القرا ات على البيانات والمعلومات والحقائق  -ب 

 تفويض الصالثيات لغر  العمل من الطالب والمعلمين  -ج 

تغيير بيمة العمل من بيمة تتسم بالضغوط العالية الى بيمة ايجابية بما يكفل ان  -د 

 يكون لها اثر ايجابي في الغالب

المد اء اال يركيوا على  التطوير المستمر لجودة الخدمات والمنتجات فعلى ثانيا:

المحافظة على المستوى الراهن بل يجب عليهم تشجيع افراد المنظمات التربوية 

 لألشتراك في التحسين المستمر للعمليات التربوية من خالل 
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 منح المعلم صالثيات واسعة  لتحقيق جودة التعليم -أ 

 تؤثر فيهم بناء فريق الجودة لضمان اسهاا جميع العاملين في القرا ات التي  -ب 

اعطاء االعضاء الوقت الكافي للمناقشة والتحليل الدقيق لكل عملية او اسلوب   -ج 

 من شانه ان تؤثر في المخرجات 

التعييي الدائم لنظاا الخدمات وبرامج تنمية الطالب من اجل تحقيق الجودة له  -د 

 و لمجتمعه على السواء

اعداد برامج قوية في التعليم والتحسين الااتي فهما امران مهمان في تمكين  ثالثا:

 العاملين من اداء مهاا واعمال جديدة

ايجاد التنظيم الالزا لمتابعة هان التغيرات لاا البد من التياا االدا ة العليا  رابعا:

الجودة بإستراتيجية الجودة وعلى كل موظف ان يعمل على تحقيق هان التغيرات الن 

 2-6110،10مسؤولية الجميع. )اليهر  ، 

  ومن اهم االسباب التي ادت الى االهتمام بالجودة في كليات اعداد معلم

 رياض االطفال وكليات التربية 

  ان اعداد معلم  يا  االطفال اعدادا جيدا يمكنه من تحقيق التوافق والتعاون

 مابين الروضة واهالي االطفال

   االطفال اعدادا جيدا وفق متطلبات الجودة يقدا العديدمن ان اعداد معلم  يا

الخدمات االجتماعية الن المعلم يتمكن من تحقيق النمو النفسي واالجتماعي السو  

 لطفل الروضة

   مااكدتة االبحات من وجود عالقة ايجابية مابين جودة اعداد معلم  يا

 (1)صاصيال،ب ت ،االطفال في مستوى جامعي وتحقيق النمو المتكامل للطفل 

 

 -تعليم التفكير: -6

 -يت لف تعليم التفكير من ثالت مكونات  ئيسية هي :

عملية معرفية معقدن )كحل المشكالت( واقل تعقيدا كاالستيعاب والتطبيق  -0

 واالستدالل( وعملية توجيه وتحكم فوق معرفته

معرفة خاصة بمحتوى المادة او الموضوم الا  تعلمه التلميا وقد يميي  -6

 -الباثثون في مجال تعلم التفكير بين مستويين هما:

 تفكير مركب -6تفكير اساسي     -1

ويتضمن التفكير االساسي مها ات متنوعة فيها التفكير واالستدعاء والمالثظة     

وهاا النوم من  Bloomوالمقا نة والتصنيف وبعض المها ات الدنيا  في تصنيف 

نة بالجهد المباول في التفكير المركب ، اما التفكير ال يحتاج الى جهد كبير مقا 

التفكير المركب فيتضمن العالقات الرياضية اللورا تماتية او فيما يتعلق 

بموضوعات فلسفية او اصدا  ثكم ثول مس لة متعددة الجوانب ومها اته متنوعة 

 منها التفكير عالي الرتبة والناقد واالبداعي وما و اء المعرفي ولهاا ف ن د اسات

ثيث  أى بان   Paulكثيرة و متعددة ترى بان التفكير المركب وهان ما يكرن 
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مستوى التفكير يتطو  وفقا لطبيعة المواقف االجتماعية والفيييائية التي يتعر  لها 

 ( 22، 6106االشخاص         ) ابراهيم ،

ضات ومن خالل د اسة النظريات التي تفسر التفكير نجد ب نها تضع عدة افترا     

للتفكير فنظرية منتسو   تشير الى وجود عوائق للتفكير منها المشاكل والضغط 

النفسي تعيقان عملية التفكير وان توفير الحرية  للفرد يساعد في عملية التفكير وان 

التعليم الفرد  يساعد على النمو المعرفي وان تربية الحواو لدى الطفل تساعد على 

رية المعرفية تركي على تعلم التفكير من خالل تطو ن الحرية في التفكير اما النظ

عبر مراثل متعددة اي تؤكد  ان نوعية التفكير ترتبط بطبيعة المرثلة العقلية التي 

يمر بها الطفل وترى النظرية السلوكية ان تعلم التفكير يتم من خالل ا تباط مجموعة 

يؤد  يلا الى اتقان التفكير من المثيرات باالستجابة وبالتكرا  والمما سة والخبرة و

بشكل كامل، اما النظرية الجشتلطية فتفسر تعلم التفكير من خالل ا تباط الكل 

المتكامل و كالا على ناثية االستبصا  التي هي في مجملها اد اك الموقف بشكل 

كلي وايجاد الحلول للمشا كة التي يعاني منها الفرد والتي يقع ضمنها ، اما نظرية 

النفسي فترى ان تعلم التفكير يكون من خالل التنسيق بين االنا االعلى واالنا، التحليل 

بحيث تشكل منظومة متكاملة لكيفية التفكير ولهاا تتم بعض االثيان ايا لم يتم اشبام 

الباثث الفطر  مرثلة التحليل والتاكر وهان في مجملها عملية عقلية تؤد  الى 

 (61،  6111  وعياد ، تطو  التفكير وتعلمه ) عبد الهاد

 

 -: دراسات سابقة ثانيا :

 (6110د اسة وهيب و زيدان) -0

اثر توسعة االد اك في تنمية التفكير االبداعي لدى اساليب التعلم والتفكير الثالثة         

المتكامل( استهدفت الد اسة معرفة اثر برنامج الكو ت الجيء  –االيسر  –)االيمن 

 –االيسر  –االيمن  1اساليب التعلم والتفكير الثالت  االول توسعة االد اك لدى

( طالبا قسموا على ثالت مجموعات بحسب 22المتكامل( وتكونت عينة الد اسة من )

اسلوب التعلم التفكير تم اختيا هم بمقياو تو نس اللفظي بعد التحقق من صدقه 

لحصة الواثدة دقيقة ل 12وثباته وطبق البرنامج بواقع ثصتين في االسبوم وبمعدل 

واستخداا الباثثتان تحليل التباين واستقرت النتائج عن ان البرنامج يو اثر فعال في 

تنمية التفكير االبداعي لدى اساليب التعلم والتفكير ووجود فروق يات داللة اثصائية 

في المجاميع الثالت في متغيرالطالقة والمرونة و االصاله والد جة الكلية و لمصلحة 

 ( 111 – 101،  6110لتعلم والتفكير االيمن ) وهيب و زيدان ، اسلوب ا

)اثر برنامج كو ت الجيء االول  Edwards and Balauf 1983د اسة  -6

 في تنمية مها ات التفكير لدى طلبة المتوسطة في الواليات المتحدة االمريكية( 

استهدفت معرفة اثر برنامج كو ت الجيء االول في تنمية مها ات التفكير لدى طلبة 

مرثلة المتوسطة في الواليات المتحدة وقاا الباثثان بد ج البرنامج مع د و العلوا 

سنة وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج تم اختبا   02للصف الثالث متوسط بعمر 

ة في تدفق و نوعية االفكا  وبينة االجابات عند الطلبة واظهرة النتائج زيادة كبير

الطلبة عندما طلب منهم الكتابة في اثد المواضيع الم لوفة كما اظهروا زيادة في 
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تدفق و نوعية االفكا  المبتكرة عندما طلب منهم الكتابة في اثدى الموضوعات 

لعلوا الرير الم لوفة واظهروا تحسنا في نتائج االختبا ات النهائية لمادة ا

(Edwards and Baladauf , 1983 ,129-138)  

 (6112د اسة طالل ، ) -7

) اثر برنامج تد يبي لمها ات االد اك والفعل في التفكير العلمي لدى طالبات  -0

معهد اعداد المعلمات ( استهدفت الد اسة بناء المكونات السلوكية للتفكير العلمي لدى 

لمي، الكشف عن البرنامج التد يبي في طالبات المعهد، قياو مكونات التفكير الع

 التفكير العلمي.

( طالبة من طالبات معهد اعداد المعلمات وتم 21وتكونت عينة البحث من )   

توزيعهم افراد العينة بطريق عشوائية على مجموعتين اثدهما تجربة واالخرى 

طبيق ضابطة وتم تطبيق البرنامج على العينة بعد استخراج الصدق والثبات وتم ت

البرنامج على المجموعة التجريبية بواقع ثصتين في االسبوم واستخدا االختبا  

التائي ومعامل ا تباط بونيت با  سيريل ومعامل ا تباط بيرسون واظهرت ان هناك 

فروق يات داللة اثصائية لصالح العينة التجريبية في التفكير العلمي ) طالل ن 

 ت(_، ت 6112

 

 ة البحث واجراءاته/  منهجيالفصل الثالث

يضم هاا الفصل منهجية البحث المتبعة واجراءات اختيا  العينة واداة البحث 

 وتطبيقها والوسائل االثصائية المتبعة للوصول الى النتائج .

 

 مجتمع البحث وعينته :

من الد اسات االولية  ثددت الباثثتان مجتمع البحث بطالبات كلية التربية للبنات

 . (الثالثة و الرابعة الصباثية للمراثل اال بع  )االولى و الثانية و 

( طالبة من الد اسة الصباثية باالسلوب 611وقد اختا ت الباثثتان عينة بلغت )

 الطبقي العشوائي بحسب الخطوات االتية : 

ص علمي والثاني قسم اختير قسمين من كلية التربية للبنات ، القسم االول يو تخص-0

 يو تخصص انساني.

اختير قسم الحاسبات باعتبا ن تخصص علمي وقسم  يا  االطفال باعتبا ن -6

 تخصص انساني .

( طالبة من كل مرثلة 62( طالبة بواقع )011اختير عشوائيا من قسم الحاسبات ) -7

 .(الثالثة و الرابعة )االولى و الثانية و من المراثل اال بع 

( طالبة من كل 62( طالبة بواقع )011ير عشوائيا من قسم  يا  االطفال )اخت -1 

 .(الثالثة و الرابعة )االولى و الثانية و مرثلة من المراثل اال بع 

 (0وكما هو موضح في الجدول ) 

 

 (/ عينة البحث 0جدول) 

 قسم  يا  االطفال قسم الحاسبات  التخصص 



  6102لسنة  كانون االولوالستون . لثامن .........العدد ا...................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq                                                               

 

-121- 
 

 المرثلة 

 62 62 المرثلة االولى 

 62 62 المرثلة الثانية 

 62 62 المرثلة الثالثة 

 62 62 المرثلة الرابعة 

 011 011 المجموم 

 

 اداة البحث: 

وفقا للخطوات مقياو جودة تعليم التفكير  لتحقيق اهداف البحث قامت الباثثتان باعداد

 اآلتية:

االطالم على البحوت والد اسات السابقة التي تناولت مواضيع يات عالقة  -0

 بموضوم البحث. 

( طالبات من المرثلة الثالثة والرابعة ، طلب 1تم توجيه سؤال مفتوح الى ) -6

( يوضح 0منهن توضيح الطرق التي يستعملها االساتاة في ايصال المادة  ، ملحق )

 يلا.

ء على تلا االجابات وما اطلعت عليه الباثثتان تم تفريغ اجابات الطالب وبنا  -7

بثالثة بدائل هي : )كثيرا، اثيانا ، ناد ا( ( فقرة 72من د اسات سابقة تم وضع )

 ( على التوالي.0، 6،  7وبد جة )

 

 :صدق أداة البحث 

للتحقق من صدق أداة البحث قامت الباثثتان بعر  المقياو على مجموعة من     

مالءمة الفقرات في قياو السمة، وتعديل الفقرات التي تحتاج الى للتحقق من  الخبراء

% كد جة قطع لموافقة الخبراء 01( ،اعتمدت الباثثتان على نسبة 6، ملحق )تعديل

بعد جمع وتوثيد مالثظات الخبراء المختصين تم االخا بالمالثظات ، و

وقد ابدى جميع  واالقتراثات التي اتفق عليها المحكمين جميعهم بالنسبة لكل فقرة

 الخبراء موافقتهم على فقرات االستبانة وبالا تم استخراج الصدق الظاهر  لها.

 الصدق التمييزي للفقرات
بعد الت كد من صدق االختبا  منطقيا باستخراج الصدق الظاهر  ويلا بعرضه     

على مجموعة من الخبراء المختصين للتعرف على صالثية فقراته ، كان البد من 

التحليل اإلثصائي للفقرات للتحقق من دقة الخصائص السيكومترية للمقياو نفسه . 

ن صالثيتها أو صدقها بشكل دقيق في الن التحليل المنطقي قد ال يكشف أثياناً ع

ثين يكشف التحليل اإلثصائي للد جات عن دقة الفقرات في قياو ما وضعت من 

( اي ان القوة التميييية للفقرات جانباً مهماً في التحليل Ebel,1972:555أجل قياسه )

 اإلثصائي لفقرات المقياو وهو مؤشر من مؤشرات صدق البناء،  . 

( طالبدة  061)ياو جودة تعليم التفكير علدى عيندة البنداء البدالغ عدددها تم تطبيق مق     

، وقد تم تصحيح االجابات عن المقياو، وقد تراوثدت د جدات من كلية التربية للبنات
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بعددد يلددا  ( د جددة.10- 17)  ثصددائي علددى المقيدداو مددا بددينافددراد عينددة التحليددل اال

من أجل ايجاد القدوة التمييييدة ،  خضعت اجابات الطالبات للتحليل االثصائي للفقرات

فقد اتبعت الباثثة أسلوب المجموعتين المتطدرفتين. اي قامدت الباثثدة باسدتخراج القدوة 

لعينتددين   T-Testالتمييييددة لكددل فقددرة مددن فقددرات المقيدداو باسددتخداا االختبددا  التددائي 

ثيدث اشدتملت مستقلتين الختبا  داللة الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا لكل فقدرة 

( طالبة . وتبدين أن فقدرات المقيداو مميدية عندد مسدتوى داللدة 76كل مجموعة على )

( عندد 11,6( اي أن قيمتها المحسوبة كاندت أكبدر مدن القيمدة الجدوليدة البالغدة )1،12)

( كدددان قوتهدددا  62، 61، 01، 02، 01، 1(  فيمدددا عددددا الفقدددرات)26د جدددة ثريدددة )

 يوضح يلا .( 6التميييية ضعيفة  والجدول )

 ( / تمييز فقرات جودة تعليم التفكير 6جدول ) 
رقم 

 الفقرة 

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

التائية 

 المحسوبة

رقم 

 الفقرة

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

التائية 

 المحسوبة
االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

0 835,3 58,6 885,3 55,0 855,2 01 250,3 55,0 502,3 32,6 -560,0 

6 803,3 31,6 582,3 81,0 320,0 63 260,3 80,6 535,3 20,0 552,8 

0 218,3 15,0 250,3 80,0 826,6 60 555,3 55,6 231,3 05,6 835,0 

5 835,3 83,6 255,3 50,0 501,5 66 221,3 32,6 580,3 20,0 523,6 

8 255,3 01,6 201,3 55,0 555,5 60 516,3 20,6 855,3 10,0 035,8 

2 825,3 58,6 251,3 10,0 058,8 65 505,0 33,6 530,3 15,0 061,3 

5 260,3 80,6 530,3 83,0 558,8 68 825,3 80,6 231,3 20,0 023,2 

5 880,3 66,6 860,3 65,0 156,2 62 805,3 15,0 281,3 55,0 655,0 

1 228,3 50,6 553,3 01,6 635,0 65 825,3 55,6 561,3 56,0 500,5 

03 502,3 82,0 556,3 15,0 -025,6 65 816,3 01,6 850,3 65,0 055,2 

00 516,3 20,6 535,3 20,0 825,2 61 825,3 55,6 506,3 81,0 680,8 

06 510,3 55,6 231,3 20,0 026,5 03 260,3 55,6 201,3 55,0 286,2 

00 885,3 20,6 221,3 55,0 502,5 00 221,3 55,6 505,3 83,0 536,8 

05 205,3 56,6 205,3 56,0 035,2 06 256,3 68,6 532,3 55,0 563,6 

08 553, 15,0 002,3 00,0 555,8 00 228,3 50,6 582,3 10,0 231,6 

02 210,3 50,0 808,3 01,0 301,5 05 835,3 83,6 502,3 82,0 350,2 

05 502,3 15,0 205,3 56,0 615,0 08 201,3 55,6 555,3 10,0 368,0 

05 550,3 22,6 250,3 80,0 215,5  

، 01،61، 02، 01، 1وبالا اتخات الباثثة القرا  النهائي في استبعاد الفقرات )   

( ، وعليه ف ن عدد فقرات المقياو 7من المقياو لضعف قوتها التميييية جدول) (62

 ( .20)( فقرة ، وبالا ف ن المتوسط الفرضي للمقياو  61بصيغته النهائية اصبح ) 

 

 ( / الفقرات التي حذفت من المقياس لضعف قوتها التمييزية 0جدول )

تسلسل 

 الفقرة
 الفقرة

 ا ى ان التد يسي تتدخل عواطفه في اثكامه 1

01 
في ارلب االثيان يعتمد االستاي على السبو ة لتوضيح 

 جوانب الد و

 يركي التد يسي على االسملة التي فيها ثفظ للمعلومات 02
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01 
ا ى ان االستاي ليس لديه اطالم كافي لما هو جديد في مجال 

 عمله

 اسملة االستاي تتطلب اكثر من اجابة 61

62 
يضع الطالب في مواقف تعليمية تتطلب منهم شحا تفكيرهم 

 في ثل المشكالت

 

 

 :ثبات أداة البحث 

يقصد بالثبات اتساق نتائج المقياو مع نفسه عند تكرا ن لعدة مرات ، وللتحقق مدن     

ثبات المقياو تم استخراج الثبات بطريقة اعدادة االختبدا  ثيدث تدم تقدديم المقيداو الدى 

( طالبددة وبعددد اسددبوعين تددم اعددادة تطبيددق المقيدداو علدديهم مددرة ثانيددة ومددن ثددم 71)

تطبيقدين وتدم ثسداب معامدل الثبدات ثيدث بلدغ معامدل استخراج معامل اال تباط بدين ال

( ، يعد معامل الثبات المستخرج مؤشرا جيدا على االتساق الخدا جي 1،06اال تباط )

بين فقرات المقياو، مما يدل على استقرا  اجابات أفراد العينة على فقرات المقياو . 

( يوضدح  7ق ) وبالا اصبح المقياو جاهيا للتطبيق على عيندة البحدث االسداو ملحد

 يلا .

 

 :الوسائل االحصائية 
الحقيبة  عمالالباثثتان في هاا البحث الوسائل االثصائية االتية باست عملتاست

 : spssاالثصائية 

 لقياو مستوى جودة تعليم التفكير. -االختبا  التائي لعينة واثدة : -0

 االختبا  .استخدا في تقدير الثبات بطريقة اعادة  -معامل ا تباط بيرسون: -6

الستخراج القوة التميييية لفقرات المقياو،  -االختبا  التائي لعينتين مستقلتين: -7

 ولتعرف الفروق في جودة تعليم التفكير بحسب متغير التخصص.

 في ثساب الصدق الظاهر  لفقرات المقياو. -النسبة المموية :     -1

 

 الفصل الرابع / عرض النتائج 

 النتائج التي توصل اليها البحث على وفق اهدافه .يتضمن هاا الفصل عر  

قياو مستوى جودة تعليم التفكير في كليات التربية من وجهة نظر  الهدف االول :  -

 الطلبة .

للمقا نة بين متوسط د جات افراد العينة على التعلم االستظها   والمتوسط      

اثدة على عينة البحث النظر  ، استخدمت الباثثتان االختبا  التائي لعينة و

( 62,81( طالبة  وثللت اجاباتهن ثيث بلغ قيمة المتوسط الحسابي)611البالغة)

( وبعد مقا نة هاا المتوسط بالمتوسط النظر  032,1ب نحراف معيا   قد ن )

( هي اقل من القيمة 108,0( تبين ان القيمة التائية المحسوبة)20للمقياو والبالغ )

( ، 011( وبد جة ثرية )1،12( عند مستوى داللة )12,0الغة )التائية الجدولية الب
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فقد كان مستوى جودة تعليم التفكير في كليات التربية منخفضا بحسب وجهة نظر 

 ( يوضح يلا.1الطالبات. والجدول)

 

 (/ القيمة التائية المحسوبة لمستوى جودة تعليم التفكير في كليات التربية5جدول) 

 من وجهة نظر الطلبة 

االنحراف  المتوسط العينة

 المعياري

المتوسط 

 النظري

 القيمة التائية 

 الجدولية المحسوبة

633 62,81 032,1 85 108,0 12,0 

 

( الى ان من مؤشرات الجودة في 6110وهاا يختلف مع ما اشا  اليه )اليهير ،

االساسية التعليم ان يظهر المتعلمون تقدما نحو اكتساب المها ات والكفاءات 

كالعمليات العقليه مثل االستنتاج و االستقصاء ريرها وترى الباثثتان سبب يلا هو 

عدا وجود نمو مهني للتد يسيين او القائمين على العمليه التعليمية اي يشير )ادوا د 

ديمنج(صاثب نظريات الجودة انه البد من تشجيع العاملين ومشا كتهم ببعض 

لهم قاد ين على المساهمة في ادخال تحسينات مستمرة من الدو ات التاهيليه مما يجع

خالل فهمهم للعمليات وكيف يمكن تحسينها وليس لومهم على اشياء ال تقع اصال في 

نطاق اختصاصهم وهاا يحتاج الى تحول كلي للنمط الرئيسي لالدا ة وهاا ما يقع 

عليمية ثيث يجب على المسؤلين كررساء االقساا والقائمين على ادا ة العملية الت

التشجيع على التطو  في طرائق التد يس وليس االعتماد على الطرق التقليدية في 

العملية التعليمية وانما ادخال الطرق الحديثة والتي تنمي التفكير والعمليات العقلية 

عند الطالب وليس االعتماد على التلقين والحفظ بل التشجيع على االستكشاف و 

ل الى نتائج معينة باعتماد الطالب على نفسه من خالل البحث االستدالل والوصو

وتقصي الحقائق للوصول الى النتائج المنطقية وهاا ليس كافيا فيجب ان يؤمن االستاي 

والقائمين على ادا ة العملية التعليمية بعملية التغيير وا سال التد يسيسن للتد يب 

مة و ش عمل وندوات وريرها من على الطرق الجديدة في العملية التعليمية واقا

االمو  التي ترتقي بالعملية التعليمية والتي تساعد الطالب على التفكيروالوصول الى 

 1افضل المخرجات في العملية التعليمية

 

 تبعا لمتغير جودة تعليم التفكير في كليات التربيةتعرف الفروق في الهدف الثاني : 

 انساني ( –التخصص   )علمي 

في متوسط  1012التوجد فروق بداللة اثصائي عند مستوى  الفرضية الصفرية: -

 –التخصص )علمي تعيى الى متغير  جودة تعليم التفكير في كليات التربيةد جات 

 انساني (.

للتحقق من صحة الفرضية الصفرية ،اعتمدت الباثثتان االختبا  التائي لعينتين  

( وبد جة 1،12تائي رير دالة عند مستوى )مستقلتين ، وكانت نتائج االختبا  ال

( وهي اعلى من القيمة 711,1-( اي كانت القيمة التائية المحسوبة      )010ثرية )
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بحسب  جودة تعليم التفكير( ، أ  انه يوجد فروق في 12,0-التائية الجدولية البالغة)

انساني( بحسب وجهة نظر الطالبات ولصالح التخصص  –)علميمتغير التخصص

 .( يوضح يلا  2. والجدول )االنساني )قسم  يا  االطفال( 

 

 

 

 

 

 

 

(8جدول )  

 لجودة تعليم التفكير تبعا لمتغيرنتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين 

 انساني ( –التخصص)علمي

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيا  

 القيمةالتائية 

 الجدولية المحسوبة

 12,0-  711,1 -  027,1 11,21 011 علمي

 102,1 26,21 011 انساني 

 

(ان النتيجة لصالح التخصص االنساني وقد يكون 2ونالثظ من خالل الجدول  قم )

على  سبب يلا ان المواد الد اسيه اكثر رنى بالمعلومات واالستنتاجات التي تساعد

التفكير واعطاء االثتماالت المتعددة في االجابة عن االسملة المطروثة فضال عن ان 

قسم  يا  االطفال يهتم بالد اسات النفسية والعالقات االنسانية وهاا ما قد يجعل 

االندماج بين الطالبات والعالقات االجتماعية بينهم تدفعهم الى االشتراك في تقصي 

التالي زيادة التنافس فيما بينهم الا  يجعلهم اكثر نشاطا في المعلومات والحقائق وب

استعمال العمليات العقلية كالتقصي واالستنتاج وايجاد االجابات الصحيحة وطرح 

 1االثتماالت 

 

 التوصيات :

 1استعمال نظاا الجودة في التعليم لتحسين مخرجات العملية التعليمية  -0

التعليم وتغيير طرق التعليم لحث الحث على استعمال عمليات التفكير في  -6

 الطالب على التفكير واالبدام.

 المقترحات :

 عمل د اسة مماثله على طلبة المدا و. -

 عمل د اسة عن معوقات استعمال جودة تعليم التفكير في الكليات والمدا و. -

 

 :المصادر 
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مها اته التفكير تعليمه ابراهيم ، محمد و اسعد، ميادة ، عبد المحسن، زينة ،  -0
 6106، دا  الفراهيد  للنشر والتوزيع ، بغداد ،  0، ط عاداته

، ادا ة الجودة الشاملة في مجال التعليم الجامعيانو  ، محمد عبد الرزاق ،  -6

 06/2/0112-00و قة عمل مقدمة الى المؤتمر العلمي المستوى الثاني 

مؤشرات وتميي الجودة الشاملة في تعليم الببالو  ، ثسن ثسين ، واخرون ،  -7
 6112دا  المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان  0، ط معايير االعتماد

،دا  0،ط التجديدات التربويةاستيتية وسرثان ،دالل ملحس وعمر موسى ، -1

 6110وائل للنشر ،عمان،

اسس ومعايير نظاا الجودة في التعليم مفهومها البكر ، محمد عبد ل ،  -2
 6110،  02تربوية ، الكويت ، عدد ، المجلة ال معاييرها و الياتها

، دا   0، ط تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقاتجروان ،فتحي عبد الرثمن ، -2

 0111الكتاب الجامعي ، عمان ، 

االدا ة  المد سية والصفية منظو  الجودة اليهير  ، ابراهيم عباو ،  -2
 6110، دا  الفكر العربي ، القاهرة ،  0، ط الشاملة

، دا   0، ط ادا ة  يا  االطفال وتطبيقاتهاالقاد  ، شريف ، السيد عبد  -0

 6112المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، 

استراتيجية مقترثة لتطوير نظاا اعداد معلم  يا   انية ،1صاصيال، د -1
،بحث مقدا  الى جامعة دمشق ،كلية  االطفال في ضوء التوجهات التربوية المعاصرة

 1التربية

اثر برنامج تد يبي لمها ات  االد اك والعقل في التفكير  ، طالل ، صبا علي -01
،  سالة ماجستير ، مقدمة الى مجلس كلية  العلمي لدى طلبات معهد اعداد المعلمات

 6112التربية للبنات ، جامعة بغداد ، 

،  استراتيجيات تعلم مها ات التفكيرعبد الهاد  وعياد ، د.نبيل ، د.وليد ،  -00

 6110ن عمان ،  ، دا  وائل للنشر0ط

ن دا  المسيرة للنشر  0، ط نحو التفكير المهني للطفلقطامي ، نايفة محمد ،  -06

 6112والتوزيع ، عمان اال دن ، 

، منتديات تعليم  الجودة في التعليم مفهومها معاييرها  و الياتهانجيب سليم ،  -07

 7/1/6102جديد اخبا  وافكا  تقنيات التعلم ، 

اثر برنامج توسعة االد اك في ى فتاح زيدان ، وهيب ، محمد ياسين ، وند -01
االيسر ،  –تنمية التفكير االبداعي لدى اساليب التعلم والتفكير الثالثة ) االيمن 

 22، مجلة كلية االداب ، جامعة بغداد ، عدد  المتكامل (

15- Eble ,K,L.(1972), Essentials of Education Measurement ,2 

Edition ,Erylood: California 

16- 16 - Edwards ,J.Baldauf,R.(1983):Program Studentsin 

Berkins etal (eds), Thinking The Second international 

Conference , Hillsdule, Ni,ff,baum 
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17-  Swartz& parkins.(1994): Infusing the teaching of critical 

and creative thinking into elementary instruction,journal of 

psychology,New . 

 

 

 

 

 

 المــــالحـــــق

 ( / السؤال المفتوح الذي وجه للطالبات0ملحق )

بيًني الطرق واالساليب التي يستعملها االستاي الجامعي في المحاضرة عند تقديمه  

 للمادة الد اسية.

 

 (/  اسماء الساده الخبراء والمختصين وعناوينهم6ملحق)

واللقب  اسم الخبير ت

 العلمي

 مكان العمل التخصص

ا شاد  أ.د امل داود سليم 0

 تربو 

قسم \جامعة بغداد/ كلية التربيه للبنات 

  يا  االطفال

قسم \جامعة بغداد/ كلية التربيه للبنات  علم النفس أ.د.الطاف ياسين 6

  يا  االطفال

أ.ا.د. ضحى عادل  7

 محمود 

علم النفس 

 التربو 

قسم \كلية التربيه للبنات جامعة بغداد/ 

  يا  االطفال

قياو  ا .د. ياسمين طه 1

 وتقويم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية 

 االساسية / قسم  يا  االطفال

ا .د. محمد ابراهيم  2

 ثسين

علم النفس 

 التربو 

 جامعة ديالى /كلية التربية االصمعي

علم النفس  ا .د. زينة محسن  اشد 2

 التربو 

الجامعة المستنصرية/كلية التربية 

 االساسية / قسم  يا  االطفال

علم النفس  ا.د. لمى  زاق رني 2

 التربو 

قسم \جامعة بغداد/ كلية التربيه للبنات 

  يا  االطفال

 يا   ا.د. مروج عادل 0

 اطفال

الجامعة المستنصرية/كلية التربية 

 االساسية / قسم  يا  االطفال

 يا   علي ا.د. جو   معين 1

 اطفال

قسم \جامعة بغداد/ كلية التربيه للبنات 

  يا  االطفال
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 ( / مقياس جودة تعليم التفكير في كليات التربية بصيغته النهائية 0ملحق )

 عيييتي الطالبة . . .

فيما يلي مقياو للتعرف على جودة تعليم التفكير في كليات التربية، نرجو منا وضع 

)     ( على البديل الا  تجدينه ينطبق في الواقع وعدا ترك ا  فقرة     اشـــــا ة 

 دون االجابة عنها .

 وامتناننا شكرنا تقبلي

 الباثثتان                                                                    

 

                                                                                               

 ناد ا اثيانا كثيرا الفقرات ت

ا ى ان االستاي لديه القد ة على االستمام   .0

 للطلبة واثتراا التنوم في افكا هم 

   

اعتماد العديد من التد يسيين على طرق   .6

التد يس التقليدية مثل االلقاء التي يكون هو فيها 

 سيد الموقف 

   

الطالب الاكي بنظر االستاي هو الا  يجيب على   .7

االسملة اجابة كاملة وليس الطالب الا  يقدا 

 افكا  مبتكرة جديدة 

   

ابتعاد التد يسي عن استعمال طرق التد يس   .1

المتمثلة بطريقة ثل المشكالت واالستقصاء 

 )البحث والتجريب(

   

تركيي العديد من االساتان على االسملة التي   .2

 التقيس سوى التاكر 

   

يعط االستاي  فرصه لتبادل اال اء ثول   .2

 موضوم المحاضرة 

   

ابتعاد التد يسي عن استعمال الوسائل التعليمية   .2

 الحديثة التي تعمل على اثا ة تفكير الطالب 

   

التد يسي هو صاثب الكلمة االولى واالخيرة   .0

 في الصف ودو  الطالب هامشيا 

   

االستاي يحكم على الموقف مبدئيا دون البحث    .1

عن االسباب واالدلة التي تدعم او تدثض 

 فكرته االولية 

   



  6102لسنة  كانون االولوالستون . لثامن .........العدد ا...................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq                                                               

 

-112- 
 

التد يسي متعصب الفكا ن وال يقبل افكا  جديدة   .01

 او بديلة 

   

التد يسي يعتبر ان ما يران هو الصحيح وال   .00

 يعترف ب ية وجهات نظر اخرى 

   

    يحفينا االستاي ارلب االثيان على توليد االفكا    .06

معظم الطالب يكون تركييهم ثول كيفية النجاح   .07

 في االمتحان وليس فهم المادة 

   

ا ى ان االستاي يفضل الطلبة الاين يحفظون   .01

 المادة 

   

تقدا المادة بطريقة تثير تفكير الطالب وتشجعه   .02

 على البحث واالستطالم

   

يعط االستاي الوقت الكافي للطالب للتفكير في   .02

 االجابة عن االسملة المطروثة 

   

يلج  االستاي الى  بط المادة ب مثلة من ثياتنا   .02

 اليومية 

   

    يوجه االستاي اسملة تتحدى تفكيرنا   .00

    يتقبل االستاي اال اء المختلفة للطلبة   .01

    عالقتنا باالستاي يسودها الفهم والتسامح  .61

يحثنا االستاي على طرح عدة اجابات قد تكون   .60

 مقبولة ، بدال من اجابة واثدة 

   

    محاضرات االستاي  وتينية   .66

    يفتح باب النقاش ويتقبل االنتقادات   .67

يفسح لنا المجال في وصف االفكا  التي تطرء   .61

 على مخيلتنا 

   

    يطرح اسملة توسع خيال الطالب    .62

يطرح علينا اسملة تضعنا اماا مواقف تثير   .62

 تفكيرنا 

   

لدية اثساو ان تفكير  سوف يتعر  لالنتقاد   .62

 واالستخفاف 

   

يجر  مناقشات تشجعنا على االفصاح عن   .60

 افكا نا وخططنا لحل المشكالت

   

يبين لنا االستاي ان التفكير هدف تربو  واننا   .61

 نتحمل مسؤلية القياا بعملية التفكير

   

 

 

 

 

 
 


