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The effectiveness of an 
educationalprogram based 
on the theory of Tony 
Buzan in the development of 
centralthinking among 
students in juniohigh school 
A B S T R A C T  
 

The study aimed at 

0- Identifying the level of pivotal thinking among secondary 

school students. 

5- Building an educational program that is based on the theory 

of Tony Buzan to develop some of the skills of central 

thinking to the students of secondary school. 

2- recognizing the effectiveness of the educational program 

based on the theory of Tony Buzan in the development of 

some skills of thinking pivotal students in the preparatory 

stage and derived from the following assumptions: 

0- There are no statistically significant differences between the 

average of scores for both the experimental group (males and 

females) in the pre-post and post-primary tests for the level of 

pivotal thinking among secondary school students. 

5- There were no statistically significant differences between 

the average scores of the control group (males and females) in 

the pre-post and post-secondary tests for the level of pivotal 

thinking among secondary school students. 

2- There are no statistically significant differences in the 

scores of the experimental group (males) in the pre and post 

tests in the level of pivotal thinking among secondary school 

students. 

5- There were no significant statistical differences in the 

scores of the controlling group (males) in the pre and post-

secondary tests in the level of pivotal thinking among 

secondary school students. 

2- There are no statistically significant differences in the 

scores of the experimental group (females) in pre and post-

secondary tests in the level of pivotal thinking among 

secondary school students. 

6- There are no significant differences in the scores of the 

experimental group (males) and the average of the 

experimental group (female) in the post-test in the level of 

pivotal thinking among secondary school students. 

The researcher has constructed the tools of the study, which is 
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a measure of pivotal thinking which consists of (29) position. 

By the students' response, the level of pivotal thinking is 

measured. The researcher has extracted the psychometric 

characteristics of the scale such as truth and stability. ) 1..2 

Degree. 

As for the second tool, the researcher has prepared an 

educational program that is based on the theory of Tony Buzan 

which is (02) lesson  of (52) minutes, which is the lessons and 

independent activities of the curriculum that is extracted the 

apparent honesty of the educational program and presented to 

a group of experts and specialists. The percentage is (0111). 

The results show the following: 

0- There are statistically significant differences between the 

average of scores of the experimental group (males and 

females) in the pre-post and post-test for the post-test. 

5- There are no statistically significant differences between the 

scores of the controlling group (males and females) in the pre-

post and post-pivotal levels of thinking. 

2- There are statistically significant differences in the scores of 

the experimental group (males) in the pre and post tests at the 

level of pivotal thinking for post-test. 

5- There are no statistically significant differences in the 

scores of the controlling group (males) in the pre and post tests 

at the level of pivotal thinking. 

2- There are statistically significant differences in the scores of 

the experimental group (females) in the pre and post tests at 

the level of pivotal thinking for the post-test. 

 

 
 التفكير المحوري لدى طلبة المرحلة اإلعداديةفاعلية برنامج تربوي مستند إلى نظرية توني بوزان في تنمية        

 أ.د صباح مرشود منوخ العبيدي                     م.م ليلى علي عثمان البرزنجي         
 كلية التربية للعلوم اإلنسانية, جامعة تكريت- قسم العلوم التربوية والنفسية

 الخالصة :
 :إلى الدراسة هدفت

 .اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت مستوى على التعرؼ -ٔ
 .اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت تنمية يف بوزاف توين نظرية إىل مستند تربوي برنامج بناء -ٕ
 طلبة لدى احملوري التفكَت تنمية يف بوزاف توين نظرية إىل ادلستند الًتبوي الربنامج فاعلية على التعرؼ -ٖ

  -:االتية الفرضيات منو وتشتق اإلعدادية ادلرحلة
 يف( إناث, ذكور) التجريبية اجملموعة درجات متوسط بُت إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ٔ

 .اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت  دلستوى والبعدي القبلي االختبارين
 يف( إناث, ذكور) الضابطة اجملموعة درجات متوسط بُت إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ٕ

 .اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت  دلستوى والبعدي القبلي االختبارين
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 االختبارين يف( الذكور) التجريبية اجملموعة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ٖ
 . اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت  مستوى يف والبعدي القبلي

 االختبارين يف( الذكور) الضابطة اجملموعة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ٗ
 .اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت  مستوى يف والبعدي القبلي

 االختبارين يف( اإلناث) التجريبية اجملموعة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -٘
 .اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت مستوى يف والبعدي القبلي

 االختبارين يف( اإلناث) الضابطة اجملموعة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ٙ
 .اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت  مستوى يف والبعدي القبلي

 ومتوسط( الذكور) التجريبية اجملموعة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ٚ
 ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت مستوى يف البعدي االختبار يف( اإلناث) التجريبية اجملموعة درجات

 .اإلعدادية
موقفاً, ( ٜٖ) من يتكوف والذي احملوري التفكَت مقياس وىي الدراسة أدوات ببناء الباحثة قامت قد و

 اخلصائص الباحثة استخرجت وقد احملوري التفكَت مستوى يقاس عليها الطلبة إجابة طريق وعن
 التفكَت دلقياس االختبار اعادة بطريقة الثبات معامل بلغ حيث والثبات كالصدؽ للمقياس السيكومًتية

 .درجة( 8ٛٚٓ) احملوري
( ٘ٔ) من تكوف بوزاف توين نظرية إىل مستنداً  تربوياً  برنارلاً  الباحثة أعدت فقد فيما ؼلص الربنامج أما   

 الدراسي ادلنهج عن مستقلة ونشاطات دروس عن عبارة , وىو دقيقة( ٘ٗ) الدرس , مدة درساً 
 حيث وادلختصُت اخلرباء من رلموعة على بعرضو وذلك الًتبوي للربنامج الظاىري الصدؽ استخرج

 . %(ٓٓٔ) االتفاؽ نسبة بلغت
 :يلي ما النتائج أظهرت وقد

 يف( إناث, ذكور) التجريبية اجملموعة درجات متوسط بُت إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -ٔ
 .البعدي االختبار ولصاٌف احملوري التفكَت  دلستوى والبعدي القبلي االختبارين

 يف( إناث, ذكور) الضابطة اجملموعة درجات متوسط بُت إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ٕ
 .احملوري التفكَت  دلستوى والبعدي القبلي االختبارين

 االختبارين يف( الذكور) التجريبية اجملموعة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -ٖ
 .البعدي االختبار ولصاٌف احملوري التفكَت  مستوى يف والبعدي القبلي

 االختبارين يف( الذكور) الضابطة اجملموعة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ٗ
 .احملوري التفكَت  مستوى يف والبعدي القبلي
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 القبلي االختبارين يف( اإلناث) التجريبية اجملموعة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -٘
 .البعدي االختبار ولصاٌف احملوري التفكَت مستوى يف والبعدي

 درجات ومتوسط( الذكور) التجريبية اجملموعة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ٙ
 . احملوري التفكَت مستوى يف البعدي االختبار يف( اإلناث) التجريبية اجملموعة

 :بينها ومن وادلقًتحات التوصيات من رلموعة صيغت الدراسة اليها توصلت اليت النتائج ضوء ويف
 .اإلعدادية ادلرحلة طلبة على والًتبويوف ادلختصوف يطبقو بأف ونشاطاتو الربنامج دروس من االستفادة -ٔ
 عند الدراسية ادلادة زلتوى عرض طرائق ضمن للتدريس حديثة كطريقة بوزاف توين نظرية تضمُت -ٕ

 .الدراسية ادلناىج تأليف
 على ادلفهـو ىذا وغياب عامة لندرهتا نظراً  احملوري التفكَت رلاؿ يف والدراسة البحث تكثيف ضرورة -ٖ

 .خاصة الًتبوي الصعيد
 أخرى دراسية مرحلة على احملوري التفكَت لتنمية الباحثة أعدتو الذي الًتبوي الربنامج فاعلية دراسة -ٗ

 (.واجلامعة وادلتوسطة االبتدائية) الطلبة من
 الفصل األول

 التعريف بالبحث: -
 البحث مشكلة -:أولً 

 وذلك الدراسي التحصيل مستوى يف اطلفاض بوجود الباحثة شعور من احلايل البحث مشكلة تتبلور       
 ؽلارسو ما إىل السبب الباحثة ترجح إذ, اإلعدادية للمرحلة الوزارية االمتحانات نتائج متابعة خالؿ من

 دوراً  تؤدي واحلديثة الفعالة االستذكار عادات إف فعالة, حيث وغَت تقليدية استذكار عادات من الطلبة
 عليها ويتوقف, وطموحهم تطلعهم مستويات وربقيق التعلم مواقف يف وتقدمهم الطلبة صلاح يف كبَتاً 

 شىت يف كبَتة وتكنولوجية علمية ثورة من احلايل العصر يشهده ما و الدراسي, وربصيلهم تقدمهم مستوى
 عملييت يف متزايداً  واىتماماً  مواجهتها يتطلب ومتالحقة سريعة تغَتات إحداث إىل أدى شلا احلياة رلاالت
 ألهنا , ادلعاصر عادلنا يشهده الذي والتقٍت العلمي التطور يف األوؿ العامل ادلدرسة وتعد, والتعلم التعليم
 وتطوير ربسُت اجل ومن لذا, احلياة نواحي صبيع يف متميزة حالة إىل بو وصوالً  ادلتعلم قابليات تنمي

 تعليم اف اذ التعليمية العملية زلور ادلتعلم يكوف اف البد تفكَتىم واساليب العقلية ادلتعلمُت قدرات
 برامج اعتماد خالؿ من إال يتحقق ال الغرض وىذا ادلدرسة بو تقـو مهماً  عمالً  يعد التفكَت مهارات

 .ادلتعلم على يركز الذي احلديث االذباه مع تتفق حديثة تدريس وطرائق واساليب تربوية
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 البحث أهمية -:ثانيا
 من والطلب الدعاء معناىا؛ أروع وما الكرؽلة اآلية ىذه أصبل ما" ِعْلًما زِْدين  رَّب   َوُقل: "تعاىل اهلل قاؿ   
 الظلمات بو تضاء الذي النرباس ىو الِعلم ألف علماً, إظّلا جاىاً  وال مَتاثاً  وال ماالً  ال علماً  ادلرء يزيد أف اهلل

 .واآلخرة الدنيا يف اإلنساف خَت فيو ما إىل ترشد اليت العالية الراية وىو احلالكة,
 والنفسية الًتبوية العلـو يف ادلهمة التعليمية اجملاالت من واحداً  يتناوؿ يف إنو البحث ىذا أعلية إذ تأيت     

 وتنمية الطلبة قدرات بتطوير ادلهارات ىذه وعالقة احملوري التفكَت مهارات وىو , التدريس وطرائق
 وتطويرىا, ادلعرفة اكتساب يف ادلدرس يستخدمها وسائط احملوري التفكَت مهارات إف , حيث تفكَتىم
 .باستمرار

 يف غاية تعد مل فادلعرفة, باستمرار ادلعرفة فيو تنفجر عامل يف ادلتعلم حاجة تليب ادلهارات ىذه إف كذلك 
 إىل معرفة من ينتقل ادلتعلم أف القوؿ ؽلكن ولذلك, منها لالستزادة والتدريب للتعلم وسيلة بل, ذاهتا حد

 مكانة ػلتل أصبح التفكَت مهارات فإف ىنا ومن التفكَت مهارات ىي معينة وسائط عرب جديدة معرفة
 متزايد مستقبل مواجهة بصدد فالطلبة, بأعليتها الدراسية ادلناىج وواضعي واخلرباء ادلربُت تفكَت من بارزة

  والقياـ, ادلشكالت وحل واالختيارات القرارات ازباذ يف عليا مهارات إىل ػلتاج, التعقيد
 على قادراً  يكوف كي التفكَت دبهارات للتزود للمتعلم ملحة احلاجة أصبحت ولذا, ادلختلفة بادلبادرات

 اجليد التفكَت على القدرة دبدى والتفوؽ النجاح فيو يرتبط عصر يف فعاؿ بشكل التنافس رلاالت خوض
 (.ٜ: ٕٓٓٓ,دياب) فيو وادلهارة

 تدريب على تعمل تدريس وطرائق تربوية برامج إىل حباجة أننا( ٕٚٓٓ: الفتالوي) دراسة وأشارت   
 أف غلب اليت التفكَت مهارات استخداـ إىل تشَت نتائج إىل التوصل يف واستخدامها التفكَت على التالميذ
 على الًتكيز من بدالً  ادلعلومات ونقل بتوصيل هتتم مازالت الًتبوية الفلسفة الف التالميذ عليها يتدرب
 مواقف أو فرصاً  واعطائهم التفكَت مهارات على التالميذ بتدريب االىتماـ وعدـ, واستخدامها توليدىا
 (.ٕٕٚ: ٕٙٓٓ,الفتالوي) التفكَت مهارات تعليم خالذلا من ويتم لديهم التساؤالت تشَت تعليمية

 العلمي التطور دلواجهة العقلية ادلتعلم الفرد قدرات تنمية على احلديثة الًتبية فلسفة أكدت ذلكك    
 جاعلة الًتبوية األىداؼ ػلقق دبا التعليم أداء دبستوى واالرتقاء , التعليم يف الذاتية اجلهود على باالعتماد

 النجاح على تساعده اليت وادلعارؼ واالذباىات باخلربات وتزويده التعليمية العملية زلور ادلتعلم بذلك
 الكفايات اكتساب مع التعليم دبتابعة لو تسمح اليت اخلربة بتوفَت وإظلا واإللقاء بالتلقُت ذلك يتم ال حيث
 (.ٔ: ٖٕٓٓ, العامري) وفاعلية صلاح بكل دوره وأداء ادلتعلم ػلتاجها اليت واألدائية ادلعرفية
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 البحث أهداف -:ثالثا
 -:إىل احلايل البحث يهدؼ

 .اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت مستوى على التعرؼ -ٔ 
 طلبة لدى احملوري التفكَت مهارات بعض تنمية يف بوزاف توين نظرية إىل مستند تربوي برنامج بناء -ٕ

 .اإلعدادية ادلرحلة
 التفكَت مهارات بعض تنمية يف بوزاف توين نظرية إىل ادلستند الًتبوي الربنامج فاعلية على التعرؼ -ٖ

  -:االتية الفرضيات منو وتشتق اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري
 -:االوىل الفرضية

 يف( إناث, ذكور) التجريبية اجملموعة دراجات متوسط بُت إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -
 .اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت  دلستوى والبعدي القبلي االختبارين

 -:الثانية الفرضية
 يف( وإناث, ذكور) الضابطة اجملموعة درجات متوسط بُت إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -

 .اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت  دلستوى والبعدي القبلي االختبارين
 -:الثالثة الفرضية

 االختبارين يف( الذكور) التجريبية اجملموعة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -
 . اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت  مستوى يف والبعدي القبلي

 -:الرابعة الفرضية
 االختبارين يف( الذكور) الضابطة اجملموعة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -

 .اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت  مستوى يف والبعدي القبلي
 -:اخلامسة الفرضية

 االختبارين يف( اإلناث) التجريبية اجملموعة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -
 .اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت مستوى يف والبعدي القبلي

 -:السادسة الفرضية
 االختبارين يف( اإلناث) الضابطة اجملموعة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -

 .اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت  مستوى يف والبعدي القبلي
 -:السابعة الفرضية

 درجات ومتوسط( الذكور) التجريبية اجملموعة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -
 .اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت مستوى يف البعدي االختبار يف( اإلناث) التجريبية اجملموعة

 -:البحث حدود:  رابعاً 
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 للعاـ كركوؾ مدينة مركز يف( األحيائي) العلمي الفرع اإلعدادية ادلرحلة طلبة على احلايل البحث يتحدد
 (. ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓ)  الدراسي
 :المصطلحات تحديد:  خامساً 

 الفاعلية -
 بأقل النتائج أفضل وربقيق اإلصلاز درجات أعلى بلوغ على العمل إهنا( 2002)نبي بن مالك -

 (.ٕ٘ٔ: ٕٕٓٓ,نيب بن مالك)التكاليف
  التربوي البرنامج -
 زلتواىا يف اجللسات ىذه زبتلف و دروس ضمن ادلوزعة اجللسات من رلموعة ىو (:2002) الفخرو -

 اسًتاتيجيات ضمن الطلبة لدى اكثر أو مهارة تنمية جلسة كل تعاًف خالذلا األفراد بُت ما التفاعل وطرؽ
 (.ٗٙ: ٖٕٓٓالفخرو,) اعتمده الذي الربنامج أىداؼ مع يتالءـ دبا اختَتت ذلا سلطط

 التنمية -
 (.٘ٛ: ٕٓٔٓ,الليثي) آخر موضع إىل موضعو من الشيء ارتفاع أي النمو من لغة (:2000) الليثي -
 المحوري التفكير -

 :من كل عرفها
, اإلبداعي والتفكَت الناقد التفكَت: مكونيو  بُت فيما غلمع الذي اجليد التفكَت بأنو (:0991) ليبمان -

  يف, ادلنطقية احملاكمة الناقد التفكَت يتضمن حيث التفكَت من النمطُت كال الندماج مكاىفء أنو أي
 الناقدة القدرات رلموعة من يتكوف اجليد فالتفكَت اإلبداعية العقلية احملاكمة اإلبداعي التفكَت يتضمن

 (. ٕٕٓ, ٜٜٛٔ, ليبماف) واإلبداعية
 تفكَت فهو, واالبداعي الناقد التفكَت نوعي يشمل بأنو :(Norris &Ennis) وانيس نورس -

 (.ٕٔٓ: ٕٚٔٓ,جادو ابو) تقييمي وغَت, وتأملي ومنتج استداليل
 بنية يف أساسية لبنات دبثابة اعتبارىا ؽلكن إدراكية معرفية عمليات بأهنا (:2002) جادو أبو -

 (.ٗٚ: ٕٚٔٓ, جادو أبو)التفكَت
 وسهولة واستيعاهبا الكتب زلتوى فهم على الطالب يساعد الذي الوسائل من ىو (:ت.ب) بوزان -

 (.ٚٚ: ت.ب, بوزاف) معلوماهتا تذكر
 اإلعدادية مرحلة -

 مدهتا,  ادلتوسطة ادلرحلة بعد الثانوية ادلرحلة ضمن تقع دراسية مرحلة بأهنا( ٕٕٓٓ,الًتبية وزارة) عرفتها
 بلوغ من وسبكينهم, وميوذلم الطالب قابليات من اكتشافو مت ما ترسيخ إىل هتدؼ(, سنوات ثالث)
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 دلواصلة سبهيداً , والتطبيقية الفكرية ادليادين بعض وتعميق تنويع مع, وادلهارة ادلعرفة من أعلى مستوى
 (.ٗ:ٕٕٓٓ,الًتبية وزارة, )اإلنتاجية العلمية للحياة وإعداداً , احلالية الدراسة

 
 الفصل الثاني

 النظري اإلطار -
 : المحوري التفكير مهارات -

 مهارات تعليم أف التفكَت أبعاد كتاهبم يف( ٜٛٛٔ: .Marzano,et al) وزمالؤه مارزانو روبرت يؤكد
 تعليم أف أكدوا أهنم عن فضالً  ادلدرسي, التعليم مراحل من مرحلة أي يف يتم أف ؽلكن احملوري التفكَت

 ادلدرس على توجب اليت احلاالت بعض باستثناء األخرى, ادلهارات تعليم عن ينعزؿ أال غلب مهارة كل
 معينة مهارة تعلم يف صعوبة يواجهوف الذين الطلبة بعض لوجود وذلك األخرى, عن منفصلة مهارة تعليم

 (.22: 2002ومحمد, جادو أبو)
 مهارة وعشرين بإحدى قائمة.( Marzano et al ٕٗٓٓ), وزمالؤه مارزانو روبرت وحدد     

 ػلتاج بطريقة تزويدنا على ادلهارات ىذه تصنيف ويعمل , رئيسة فئات شباين يف صنفها للتفكَت أساسية
 Marzano et. جيدين مفكرين يصبحوا لكي خاصة تفكَت مهارات لتنظيم الطلبة إليها

al:ٕٓٓٗ)), (,نوفل ٕٓٔٚ: ٖٖ  .) 
 عمليات يف تستعمل أف ؽلكن احملوري التفكَت مهارات أف( Marzano,ٕٗٓٓ")مارزانو" وذكر   

 (00: 2002عتوم,)( Marzano,ٕٗٓٓ) التفكَت
 :التركيز مهارة - أولً 

 مهارة وتربز أخرى, مثَتات دوف من البيئة من زلددة مثَتات إىل ادلتعلم انتباه توجيو إىل تشَت حيث     
 يف نقص وجود أو فكره, تشغل مسألة وجود أو تواجهو, مشكلة شبة أف يشعر عندما ادلتعلم لدى الًتكيز
 ادلعلومات من صغَتة جزئيات جبمع االىتماـ يف مساعدتو على الًتكيز مهارة تعمل إذ لديو, ادلعاين بعض

 أف أيضاً  وؽلكن. الراىن الوقت يف إليها احلاجة لقلة نتيجة بعضها, إعلاؿ على العمل مث ومن لديو ادلتوافرة
 تتطلب اليت العمليات يف حىت أو االستيعاب أثناء يف أو ادلشكالت حل هناية يف الًتكيز مهارات تُعتمد

 يف مبكراً  تعتمداف الًتكيز مهارات من -أساسيتاف مهارتاف وىناؾ للحل, األخرى اخلطوات إىل االنتقاؿ
 :علا التفكَت, عمليات

 :المشكالت تعريف مهارة -0
 ادلتعلم جانب من للتساؤؿ ادلثَتة أو احملَتة ادلواقف توضيح إىل ادلهارة ىذه تشَت  
 : األهداف وضع مهارة -2
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 -التعليمية اخلربة يف ادلرور بعد بلوغها ادلتعلم من يتوقع اليت التعليمية النتاجات ربديد إىل تشَت وقد 
 اليت البدائل ربديد على يساعده بدقة ربديدىا ألف بدقة, األىداؼ ػلدد أف ادلتعلم على وإف التعلمية,

 (.10- 21: 2002جادو , أبو)كبَتة  بفائدة معها التعامل ؽلكن
 :المعلومات جمع مهارة -ثانياً  

 : وتتضمن , العقلية العمليات أجل من زلتوى جلب إىل تشَت  
 .جديدة بيانات صبع تعٍت: ادلالحظة مهارة -ٔ
 : األسئلة صوغ مهارة -ٕ
  (.00: 2002عتوم,)وتوضيحها  البحث عملية أثناء يف األسئلة تنقيح عملية ىي 

 :التذكر مهارات -ثالثاً 
 واالحتفاظ ادلدى, بعيدة الذاكرة يف ادلعلومات زبزين هبدؼ ادلتعلموف هبا يقـو اليت االسًتاتيجيات ىي   
 :علا فرعيتُت مهارتُت ادلهارة ىذه وتتضمن هبا,
 : الترميز مهارة -0
 وحفظها زبزينها يسهل( مدركات) رلردة عقلية شفرات إىل ادلوقف أو الظاىرة جزيئات ربويل عملية ىي  
 . ادلدى بعيدة الذاكرة يف
 (: السترجاع)الستدعاء مهارة -2
 كبَتة بدرجة ادلهارة ىذه وتعتمد اسًتجاعها, يسهل حبيث ادلعلومات لتخزين وواعية منظمة عملية ىي  

- 18: 2002جادو, أبو)وتنظيمها  ترميزىا حيث من ادلعلومات ادلتعلم هبا ؼلزف اليت الطريقة على
12.) 
 :التنظيم مهارة: رابعاً 

 ىذه تصبح نفسو الوقت ويف فهمها هبدؼ ادلعلومات ترتيب يف تعتمد اليت اإلجراءات من رلموعة
 الفروض من رلموعة صوغ للفرد ؽلكن ادلهارة ىذه طريق وعن التنظيم, عملية يف فاعلية أكثر ادلعلومات

 أو ادلثَتات بُت واالختالؼ الشبو أوجو مقارنة طريق من لديو ادلتوافرة واخلربات ادلعلومات على بناءً 
 : ىي فرعية مهارات أربع ادلهارة وذلذه بينها, الفروؽ مالحظة مث ومن األشياء,

 : المقارنة مهارة -0
 وإف عنها,  واالستقصاء البحث يتم اليت ادلعلومات بُت واالختالؼ الشبو أوجو ربديد ادلقارنة تعٍت    
 وادلعلومات اجلديدة ادلعلومات تنظيم على ادلتعلمُت يساعد األشياء بُت واالختالؼ الشبو أوجو إغلاد

 . اسًتجاعها يسهل بطريقة ادلخزنة
 :التصنيف مهارة -2
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 العمل أو ادلختلفة, خصائصها أساس على وادلفردات الفقرات ذبميع على العمل إىل ادلهارة تشَت ىذه    
 كبَتاً  عدداً  التصنيف مهارة وتتضمن ادلشًتكة, خصائصها على بناءً  رلموعات ضمن ادلفردات وضع على
 التصنيف إف إذ مألوفة, الغريبة األشياء غلعل أف للمتعلم ؽلكن التصنيف عملية طريق فعن ادلثَتات, من

 .                                                               للمتعلم ادلعريف البناء يف مألوفة جلعلها الغريبة األشياء بُت يؤلف
 :الترتيب مهارة -2

 تسلسل عن عبارة ىي أو معُت, دلعيار تبعاً  تنظيم إىل ادلفردات أو العناصر إخضاع تتضمن مهارة     
 .سلفاً  زلدد معيار وفق للمفردات

 :التمثيل مهارة -4
 إقامة طريق عن اخلارجية البيئة من إليو الواردة ادلعلومات شكل بتغيَت طريقها عن ادلتعلم يقـو مهارة   

 بصورة سبثيلها بسهولة ؽلكن حبيث مشكلة أو شفوية, معلومة إعطاء يتم أو احملددة العناصر بُت عالقات
 واللفظي, , البصري التمثيل منها عديدة أشكاالً  يأخذ والتمثيل جدوؿ, بصورة أو للبيانات سلطط رسم

 طريق عن ادلتعلم يقـو إذ والعالقات, األظلاط ربليل مهارة من خاصة حالة التمثيل مهارة وتُػّعد والرمزي,
 ادلتعلم توصل مث ومن لديو زلدد ىدؼ وجود طريق عن جديد بنحو   عنها ويعرب األجزاء, بتحديد التمثيل

 2002جادو, أبو.)التمثيل عملية طريق عن بو يقـو الذي الصوغ إلعادة نتيجة جديدة قدرات فهم إىل
:11 -92) 

 
 :التحليل مهارة - خامساً 

 والسمات ادلكونات وسبييز والعالقات األجزاء فحص طريق عن البيانات تنقيح بالتحليل يقصد   
 (. 02: 2002عتوم,) الداخلية األفكار على للوقوؼ واالفًتاضات واإلدعاءات

 : ىي فرعية مهارات أربع التحليل ودلهارة
 طريق عن ما, شيء أجزاء أو خصائص ربديد ؽلكن ادلهارة ىذه طريق عن وادلكونات السمات ربديد -ٔ

 .الكل تكًوف اليت األجزاء توضيح على العمل مث ومن لديو, ادلخزنة ادلعرفة قواعد
 والعالقات, األظلاط ربدد اليت الداخلية العالقات توضيح من ادلتعلم سبكن والعالقات األظلاط ربديد -ٕ

 عالقة أو جزئية عالقة أو زمنية عالقة أو رأسية عالقة أو ونتيجة سبب عالقة تكوف أف ؽلكن العالقة الف
 .ربويلية عالقة أو باجلزء الكل

 إذ والعالقات, األظلاط على التعرؼ اجل من حالة األفكار ربديد عملية تعد الرئيسة األفكار ربديد -ٖ
 القرائي, النص من الرئيسة الفكرة استخالص طريق عن أو القراءة, دروس على تقتصر ادلهارة ىذه كانت

 .العلمي واالستقصاء الشفوي, احلوار يف أخرى, موضوعات يف واسع نطاؽ على تُعتمد اآلف أهنا إال
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 يتضمن الذي ادلنطقي العرض أثناء األخطاء اكتشاؼ على أساساً  ادلهارة ىذه تستند األخطاء ربديد -ٗ
 على والعمل األخطاء ىذه بتحديد أيضاً  ادلهارة ىذه وهتتم وادلعلومات, واإلجراءات احلسابات رلموعة

 الغموض, يكتنفها أو التعارض يعًتيها قد األفكار بعض الف تفكَتىا, ظلط يف تغيَت إجراء أو تصحيحها,
  التفكَت من ادلتعلم تصحيحها على والعمل األخطاء ربديد مهارة وسبكن العلمية, األخطاء أو

 (.91- 98: 2002, جادو أبو) والصحيح ادلقبوؿ الفهم ربقيق ومن مث الصحيح, باالذباه
 : التوليد مهارة -سادساً 

 (.002-00 :2002العلوان,). ادلعطاة ادلعلومات إىل السابقة ادلعلومات إلضافة ادلعرفة اعتماد تعٍت 
 : ىي فرعية مهارات ثالث ادلهارة ىذه وتتضمن

 :الستدلل -0
 ىو االستنباطي الربىاف إف إذ واالستنباطي, االستقرائي الربىاف من نوع بأهنا االستدالؿ مهارة تعرؼ     

 االعماـ إىل االستقرائي الربىاف يشَت حُت يف منطقية, بطريقة موجود مبدأ ربديد على الفرد مقدرة
 العناصر وتوفَت ربديد إىل ادلهارة ىذه تشَت كما متباينة, حاالت مشاىدة على اعتماداً  ادلنطقي والتصريح

 أو العبارات بُت من الفعلية أو ادلقصودة, االستداللية للعالقات ادلنطقية النتائج الستخالص ادلطلوبة
 .                                                           للتعبَت آخر شكل أي أو األسئلة, أو الصفات

 مواقف إىل باالستناد معينة نتائج توقع أو تصور طريق عن ادلتعلم لدى ادلهارة ىذه تظهر:  التنبؤ -2
 يكوف سابقة معرفة ضوء يف يتم التنبؤ وإف مستقبلية, أحداثاً  النتائج ىذه تكوف أف احملتمل ومن معينة,
 حىت بالتنبؤ, عالقة ذات معارؼ وجود من بالتأكد ادلعلموف يُنصح لذا تكوينها, على عمل قد الفرد

 .ادلهارة ذلذه ادلطلوب الفهم يتكوف
 : التوسع -2
  ذات وادلعلومات والشرح التفصيالت من ادلزيد إيراد على ادلتعلم قدرة ادلهارة هبذه يقصد  

-000 :2002جادو , أبو) الطالب لدى الفهم عملية ربسُت هبدؼ السابقة, بادلعرفة العالقة
002) . 
 :التكامل مهارات -سابعاً 

 ترتيب أو وضع إىل التفكَت تعليم يف احملورية أو الرئيسة ادلهارات إحدى بوصفها التكامل مهارة تشَت     
 لتلك أعمق فهم إىل تؤدي حبيث بعض مع بعضها مشًتكة عالقات بينها ما يف تتوافر اليت األجزاء

 تتواجد اليت السابقة ادلعلومات عن واالستقصاء البحث يف ادلهارة ىذه يف ادلدرس دور ويكوف العالقات,
 دمج على العمل مث للطالب, تعليمو يف ادلدرس يرغب الذي اجلديد بالتعلم عالقة وذلا ادلتعلم حصيلة يف

 :علا فرعيتاف مهارتاف ادلهارة وذلذه ادلتعلم, لدى جديد تعلم لػبناء السابق, بالتعلم اجلديد التعلم
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 :التلخيص -0
 العبارات من رلموعة تكوين طريق عن من ما نص يف األساس العناصر استخالص على ادلتعلم قدرة     

 .ادلتعلم ذىن يف واضحاً  معٌتً  تعطي اليت ادلتماسكة
 :البناء إعادة -2

 من يستجد وفقاً دلا ادلدرس فيقـو , جديدة معلومات دمج أجل من ادلوجهة ادلعرفية البٌت تغيَت عملية     
 إلدراكو, سابقة مفاىيم عن التخلي أجل من ادلادة يف تنظيم إعادة أو توسيع أو تعديل إىل يهدؼ نشاط

 صوغ إعادة عملية وإف صحيحة, أو دقيقة تعد مل االذباىات أو وادلعتقدات واحلقائق التصورات وأف
 .للمتعلم ادلعريف والتطور ادلعريف النمو يف رئيساً  جزًءا تعد األفكار

 :التقويم مهارة -ثامناً 
 إليها النظر ؽلكن واليت إليها, التوصل مت اليت األفكار أو النتائج منطقية تقدير إىل التقوًن مهارة تشَت   

 , القرارات وازباذ األىداؼ ربقيق درجة ربديد بغرض وربليلها ادلعلومات جلمع منظمة عملية أهنا على
 2002, جادو أبو) للمتعلم ادلتكامل السليم النمو متطلبات توفَت مث ومن القصور جوانب ومعاجلة

:002 -002.) 
 الثالث الفصل

 إجراءات البحث
 منهجية البحث: -أولً 
استخدمت الباحثة ادلنهج التجرييب لتحقيق اىداؼ حبثها والذي يهدؼ إىل معرفة فاعلية برنامج    

تربوي مستند على نظرية توين بوزاف يف تنمية التفكَت احملوري لدى طلبة ادلرحلة اإلعدادية, ذلك ألف 
ردبا كاف إشهرىا صعوبة ادلنهج التجرييب يعد أحدث أنواع البحوث وأكثرىا دقة يف العلـو اإلنسانية , و 

وتعقيدًا , إذ يعٍت ىذا أكثر من رلرد استعراض ادلاضي أو تشخيص احلاضر ومالحظتو و وصفو بل 
التوصل إىل ما سيكوف ربت ظروؼ مضبوطة كما يعد ادلنهج التجرييب حجر زاوية يف تقدـ العلـو 

 (. ٚٛ: ٜٙٛٔالًتبوية والنفسية شأف بقية العلـو الطبيعية )الزوبعي,
 مجتمع البحث: -ثانياً 
يقصد دبجتمع البحث اجملموعة الكلية ذات العناصر والصفات ادلشًتكة القابلة للمالحظة والقياس     

واليت يسعى البحث إىل تعميم النتائج ذات العالقة بادلشكلة عليها, ويعد ربديد رلتمع البحث من 
ة , إذ يتوقف عليو إجراءات البحث اخلطوات ادلهمة يف البحوث التجريبية وىو يتطلب دقة بالغ

 (.ٛٔ: ٕٔٓٓوتصميمو وكفاءة نتائجو )شفيق,
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وقد ربدد اجملتمع اإلحصائي للبحث بطلبة مدارس الثانوية واإلعدادية يف مركز زلافظة كركوؾ والبالغ     
( طالبة من ٖٖٗ.ٖٖ( طالبًا من الذكور , و)ٕ٘٘.ٕٔ( طالبًا وطالبة بواقع )ٛٛٙ.ٗ٘عددىم )

 (.ٕٛٔٓ-ٚٔٓٔ( مدرسة ثانوية وإعدادية للعاـ الدراسي )ٕٕٔموزعُت على ) اإلناث
وقد حصلت الباحثة على ادلوافقات الرمسية لغرض تطبيق إجراءات حبثها على طلبة مرحلة اإلعدادية     

 (.ٔيف مركز زلافظة كركوؾ. ادللحق رقم )
 :البحث عينة -ثالثاً 

 الدراسة إجراء عليو يتعذر قد الباحث اف ذلك البحث خطوات أىم من البحث عينة اختيار إف    
 هبا يستعُت للمجتمع شلثلة عينة اختيار إىل فيلجأ البحث رلتمع افراد صبيع يشمل حبيث البيانات وصبع

 (.٘ٗ: ٕٕٓٓ,جويج أبو) نتائجو وتعميم بياناتو صبع يف
 خاصة لقواعد وفقاً  الباحث وؼلتارىا الدراسة عليها ذبري اجملتمع من جزء بأهنا البحث عينة وتعرؼ    

 (.ٔٙٔ: ٕٛٓٓ,العزاوي) صحيحاً  سبثيالً  البحث رلتمع لتمثل
  عينة البحث األساسية -

اقتصرت عينة البحث على طلبة الصف اخلامس العلمي األحيائي , ومت اختيار أربع مدارس            
لضابطة ومدرستاف مثلهما سبثالف اجملموعة مدرستاف للذكور واإلناث سبثالف اجملموعة ا -بصورة قصدية -

ذبريبية , فوقع االختيار على إعدادية الصدر للبنُت رلموعة ذبريبية, وإعدادية الشهيد إبراىيم إمساعيل 
توفيق للبنُت رلموعة ضابطة, وثانوية التقدـ للبنات رلموعة ذبريبية , وثانوية البيداء للبنات رلموعة 

( طالبًا من الذكور موزعُت على رلموعتُت, ٔٚ( طالبًا وطالبة, بواقع )ٓٗٔضابطة, والبالغ عددىم )
( طالبة من اإلناث ٜٙ( طالبًا , و)ٖٙ( طالبًا , وللمجموعة الضابطة )ٖ٘للمجموعة التجريبية )

( طالبة, للعاـ ٖٗ( طالبة , وللمجموعة الضابطة )ٖ٘موزعات على رلموعتُت , للمجموعة التجريبية )
 ( يوضح ذلك.ٖ( , واجلدوؿ )ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسي )
 ( عينة البحث األساسية2الجدول )

 العدد إناث ذكور اسم المدرسة ت
 ٖ٘ ػػػػػػ ٖ٘ إعدادية الصدر للبنُت ٔ
 ٖٙ ػػػػػػ ٖٙ إعدادية الشهيد ابراىيم امساعيل توفيق ٕ
 ٖ٘ ٖ٘ ػػػػػػ ثانوية التقدـ للبنات ٖ
 ٖٗ ٖٗ ػػػػػػ ثانوية البيداء للبنات ٗ

 ٓٗٔ ٜٙ ٔٚ اجملموع الكلي
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 :التجريبي التصميم -رابعاً 
 علمية ذبربة قيامو عند الباحث عاتق غلى تقع اليت االمور اىم من التجرييب التصميم اختبار يعد حيث

 كما للبحث ادلوضوعية واالسئلة الفرضيات عن اجابات على احلصوؿ يف الباحث يساعد ذلك الف
 إىل للوصوؿ األساسي األمر يعد وصحتو التجرييب التصميم سالمة إف , إذ التجرييب الضبط على يساعد
, وقد استخدمت الباحثة التصميم التجرييب ذو (ٖٖٛ: ٖٕٓٓ, دالُت فاف)  هبا موثوؽ نتائج

 اجملموعات ادلتكافئة ذات االختبار القبلي والبعدي. 
 يبين التصميم التجريبي للبحث (04الجدول )                                       

 الفروق الختبار المتغير المستقل الختبار التكافؤ المجموعة
 

التجريبية 
 للذكور

 العمر الزمني
 التحصيل لألب واألم

 
 القبلي

 
 تطبيق البرنامج التربوي

 )المتغير المستقل(

 
 البعدي

المقارنة بين الختبار القبلي 
 والبعدي

 
الضابطة 

 للذكور

 الزمني العمر
 واألم لألب التحصيل

 
 القبلي

 
 لم يطبق

 
 البعدي

 القبلي الختبار بين المقارنة
 والبعدي

 
التجريبية 

 لإلناث

 الزمني العمر
 واألم لألب التحصيل

 
 القبلي

 
التربوي )المتغير  البرنامج تطبيق

 المستقل(

 
 البعدي

 القبلي الختبار بين المقارنة
 والبعدي

 
الضابطة 

 لإلناث

 الزمني العمر
 واألم لألب التحصيل

 
 القبلي

 
 لم يطبق

 
 البعدي

 القبلي الختبار بين المقارنة
 والبعدي

 :البحث أدوات خامساً 
 قامت لذا مالئمة, أدوات توافر من البد تساؤالتو عن واإلجابة احلايل البحث أىداؼ لتحقيق    

 :األداتُت من لكل وصفاً  يلي , وفيما الًتبوي والربنامج احملوري التفكَت مقياس , وعلا أداتُت ببناء الباحثة
 المحوري التفكير مقياس -أ

 السابقة والدراسات الًتبوي األدب على باالطالع الباحثة قامت احملوري التفكَت مقياس بناء لغرض   
 مقياسها. من والقريبة العالقة ذات وادلقاييس

  المحوري التفكير مفهوم تحديد -
 من ودراستو عليو تأكيد مت والذي احملوري التفكَت دلفهـو والنظري الًتبوي األدب على االطالع بعد   
 ربديد مت , فقد لبحثها نظري كإطار الذاكرة يف بوزاف توين نظرية على استندت الباحثة أف ودبا قبل

 يساعد الذي الوسائل من بأنو احملوري التفكَت عرفت واليت النظرية, ذلذه وفقاً  احملوري التفكَت مفهـو
 .معلوماهتا تذكر وسهولة واستيعاهبا الكتب زلتوى فهم على الطالب
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  المقياس تصحيح -
 .خاطئة إجابة لكل واحدة ودرجة صحيحة إجابة لكل درجتُت إعطاء خالؿ من االختبار تصحيح مت 

 المحوري التفكير لمقياس النهائية الصيغة -
يف  موضح , وكما وثباتو صدقو استخراج مت أف بعد موقفاً ( ٜٖ) من النهائية صيغتو يف ادلقياس تكوف   

 ىي النظري الوسط ودرجة درجة( ٛٚ) احملوري التفكَت دلقياس درجة أعلى تكوف بذلك( ٗ) ادللحق
 .درجة( ٜٖ) ادلقياس لدرجة األدىن ,واحلد( 8٘ٛ٘)

 التربوي البرنامج -ب
 :التربوي للبرنامج النظرية الخطوات -أولً 

 .نظرية إىل يستند اف البد برنامج فكل الربنامج بناء يف الباحثة إليها استندت اليت النظرية ربديد -ٔ
 بكافة التفكَت عملية ىو التعلم أف أكد , حيث( الذاكرة) بوزاف توين نظرية إىل الربنامج استند وقد

 (.ٖٖٔ: ٕ٘ٓٓ,بوزاف) ادلختلفة ادلواقف يف ادلتعلم ؽلارسو والذي واشكالو انواعو
 بناء يف منها استفادت واليت واألدبيات ادلصادر من عدد على الباحثة اطلعت الربنامج بناء ولغرض
 الًتبوي. الربنامج

 للبرنامج الجرائية الخطوات: ثانياً 
 البرنامج عنوان تحديد -0

 التفكَت تنمية يف بوزاف توين نظرية على مستند تربوي برنامج) بػ الربنامج عنواف ربديد مت حيث    
 (.اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري

 البرنامج اليها استند التي النظرية تحديد -2
 الفصل يف عنها احلديث مت واليت الذاكرة يف بوزاف توين نظرية على احلايل الًتبوي الربنامج استند حيث
 .الثاين

 للربنامج العامة األىداؼ ربديد -ٖ
 :إىل الربنامج ىدؼ حيث

 .احملوري التفكَت تنمية -
 :للربنامج اخلاصة األىداؼ -ٗ
 .الفعالة ادلذاكرة يف مهاراهتم تطوير إىل الطلبة مساعدة -
 .الدراسية ادلواد يف واألساسية اذلامة ادلعلومات على الًتكيز على الطلبة مساعدة -
 .بفاعلية الوقت إدارة على الطلبة مساعدة -
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 للموضوعات العامة األطر ذلم ػلدد ادللخصات فعمل واالستيعاب الفهم عملية يف الطلبة مساعدة -
 .منها ادلتفرعة والتفصيالت

 .ادلستقبل يف ذلا سيحتاج اليت ادلركزة ادلعلومات من بسجل الطلبة إمداد -
 بالربنامج. ادلستهدفة الفئة ربديد -٘

 مركز مدارس يف األحيائي العلمي اخلامس الصف بطلبة بالربنامج ادلستهدفة الفئة ربديد مت وقد     
 .كركوؾ زلافظة

 :للبرنامج األولية الصيغة -
 بالتفكَت العامة الربامج وكذلك احملوري بالتفكَت ادلتعلق الًتبوي األدب على الباحثة اطالع بعد      

 يف إليهم ادلشار اإلعدادية ادلرحلة يف الطلبة خبصائص ادلتعلق الًتبوي واألدب احملوري بالتفكَت واخلاصة
 . الربنامج من العاـ واذلدؼ الثاين الفصل

 التفكَت مهارات بعض لتنمية درساً ( ٘ٔ) صياغة مت , وقد الربنامج دروس بإعداد الباحثة قامت    
 واألدب الدراسات على االطالع خالؿ من الباحثة حددهتا اليت منها ادلتفرعة للمهارات وفقاً  احملوري
 على الربنامج دروس اعداد يف الباحثة استندت حيث بوزاف توين كتبو ما وخاصة هبا ادلتعلق الًتبوي
 (.العقل خرائط) نظريتو

( ٛ) من تتكوف األساس يف ىي اليت احملوري التفكَت دلهارات وفقاً  الربنامج دروس أعدت وحيث   
 التفكَت رلاالت من رلاالت( ٗ) الباحثة اختارت, فرعية مهارة( ٕٔ) إىل وتتفرع أساسية مهارات
 نظريتو على الباحثة استندت الذي بوزاف أشار كما( التحليل, التنظيم, التذكر, الًتكيز) ىي احملوري
 التعليم مراحل من مرحلة أي يف يتم أف ؽلكن التفكَت مهارات تعليم , أف لبحثها نظري كإطار

 .األخرى ادلهارات تعليم عن ينعزؿ أف ؽلكن مهارة كل تعليم أف على ويؤكد, ادلدرسي
 الفصل الرابع

 .عرض النتائج ومناقشتها
 الهدف األول -
اإلعدادية وقد ربقق ىذا اذلدؼ من خالؿ  ادلرحلة طلبة لدى احملوري التفكَت مستوى على التعرؼ   

تطبيق مقياس التفكَت احملوري على افراد عينة البحث اختبارًا قبلياً, إذ أظهرت النتائج بعد معاجلتها 
( درجة باضلراؼ معياري ٚ.ٕ٘إحصائيًا أف الوسط احلسايب ألفراد العينة يف االختبار القبلي قد بلغ )

( درجة , تبُت أف الوسط 8٘ٛ٘بالوسط الفرضي لالختبار والبالغ )( درجة وعند مقارنتو 8ٜٙٗقدره )
احلسايب لدرجات أفراد العينة أقل من الوسط الفرضي دلقياس التفكَت احملوري ولغرض التحقق من داللة 
الفرؽ بُت ادلتوسط احلسايب لدرجات أفراد العينة والوسط الفرضي دلقياس التفكَت احملوري مت استخداـ 
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( درجة عند مقارنتها بالقيمة 8ٔ٘ٔٔلتائي لعينة واحدة حيث بلغت القيمة التائية احملسوبة )االختبار ا
( , فقد  تبُت أف القيمة ٜٚ( ودرجة حرية )8ٓ٘ٓ( عند مستوى داللة )8ٕٕٔٙالتائية اجلدولية البالغة )

بُت ادلتوسطُت  التائية احملسوبة ىي أكرب من القيمة اجلدولية , وىذا يعٍت وجود فروؽ داؿ إحصائياً 
 ( يوضح ذلك.ٕٓاحلسابيُت ولصاٌف ادلتوسط الفرضي للمقياس , واجلدوؿ )

( يبين المتوسطين الحسابي والفرضي والنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة 20الجدول )
 والجدولية لكل أفراد عينة البحث.

 مستوى الداللة القيمة التائية االضلراؼ ادلعياري الوسط الفرضي الوسط احلسايب عدد العينة
 اجلدولية احملسوبة

 
ٛٓ 
 

 
ٕ٘8ٚ 

 
٘ٛ8٘ 

 
ٗ8ٜٙ 

 
ٔٔ8ٔ٘ 

 
ٕ8ٕٖٔ 

دالة احصائيًا عند 
 (8ٓ٘ٓمستوى داللة )

 الهدف الثاني:
 طلبة لدى احملوري التفكَت مهارات بعض تنمية يف بوزاف توين إىل نظرية مستند تربوي برنامج بناء   

 وىذا ربقق يف إجراءات الفصل الثالث.اإلعدادية ,  ادلرحلة
 الهدف الثالث:

 التفكَت مهارات بعض تنمية يف بوزاف توين نظرية على ادلستند الًتبوي الربنامج إىل فاعلية التعرؼ   
  -:اآلتية الفرضيات منو واشتقت اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدى احملوري

 -:األولى الفرضية
 في( إناث, ذكور) التجريبية المجموعة دراجات متوسط بين إحصائية دللة ذات فروق توجد ل )

 .اإلعدادية( المرحلة طلبة لدى المحوري التفكير لمستوى والبعدي القبلي الختبارين
مت ربليل البيانات اليت حصلت عليها الباحثة من تطبيق االختبارين القبلي والبعدي لقياس التفكَت     

احملوري باستخداـ االختبار التائي لعينتُت مًتابطتُت تبُت أف الوسط احلسايب للفرؽ بُت درجات اجملموعة 
( , وبلغت القيمة التائية 8٘ٓٙ( وباضلراؼ معياري قدره )8ٜٜ٘ٔالتجريبية للذكور واإلناث بلغ )

( 8ٓ٘ٓ( وعند مستوى داللة )8ٕٖٕٔ(, وىي أعلى من القيمة اجلدولية البالغة )8ٜ٘٘ٔاحملسوبة )
(, ويتضح من خالؿ النتائج ادلتعلقة بالفرضية االوىل إف ىناؾ فاعلية كبَتة للربنامج ٖٛوبدرجة احلرية )

 ( يوضح ذلك.ٕٕولصاٌف االختبار البعدي واجلدوؿ )الًتبوي اليت اعدتو الباحثة وفق نظرية توين بوزاف 
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( يبين الوسط الحسابي للفرق بين الدرجات والنحراف المعياري والقيمة التائية 22الجدول )
 المحسوبة والجدولية للمجموعة التجريبية )ذكور واإلناث(

 
 العدد

الوسط الحسابي للفرق 
 بين الدرجات

النحراف 
 المعياري

 مستوى الدللة القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة

 
40 
 

 
09,98 

 
0,80 

 
09,88 

 
2,220 

دالة إحصائيًا عند 
مستوى دللة 

(0,08) 

 -:الثانية الفرضية
 في( وإناث, ذكور) الضابطة المجموعة درجات متوسط بين إحصائية دللة ذات فروق توجد )ل

 .اإلعدادية( المرحلة طلبة لدى المحوري التفكير لمستوى والبعدي القبلي الختبارين
 التفكَت لقياس والبعدي القبلي االختبارين تطبيق من الباحثة عليها حصلت اليت البيانات ربليل مت   

 درجات بُت للفرؽ احلسايب الوسط أف وبعد استخداـ االختبار التائي لعينتُت مًتابطتُت تبُت احملوري
 التائية القيمة وبلغت( 8ٗ٘ٓ) قدره معياري وباضلراؼ( 8ٕٓ) بلغ واإلناث للذكور الضابطة اجملموعة
 وبدرجة( 8ٓ٘ٓ) داللة مستوى وعند( 8ٕٖٕٔ) البالغة اجلدولية القيمة من أقل وىي( 8ٕٛٓ) احملسوبة

أف للربنامج الًتبوي فاعلية كبَتة من  الثانية بالفرضية ادلتعلقة النتائج خالؿ من ويتضح( ٖٛ) احلرية
 .ذلك يوضح( ٖٕ) ار القبلي والبعدي للمجموعتُت التجريبية للذكور وإناث , واجلدوؿخالؿ االختب

 التائية والقيمة المعياري والنحراف الدرجات بين للفرق الحسابي الوسط يبين (22) الجدول
 (واإلناث الذكور)الضابطة  للمجموعة والجدولية المحسوبة

 
 العدد

الوسط الحسابي للفرق 
 بين الدرجات

النحراف 
 المعياري

  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة مستوى الدللة

 
40 
 

 
0,2 

 
0,48 

 
0,21 

 
2,220 

غير دالة إحصائيًا عند 
 (008مستوى دللة )

 -:الثالثة الفرضية
 في( الذكور) التجريبية المجموعة درجات متوسط في إحصائية دللة ذات فروق توجد )ل

 .( اإلعدادية المرحلة طلبة لدى المحوري التفكير مستوى في والبعدي القبلي الختبارين
استخدـ االختبار التائي لعينتُت مًتابطتُت ومت حساب الفرؽ بُت متوسط درجات اجملموعة التجريبية 

( درجة ومتوسط 8ٕ٘ٔ٘للذكور يف االختبارين القبلي والبعدي فكاف متوسط درجات االختبار القبلي )
( باضلراؼ 8ٕٕ٘٘( درجة وادلتوسط احلسايب للفرؽ بُت الدرجات )8ٖٓٛٚر البعدي )درجات االختبا
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( وىي اعلى من اجلدولية البالغة 8ٜٗٛٔوبلغت القيمة التائية احملسوبة ) ( درجة8ٖٙ٘معياري قدره )
 ادلتعلقة النتائج خالؿ من ( ويتضحٜٔ( عند درجة حرية )8ٓ٘ٓ( عند مستوى داللة )8ٕٖٕٔ)

 ولصاٌف بوزاف توين نظرية وفق الباحثة أعدتو الذي الًتبوي للربنامج كبَتة فاعلية ىناؾ أف ثالثةال بالفرضية
 ( يوضح ذلك.ٕٗالبعدي, واجلدوؿ ) االختبار

 ( يبين الوسط الحسابي للفرق بين الدرجات والنحراف المعياري والقيمة التائية24الجدول )
 المحسوبة والجدولية للمجموعة التجريبية الذكور في الختبارين القبلي والبعدي.

االضلراؼ  ادلتوسط احلسايب العدد
 ادلعياري

 مستوى الداللة القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة الفرؽ البعدي القبلي

 
ٕٓ 
 

 
٘ٔ8ٕ٘ 

 
ٖٚ8ٓٛ 

 
ٕٕ8٘٘ 

 
٘8ٖٙ 

 
ٔٛ8ٜٗ 

 
ٕ8ٕٖٔ 

مستوى دالة احصائيًا عند 
 (8ٓ٘ٓداللة )

 -:الرابعة الفرضية
 في( الذكور) الضابطة المجموعة درجات متوسط في إحصائية دللة ذات فروق توجد )ل

 اإلعدادية(. المرحلة طلبة لدى المحوري التفكير مستوى في والبعدي القبلي الختبارين
 اجملموعة درجات متوسط بُت الفرؽ حساب وبعد استخداـ االختبار التائي لعينتُت مًتابطتُت وبعد

 درجة( ٖ٘) القبلي االختبار درجات متوسط كاف والبعدي القبلي االختبارين يف للذكور الضابطة
( 8ٔ٘ٓ) الدرجات بُت للفرؽ احلسايب وادلتوسط درجة( 8ٜٕ٘٘) البعدي االختبار درجات ومتوسط
 اجلدولية من أقل وىي( 8ٛٚٔ) احملسوبة التائية القيمة , وبلغت درجة( 8ٖٙٓ) قدره معياري باضلراؼ

 ( يوضح ذلك.ٕ٘, واجلدوؿ )(ٜٔ) حرية درجة عند( 8ٓ٘ٓ) داللة مستوى عند( 8ٕٖٕٔ) البالغة
 التائية والقيمة المعياري والنحراف الدرجات بين للفرق الحسابي الوسط يبين( 28) الجدول

 والبعدي القبلي الختبارين في الذكور الضابطة للمجموعة والجدولية المحسوبة
 

 العدد
االضلراؼ  ادلتوسط احلسايب

 ادلعياري
  القيمة التائية

 اجلدولية احملسوبة الفرؽ البعدي القبلي مستوى الداللة

 
ٕٓ 
 

 
ٖ٘ 

 
ٕ٘8ٜ٘ 

 
ٓ8ٔ٘ 

 
ٓ8ٖٙ 

 
ٔ8ٛٚ 

 
ٕ8ٕٖٔ 

غَت دالة احصائيًا عند 
 (8ٓ٘ٓمستوى داللة )

 -:الخامسة الفرضية
 في( اإلناث) التجريبية المجموعة درجات متوسط في إحصائية دللة ذات فروق توجد )ل

 .اإلعدادية( المرحلة طلبة لدى المحوري التفكير مستوى في والبعدي القبلي الختبارين
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 فكاف والبعدي القبلي االختبارين يف لإلناث التجريبية اجملموعة درجات متوسط بُت الفرؽ حساب مت
 درجة( 8ٓ٘ٔٚ) البعدي االختبار درجات ومتوسط درجة( 8ٖٚ٘) القبلي االختبار درجات متوسط

 القيمة وبلغت درجة( 8ٕٙٙ) قدره معياري باضلراؼ( 8ٖ٘ٚٔ) الدرجات بُت للفرؽ احلسايب وادلتوسط
 عند( 8ٓ٘ٓ) داللة مستوى عند( 8ٕٖٕٔ) البالغة اجلدولية من أعلى , وىي( 8ٕٚٔٔ) احملسوبة التائية
 للربنامج كبَتة فاعلية ىناؾ أف اخلامسة بالفرضية ادلتعلقة النتائج خالؿ من ويتضح ,( ٜٔ) حرية درجة

 يوضح( ٕٙ) واجلدوؿ البعدي, االختبار ولصاٌف بوزاف توين نظرية وفق الباحثة أعدتو الذي الًتبوي
 .ذلك

 التائية والقيمة المعياري والنحراف الدرجات بين للفرق الحسابي الوسط يبين (20) الجدول
 والبعدي. القبلي الختبارين في اإلناث التجريبية للمجموعة والجدولية المحسوبة

 
 العدد

النحراف  الوسط الحسابي
 المعياري

  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الفرق البعدي القبلي مستوى الدللة

 
20 
 

 
82,2 

 
20,08 

 
02,28 

 
0,02 

 
00,22 

 
2,220 

عند دالة احصائيًا 
مستوى دللة 

(0,08) 
 -:السادسة الفرضية

 في( اإلناث) الضابطة المجموعة درجات متوسط في إحصائية دللة ذات فروق توجد )ل
 .اإلعدادية( المرحلة طلبة لدى المحوري التفكير مستوى في والبعدي القبلي الختبارين

 اجملموعة درجات متوسط بُت الفرؽ حساب وبعد استخداـ االختبار التائي لعينتُت مًتابطتُت مت   
 درجة( 8ٕٚ٘) القبلي االختبار درجات متوسط فكاف والبعدي القبلي االختبارين يف لإلناث الضابطة
( 8ٕ٘ٓ) الدرجات بُت للفرؽ احلسايب وادلتوسط درجة( 8ٕٛ٘٘) البعدي االختبار درجات ومتوسط
 اجلدولية من أقل , وىي( 8ٜٔٔ) احملسوبة التائية القيمة وبلغت درجة( 8٘٘ٓ) قدره معياري باضلراؼ

 .ذلك يوضح( ٕٚ) واجلدوؿ ,(ٜٔ) حرية درجة عند( 8ٓ٘ٓ) داللة مستوى عند( 8ٕٖٕٔ) البالغة
 التائية والقيمة المعياري والنحراف الدرجات بين للفرق الحسابي الوسط يبين( 22) الجدول

 والبعدي. القبلي الختبارين الضابطة لإلناث في للمجموعة والجدولية المحسوبة
 

 العدد
النحراف  الوسط الحسابي

 المعياري
  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الفرق البعدي القبلي مستوى الدللة

 
20 
 

 
82,2 

 
82,18 

 
0,28 

 
0,88 

 
0,09 

 
2,220 

غير دالة احصائيًا عند 
 (0,08مستوى دللة )
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 -:السابعة الفرضية
 ومتوسط( الذكور) التجريبية المجموعة درجات متوسط في إحصائية دللة ذات فروق توجد )ل

 لدى المحوري التفكير مستوى في البعدي الختبار في( اإلناث) التجريبية المجموعة درجات
 .اإلعدادية( المرحلة طلبة
لعينتُت مستقلتُت متساويتُت يف  مت اختبار الفرؽ بُت ىذين ادلتوسطُت باستخداـ االختبار التائي    

العدد حساب متوسط درجات اجملموعتُت التجريبية للذكور واإلناث يف االختبار البعدي فكاف متوسط 
( درجة ومتوسط درجات االختبار البعدي لإلناث 8ٖٓٛٚدرجات االختبار البعدي للذكور )

ناث , وبلغت القيمة التائية ( لإل8ٕٛٗ( للذكور و)8ٜٛٙ( درجة باضلراؼ معياري قدره )8ٓ٘ٔٚ)
( ودرجة 8ٓ٘ٓ( عند مستوى داللة )8ٕٖٕٔ( , وىي أقل من القيمة اجلدولية البالغة )8ٗ٘ٔاحملسوبة )

 ( يوضح ذلك.ٕٛ( , واجلدوؿ )ٖٛحرية )
( يبين الوسط الحسابي والنحراف المعياري والقيمة التائية للمجوعتين التجريبية 21الجدول )

 الختبار البعديللذكور واإلناث في 
  نوع العينة

 العدد
الوسط 

 الحسابي
النحراف 

 المعياري
  القيمة التائية 

 الجدولية المحسوبة مستوى الدللة

 
 ذكور

 
20 

 
22,01 

 
0,91 

 
 

0,48 

 
 

2,220 

غير دالة احصائيًا عند 
 (0,08مستوى دللة )

 
 إناث

 
20 

 
20,08 

 
4,12 

 تفسير النتائج -
تشَت النتائج اليت مت عرضها يف ىذا الفصل أف ىناؾ فروقًا بُت درجات االختبارين القبلي والبعدي     

للمجموعتُت التجريبية )ذكور وإناث( والنتيجة لصاٌف االختبار البعدي وقد يعود ذلك إىل أف اجملوعتُت 
نظرية توين بوزاف يف تنمية التفكَت  التجريبية )ذكور وإناث( اليت طبق عليهم الربنامج الًتبوي ادلستند على

احملوري اسهمت بشكل كبَت يف طريقة معاجلة ادلعلومات وتنظيمها وربسُت مستوى التحصيل الدراسي 
 لدى الطلبة .

 الخامس الفصل
 :يلي ما الباحثة استنتجت البحث إليها توصل الذي النتائج ضوء يف -
 حققو ما التدريبية, وىذا واألنشطة الًتبوي الربنامج خالؿ من تنميتو ؽلكن احملوري التفكَت إف -ٔ

 .احلايل البحث
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 تغَت ىناؾ ظهر إذ احملوري, التفكَت تنمية يف فاعلية بوزاف توين نظرية إىل ادلستند الًتبوي للربنامج إف -ٕ
 .عرضها مت اليت النتائج خالؿ من الطلبة لدى احملوري التفكَت مستوى يف واضح

 الفعالة ادلشاركة خالؿ من فاعليتهم وزيادة الطلبة انتباه جذب يف كبَتة فاعلية الًتبوي للربنامج إف -ٖ
 .متغَتىا تنمية يف الربنامج حققتها اليت االغلابية النتائج على انعكست واليت ونشاطاتو الربنامج دروس يف
 الذكور اجلنسُت كال من للطلبة بالنسبة احملوري التفكَت تنمية يف كبَتة فاعلية الًتبوي للربنامج إف -ٗ

 .واإلناث
 :يلي دبا الباحثة توصي البحث اليها توصل اليت النتائج إىل استناداً 

 ادلرحلة طلبة على والًتبويُت ادلختصُت قبل من وتطبيقو ونشاطاتو الربنامج دروس من االستفادة -ٔ
 .اإلعدادية

 عند الدراسية ادلادة زلتوى عرض طرائق ضمن للتدريس حديثة كطريقة بوزاف توين نظرية تضمُت -ٕ
 .الدراسية ادلناىج تأليف

 يف بوزاف توين طريقة استخداـ على اخلدمة واثناء قبل وادلدرسُت للمعلمُت تدريبية دورات إجراء -ٖ
 .التدريس

 احملوري التفكَت مهارات شلارسة يف تطويرىم هبدؼ وادلدرسُت للمعلمُت تدريبية دورات إجراء -ٗ
 .طلبتهم لدى وتنميتها

 :وىي مستقبلية دراسات إجراء الباحثة تقًتح احلايل للبحث استكماالً  -
 اخرى دراسية مرحلة على احملوري التفكَت لتنمية الباحثة قبل من ادلعد الًتبوي الربنامج فاعلية دراسة -ٔ

 .واجلامعة وادلتوسط االبتدائية كادلرحلة الطلبة من
 .  اإلغلايب التفكَت قدرات تنمية يف بوزاف توين نظرية إىل مستند تربوي برنامج فاعلية دارسة -ٕ
 .التأملي التفكَت تنمية يف بوزاف توين نظرية إىل مستند تربوي برنامج فاعلية دارسة -ٖ
 .النموذجُت بُت الفرؽ دلعرفة أخرى إثرائية ظلاذج على دراسة -ٗ
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 المصادر والمراجع -
, عماف, والتوزيع للنشر ادلسَتة دار, الًتبوي النفس علم(, ٕٙٓٓ)علي زلمد صاٌف, جادو أبو -ٔ

 االردف.
 .االردف, ,عماف ادلسَتة دار ,ٚط الًتبوي, النفس علم(, ٜٕٓٓ) علي زلمد صاٌف جادو, أبو -ٕ
ادلسَتة, (, تعليم التفكَت النظرية والتطبيق, دار ٕٚٔٓأبو جادو, صاٌف زلمد وزلمد بكر نوفل) -ٖ

  عماف, االردف.
 العليمة دار, ٔط, النفس وعلم الًتبية يف والتقوًن القياس(,ٕٕٓٓ)وآخروف, مرواف, حويج أبو -ٗ

 .االردف, عماف والتوزيع للنشر الدولية
, والتوزيع للنشر الكتب عامل, الًتبوية ادلؤسسات يف الشاملة اجلودة(, ت.ب)فرج حافظ, اضبد -٘

 .السعودية العربية ادلملكة, الرياض
 وتنمية التحصيل يف وادلفاىيمية الذىنية اخلرائط استخداـ أثر(, ٕٙٔٓ)صليب زلمود عبَت, دياؾ أبو -ٙ

, ماجستَت رسالة, فلسطُت يف العلـو يف االساسي السادس الصف طالبات لدى االبداعي التفكَت
 .االنًتنيت من, الوطنية النجاح جامعة

, الثانوية ادلرحلة يف التاريخ معلم تواجو اليت التدريس صعوبات(, ٕٗٓٓ)يوسف بن سيف, األغربي -ٚ
 .والتعليم الًتبية وزارة, االوؿ العدد, الًتبية رسالة, اصالحها ومقًتحات

 مكتبة, زلي عبداهلل ابراىيم. د ترصبة, العلمية حياتنا يف النفس علم( ت.ب)أس. كارؿ, برهنارت -ٛ
 .العراؽ, بغداد, أسعد

 والنشر للطباعة العريب البياف دار, مكي عبداهلل ترصبة, عقلك استخدـ(, ٜٜٜٔ)توين, بوزاف -ٜ
 .لبناف, بَتوت, والتوزيع

 (.االنًتنيت من, )جرير مكتبة, ذاكرتك استخدـ(, ٕٓٓٓ)توين, بوزاف -ٓٔ
 والنشر للطباعة العريب البياف دار, مكي عبداهلل ترصبة, عقلك استخدـ(, ٕٕٓٓ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٔٔ

 .لبناف, بَتوت, والتوزيع
 .السعودية, الرياض, اجلرير مكتبة, العقل خرائط(, ٕ٘ٓٓ)وباري توين, بوزاف -ٕٔ
 .لبناف, بَتوت, الطليعة دار, ٔط, التجرييب النفس علم إىل مدخل(, ٕٓٓٓ)كماؿ, بكداش -ٖٔ
 دار ,ٔط والنفسية, الًتبوية العلـو يف وتطبيقاتو اإلحصاء(: ٕٛٓٓ)توفيق اجلبار عبد البيايت, -ٗٔ

 .عماف إثراء,
 جوف دار الًتبوي, النفس علم أساسيات( : ٜٗٛٔ) عدس الرضبن وعبد الدين زليي , توفيق -٘ٔ

 .األردف , والنشر للطباعة
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, ٕط, والبحث والتعلم للتدريس دليل ونظرياتو التفكَت اطر(, ٕٓٔٓ)جابر احلميد عبد, جابر -ٙٔ
 .االردف, عماف, ادلسَتة دار
 الكتاب دار , ٔط , العُت , وتطبيقاتو مفاىيم التفكَت تعليم ,(ٜٜٜٔ)  فتحي , جرواف -ٚٔ

 ادلتحدة. العربية اإلمارات اجلامعي
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