
 2014،.8 العدد  )A،الجزء ( 32مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد

 

222 
https://doi.org/10.30684/etj.32.8A17 
2412-0758/University of Technology-Iraq, Baghdad, Iraq 
This is an open access article under the CC BY 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

 
Thinking Patterns &Cognitive strategies Appropriate for 

the study of Curriculum in Architectural Departments 

    
Dr. Suha Hassan AL-Dahwi   
Architectural Engineering Department,University of Technology / Baghdad. 
Suhadahwi@yahoo.com 

Dr. Nawfal Joseph Rizco                     
Architectural Engineering Department,University of Technology / Baghdad. 
Mahabanawfal@yahoo.com 
 

Received on: 3/2/2014        &       Accepted on: 6/4/2014 

ABSTRACT:                                                                                                                                                   
      Due to the inclusion of the study topics in the departments of architecture on 
the fields of humanities and natural sciences so the study of curriculum for 
courses in different stages has varied ,and as a result the patterns of thinking 
required to deliver and to clarify these tuition of curriculum to students  due to 
different topics of each subject, and this has formed the research problem which 
was that " there is a  lack of a clear vision that linking kinds of thinking which 
appropriate  to study  vocabulary in this  school stage in the departments of 
architecture in Iraq. Hence the research has sought to clarify the relationship 
between the type of thinking required to deliver and explain the different types of 
the study vocabulary approved in the departments of architecture in Iraq and for 
all academic levels. The research methodology rely to clarify what is meant by 
thinking, types and characteristics associated with each type, and then clarifying 
the type of problem solving that requires to be resolved in those courses at this 
stage in order to reach to combine between types of solutions to problems for the 
academic vocabulary and types of thinking required to solve them. And Due to 
the connection between  Thinking Patterns and Cognitive strategies , so they 
have been assigned and compromised with each type of the thinking Patterns as 
they are recommended to Activate each kind  of thinking Patterns that are belong 
to each of the curriculum to each subject of the curriculum.It was between the 
results of the research that has been carrying out the link between types of 
vocabulary study at that stage of study and type and characteristics of thought 
patterns required to solve the knowledge or educational  problems of those 
vocabulary, and also clarifying the linkage between thinking Patterns and the 
Cognitive Strategies, in order to focus on when making those vocabulary by 
lecturers in order to accomplish the goals of cognitive or educational for those 
curriculum in a faster, easier and simpler way for the lecturer and student. 
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 :  الخالصة
نظرا لشمول موضوعات الدراسة في أقسام الھندسة المعماریة على مجالي العلوم االنسانیة       

مطلوبة ال أنماط التفكیرتنوعت المعمول بھا كنتیجة والدراسیة  موادوالطبیعیة فقد تنوعت ال
الدراسیة  ادةبحسب الموضوع الخاص بتلك المالى الطلبة  الدراسیة وادالمألیصال وتوضیح تلك 

, وعلیھ فقد تشكلت مشكلة البحث في عدم وجود رؤیة واضحة تربط بین نوع التفكیر المناسب 
من ھنا في أقسام الھندسة المعماریة في العراق .والدراسیة وحسب المرحلة الدراسیة  ادةونوع الم

االنواع المختلفة فقد سعى البحث الى توضیح العالقة بین نوع التفكیر المطلوب ألیصال وتوضیح 
ولكافة المراحل الدراسیة الدراسیة المعتمدة في أقسام الھندسة المعماریة في العراق  من المواد

بطة بكل أعتمد البحث في منھجیتھ على توضیح المقصود بالتفكیر وأنواعھ والخصائص المرت.
الدراسیة في تلك المرحلة الدراسیة   ة التي یتطلب حلھا في تلك المادة,ومن ثم بیان نوع المشكلنوع 

الدراسیة وأنواع التفكیر المطلوبة  وادالجمع بین أنواع حلول المشاكل للم الوصول الى بھدف
دیدھا وموائمتھا مع كل , ونظرا ألرتباط انماط التفكیر باستراتیجیات أدراك معینة فقد تم تحلحلھا 

المنھج  ادة من موادالتفكیر بھدف تفعیلھا في تنمیة نمط التفكیر المطلوب لتلك الم نوع من أنواع
الدراسیة في تلك المرحلة  ع الموادانوأوقد كان من بین نتائج البحث أن تم الربط بین . الدراسي

, وكذلك  المعرفیة لتلك المواد ل المشاكللح ةالتفكیر المطلوبانماط وخصائص الدراسیة ونوع 
ربط انماط التفكیر المختلفة مع أستراتیجیات أدراك معینة من شأنھا تفعیل ذلك النمط من التفكیر 

االھداف  وذلك ألنجازمن قبل المحاضرین  موادبقصد التركیز علیھا عند تقدیم تلك ال عن غیره
 . نسبة للمحاضر والطالب وأبسط وأسھلبطریقة اسرع  موادلتلك ال أو التربویة  المعرفیة

  
 مشكلة البحث : 

المناھج الدراسیة في اقسام  وادملالمناسبة  "عدم وجود تصور عن انماط التفكیر
 ".  الھندسة المعماریة 

 
 ھدف البحث :

 موادل المناسبةانماط التفكیر  یتحرى تاسیس اطار نظري مفاھیمي یسعى البحث الى
 .الھندسة المعماریة المناھج الدراسیة في اقسام 

 
  -:  تآلیة انجاز ھدف البحث تتضمن

 
 أوال / ( الجانب النظري) 

 دراسة المقصود بالتفكیر كعملیة عقلیة بشكلھا العام . )1
 التفكیر وخصائص كل نوع تحدیدا .انماط دراسة أنواع  )2
المناھج  المرتبطة بموادبشكل عام وخصوصا تلك المشاكل حلول دراسة انواع  )3

 سة المعماریة .دفي أقسام الھن الدراسیة
 دراسة المقصود باستراتیجیات االدراك وعالقتھا بأنماط التفكیر المختلفة . )4

  
 ثانیا / ( الجانب العملي ) 

بناء اطار نظري مفاھیمي یتم فیھ تثبیت خصائص انماط التفكیر عموما والمستخلصة  .1
 عن االدبیات السابقة .

الدراسیة في اقسام الھندسة المعماریة  المواد مع خصائص أنماط التفكیر موائمةتحري  .2
 . ولكافة المراحل الدراسیة

موائمة انماط التفكیر مع أستراتیجیات االدراك المناسبة لھا التي من شانھا تفعیل ذلك  .3
 .الدراسیة ادةالنمط من التفكیر دون غیره وحسب طبیعة حلول المشاكل الخاصة بتلك الم

 
 فرضیة البحث :     
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حلول مشاكل  وخصائص أنماط التفكیر المتعددة  بین الموائمةمكن من خالل " ی
ولكافة المراحل  مناھج الدراسیة في أقسام الھندسة المعماریة في العراقال مواد

وبالتالي التشدید على مادة التعرف على انماط التفكیر المناسبة لكل  الدراسیة, 
من خالل تفعیل   لكافة المراحلالمادة الدراسیة ول تدریس تلك تحقیقھا خال

أستراتیجیات االدراك المناسبة لذلك النوع من التفكیر وحسب الطبیعة العلمیة 
 ."الدراسیة  المادة لحلول مشاكل تلك 

 : المقدمة
عموما عملیة عقلیة بموجبھا یفھم الفرد أو یعي أو یدرك موضوعا معینا أو جوانب  التفكیر        

التفكیر أداة فعالة لتحقیق األھداف البحثیة والتربویة والمعرفیة والتعامل مع معینة في موقف ما .و
المشكالت والصعوبات التي تواجھ عملیة حل المشكالت عموما والتربویة منھا بشكل خاص. ان 

واعیا بخصائص انماط التفكیر  التفكیر ھو العامل الحاسم في قضایا النجاح وكلما كان المحاضر
أقدر على انجاز مھامھ التدریسیة بنجاح. ان قیمة الفكرة أو العملیة الفكریة مستمدة  المختلفة كان 

من نوعھا وكیفیتھا فھذا ھو الذي تقوم علیھ حصانة التعلیل وسداد التعمیم ودقة التطبیق. وتتضمن 
اشكال ھذه العملیة الحكم والتجرید واالدراك واالستدالل والخیال والتذكر والتنبؤ كل ھذه العملیات 

المناھج الدراسیة عموما مرتبط أصال  موادمن التفكیر .ان عملیة حل المشكالت الخاصة ب
اكثر من أعتمادھا على االدراك , وعلى المعالجات  انماط التفكیربخصائص معینة من 

الظاھریة,وكون الباحث أحد اعضاء الھیئة التدریسیة في قسم الھندسة المعماریة فقد تم تشخیص 
عدم وجود تصور واضح عن انماط التالیة في سیر العملیة التدریسیة في القسم, وھي : " المشكلة 

في اقسام الھندسة  المناھج الدراسیة على أختالف موضوعاتھا وادمالتفكیر المناسبة لحل مشاكل 
المناسبة لحل مشاكل  انماط التفكیرتحري الى  سعى البحث.وعلیھ فقد  المعماریة  في العراق

لمناھج الدراسیة في اقسام الھندسة المعماریة تحدیدا في العراق بأعتبار ان عملیة ا مواد
تحقیق او أنجاز االھداف المعرفیة االعمال المعرفي ھي عملیة فكریة باألساس الغرض منھا 

في المنھج الدراسي للمراحل الدراسیة الخمسة بدءا من الصف  موادالمطلوبة من ادخال تلك ال
الدراسیة   موادالصف الخامس. وقد كان من بین نتائج البحث أن تم الربط  بین كل الاالول ولغایة 

في كافة مراحل الدراسات االولیة بخصائص ألنماط تفكیر معینة االكثر مناسبة لھا بالنظر الى 
 الدراسیة . موادطبیعة حلول المشاكل االكثر أرتباطا بتلك ال

 
 مفھوم التفكیر : -1

 : عملیة التفكیر -1-1 
عملیة عقلیة تساعدنا على فھم المشكلة وحلھا او ایجاد الحلول والبدائل والحكم علیھا  التفكیر     

وتقویمھا وعقد المقارنات والوقوف على ایجابیات المسألة وسلبیاتھا  والتمییز بین وجھات النظر 
وحكم الواقع بین  واالنطباعات والمواقف الشخصیة وبین العلل العلمیة والوقائع بین حكم القیمة

یعني كذلك  المحاكمة العقلیة والمنطقیة والنظر في االمور و , ماھو كائن وما یجب ان یكون 
والقضایا والمعارف التي تتمتع والتي ال تتمتع بالصدق وكذلك النظر في االراء العاطفیة 

یة , انھ أي التفكیر واالحاسیس والمشاعر الوجدانیة والنظر الى الواقع من خالل الواقعیة والمعقول
ي الشخصي والسبب العلمي بین رات العقلیة یمیز بین الرأي والرأومن خالل استخدامھ المھا

 الذاتیة والموضوعیة .
فالتفكیر في أبسط تعریف لھ عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلیة التي یقوم بھا الدماغ عندما     

أكثر من الحواس الخمسة : اللمس والبصر  یتعرض لمثیر یتم استقبالھ عن طریق واحدة أو
والسمع والشم والذوق. والتفكیر بمعناه الواسع عملیة بحث عن معنى في الموقف أو الخبرة. وقد 

ً آخر، ویتطلب  ً   حینا التوصل   (Barell ,1991:271 )یكون ھذا المعنى ظاھراً حینا وغامضا
 التي یمر بھا الفرد. إلیھ تأمال إمعان نظر في مكونات الموقف أو الخبرة

ھناك العدید من التعریفات المختلفة والمتباینة أحیاناً حول مفھوم التفكیر ، ومن أبرزھا  
الذي یرى بأنھ: " عملیة عقلیة معرفیة وجدانیة علیا تبنى على  )1995,مجدي حبیب (تعریف 

یات العقلیة كالتذكر محصلة العملیات النفسیة األخرى كاإلدراك واإلحساس والتخیل، وكذلك العمل
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والتجرید والتعمیم والتمییز والمقارنة واالستدالل، وكلما اتجھنا من المحسوس إلى المجرد كان 
). أما (برویر) فیرى أن التفكیر " مفھوم افتراضي یشیر 24,ص1995حبیب,التفكیر أكثر تعقیداً (

نحو مقصود، وموجھ نحو إلى عملیة داخلیة تعزى إلى نشاط ذھني معرفي تفاعلي انتقائي على 
مسألة ما، أو اتخاذ قرار معین، أو إشباع رغبة في العلم، أو إیجاد معنى أو إجابة عن سؤال معین، 

 )16,ص1995ویتطور التفكیر لدى الفرد تبعاً لظروفھ البیئیة المحیطة بھ.( برویر,
ء حل ) بأن التفكیر: " ذلك الشيء یحدث في أثنا7,ص1999ومن جانبھ یرى (الحارثي,

مشكلة، وھو الذي یجعل للحیاة معنى .. وھو عملیة واعیة یقوم بھا الفرد عن وعي إدراك ولكنھا 
 ال تستثنى الالوعي .. وتتأثر بالسیاق االجتماعي والسیاق الثقافي الذي تتم فیھ ..".

) فیقول بأنھ : " عملیة كلیة نقوم عن طریقھا بمعالجة عقلیة 12,ص1999أما (جروان,. 
ت الحسیة والمعلومات المسترجعة لتكوین األفكار أو استداللھا أو الحكم علیھا، وھي للمدخال

عملیة غیر مفھومة تماماً، وتتضمن اإلدراك والخبرة السابقة والمعالجة والواعیة واالحتضان 
 والحدس، وعن طریقھا تكتسب الخبرة معنى".

ھا اإلنسان ما دام عقلھ سلیماً، وبناء على ذلك فإن التفكیر عملیة عقلیة متواصلة، یقوم ب
وعلى وجھ الخصوص حین یتعرض لمعضلة أو حین یرغب في تحقیق مكسب، وتتأثر بثقافة 

 اإلنسان وخبراتھ وبیئتھ وبالظروف المحیطة بھ، وتفیده في حل مشكالتھ وفي اتخاذ قراراتھ.
 تمثل في أنھ: ومن خالل التعریفات السابقة یتضح أن العناصر المكونة لعملیة التفكیر ت

ـ عملیات معرفیة معقدة (مثل حل المشكالت) وأقل تعقیداً (كاالستیعاب والتطبیق  1
 واالستدالل) وعملیات توجیھ وتحكم فوق معرفیة.

 ـ معرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموضوع. 2
 ـ استعدادات وعوامل شخصیة (اتجاھات، حاجات، میول). 3

 
 مكونات مفھوم التفكیر  -1-2

 ):26,ص1995حبیب,التفكیر مفھوم معقد یتألف من ثالثة مكونات ھي ( إن
عملیات معرفیة معقدة ( مثل حل المشكالت ) وأقل تعقیداً ( كاالستیعاب والتطبیق   .1

 واالستدالل )، وعملیات (توجیھ وتحكم فوق معرفیة) .
 معرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموضوع.  .2
 ات، موضوعیة، میول ).استعدادات وعوامل شخصیة ( اتجاھ  .3

 
 أھداف عملیة التفكیر  -1-3

 -أن أھداف عملیة التفكیر ھي: )17,ص1995.( برویر,یرى 
 بھا؛ التعرف على االفتراضات غیر المصرح .1
 التمییز بین الحقائق والفرضیات؛ .2
 التمییز بین المقدمات والنتیجة المترتبة علیھا؛ .3
 األفراد والجماعات؛التعرف على الدوافع والتمییز بینھا في سلوك  .4
 التمییز بین العبارات المتضمنة لحقائق وتلك الدالة على مبادئ عامة أو أقوال مأثورة؛ .5
 استیعاب العالقات المتداخلة بین األفكار الواردة في نص معین؛ .6
 التمییز بین عالقات السبب والنتیجة وغیرھا من العالقات؛ .7
 ھین أو الحجج أو المناقشات؛القدرة على تحري المغالطات المنطقیة في البرا .8
 التمییز بین العبارات ذات الصلة بالموضوع وتلك التي ال ترتبط بھ؛ .9

 القدرة على التحقق من درجة االتساق بین الفرضیات والمعلومات المعطاة أو المسلمات؛ .10
ي أو التعرف على الحقائق واالفتراضات األساسیة بالنسبة لحجة أو برھان أو رأي علم .11

 ؛تنظیري
 تعرف على العالقات السببیة والتفصیالت المھمة وغیر المھمة في سرد تاریخي؛ال .12
 التعرف على وجھة نظر الكاتب أو تحیزه في سرد تاریخي؛ .13
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 :   (Thinking Patterns) أنماط التفكیر    -1-4
للتفكیر نوعان أساسیان؛ تفكیر عرضي، وتفكیر مقصود، والتفكیر العرضي ال یتطلب جھداً   

، وال یحتاج إلى خطوات منظمة، وإنما یعرض لصاحبھ بطریقة آلیة بسیطة كأن یجیب على كبیراً 
سؤال سھل أو نحو ذلك. وأما التفكیر المقصود فھو الذي یقود إلى اإلبداع وفق خطوات مسلسلة 
ومنظمة، ویتطلب عناًء كبیراً وخبرات ونظریات وقوانین مختزنة، یستفاد منھا في التوصل إلى 

مطلوب، وھو عملیة معقدة تكشف عن ممارسات الناس المتباینة، وتتبوأ مستوى عالیاً بین الحل ال
ً متطوراً كالقدرة على التعامل مع المشكالت، أو اتخاذ  مستویات النشاط العقلي التي تنتج سلوكا

 )10,ص2009قرارات، أو محاولة فھم قضایا معقدة.(عبد الھادي,
) أن عملیة التفكیر تمر بأربعة مستویات 21,ص1976(جوزیف,وبالنسبة لمستویات التفكیر فیرى 

 ھي:
ـ مستوى الضوابط المعرفیة التي تعد من القرارات األساسیة في عملیة اكتساب المعرفة  1

 وتوجیھ عملیات الفكر.
ـ مستوى تعلم كیفیة التعلم، وھي الطرق التي تساعد في تنظیم إجراءات الحصول على  2

 المعرفة وتعدیلھا.
 ـ مستوى التفكیر المرتبط بالمحتوى المعرفي. 3
 ـ مستوى التفكیر التأملي. 4

ً عدة للتمییز بین نوع وآخر من أنواع التفكیر، وربما كان تعدد      وقد استخدم الباحثون أوصافا
أوصاف التفكیر وتسمیاتھ أحد الشواھد على مدى اھتمام الباحثین بدراسة موضوع التفكیر وفك 

أت المحاوالت الجادة لقیاس الذكاء بعد منتصف القرن التاسع عشر. ومن األوصاف رموزه منذ بد
نورد من أنماط التفكیر والتصنیفات التي أصبحت تحمل دالالت ذات معنى في الدوائر األكادیمیة 

 ما یلي:
: وھو من أبسط أشكال التفكیر , حیث یتعامل الفرد  (Sensory Thinking)التفكیر الحسي  -1

مشاھدتھ أو سمعھ فقط , أي أن المثیرات الحسیة یجب أن تكون مصاحبة لعملیة   یستطیع مع ما
التفكیر . ویعتمد ھذا النمط من التفكیر على التآزر الحسي الحركي تجاه المثیرات والمواقف , مما 

 .)24,ص2002یعطي ھذا التآزر سیطرة على تفكیر الفرد . (جروان ,
 
على القدرة في  : ویعتمد ھذا النمط من التفكیر (Concrete Thinking) التفكیر المادي -2  

والوقائع المادیة الحسیة ألثبات وجھة نظر أو تدعیم سلوك معین , لذلك فان االنسان  أبراز البیانات
یتذكر ما ھو  مادي وواقعي فقط , وال یتفاعل مع المواقف التي تتطلب التفكیر المجرد أو 

 .)24,ص2002جروان ,االفتراضات  الغیبیة . (
 
: وھو التفكیر الذي یمارسھ الفرد عند محاولة بیان  ) Logical thinking( التفكیر المنطقي -3

 تائج أعمال الناس . ویتصمن االسباب والعلل التي   تكمن وراء االشیاء , ومحاولة معرفة ن
وجھات نظره التفكیر المنطقي ماولة الحصول على أدلة تؤید او تنفي أعمال الفرد أو 

 .)16,ص2004.(العتوم,
 
ثیرات البیئیة : ویتناول القدرة على تحلیل الم   (Analytical Thinking ) التفكیر التحلیلي -4

یسھل عملیة التعامل معھا , والتفكیر فیھا بشكل مستقل .   الى أجراء منفصلة
 .) 16,ص2004.(العتوم,

 
لمثیرات المنفصلة : ویتمثل بالقدرة على وضع ا  ( Synthetic Thinking) التفكیر التركیبي -5

 .)43,ص2001ألنتاج مثیرجدید قابل للتفكیر.(بشارة ,مع بعضھا البعض 
 



  نماط التفكیر واستراتیجیات االدراك المناسبة للمواد ا       2014، 6.العدد  )A،الجزء ( 32والتكنولوجیا، المجلد مجلة الھندسة
 ةالدراسیة في اقسام الھندسة المعماری                                                                                                                 

 

227 
 

:  وتتمثل بالقدرة على تمییز الظروف (Distinctive Thinking) التفكیر التمییزي -6 
ول الموقف أو والعوامل المحیطة  بموقف معین قبل التوصل الى أتخاذ القرارات  المناسبة ح

 .)23,ص1989وضع خطة للحل . (دي بونو,
 
: وھو عملیة ذھنیة تھدف الى أستنباط النتائج , (Abstract Thinking)  التفكیر المجرد -7 

وأستخالص المعاني المجردة لألشیاء والعالقات  , بواسطة التفكیر االفتراضي من خالل الرموز 
 . )23,ص1989ضات  والتأكد من صحتھا . (دي بونو,, والتعامیم , والقدرة على وضع االفترا

 
: وتتمثل  في قدرة الفرد على زیادة حجم ( Inferential Thinking ) التفكیر االستنتاجي -8 

العالقات القائمة بین  المعلومات المتوفرة من أجل الوصول الى نتیجة محددة من خالل التفكیر  
 .)24,ص1989العمیق والموضوعي. (دي بونو,

 
:  وھو عملیة أستدالل عقلي تھدف الى    ( Inductive Thinking )التفكیر االستقرائي -9  

أو تعمیمات مستفیدة من االدلة المتوافرة أو المعلومات التي حصل علیھا  التوصل الى أستنتاجات  
 .)24,ص1989الفرد من خالل خبراتھ السابقة . (دي بونو,

 
:  وھو عملیة أستدالل   (Deductive Thinking) ستنتاجيأو اال التفكیر االستنباطي -10

أو معرفة جدیدة , معتمدا على الفروض أو المقدمات  نطقي تھدف الى التوصل ألستنتاجاتم
 . )25,ص1989(دي بونو,المتوافرة للفرد 

 
التفكیر من خالل القدرة  :  ویتحقق ھذا( Exploratory  Thinking ) التفكیر االستكشافي -11
أسلوب طرح االسئلة الھامة  اف االشیاء , وتفسیرھا ,بأستخدامالعالقات ومحاولة اكتش  ى ربطعل

-Elder,Linda ,Paul,2001:40)  حول المواقف الجدیدة التي یتعرض لھا الفرد في حیاتھ
42)  .      

   
فرد الى : وھو التفكیر الذي یصل فیھ ال  ( Insightful Thinking)التفكیر االستبصاري  -  12

معرفیا , من خالل تحلیل الموقف , وادراك العناصر المتضمنة فیھ  وفھمھ بصورة كلیة  الحل
 .)23,ص1989مھتمدا على الخبرات السابقة , وقدراتھ الذاتیة . (دي بونو,

 
: وھو التفكیرالذي یتضمن أنتاج العدید من    (Divergent Thinking) التفكیر التباعدي  -13

ستجابات المختلفة دون تقیید لتفكیر الفرد بقواعد محددة مسبقا كالتفكیر االبداعي . الحلول أو اال
 .)43,ص2001(بشارة ,

 
ویتطلب ھذ النمط من الفرد أن یسیر   ( Convergent Thinking ) : التفكیر التقاربي -14

الناقد . (دي  تستند الى قواعد محددة مسبقا , لتؤدي الى نتیجة محددة كالتفكیر  ظمةوفق خطة من
 .)24,ص1989بونو,

 
وھو التفكیر الذي یعمل على تقییم مصداقیة     ( Criticizing Thinking) : التفكیر  الناقد -15

الظواھر , والوصول الى أحكام منطقیة من خالل معاییر وقواعد محددة  , محاوال تصویب الذات 
یرد فیھ , وصوال الى حل مشكلة ما , أو , وأبراز  درجة من الحساسیة نحو الموقف والسیاق الذي 

 .)34,ص2003فحص وتقییم الحلول لمطروحة امام الفرد . (الشریدة , 
 

ضمن تولید وتعدیل لألفكار , : وھو تفكیر یت   (Creative Thinking)  التفكیر  االبداعي -16
, والحساسیة  التوصل الى نواتج تتمیز باألصالة  , والطالقة , والمرونة , و االفاضة بھدف

للمشكالت . والتفكیر االبداعي یعتمد على الخبرة المعرفیة السابقة للفرد, وعلى قدرتھ في عدم 
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التقید بحدود قواعد المنطق أو المنطق أو ما ھو بدیھي ومتوقع  من قبل الناس . (دي 
 .)23,ص1989بونو,

 
ي یسعى الى االحاطة : ویقصد بھ التفكیر الذ  (Lateral Thinking) التفكیر جانبي -17

 (DeBono,1997) . وقد ت غیر لمتاحة عن المشكلبجوانب  المشكلة , من خالل تولید المعلوما
 أعتبر ھذا النوع من التفكیر ردیفا لما سماه االبداع الجاد . 

 
: وھو التفكیر الذي یحرك الفرد الى االمام   ( Vertical Thinking) التفكیر العمودي -18

عیة  ومنطقیة مدروسة بشكل جید . واعتبر ( دي بونو ) ھذا النوع من التفكیر معیقا بخطوات تتاب
 Elder,Linda) للتفكیر االبداعي , لعدم قدرتھ على تولید البدائل الجدیدة وغیر المألوفة 

,Paul,2001:40-42)    . 
 
یھ الفرد الموقف : ھو التفكیر الذي یتامل ف    ( Reflective Thinking)التفكیر التأملي -19 

الذي أمامھ , ویحللھ الى عناصره , ویرسم الخطط الالزمة لفھمھ بھدف الوصول الى النتائج التي 
یتطلبھا الموقف , وتقویم النتائج في ضوء الخطط الالزمة لفھمھ بھدف الوصول الى النتائج التي 

مط من التفكیر یتداخل مع یتطلبھا الموقف , وتقویم النتائج في ضوء الخطط الموضوعة , وھذا الن
التفكیر االستبصاري , ومع التفكیر الناقد  , حیث أن  التفكیر الناقد ھو تفكیر تاملي , لما یتطلبھ 

واختبارھا بطریقة  (Elder,Linda ,Paul,2001:40-42). االخیر من وضع فرضیات  .
 .تقاربیة 

 
: ویعد ھذا النمط من    ( Meta Cognitive Thinking ) التفكیر ما وراء المعرفي – 20

التفكیر من أعلى مستویات التفكیر حیث یتطلب من الفرد ممارسة عملیات التخطیط والمراقبة 
والتقویم لتفكیره بصورة مستمرة  , كما یعد من أنماط التفكیر الذاتي المتطور , والذي یتعلق 

في التفكیر . (العتوم,الجراح ,  بمراقبة الفرد لذاتھ وكیفیة أستخدامھا لتفكیره , أي أنھ التفكیر
 )27,ص2009ذیاب,بشارة ,

 
ویعرف التفكیر عالي الرتبة بأنھ :(Higher Order Thinking)  التفكیر عالي الرتبة  -21

لعملیة التفكیر , ویسعى الى االستكشاف   بالمفاھیم , والذي یتضمن تنظیما ذاتیا التفكیر الغني
و التعامل مع مواقف الحیاة المختلفة . (الشریدة , والتساؤل خالل البحث والدراسة , أ

 .)34,ص2003
 
 : المشاكل المعرفیة والفعالیة االدراكیةاختالفات     -2

یعتبر حل أي مشكلة الفعالیة االدراكیة االكثر أھمیة ضمن المحتوى الیومي  العملي لألشخاص      
التي تواجھ البشر ھذا على  , حیث یكون الطلب على االشخاص القادرین على حل المشاكل

المستوى العام ,اما على المستوى االكثر تحدیدا نجد أن عملیة تعلم حل المشاكل ھي االساس الذي 
تقوم علیھ المؤسسات التعلیمیة الرسمیة على أختالف االختصاصات التي تعنى بھا أكانت الھندسیة 

ك قصور في فھم عملیات حل المشاكل منھا أم االجتماعیة أم االقتصادیة ..الخ. , وحیث أن ھنا
المحددة في المنھج الدراسي  وكون الھندسة  موادالتي تواجھ الطالب أثناء دراستھ االكادیمیة لل

, فقد تم المعماریة أحد العلوم التي تحمل في ثنایاھا مجموعتي النظریات الوضعیة والطبیعیة
المنھج  مواداریة اثناء دراستھ االكادیمیة لطبیعة المشاكل التي تواجھ طالب الھندسة المعممراجعة 

 .الدراسي االولي والعالي 
 
 ) PROBLEM VARIATIONاختالفات المشكلة (     -2-1
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تختلف المشاكل في طبیعتھا وفي الطریقة التي تتمثل فیھا أو التي تقدم بھا , وتختلف كذلك اعتمادا  
) یصف أنواع المشاكل  Mayer And Wittrock 1996:47على مركباتھا والعالقات بینھا . ( 

 على أنھا أما تكون :
 ). ill  defined problemغیر معرفة بشكل جید (   -
 ).Well Defined Problemأو معرفة بشكل جید (  -
 ). Routineأو مكررة (  -
 ).  No routineأو غیر مكررة (  -

-Wellالمھیكلة بشكل جید ( ) یفرق أو یمیز بین المشاكل Jonassen 1997:65بینما (    
Structured) وتلك المشاكل غیر المھیكلة بشكل جید (-  Structured ill  . ( 

) مثل  External Factors) فھو یركز على العوامل الخارجیة (  Smith 1991:14أما(     
 مجال المشكلة وتعقیدھا بدأ من الخصائص الداخلیة للشخص الذي یقوم بحل المشكلة .

) وبالھیكل وبالطریقة وھنا   Substanceناك أتفاق متزاید على أن المشاكل تختلف بالماھیة ( ھ   
 سوف نتطرق الى وصف موجز للطرق التي تختلف بھا المشاكل :  

 -یمكن تمییز االختالفات بین المشاكل (أنواعھا)  من خالل المصطلحات أو المفاھیم التالیة :  
 )  Structured nessتھا ( االختالف في قابلیة ھیكل -1
  Complexity ) االختالف في التعقید ( -2
 -مجالھا النوعي –)  Abstractnessاالختالف في تجریدیتھا (  -3
وبالرغم من وجود تشابھات بین المفاھیم المذكورة أعاله حیث أنھا غیر مستقلة عن بعضھا    

 لكنھا في نفس الوقت لیست متساویة.
   
 : )  Structured nessابلیة ھیكلتھا ( /  ق -2-1-1  

) بین المشاكل  Jonassen 1997:67یمیز (                                                                 
ذات الھیكل المعرف واالخرى ذات الھیكل غیر المعرف بشكل جید ویعطي نماذج تصمیمیة لكل 

دم في مھارات مختلفة , والمشاكل االكثر شیوعا واحدة ألن كل نوع من ھذه المشاكل یستخ
وباألخص في الجامعات والمدارس ھي مشاكل ذات ھیكلة واضحة ومعرفة یشكل جید وعادة ما 
نجدھا في نھایة الكراریس الخالصة بالفصول الدراسیة أو في االمتحانات , وھذه المشاكل ذات 

المفاھیم والقوانین والمباديء والتي یتم  الھیكلة المعرفة بشكل جید تتطلب تطبیق عدد محدد من
 دراستھا لغرض حل حالة مشكلة محددة .  

) والتي Transformation Problemوھذه المشاكل یطلق علیھا كذلك المشاكل التحولیة (   
  -عادة تتألف من:

 A Known –حالة أبتدائیة معرفة بشكل جید والتي یطلق علیھا ( حالة الھدف المعرف  -1
Goal State- . وھو مصطلح یشیر الى طبیعة الحل المعرف بشكل جید ( 

) والمقصود بھا طریقة معروفة للوصول الى  Operatorsمجموعة محددة من المشغالت (  -2
 الحل . 

 ومن خصائص المشاكل المھیكلة بشكل جید أنھا :   
 توضح أو تظھر كل عناصر المشكلة للمتعلم . -
من القوانین ذات الھیكل المعروف والمنظم والمباديء المنتظمة بطرق  تتطلب تطبیق عدد محدد -

 أستنباطیة وموصوفة بشكل واضح .
) یتم الحصول في المشاكل ذات الھیكل  Problem Solvingأما بالنسبة لحل المشكلة (     

 الواضح على حلول قابلة   للتعریف والفھم ( تكون العالقة بین القرار المتخذ والذي یخص
الخیارات المطروحة مع كل حالة من حاالت المشكلة معروفة ویمكن تخمینھا ). أما المشاكل غیر 
المھیكلة ( لیس لھا ھیكل واضح) ومثالھا المشكالت التي تحصل في كل یوم في العمل والبیت 
والتي ھي أكثر شیوعا حیث أنھا لیست محددة بما تم دراستھ في الفصول الدراسیة فحلولھا ال 

 ill  Structuredكن التنبأ بھا وغیر مجمعة ( ال تخص محتوى واحد ) وغیر ملموسة فھي (یم
Problem   تتطلب تكامال بین عدة مجاالت ذات محتوى مختلف الواحد عن االخر على سبیل (



  نماط التفكیر واستراتیجیات االدراك المناسبة للمواد ا       2014، 6.العدد  )A،الجزء ( 32والتكنولوجیا، المجلد مجلة الھندسة
 ةالدراسیة في اقسام الھندسة المعماری                                                                                                                 

 

230 
 

المثال , فان حلول مشكلة مثل التلوث قد تتطلب تطبیق مفاھیم ومباديء متعددة مثل الریاضیات 
سیاسیة وعلم النفس , یمكن وصف الحاالت التي تقود الى ظھورالمشاكل ذات الھیكلة ,العلوم ال

 غیر الواضحة من خالل :   
 ).Wood,1983:249كون عناصر المشكلة غیر معروفة أو لم تعرف بشكل دقیق ( -
 Kitchnerتطرح تعددا من الحلول وتعددا من طرق الحل أو ال تعطي حال أطالقا (  -

1983:222( 
تطرح تعددا من المعاییر لغرض تقییم الحل وبالتالي سوف یكون القائم بالحل غیر متأكد من أیة  -

 مفاھیم أو قوانین أو مباديء والتي سوف یحتاجھا لحل المشكلة وكیف یمكن ان تنتظم . 
تتطلب من المتعلم أن یعطي أ حكاما یعبر بھا عن وجھة نظره الشخصیة أو أعتقاداتھ عن تلك  -

لة, وعلیھ تكون المشاكل غیر المھیكلة تعتمد على ادخال االفعال االنسانیة الشخصیة في المشك
 ). Meacham &Emont 1989:7عملیة ایجاد الحل .( 

 Structured  التوجھ الى حل المشكلة في حالة المشاكل ذات الھیكل غیر الواضح (   
Problem  ill مستنبطة من المشكلة قید الحل  ) یكون من خالل تأسیس مشكلة ذات ھیكل واضح

 )Simon 1973:181  .( 
مسار رئیسي مع تفرعات  –تكون المشاكل ذات الھیكل غیر الواضح على ھیئة الجذر النباتي  

تصبح  –الممارسة  –ولكنھا مع التجربة والخبرة الیومیة  –وتفرعات ثانویة عن االولى ...الخ. 
 ذات ھیكل واضح .

مد أن تعلم حل المشكالت ذات الھیكل الواضح یقود أو یعطي أمكانیة لحل أفترض الباحثون منذ أ 
أن  -بشكل عام -المشكالت ذات الھیكل غیر الواضح حیث أن نظریات طرق المعلومات تعتقد 

 Simonالطرق المستخدمة لحل المشاكل غیر المھیكلة ھي نفسھا تلك المستخدمة لحل االخرى. (
لبحث الجاري أن ھناك فرقا واضحا بین التفكیر المطلوب لحل ) , في حین یقرر ا 287: 1978

ھذین النوعین من المشاكل .) وقد أستنتج الباحثین أن االداء الخاص بحل المشاكل المھیكلة الیعتمد 
 Duncle,Schraw And Bendixenأو مستقل عن االداء الخاص بحل المشاكل غیر المھیكلة (

تبار عند حل المشاكل غیر المھیكلة مجموعة مختلفة من ) ,ان یتم األخذ باألع  11 :1995
عض الباحثین أن حل المشكالت غیر ) ویؤكد بEpistemic Bliefsاالعتقادات المعرفیة ( 

) وھذا یتطلب مھارات متنوعة أكثر مما ھي في    Simulationالمھیكلة یكون من خالل تمثیلھا (
) . وتشیر Hong,Jonassen And MCgee1992:53حالة حل المشكالت المھیكلة . (

) بین مصطلحات Communication Patternمجموعة أخرى الى أن أنماط االتصال ( 
 & Jonassenالمفاھیم تختلف عند حل المشكالت المھیكلة عن تلك غیر المھیكلة (

Kwon1991:15  (. 
 
 : ) Complexity/ التعقید (  -2-1-2
 :Funke)   1991 :  61یلي  (  ھ بواسطة ماتعقید المشكلة یمكن تعریف 
التي تتضمنھا  Variables)) أو المتغیرات (Function) و الدوال (Issuesعدد القضایا ( -1 

 المشكلة ودرجة الترابط بینھا .
ونوع  -درجة الترابط –نوع عالقات الدوال ( المقدار الذي تكون فیھ أحداھما دالة لألخرى  -2 

 فات ) .دالة الترابط بین تلك المواص
 ثباتیة مواصفات المشكلة عبر الزمن.   -3 

 –موضوع المشكلة  –) أن عامل وفرة المعلومات وغناھا بذلك المحتوى Funkeوكذلك یبین ( 
 ولتي ھي عوامل مرتبطة مع قابلیة ھیكلة المشكلة .

وماھي بالسؤال عن ( ماھو عدد المركبات ؟),( ) بشكل كبیرComplexityیتأثر تعقید المشكلة (  
درجة الوضوح ؟), (وماھي مقدار اعتماد المركبات على بعض), فھل تم االجابة عن ھذه االسئلة 

 بشكل ضمني أم علني في المشكلة . 



  نماط التفكیر واستراتیجیات االدراك المناسبة للمواد ا       2014، 6.العدد  )A،الجزء ( 32والتكنولوجیا، المجلد مجلة الھندسة
 ةالدراسیة في اقسام الھندسة المعماری                                                                                                                 

 

231 
 

) ومثالھا تلك المتعلقة بالبیئة ( Dynamicالمشاكل االكثر تعقیدا تكون متحركة (  
(Environment وعواملھا المتغیرة مع الوقت , أما المشاكل ال) ثابتةStatic ھي تلك التي (

 عواملھا ثابتة مع تغیر الزمن .
صعوبة المشكلة ھي دالة تعقید المشكلة وصعوبة المشكلة قد وجد أنھا دالة لمدى عالقة المشكلة   

 ). English . 1998:249بالتعقید (
مارسة ان فكرة تعقید المشكلة یبدو أنھا تدرك بشكل حدسي حتى من قبل المتعلمین أصحاب الم 

لیس لدیھم خبرة في ممارسة  القلیلة أو حتى ممن
), وكذلك تعقید المشكلة  Suedfield,Devries,Bluck&Wallbanm. 1996:177(البحث

مرتبطة ضرورة بقابلیة المتعلمین ( القائمین ) على حل المشاكل لذلك فھي لھا تأثیرات واضحة 
شاكل المعقدة تكون أكثر صعوبة ) , والمHalgren &Cooke, 1993: 51على حل المشاكل (

بالحل من تلك المبسطة والسبب الرئیسي في ذلك ھو أن االولى تستوجب أن یمتلك المتعلم قابلیة 
أكبر في العملیات االدراكیة (ذھن منفتح) لغرض معالجتھا بشكل أكبر بكثیر مما في حالة المشاكل 

اكرة تزداد بشكل نسبي في حالة ) ولھذا فان متطلبات عمل الذ Kluwe,1995:271المبسطة (
المشاكل المعقدة  عن حالة المشاكل المبسطة حیث أن موائمة تعددیة من العوامل خالل صیاغة أو 
تولید ھیكلة وحل المشكلة یضع حمال كبیرا على عمل الذاكرة اذ أنھ كلما تعقدت المشكلة كلما 

 زادت صعوبتھا من جھة فعالیة التعامل مع مركبات المشكلة .
ھتاك تراكب وتداخل بین تعقید وھیكلیة المشكلة , فالمشاكل غیر المھیكلة(ذات ھیكل غیر  

) تظھر على أنھا أكثر تعقیدا من المشاكل ذات الھیكل  ill Defined Problemواضح) (
) , على سبیل المثال , الكتب المدرسیة في الریاضیات  Well Defined Problemالواضح (

للعلوم الطبیعیة كالكیمیاء والفیزیاء  تمیل الى ربط مجموعة محددة من والمشاكل العلمیة 
المتغیرات والتي تسلك بطرق یمكن التنبأ بھا والبد من االشارة ھنا الى أن بعض المشاكل ذات 
الھیكل الواضح یمكن أن تكون أكثر تعقیدا من تلك ذات الھیكل غیر الواضح وكمثال : ألعاب 

عقدة جدا مع أنھا ذات ھیكل واضح بینما أختیار ما نلبسھ من مالبس في الفدیو یمكن أن تكون م
 مناسبة معینة ھي مشكلة بسیطة (غیر معقدة) مع أنھا ذات ھیكل غیر واضح  .

 
 ) : Abstract Situated ness(  Domain Specificity) / مجال التخصص (-2-1-3

) أن مھارات حل  Problem Solving(   تدعي النظریة والبحث المعاصر في حل المشاكل    
المشكلة لھا محتوى ومجال خاص وھذا یعني ان فعالیات حل المشكلة توجد ضمنیا وترتبط بشكل 

) Contextعلى طبیعة ومحتوى ذلك المجال ( تعتمدمحكم مع الحالة التي تبحث فیھا , ولھذا فھي 
 Cognitiveعملیات االدراكیة (على ال تعتمدالذي تبحث فیھ , ألن حل المشكالت في مجال معین 

Operation  ذلك المجال ) التي تخص    (Sternberg & Frensch , 1991 : 31)  
Mayer,1992;63Smith,1991:41   ) ویطلق على ھذه االعتمادیة ما یسمى بالـStrong 

Methods رتباط ) بالمقارنة مع ما یقابلھا والتي فیھا یكون حل المشكلة في مجال معین قلیل اال
). Weak Method(االعتمادیة) مع العملیات االدراكیة الخاصة بذلك المجال والتي تسمى بالـ (  

)أن االشكال  Lehman,Lempert and Nisbett.1988:431على سبیل المثال, فقد أستنتج (
المختلفة للتسبیب یتم تعلمھا من قبل الطلبة خریجي الجامعات ذات االختصاصات التي تندرج 

) مثل علم النفس والطب والعمارة حیث أنھم  Probabilistic Scienceالعلوم االحتمالیة ( تحت
یتعاملون بشكل أفضل مع المشاكل االحصائیة والمشاكل المتعلقة بالطرق والمناھج البحثیة التي 

الى ترتبط مع واقع الحال المحیط بالمشكلة من الطلبة خریجي القانون والكیمیاء.والبد من االشارة 
أن العملیات االدراكیة یتم تعلمھا من خالل تطویر المخططات أو االنظمة البراغماتیة في التسبیب 

 أكثر من التمارین في مجال المنطق الصوري ( حل المعادالت الریاضیة ) .    
الخریجون في المجاالت المختلفة یطورون مھارات التسبیب من خالل ایجاد حل لواقع حال قائم    

في المشاكل ذات الھیكل غیر الواضح التي تتطلب أستخدام اشكال المنطق  وكما
 (كاألستقراء,االستنباط أو االستدالل ..الخ.) في حل المشاكل ضمن ذلك التخصص. 
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  المشاكل وخصائصھا :نوع   -2-2
تمیل ھذه المشاكل ألن تكون بشكل ) : Logical Problems(  المشاكل المنطقیة     -2-2-1

ارات تجریدیة من التسبیب والتي تحیر المتعلم أو الدارس وھي تستعمل لتقویم حدة الذھن اختب
وصفاءه وقابلیة المتعلم في التسبیب المنطقي . وقد بینت البحوث أنھ ال یوجد مجال لتحویل الحلول 

 الناتجة من ھذه المشاكل لتطبیقھا على مشاكل أخرى.
وھي واحدة من أنواع المشاكل : Algorithm Problems)( المشاكل الخوارزمیة      -2-2-2

التي تعلم في المدارس وخاصة في درس الریاضیات حیث یعلم الطلبة كیفیة حل المشاكل مثل 
بأستخدام غایات و بأتباع مجموعة ثابتة من المشتقات المطولة أو معادالت التحلیل للعوامل 

 MC Closky( م كیفیة انتاجھا وحسابھا ن حل الخوارزمیات یتطلب فھم االعداد وفھأ الطرق .
,Caramaza,& Basili ,1985:171  ان أنظمة معالجة االعداد عند المتعلمین تجمع بین فھم . (

االعداد وكیفیة أنتاجھا وھو الفھم التصوري الذي یكمل طرق الحساب , ویؤكد العدید من الباحثین 
) وھي  Smith,1991:121وات ( أن الخوارزمیات ھي عبارة عن تكرار لسلسلة من الخط

بالطبیعة لیست بمشاكل ولكن في حالة كون القائم بالحل بصدد اختیار خوارزمیة أو تغییر 
خوارزمیة معینة عندئذ قد تصبح الخوارزمیة مشكلة تستوجب حال . تعتمد الخوارزمیة بشكل عام 

اخل الخوارزمیة وعلیھ على ھیاكل طرائقیة معرفیة ویتم حلھا بدون الفھم التصوري لألشیاء د
یكون من الصعب تحویل محتوى الخوارزمیة الى مجال اَخر بسبب غیاب الفھم التصوري الذي 
یكون خلف تلك المعالجات , وھذا ھو عین النقد الموجھ الى عملیة تعلم االحصاءات حیث یركز 

ث یتم التركیز االساتذة على تعلم الخطوات ویھملون االساس النظري للقیام بتلك الخطوات وحی
على التسبیب التجریدي(أي ضرورة أستعمال ھذا القانون أو تلك المعادلة للوصول الى نتیجة 

 معینة ).
 
تعرف أیضا بـ ( مشاكل الكلمة ) , ) : Story Problems( المشاكل القصصیة   -2-2-3

ضیاتیة ویستخدمھا العدید من المدرسین وخاصة في مجال الریاضیات حیث توضع القیم الریا
بشكل قصة صغیرة یحتاجھا المتعلمین لفھم مفتاح الكلمات وعلى المتعلمین فھم مفتاح الكلمات في 
تلك القصة لكي یختاروا الخوارزمیة المناسبة والتسلسل المناسب لحل المشكلة ثم یفحصوھا أثناء 

 ,Shrrill( التطبیق ویختبرون أستجابة الخوارزمیة والتسلسل المقترحان في الوصول الى الحل
) , وھذا یتطلب معالجة أدراكیة أكثر تعقیدا من مجرد تطبیق خوارزمیة معینة كما  1983:140

بینا في الصنف السابق ,اذ عندما تكون المشاكل أكثر تعقیدا فھذا یعني انھا تتألف من عدة خطوات 
اءا ضعیفا ألنھم ) أن الطلبة أو المتعلمین یقدمون أد Shrrill, 1983:146,وقد وجدت الباحثة (

یأخذون بنظر االعتبار الكلمات المفتاح الخاطئة وبھذا یطبقون الخوارزمیة الخطأ , حیث یركزون 
بشكل كبیر على المالمح السطحیة او یستذكرون الحلول المشابھة لتلك المشكلة من مشاكل سابقة 

 رىوبالتالي یفشلون في تحویل المھارات الخاصة بقصة المشكلة الى مشاكل اخ
Woods,Hrymak,Marshal,Wood,Crowe,Hoffman,Wright,Taylor,Woodhou

se,& Bouchard, 1977:75 ومع الممارسة فان الطلبة یبنون أو یھیكلون الخطط للمشاكل .(
 التي یقومون بحلھا .    

تكون حل مشاكل من نوع القصة أكثر صعوبة وھي ذات ھیكل غیر واضح بالمقارنة مع    
 )(Semantic Comprehension ارزمیة كونھا تتطلب تحقیق الفھم الداللي المشاكل الخو

لمعلومات معینة مطروحة بشكل نص مكتوب ,لذلك فان المقدرة على  رؤیة المعطیات بأنتباه , و 
معرفة أو ادراك الھیكل االعمق للمشكلة , و وضع تسلسل صحیح لفعالیات الحل , والمباشرة 

حل المشكلة , كل ھذه المھارات تكون مؤثرة بشكل كبیر في حل المشكالت بتقییم الطریقة المتبعة ل
من نوع القصة والتي قد نصادفھا في حدود التعلیم الجامعي في أختصاصات مثل الفیزیاء 
والھندسة , وان أمكن حل مشكلة القصة من دون المھارات المذكورة انفا فیمكن أعتبار فعالیة 

 ت ھیكل واضح .مشكلة القصة نسبیا بسیطة وذا
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العدید من المشاكل لھا ) : Rule-Using Problems(  مشاكل أستخدام القانون   -2-2-4
حلول صحیحة ولكن تملك طرق حل متعددة ولھا قوانین متعددة تحكم طرق الحل وتمیل ألن یكون 

من لھا غرض أو ھدف واضح ومحدد لكنھا غیر محددة بطریقة معینة أو منھج واحد , ھذا النوع 
المشاكل ھو ما نسمیھ بمشاكل أستخدام القانون وعلى سبیل المثال ایجاد معلومة معینة على شبكة 
االنترنت حول العالم ھي مشكلة من ھذا النوع حیث یكون الغرض واضح وھو ایجاد المعلومة 

 االكثر مالئمة في أقل وقت ممكن وھذا یتطلب :
 ة للبحث عن المعلومة ,اختیار الكلمات أو المصطلحات المناسب -    

 بناء جداالت بحث مؤثرة مع الجھات التي سوف تظھر على الشاشة , -           
 علیھ یتم اعتماد ستراتیجیة بحث معینة , -           
 ,Shrrillتقییم فائدة ومقدار االعتمادیة على المعلومات التي تم الحصول علیھا ( -           

1983:149( 
 
وقت للتخطیط في البحث عن المعلومة وحیث أن ھناك عدد من الستراتیجیات  المھم اعطاء 

والممكن اعتمادھا ھي في لب مشاكل القانون والتي تجعل منھا مشاكل ذات ھیكل غیر واضح 
حیث تستوجب التقریر (أتخاذ قرار) بشأن الخطة أو المنھج الذي سوف یتبع في الھجوم على 

 دا) على ھذا النوع ھي لعبة الشطرنج .المشكلة ومثال اخر( أكثر تعقی
 
ھذه المشاكل عادة ) : Decision –Making Problem( مشاكل اتخاذ القرار   -2-2-5

) واحد فقط من مجموعة من البدائل وأن یكون االختیار ھذا مبني Optionتتضمن اختیار خیار ( 
صف على مجموعة من المعاییرویترتب علیھ بالتالي مترتبات معینة , وی

)Schroeder,1972:6: اتخاذ القرار على أنھ عملیة تتضمن ( 
 ادراك المشكلة وتحلیل القیم , - 
 تولید خیارات البدائل ( جمع معلومات عن الخیارات المتوفرة ), - 
 تقییم الخیارات ( تعریف الخیار االحسن ) , - 

الكلف  –بواسطة تحلیل المنافع التحقق من مدى المالئمة مع مجموعة المعاییر الخارجیة  -        
 )Cost-Benefit analysis للنتائج  عن كل حالة ( 
 تشغیل الخیار المالئم المستنتج واالعتماد علیھ . - 

) والنظریات التي تبحث في موضوعة أتخاذ القرار (Maloney, 1981تقسم االدبیات السابقة 
 الى :

) : والتي تمثل نماذج عن   Normative Decision Theoryنظریة القرار الوضعي (  - 1  
 (كیف ینبغي اتخاذ القرارات ؟ ) . 

) : والتي تصف ( كیف أن   Empirical Decision Theoryنظریة القرار التجریبي ( - 2 
 الناس واقعیا یتخذون قراراتھم ؟ ) .

 
ت المتعلقة بنفسیة المصارعة مع القرارات ھي لیست دائما عملیة عقالنیة اذ انھا تتأثر بالعقبا    

االنسان والضغط االجتماعي واالشكال المختلفة للشد النفسي والتفاوت في االدراك والخوف من 
 الفشل وأمور أخرى.

یختلف اتخاذ القرار في مدى تعقیده , فالقرار البسیط مع حل مفرد وعدد محدد من الخیارات یمكن 
ن البد من االشارة الى أن اتخاذ القرار في أن یحل من خالل بعض أشكال التحلیل العقالني , ولك

بیئات حركیة ومتعددة المراحل حیث الحاالت تتغیر یتطلب من القائم بالحل أن یتخذ قرارات 
),و تتخذ  ھذه القرارات في نفس الوقت واَنیة ومثال Hofer, 1997:88متعددة في وجھ الشك (

جة مریض حالتھ تتدھور بسرعة). على ذلك ( في عملیة مكافحة حریق ینتشربسرعة,أو معال
)Kerstholt & Raaijmakers, 1997:205 وھنا حركیة عملیة اتخاذ القرار ھي جزء , (

 متكامل من ستراتیجیة التعامل مع ھذه المشاكل والمتعلق بستراتیجیة االداء .
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وھي من بین المشاكل ) :  Trouble shooting problem(  المشاكل الضاربة   -2-2-6
االشكال االكثر شیوعا في حیاتنا الیومیة, مثال تصلیح السیارة من قبل المیكانیكي أو تصلیح ذات 

الحاسوب والمصلح ھنا یسمى القائم بحل المشكلة والخلل ھنا یحصل أو تحصل المشكلة نتیجة 
تشخیص حالة خاطئة معینة أو نتیجة وجود جزء أو نظام ال یعمل بشكل جید . وحسب خبرة القائم 

حل یتم تشخیص مجموعة العوارض وتستخدم تلك العوارض في تكوین واختبار الفرضیات بال
عن الحاالت المختلفة لإلشكال أو الخطأ وبشكل حلزوني بدأً من جمع المعلومات ثم تكوین 

الفرضیات ثم یقوم القائم بالحل بتعدیل وتھذیب فرضیاتھ في كل دورة  الفرضیات ومن ثم اختبار
 لحاصلة . عن حالة الخلل ا

 وتعتمد مھارة حل ھذه المشاكل على :  
 معرفة الكیفیة التي یعمل بھا النظام . -1
والكیفیة التي تختبر بھا الفعالیات  -أسلوب المعالجة -المعرفة الخاصة بالطرائقیة  -2

 الخاصة بذلك النظام.
المعرفة الستراتیجیة  وتتحقق من خال ل أستخدام مبدأي ( البحث واالستبدال) (  -3

Search & Replace(-  والمقصود بھذین المبدأین ھو تقسیم النظام الى  مناطق من
خالل البحث عن وظیفة وخصائص كل منطقة وبعدھا یستخدم مبدأ االستبدال أو 

 الحذف التسلسلي لمنطقة تلو االخرى للوقوف على موقع الخلل . 
 بحل المشكلة .  النقاط أعاله جمیعھا تستخدم  بشكل متكامل ومنظم من قبل القائم

 -النموذج الذھني للقائم بحل مشاكل ضرب المشكلة یتألف من :
 ) .  Conceptualالمعرفة المفاھیمیة أو التصوریة ( -1
 )  Functionalالمعرفة الوظیفیة ( -2
 ). Declarativeالمعرفة الشرحیة أو التفسیریة ( -3
 معرفة أجزاء النظام أو مركباتھ والعالقات فیما بینھا . -4
 أسلوب السیطرة على جریان النظام .معرفة  -5
معرفة حاالت الخطأ ویشمل ( الخطأ بالخصائص, والخطأ العارض , والخطأ  -6

احتماالت حدوث الخطأ , ومعرفة  فضال عن  معرفة  بالمحتوى المعلوماتي) , 
 طرائق اختبار الخطأ .       

ل المشاكل من ھذا النوع في االختالفات الرئیسیة بین الخبراء والمبتدئین من القائمین بح    
كمیة ٳنتظام نظام المعرفة . ویتطلب حل المشاكل الضاربة تكامال للفھم عن كیفیة عمل 

) (    Flow diagramالنظام والذي یتم تعلمھ من خالل مخططات تبین اسلوب العمل (
Johnson,Satchwell,1993.( 

 PARIضاربة ھي طریقة باري (الطریقة أو المنھج االكثر فعالیة في تحلیل المشاكل ال
method  : وھذه تسعى الى ( 

 تعریف كل فعل أو قرار یتخذه القائم بالحل. -
 یتم السؤال عن الشيء المطلوب ٳختباره. -
 تحدید نتیجة ذلك الفعل . -
 )Hall,Gott,&Pocorny,1995:65تحلیل وتفسیر نتیجة ذلك الفعل. ( -

 
وتتشابھ ) :   Diagnosis-solution problems ( حل) -مشاكل ( تشخیص     -2-2-7

ھذه المشاكل مع مشاكل( ضرب المشكلة) حیث ینشأ االثنان بسبب وجود حالة خاطئة, لكنھ 
في حالة المشاكل الضاربة یكون الھدف اصالح الخطأ وارجاع النظام الى حالتھ االصلیة 

 –ل ( تشخیص باقل وقت ممكن وعلیھ فان ستراتیجیة الحل تكون محددة بشكل أكبر من مشاك
حل) والتي تبدأ بتشخیص حالة خاطئة أو عارض معین أو أعراض شخص مریض حیث 
نالحظ أن الطبیب یتفحص المربض آخذا بنظر االعتبار تاریخ المریض قبل أن یبدأ 
بالتشخیص االبتدائي االولي وھذا یكون بشكل عملیة جمع معلومات حلزونیة والتي تقود الى 

ومن ثم اختبارھا ویركز القائم بالحل وھو الطبیب في ھذا المثال على  تولید الفرضیة االولیة
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تحدید المفارقات في تشخیص المشكلة ( أي أن المشكلة تكون ذات أوجھ متعددة) وھذا یقوده 
الى اقتراح حال لواحد من أوجھ المشكلة  وكنتیجة نحصل على تعددا من المترتبات ,ھذا 

الحل ) عن   -ل ھو ما یمیز حلول مشاكل ( التشخیص الغموض في كیفیة الوصول الى الح
 حلول مشاكل ( ضرب المشكلة ) .

 
) : Strategic performance problems(  مشاكل االداء الستراتیجي      -2-2-8

مشكلة االداء الستراتیجي أنھ یتم تقییمھا في حال الوقت , وھي عبارة عن ھیاكل ذات فعالیة 
لقائم بالحل استخدام عدد من التكتیكات كي تتناسب مع ستراتیجیة متكاملة حیث یكون على ا

معقدة وذات ھیكل غیر واضح مع االخذ بنظر االعتبار حالة الموقف االنیة لغرض تحقیق 
ھدف الستراتیجیة , على سبیل المثال عملیة قیادة طائرة أو حالة مدرب كرة القدم أثناء 

التعامل مع مجموعة معقدة من التكتیكات التي قد المباراة , وھنا یطلب من القائم بالحل 
صممت كي تناسب أھداف الستراتیجیة. تنفیذ الستراتیجیة تعتبر مشكلة تصمیمیة وتتم من 
خالل نسج مجموعة من التكتیكات وھذا ما یسمى بـ ( االداء الستراتیجي)  والخطورة في 

ار بشكل مباشر وآني مع اضافة عملیة تنفیذ الستراتیجیة تكمن في أننا ملزمین بأتخاذ قر
التعدیالت الضروریة والتي تتناسب مع ظروف الحالة مرتكزین على االنتباه ونمط االدراك 

) وكمثال مباشر لھذا النوع من المشاكل  Durso &Gronlund,1999والذاكرة الواعیة ( 
ھذا  والمھارات المطلوبة ھو عملیة السیطرة على حركة الطائرات حیث تتضمن معالجة

 النوع من المشاكل :
Strategy :Is any skillful management and planning of anything. 
(Groat&Wang, 2001:15)  

  ), 2001:15: is any skillful move. (Groat&WangTactics 
 القابلیة على تحدید االولویة.  -
 فھم خصوصیة الحالة. -
 التخطیط والتفكیر بشكل مسبق. -
 ذاكرة سریعة. -
 ابلیة على أتخاذ القرار.ق -
 القابلیة على التركیز. -
 توفر ادراك صحیح وسریع. -
 ) Heil , 1999:22القابلیة على التعامل مع حركات مرئیة متعددة .( -

 
تصعب االوجھ المتعددة لستراتیجیات االداء من حلول ھذه المشاكل حیث أن ھذه         

لجة أو حل مواقف آنیة ذات ظرف معین , المتطلبات االدراكیة یجب ن تجتمع كلھا لغرض معا
وكمثال آخر على ھذا النوع من المشاكل عملیة الجدال في قضیة معینة داخل المحكمة حیث 
تتطلب ھي االخرى تلك المجموعة المختلف من المھارات االدراكیة كما ھو الحال في السیطرة 

 على حركة الطائرات .
راتیجي ھناك عدد محدد من  الفعالیات التكتیكیة التي عادة في معالجة مشاكل االداء الست     

صممت لتنفیذ أو تحقیق تلك الستراتیجیة ومع ذلك فان الصفة الممیزة للخبیر في االداء 
الستراتیجي ھو قابلیتھ في تحسین أو بناء تكتیكات جدیدة أثناء تعاملھ مع المشكلة وبشكل آني 

ل مع القادة العسكریین في ساحات المعارك فھم لتناسب الستراتیجیة الموضوعة ,وكذلك الحا
یقومو ا بالتفاوض مع من تم تكلیفھ بالمھام لتنفیذ الستراتیجیة  حیث یكون التفاوض حول 
التكتیكات التي سوف یتم اعتمادھا لتنفیذ الستراتیجیة . معلجة مشاكل االداء الستراتیجي یمكن 

ردة للحل  مما یصعب حل الت الواأن تكون صعبة جدا مع عدد كبیر جدا من االحتما
  .المشسكلة
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مشاكل تحلیل الحالة ال ) : Case analysis  problems( مشاكل تحلیل الحالة    -2-2-9
تحصل بصورة طبیعیة وانما تحصل بسبب التعلیم أو التعلیمات التي تلقنھا الشخص في خبراتھ 

ى االغلب تحصل في حدود العلوم التي السابقة والتي من شأنھا تقیید الفكر واالبداع  وھي عل
ترتبط بشكل من االشكال بالمجتمع والفكر السائد  على سبیل المثال  , عملیة التخطیط 
لمستویات معینة من االنتاج والتي تتطلب الموازنة بین الموارد البشریة والتقنیات 

 واالختراعات المتوفرة والمبیعاتالتكنولوجیات)(
 )Jonassen,Privish,Christy,Stavrulak,1999:52  أیضا مشاكل تحلیل الحالة ھي , (

على العموم متعلقة بظرف معین ویمكن أن نلحظھا في العالقات العالمیة وكمثال في حال 
انخفاض انتاج بلد معین من مادة معینة كیف یمكن للشخص القائم بالحل من تحسین انتاج تلك 

 Voss and Post,1988 :273)( المادة اذا كان في منصب وزیر زراعة مثال 
تتضمن مشاكل العالقات الدولیة عادة صنع قرار وتولید حل ثم اختباره ضمن ذلك المحتوى    

السیاسي , ھذه المشاكل ذات الھیكلیة غیر الواضحةتصعب عملیة صیاغة االھداف ومع عدم 
ترابطاتھاالكثیرة  وجود نتائج مباشرة للقرارات ومع المعرفة الناقصة لحدود المشكلة نتیجة 

ومع عدم وجود اتفاق عن الكیفیة التي یؤسس بھا الحل الجید ومع احتمال وجود نقص المعرفي 
عند القائم بالحل یؤدي ذلك بالنتیجة الى ھامشیة المعالجة أو الحل حیث أنھا تضرب على 
الجانب القصدي من حیثیات المشكلة وال تتناول الجوانب العملیة من الحل 

)Dorner&Wearing,1995:87  وبسبب تعقید تلك المعالجة أو ذالك الحل  وحیث أنھ ال , (
توجد خطوات أو طرق عملیة رسمیة متفق علیھا للمعالجة أو للوصول الى الحل ومع أنعدام 
خطوط الداللة لالحاطة بالمشكلة ( مشكلة تحلیل الحالة) أو لغرض تقییم الحلول المقترحة , 

)  Wagner,1991:179بیعة المھارات التي یحتاجھا القائم بالحل ( وكذلك مع عدم تعریف ط
والتي بواسطتھا یتمكن من تقدیم الحل االمثل تظل عملیة حل أو معالجة مشاكل تحلیل الحالة 

 مرتبطة بالتالي وتتضمن :  
 انضاج الھدف . -1
 جمع المعلومات وصیاغة الفرضیات. -2
 التنبأ بالتأثیرات . -3
 التخطیط وصنع القرار . -4
انعكاسا لشخصیة القائم بالحل  ثم مراقبة أثر الفعل المعین والذي یكون -5

).Dorner&Wearing,1995:73 ( 
   

و تتغیر المعالجة أو الحل تبعا لتغیر طبیعة محتوى المشكلة , مشاكل تحلیل الحالة ھي أكثر       
ة تحلیل الحاالت أنواع المشاكل التي تمتاز بترابطھا مع المحتوى الذي تعمل فیھ لھذا عملی

)Cases . ترتبط بشكل كبیر بتحلیل الظرف الذي یحتوي الحالة ( 
 
مشاكل التصمیم ھي عادة من بین :  ) Design problemsمشاكل التصمیم (    -2-2-10

وھي تحصل على مستوى الممارسة العملیة  المشاكل االكثر تعقیدا  وذات الھیكل غیر الواضح
) مشاكل  Reitman,1965:202,Simon,1973:191لباحثین ( ولعدة سنین مضت  . ویصف ا

التصمیم على أنھا ذات ھیكل غیر واضح لكونھا تحمل خصائص او نوعیات مبھمة من االھداف 
وال یوجد لھا طریق لحل محدد وھي تتطلب من القائم بالحل االلمام بمجاالت معرفیة متعددة فیما 

تصمیم منزل أو تصمیم معزوفة موسیقیة , تتطلب   اذا كان بصدد تصمیم دائرة ألكترونیة أو 
عملیة التصمیم أستحضار وتطبیق االسس النظریة العامة والخاصة المحیطة بالمشكلة وكذلك 
تطبیق المعرفة االجرائیة أو الطرائقیة الخاصة بحل المشكلة فعلى سبیل المثال , یبذل الكتاب 

سناریوھات مجھودا ذھنیا كبیرا في انضاج وتنفیذ المتمرسین أو المحترفین في كتابة القصص أو ال
أھداف رئیسیة وأھداف فرعیة معقدة مثل كیفیة تشكیل محتوى معین یناسب جمھور معین أو كیفیة 
التعبیر عن المفاھیم المقصودة في لغة السیاق أو في كیفیة بناء عنوان قابل لالستیعاب 

)Bryson,Berater,Scardamalia&Toram,1991: 61   . ( 
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وعن أسباب كون مشاكل التصمیم ذات ھیكل غیر واضح یضع المصدر    
)Goel&Pirolli,1989:20  خصائص مشاكل التصمیم على أنھا تتضمن درجات عدیدة من (

) تحدد أو  Intentions) ونوایا (  Goalsالحریة في صیاغة المشكلة حیث یتم وضع أھداف (
العالم المحیط كمدخالت وعلیھ تنشأ المخرجات (التي تأتي بشكل الحق من تغذیة راجعة مصدرھا 

ھي النتاجات االصطناعیة أ كانت أبنیة أم سیارات أم قصص..الخ. ویتم تقییم النتاج أو الجواب 
على المشكلة التصمیمیة ال بصیغة الصح أو الخطأ وانما بصیغة االحسن واألسوأ والبد من 

أن النقص في المقاییس الخاصة بتقییم حلول مشاكل  االشارة الى مسالة ھي في غایة االھمیة وھي
التصمیم ھي ما یجعل مشاكل التصمیم ذات ھیكل غیر واضح بشكل كبیر وعلیھ وبسبب الھیكلة 
غیر الواضحة لھذه المشاكل التصمیمیة وطبیعتھا المعقدة فھي تتطلب من القائم بالحل أن یرتبط 

اتھا باألعتماد على طبیعة المدخالت والعالم المحیط بمشاكل ذات ھیكلیةممتدة یمكن أن تتغیراولوی
ومتطلباتھ النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة .. الخ . وكذلك تتطلب أعتمادا وثقة كبیرة بالنفس  ,  

) وفي نفس الوقت على   Transferیضخم التصمیم المفھوم المتعارف علیھ باسم التحویل ( 
الل تعریف طبیعة ذلك النتاج ( الناتج النھائي للتصمیم أیا التصمیم أن یعید ھیكلة المشكلة من خ

كان ) والذي سوف یناسب تلك المتطلبات التي لم تكن معرفة أصال بوضوح عند المباشرة بحل 
المشكلة التصمیمیة ألن معاییر قبول الحلول المقدمة ھي لیست دائما واضحة مما یستدعي 

التي تعكس تصوراتھم عن الحل المطلوب وبالتالي  المصممین بالقیام ببناء أنظمتھم الشخصیة
وكنتیجة یتمكنون من تقییم نتاجاتھم بناءا على تصوراتھم الشخصیة وتلعب قاعدة  الخبرة 
التصمیمیة دورا مھما  في حل المشاكل التصمیمیة 

)Jeffries,Turner,Polson,&Atwood,1981:270  وبالرغم من عدم وضوح ھیكلیتھا .(
كثر أھمیة من بین أنواع المشاكل والتي یتم دراستھا بشكل واسع بسبب اقبال الناس فھي النوع اال

 على دفع أمواال طائلة مقابل تصمیم أشیاء معینة لھم. 
 
تتضمن الحیاة الیومیة العدید من المعضالت :     )  Dilemmasالمعضالت (    -2-2-11

ة تظھر وكأنھا مشاكل صنع قرار الشخصیة أو االجتماعیة أو السیاسیة ...الخ, وھي عاد
)Decision- making problem  ھل یجب ابعاد عملیة االجھاض عن المجتمع ؟ –) وكمثال- 

.المعضالت ھي أكثر أنواع المشاكل عدم وضوحا في ھیكلتھا وأكثر أنواع المشاكل التي ال یمكن 
ضمن كل حل یتم اقتراحھ التنبؤ بھا ألنھ عادة ال یوجد حل یناسب او یرضي أغلب الناس حیث یت

) , وكمثال على أثنین من المعضالت التي قد  Implicit  compromisesموائمات ضمنیة (
بحثت بشكل أكثر من غیرھا ھي المعضالت االجتماعیة والمعضالت االخالقیة مثال على االولى 

الجھاض معضالت ادارة الموارد والتلوث وكمثال على الثانیة معضلة رفض االجھاض أو مع ا
ومعظم الحلول المقدمة لحل المعضالت تخدم المصلحة الشخصیة بالنتیجة ولیست المصلحة 

 ). Schroeder,1995: 13العامة(
بشكل عام حلول  المشاكل  أما تكون بأتجاه تحقیق ھدف واحد مفرد وتسمى ھذه المشاكل بالـ (    

(Discrete problems االھداف وتسمى ھذه  أوبأتجاه تحقیق موائمة بین مجموعة من
 ).  Meta problemsبالـ{

 :  " Cognitive Strategies أستراتیجیات االدراك -3
ینظر علماء المعرفیون للمتعلم بأنھ نشط وحیوي في تنظیم بنیتھ المعرفیة وضبطھا وینظرون 

ا ) .وتفسر ھذه العملیات في اطار م 231,ص 1994للتعلم بأنھ عملیة تولید المعرفة (قطامي ,
یعرف االن بمعالجة المعلومات وھو مفھوم یمكن ان یستوعب كل االنشطة والعملیات العقلیة ,التي 
تبدأ من ادراك المتعلم البیئة عن طریق حواسة المختلفة ومن ثم یحول ھذة المدركات الى سلوك 

تي الى الفرد ,ان عملیة معالجة المعلومات ,تعني المراحل العقلیة التي تمر بھا المعلومات والتي تا
 1982من البیئة المحیطة بة فتخزن وترمز وتنظم ثم تستخدم في المواقف الحیاتیة (شریف ,

 ). 453,ص
وتشیر ستراتیجیات االدراك الى طریقة الم�تعلم ف�ي التعام�ل م�ع المعلوم�ات م�ن حی�ث اس�لوبھ ف�ي  

توض�ح ان التعام�ل م�ع  التفكیر وطریقتھ في التذكر والفھم ، وھي ت�رتبط ب�الحكم عل�ى االش�یاء ، اذ
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المعلوم���ات یعتم���د عل���ى ص���یغ كثی���رة منھ���ا تص���نیف لمعلوم���ات وتحلیلھ���ا وتركیبھ���ا وتخزینھ���ا 
واستدعائھا عن�د الض�رورة وھ�ذه العملی�ات الت�ي یمارس�ھا الم�تعلم م�ن خ�الل المواق�ف التعلیمی�ة او 

ة ( ش�ریف ، تفاعلھ الیومي تسھم بدور واضح ف�ي نم�وه العقل�ي وتوض�یح مدارك�ھ ومھارت�ھ الفكری�
)  ان اس����تراتیجیات االدراك م����ا ھ����ي اال اس����الیب  1998) بینم����ا ی����ذكر ( دمحم   10، ص 1987

) م�ن خ�الل تعلیم�ھ  36، ص 1998ومھارات تمكن المتعلم من الحصول على المعلوم�ات ( دمحم ، 
بوس�ائل التعلمی�ة وتزوی�ده  -كیف ی�تعلم وكی�ف یفك�ر تفكی�را علمی�ا بجعل�ھ مح�وراً للعملی�ة التعلیمی�ة 

 ) . 27، ص 1985اكتساب المعرفة اكثر من المعرفة ذاتھا ( وزارة التربیة ، 
ال�تعلم ، فق�د اص�بح ض�روریا  -ان استراتیجیات االدراك ھي الركائز االساس�یة لعملیت�ي التعل�یم     

لك��ل م��ن الم��درس والم��تعلم ان یل��م بالوس��ائل االدراكی��ة الت��ي تعم��ل عل��ى تنش��یط االس��تراتیجیات 
التعلمی�ة ،  -كیة ، وان یعرفاه كیف تستخدم ھذه الوسائل او المنشطات اثناء العملیة التعلیمی�ة االدرا

التعلمی��ة عل��ى افض��ل وج��ھ واكمل��ھ ( دروزة ،  -لك��ي ت��ؤدي ال��ى تحقی��ق اھ��داف العملی��ة التعلیمی��ة 
 ) .  119-118، ص 1995

واالمكانات ویعد كل من  فالعملیة التربویة عملیة معقدة یتوقف نجاحھا على كثیر من العوامل
المدرس والمتعلم والمنھج مفاتیح محركة واساسیة لھذه العملیة ألن نوعیة كل من المدرس 

 ) . 1، ص 1989والمتعلم والمنھج ینعكس اساسا على نوعیة التعلم ومستقبل االجیال ( الفِرا ، 
ح�دة االمریكی�ة لقد ظھرت فلس�فة تربوی�ة تقدمی�ة جدی�دة لت�دریس العل�وم ف�ي الوالی�ات المت

- Science - technology) (STSالمجتم��ع ) ( -تكنولوجی��ا  -رك��زت عل��ى منح��ى ( العل��م 
society  الذي یھدف بوجھ عام الى تزوید ( تسلیح ) االف�راد المتعلم�ین جم�یعھم بتربی�ة علمی�ة (- 

تعل�م العل�وم  تكنولوجیة مناسبة تھیئھم للحیاة في القرن الحادي والعشرین اذ یفترض ھذا المنحى ان
) یؤدي الى اكتساب واتقان المتعلمین مفاھیم علمیة متطورة وقدرة عل�ى اس�تخدام STSفي ضمن (

 ) . 37، ص 2001تطبیق مھارات العلم وعملیاتھ في حیاتھم العلمیة( الطرفي ، 
ل��ذا فكثی��ر م��ن الم��ؤتمرات التربوی��ة اك��دت ممارس��ة الم��تعلم العملی��ات العقلی��ة ، ف��المؤتمر 

) اك��د ض��رورة 1975حزی��ران  7 - 5الول للترب��ویین الع��رب المنعق��د ف��ي بغ��داد م��ن ( الفك��ري ا
) وجع�ل المعرف�ة وس�یلة  Processes Approachاالھتمام بالمتعلم مع التاكی�د العملی�ات العقلی�ة (

لممارس��ة تل��ك العملی��ات ، وان العملی��ات العقلی��ة اذ مارس��ھا الم��تعلم س��تعینھ عل��ى ح��ل كثی��ر م��ن 
 1975تواجھھ ف�ي الحی�اة النھ�ا اكث�ر قیم�ة وابق�ى اث�را م�ن المعلوم�ات ( الع�راق ،  المشكالت التي

 ) . 8-7ص
كما ظھرت كثیر من المشاریع في می�دان العل�وم منھ�ا مش�روع المرك�ز ال�وطني لتحس�ین 

*  والذي اقترح تنظیم مناھج العلوم من وحدات دراسیة ذات مواضیع  )  NCISEالتربیة العلمیة (
،  1998االعتق��اد بالس��بب والنتیج��ة ،االحتمالی��ة ، والتنب��ؤ وغیرھ��ا ( الرواش��دة ،  متنوع��ة مؤك��دا

* اج��ري ف��ي )  TAPS) ، ومش��روع تقنی��ات تق��ویم المھ��ارات العلمی��ة ف��ي ال��ذي العل��وم(149ص
اسكتلندا ، وال�ذي اك�د المالحظ�ة العلمی�ة النھ�ا م�ن المھ�ارات االساس�یة ف�ي تعل�یم العل�وم ( حی�در ، 

   ) .245، ص 1995
ان عملیة تنمیة وتطویر مھارات وقدرات المتعلمین ال تاتي من خالل اعتماد من�اھج حدیث�ة فحس�ب 

التعلمی�ة  -بل البد من االھتمام بالركن االساس�ي ال�ذي ی�وازي الم�نھج م�ن ارك�ان العملی�ة التعلیمی�ة 
ة الدراس�یة ال�ى والمتمثل بالطرائق واالسالیب التدریسیة ، نظرا لفاعلیتھا  في ترجمة محتوى الم�اد

زاد تربوي ، علمي ، اجتماعي بم�ا تس�ھم ف�ي انم�اء شخص�یة المتعلم�ین وتط�ویر مھ�اراتھم العقلی�ة 
 ) .10، ص 1997واالجتماعیة والجسمیة( الخوالدة واخرون ، 

ان اھتمام العلماء والباحثین التربویین بموضوع تنمی�ة المھ�ارات العقلی�ة وتطورھ�ا یع�ود 
طیع ان یحص��ل ان یص��ل ال��ى تبص��ر واالدراك م��ن دون توظی��ف حقیق��ي ال��ى ان الم��تعلم ال یس��ت

لعملیاتھ العقلیة وال یستطیع ان یتابع عملیة تعلمھ من غیر وعي حقیقي لما یوظفھ من استراتیجیات 

• NCISE: National Curriculum Improvement Scientific Education.      
• TAPS   : Techniques Astemltion Processes in the science                  
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ادراك��ھ وال��تحكم بھ��ا وعلی��ھ فالحاج��ة ماس��ة ال��ى تطبی��ق طرائ��ق واس��الیب واس��تراتیجیات تدریس��یة 
راك المتعلم��ین ومنس��جمة م��ع كیفی��ة خ��زن المعلوم��ات ف��ي ذاك��رتھم حدیث��ة تناس��ب اس��تراتیجیات اد

فاستراتیجیات ادراكھم ھي التي تح�دد الطریق�ة أو االس�لوب التدریس�ي كم�ا انھ�ا تح�دد كیفی�ة تنظ�یم 
 ) .118-22، ص 1995المعلومات والحقائق والمفاھیم  في المحتوى التعلیمي ( دروزة ، 

 
 ف االجرائي:أستراتیجیات االدراك ( التعری -3-1

 ) : بانھاMissick , 1976عرفھا (
(ھي طریقة ذاتیة في الفھم والحفظ واستخدام المعلومات ، او ھي االختالفات الفردی�ة ف�ي اس�الیب  

 ) .5، ص 1981االدراك والتذكر والتخیل والتفكیر) . (الخولي ، 
 ) : بانھاWhem , 1987عرفھا (و 
یق�وم ب�ھ الف�رد بھ�دف  التوص�ل ال�ى الفھ�م واالس�تیعاب ) ( (عملیات عقلیة معرفیة او نشاط ذھن�ي  

 ) .5، ص 2000السلوم ، 
 ) : بانھا  1995عرفتھا (دروزة ، و 

( عملیات عقلیة معرفیة تقوم بھا ذاكرة المتعلم بمعالجة المعلومات بحیث تؤدي الى الفھم والتبص�ر 
مم�ا یجع�ل االف�راد یتب�اینون ف�ي ثم االسترجاع والتذكر وھي نمط عقلي یتمی�ز ب�ھ الف�رد ع�ن غی�ره 

 ).11، ص 1995طریقة تفكیرھم ویتصفون بطابع معین ) (دروزة ، 
 ) بانھا : 2004عرفھا ( ماھر وابراھیم ، و

( مجموع��ة خط��وات او س��لوكیات واعی��ة یس��تخدمھا الم��تعلم لك��ي تعین��ھ عل��ى اكتس��اب المعلوم��ات  
 ) 7، ص 2004الجدیدة وتخزینھا واالحتفاظ بھا واسترجاعھا ) (ماھر وابراھیم ،

 ) بانھا : 1993عرفھا ( عبد اللطیف ، و 
حظة ، القیاس ، التصنیف ، (المھارات المجردة لتي تشكل ادوات التفكیر العلمي التي تشمل ( المال

التفسیر ، االستنتاج ، التنبؤ الخ ) والت�ي تس�اعد الم�تعلم عل�ى جم�ع المعلوم�ات وتفس�یرھا ومحاول�ة 
 ) . 92، ص 1993الوصول الى نتیجة عند حل المشكالت ( عبد اللطیف ، 

 ) بانھا :  1994عرفھا ( عایش ، و
بی��ق طریق��ة ال��تعلم والتفكی��ر العلم��ي بش��كل (مجموع��ة م��ن العملی��ات العقلی��ة الخاص��ة الالزم��ة لتط

 ) 121، ص 1994صحیح  ) (عایش ، 
 ) بانھا : 1996عرفھا ( الخلیلي ، و  

( نشاط عقلي یقوم بھا العلماء في اثناء التوصل الى النتائج الممكن�ة للعل�م م�ن جھ�ة ، وللحك�م عل�ى 
 ) . 23، ص 1996ھذه النتائج من جھة اخرى ) ( الخلیلي ، 

" : الت�الي أس�تراتیجیات االدراك وھ�و التعری�ف االجرائ�ي ف�ي أع�اله یمك�ن أن نس�تخاص  مما تقدم
مجموع��ة م��ن العملی��ات العقلی��ة المتمثل��ة بالمالحظ��ة ، المقارن��ة ، التص��نیف ، التنظ��یم ، التفس��یر ، 

ولتحدید ما تعني كل من ھ�ذه , ، تمارس من اجل الوصول الى التعلم  التلخیص ، االستنتاج ، التنبؤ
 وھي :  لھافقد تم اعتماد التعاریف التالیة اجرائیا  أستراتیجیات االدراكیةا

: وھي عملیة تفكیریة تتضمن المش�اھدة والمراقب�ة واالدراك وتقت�رن بوج�ود س�بب او  المالحظة-1
ھ��دف یس��تدعي تركی��ز االنتب��اه باس��تخدام واح��دة او اكث��ر م��ن الح��واس الخم��س للحص��ول عل��ى 

 ) 6، ص 2002الظاھرة ( خیر ، المعلومات عن الشيء او 
: ھي القدرة على معرف�ة اوج�ھ الش�بھ واالخ�تالف ب�ین االش�یاء او االح�داث بن�اء  عل�ى  المقارنة-2

 0)  196، ص 1989معاییر محددة وواضحة ( یعقوب ، 
: ھ��ي مھ��ارة تفكی��ر اساس��یة تتطل��ب الق��درة عل��ى تص��نیف المعلوم��ات لغ��رض تش��كیل  التص��نیف-3

ء اعتمادا على الخصائص المشتركة بین جمی�ع مف�ردات  فئ�ة او عائل�ة معین�ة مجموعات من االشیا
 0)  197، ص 1989( یعقوب ، وغیر متوافرة لدى مفردات فئة او عائلة اخرى 

: ھي القدرة على تنظیم االفكار وربط  بعضھا ببعض للوص�ول ال�ى ش�يء جدی�د او بع�د  لتنظیما-4
 ). 41، ص 1989ا بما یتفق مع نوع المشكلة ( یعقوب ، ادراك المعلومات یبدأ بتنظیمھا وترتیبھ

: ھو عملیة عقلیة غایتھا اضفاء معنى عل�ى خبراتن�ا الحیاتی�ة او اس�تخالص معن�ى منھ�ا  لتفسیرا-5
كش��رح معن��ى للمعلوم��ة م��ا او اعط��اء تفص��یالت ت��دعم تل��ك المعلوم��ة او اس��تخالص معن��ى لرس��وم 
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ی��ة .وق��د تك��ون المع��اني نتاج��ات تفس��یر مش��اھدات بیانی��ة او ج��داول او ص��ور او رس��وم كاریكاتیر
 )  43، ص 1989( یعقوب ، الرحالت او النزھات او نتیجة اجراء مقارنة او عمل ملخصات 

: ھ��و عملی��ة تفكیری��ة تتض��من الق��درة عل��ى ایج��اد ل��ب الموض��وع واس��تخراج االفك��ار  التلخ��یص-6
عل�ى تجری�د وتنق�یح ورب�ط للنق�اط الرئیسة فیھ والتعبیر عنھا بایجاز ووض�وح وھ�و عملی�ة تنط�وي 

الب��ارزة ومحاول��ة فص��ل م��ا ھ��و اساس��ي ومعالج��ة المف��اھیم واالفك��ار المتض��منة بلغ��ة م��ن یق��وم 
 .0)  45، ص 1989( یعقوب ، بالتلخیص وانطالقا من خبرتھ بالموضوع وفھمھ لھ 

ل�ى الجزیئی�ات :ھو عملیة عقلیة یتم فیھا انتق�ال م�ن الع�ام ال�ى الخ�اص وم�ن الكلی�ات ا االستنتاج-7
 )103،ص1994(زیتون، 

: ھ��ي الق��درة عل��ى ص��یاغة م��ا یمك��ن ان یح��دث مس��تقبال بن��اء عل��ى المعلوم��ات الس��ابقة التنب��ؤ-8 
 ). 198، ص 1989(یعقوب ، 

 
 :الحالة الدراسیة   -4
بعد أن تم وصف انواع انماط التفكیر وخصائص كل نمط وكذلك توصیف أنواع المشاكل     

لة في الصیاغة وفي طبیعة المشكلة والتي تؤثر على طبیعة فعالیات حل واالختالفات الحاص
المشكلة , وكذلك  وصف  أنواع المشاكل من االقل تعقیدا الى االكثر تعقیدا والتي كانت على 
التوالي ,المشاكل المنطقیة والخوارزمیة والقصة واستخدام القانون وصنع القرار والضاربة 

یجي وتحلیل الحالة والتصمیمیة والمعضالت , وكذلك بعد أن تم والتشخیص واالداء السترات
توضیح المقصود بأستراتیجیات االدراك , سوف یسعى البحث الى تشخیص أنواع انماط التفكیر 
االكثر موائمة مع طبیعة حلول المشاكل المعرفیة المصاحبة للمواد الدراسیة في أقسام الھندسة 

المطابقة بین نوع المادة الدراسیة ونوع المشكلة المعرفیة االكثر  المعماریة وذلك بعد اجراء عملیة
موائمة لھا باألستعانة بواحدة من االدبیات المحلیة التي سبق ان اجرت تلك الموائمة وفق اختبار 
اجرتھ عن ذلك الموضوع وربطھ بنمط التفكیر االكثر مالئمة لتلك امادة الدراسیة .وقد تم تلخیص 

لتلك ل أوضح تلك المطابقة .فقد تم اضافة فقرة ( نمط التفكیر االكثر اعتمادا) ذلك من خالل جدو
المطابقة اي تم تضمین عملیة االستبیان لتشمل نمط التفكیر االكثر مالئمة لتلك المادة الدراسیة 
وذلك بعد ان تم تحدید نوع المشاكل المعرفیة او التربویة المصاحبة لكافة المادة الدراسیة والتي 

واجھ طالب الھندسة المعماریة خالل دراستھ االكادیمیة االولیة والعلیا باألستناد على المنھج المقر ت
بالمواد الدراسیة, لغرض بیان ماھیة متطلبات الوصول الى حلول لتلك المشكالت باألعتماد نوع 

اد على االطار المشكلة في تلك المادة الدراسیة المحددة في تلك المرحلة الدراسیة, وذلك باألعتم
النظري المفاھیمي المستخلص عن االدبیات العالمیة في ھذا المجال .وصوال الى تفعیل االلیات 
االجرائیة المطلوبة في ذلك النمط من التفكیر والتي تلخصت بأستراتیجیات االدراك المناسبة لكل 

المادة المعینة من المواد  نمط من انماط التفكیر التي ستظھر بأنھا مناسبة ألعتمادھا في تدریس تلك
  الدراسیة في أقسام الھندسة المعماریة. 

 الم��نھج الدراس��يعل��ى  دراس��ة االدبی��ات الس��ابقةت��م تطبی��ق االط��ار النظ��ري المس��تخلص ع��ن     
الخاص بالدراسة االولیة والعلی�ا ف�ي قس�م الھندس�ة المعماری�ة جامع�ة النھ�رین ف�ي الع�راق والمق�رة 

ت�م أختی�ار واح�دة فق�ط م�ن فق�د لض�یق مس�احة البح�ث ب�النظر و-2010 ولغای�ة 2007للسنوات من 
 م�ادة او م�ادتینب�ین الجامع�ات وحی�ث ان ظھ�ور  ل�ك لوج�ود تط�ابق كبی�ر ب�ین الم�وادالجامعات وذ

لغ�رض تس�میة   -م�نھج جامع�ة النھ�رین س�وف الی�ؤثر عل�ى مص�داقیة التحلی�ل  موادمختلفتین عن 
والت�ي تعط�ى ف�ي أقس�ام الھندس�ة المعماری�ة  مادة دراسیةمالئمة انماط التفكیر االكثر وتحدید أنواع 

الس�نة التحض�یریة  –خمس�ة س�نوات, والعلی�ا  -في كل مرحلة من مراحل الدراسة ( االولی�ةللطالب 
تم استثناء مرحلة الدكتوراه لعدم فتح دراس�ة بت�ك الدرج�ة حیث  –والبحث لمرحلة الماجستیر فقط) 

 لم��وادوال��ذي تض��من األس��تناد عل��ى االط��ار النظ��ري المس��تخلص ابع��د و  -ف��ي القس��م لح��د االن 
واد وطبیع��ة حل��ول المش��اكل المالئم��ة لھ��ا ( لتل��ك الم�� الدراس��یة لمن��اھج أقس��ام الھندس��ة المعماری��ة

 .) الدراسیة
ولغرض االستبیان حول نمط التفكیر االكثر مالئمة ألنج�از الھ�دف الترب�وي والمعرف�ي المص�احب 

م�نھج الدراس�ي ف�ي أقس�ام الھندس�ة المعماری�ة فق�د ت�م توزی�ع أس�تمارة أس�تبیان المادة من م�واد لكل 
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الدراس��یة , ع��دد وح��دات  الم��ادةالمرحل��ة الدراس��یة ,أس��م -تض��منت ج��دوال یض��م الفق��رات التالی��ة : 
الدراسیة  , نمط التفكیر االكثر مالئم�ة  لت�ك المادة ,نوع المشكلة , توصیف  المادةتلك المخصصة ل

عل�ى أثن�ا عش�ر  -ستراتیجیة االدراك االجرائیة المطلوب�ة لتفعی�ل ذل�ك ال�نمط م�ن التفكی�ر , وأ المادة
أس��تاذا جامعی��ا  م��ن أس��اتذة أقس��ام الھندس��ة المعماری��ة المحلی��ة ( م��ن حمل��ة ش��ھادات الماجس��تیر 
والدكتوراه ومن اللذین ال تق�ل س�نوات عملھ�م االك�ادیمي عل�ى س�تة س�نوات )  لألجاب�ة عل�ى أس�ئلة 

یان أدناه حول مدى مالئمة انماط التفكیر المرفق�ة تعریفاتھ�ا طی�ا ف�ي أس�تمارة االس�تبیان  م�ع االستب
المنھج الدراس�ي المثبت�ة ف�ي الج�دول م�ع نف�س اس�تمارة االس�تبیان م�ع توص�یف ملخ�ص لتل�ك  مواد

م�ن وجھ�ة نظ�ر  م�ع أس�تراتیجیات ادراك�ھ , حیث یتم وضع نوع نمط التفكی�ر االكث�ر مالئم�ة المادة
ستبین بعد ان یطلع على مستخلص التعریف الخاص بذلك ال�نمط م�ن التفكی�ر والم�درج ف�ي م�تن الم

 المرفق بالجدول نفسھ .  المادةالبحث ومقارنتھ بتوصیف تلك 
م�ادة وكان من بین نتائج االستبیان وبناءا على ما تقدم , تحدید انم�اط التفكی�ر االكث�ر موائم�ة لك�ل   

 م الھندسة المعماریة للدراسات االولیة والعلیا.في أقسا ةالدراسی من المواد
وأس���تراتیجیاتھا أدن���اه ج���دوال یمث���ل خالص���ة نت���ائج االس���تبیان الخ���اص بمطابق���ة انم���اط التفكی���ر   

 المختلفة مع حلول مشاكل االھداف التربویة او المعرفیةاالدراكیة االجرائیة 
 احل الدراسیة .الدراسیة في أقسام الھندسة المعماریة ولكافة المر للمواد

 
 قسمالدراسیة للمناھج الدراسیة في  واد)/ یوضح نتائج معاملة توصیفات الم1جدول رقم (

/ المصدر  ادةمع انماط التفكیر المناسبة لكل م-جامعة النھرین  - الھندسة المعماریة 
 الى الیسار من اعداد الباحث ( نتائج االستبیان). ان) العمود 14ص  -2010(رزقو,

أسم المادة  حلةالمر
 الدراسیة

 وحدات
المواد 
 الدراسیة
للفصل 
 الواحد

 
(نوع المشكلة) التي 

 تواجھ الطالب
باألعتماد على الوصف أو 
 المنھاج االسبوعي للمادة

 
 توصیف المواد

نمط أو أنماط * 
التفكیر األكثر 
 ادةمالئمة لتلك الم
 الدراسیة. 

 

أستراتیجیة *
االدراك االجرائیة 

عیل ذلك المناسبة لتف
 النمط من التفكیر 

 األولى 

اللغة 
 2 االنكلیزیة

تعری�������ف الطلب�������ة    مشكلة قصصیة
المص���������������������طلحات 
االساس���یة للھندس���ة 
المعماری����������������������������ة 
واالس���الیب النحوی���ة 
ة ف  ال

  

التفكی��������ر الحس��������ي 
 والمادي.

المالحظة, المقارنة, 
التصنیف, 

 التلخیص, الستنتاج.

برمجة 
 2 حاسوب

رزمی������������ة مش������������كلة خوا
 وقصصیة             

تعری������ف الطال������ب   
على االمكانیات التي 
توفرھ�������ا الب�������رامج 
الحدیث��ة ف��ي التعام��ل 
م��������ع المخطط��������ات 

في انشاء  المعماریة
مخطط������ات ثنائی�������ة 

  
 
 

التفكی���ر االس���تقرائي 
واالس��������������������تنباطي 

 ,والمنطقي

المالحظة, المقارنة, 
التصنیف,التنظیم, 

 التلخیص, الستنتاج.
 

 2 ضیاتالریا

مش��كلة منطقی��ة  ,  مش��كلة 
 خوارزمیة

 تعریف الطالب على
أسالیب حل 

المعادالت الریاضیة 
بأستخدام الدوال 

 الھندسیة المعروفة.

التفكی��ر االس��تقرائي, 
والمنطق����������������������������ي 

 واالستنباطي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 

 الستنتاج.

 2 مواد بناء

تعری��ف الطلب��ة عل��ى  مشكلة قصصیة
واد البنائی���������ة الم���������

المختلف�ة المس�تعملة 
 محلیا وعالمیا .

التفكی��������ر الم��������ادي 
واالس���������������������تقرائي 
واالس��������������������تنباطي 

 والحسي .

المالحظة, المقارن�ة, 
 التصنیف,التنظیم.
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تصمیم 
 12 معماري

مشكلة أتخاذ قرار, مش�كلة 
,مش�����كلة  ح�����ل-تش�����خیص

تحلی������ل الحال������ة, مش������كلة 
التصمیم,المعض������������������الت, 

    مشاكل تحلیل الحالة

الطلب���������ة  تعری���������ف
بعناصرالتص������������میم 
االساس������یة  ونظ������م 
تجمی��������ع االش��������كال 
والعالق��ات المختلف��ة 
 بینھ��ا واب��دء بأع��داد

تكوین�����ات ھندس�����یة 
تجریدی��ة بن��اءا غل��ى 
ذل�ك ببع��دین وبثالث��ة 

 أبعاد.

 ادةلق�����د ض�����مت م�����
التص���میم المعم���اري 
أحتواءھا عل�ى كاف�ة 
انماط التفكی�ر, حی�ث 
یمك���ن تفعیلھ���ا عن���د 
ممارس������ة العملی������ة 

 .التصمیمیة

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 الستنتاج, التنبؤ:

الرسم 
 2 المعماري

مش���كلة أس���تخدام ق���انون,  
 مشكلة تصمیم 

تط�������ویر قابلی�������ات -
الطال���ب ف���ي الرس���م 
المعم����اري وانش����اء 
المخططات والتعبی�ر 
ع�������������ن افك�������������اره 
وتص����امیمھ بط�����رق 
حدیث����ة وامكالنی����ات 

 عالیة الجودة

لت��������املي التفكی��������ر ا
,والحس�����������������������������ي 
واالستكش�������������������افي 
,والتمیی������������������������زي 

 والتحلیلي .

 المالحظة, المقارنة.

 2 الرسم الحر

مش�������������كلة أس�������������تخدام   
 قانون,مشكلة تصمیم

تط��������ویر قابلی��������ات 
الطال���ب ف���ي الرس���م 
الح���������ر وأس���������الیب 

 أستخدام اللون

التفكی��������ر الت��������املي 
,والحس�����������������������������ي 

 واالستكشافي.

 المالحظة, المقارنة.

تقییم 
 2 عمارة

ح����ل, -تش����خیص مش����كلة  
    مشاكل تحلیل الحالة

أس�����تعراض نم�����اذج 
منتخبة م�ن االعم�ال 
المعماری����ة المحلی����ة 
والعالمی���ة وتحلیلھ���ا 
وفق���ا لل���ذوق الفن���ي 

 العام وعناصره.

التفكی���ر االس���تنتاجي  
واالس����������������تنباطي , 
والتفكی������ر الت������املي 
,والحس�����������������������������ي 

 واالستكشافي.

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 

یص, لتفس���یر, التلخ���
 الستنتاج.

 الثانیة
اللغة 
 1 العربیة

مراع������اة القواع������د   مشكلة قصصیة
النحوی���ة ف���ي اللغ���ة 

 مع معاني الكلمات

التفكی��������ر الحس��������ي 
 والمادي.

المالحظة, المقارن�ة, 
التص����������������������������نیف, 
 التلخیص, الستنتاج.

تصمیم 
 12 معماري

مشكلة أتخاذ قرار, مش�كلة 
,مش�����كلة  ح�����ل-تش�����خیص

تحلی������ل الحال������ة, مش������كلة 
المعضالت, مش�اكل تصمیم,

    تحلیل الحالة

تعریف الطالب 
بماھیة العمارة 

كونھا منفعة ومتانة 
وجمال مع التشدید 

على مفھوم 
الخصوصیة المحلیة 
والتكامل مع السیاق 
 والمشھد الحضري..

 لق�����د ض�����مت م�����ادة
التص���میم المعم���اري 
أحتواءھا عل�ى كاف�ة 
انماط التفكی�ر, حی�ث 
یمك���ن تفعیلھ���ا عن���د 

ة ممارس������ة العملی������
 التصمیمیة.

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 الستنتاج, التنبؤ:

الرسم 
المعماري 
والھندسة 
 الوصفیة

2 

مش��كلة أس��تخدام ق��انون,   
 مشكلة تصمیم

اكتساب الطالب 
الخبرة العملیة 
الكافیة النتاج 

المخططات 
المعماریة بكافة 

تفاصیلھا وحسب 
طرق االظھار 

یة باعتبار مادة العلم
االظھار اللغة التي 

یتعامل بھا المھندس 
 المعماري

التفكی��������ر الت��������املي 
,والحس�����������������������������ي 
واالستكش�������������������افي 
,والتمیی������������������������زي 

 والتحلیلي .

 المالحظة, المقارنة.

تطبیقات 
 2 الحاسوب

مش������������كلة خوارزمی������������ة 
 وقصصیة

تط���������ویر ق���������درات 
الطال���ب ف���ي انش���اء 
مخطط������ات ثنائی�������ة 
االبع���������اد وزی���������ادة 
الس����رعھ لدی����ھ ف����ي 
اس������تخدام االوام������ر 
المتاح�������ة وزی�������ادة 

التفكی���ر االس���تقرائي 
واالس��������������������تنباطي 
والمنطق����ي .اض����لفة 
ال��ى التفكی��ر الت��املي 
واالستكشافي,والمج

رد نظ���������را للب���������دء 
بأع����������داد ورس����������م 

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 

 الستنتاج.
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كفائت�����ھ بم�����ا یخ�����دم 
االختص�����������������������اص 

 المعماري

التص��امیم المعماری��ة 
. 

 2 الرسم الحر

مش���������������كلة أس���������������تخدام 
 قانون,مشكلة تصمیم

تفعی�����ل دور الرس�����م 
الی��دوي ف��ي اس��الیب 
اظھ����������ار الفك����������رة 

 التصمیمیة

التفكی��������ر الت��������املي 
,والحس�����������������������������ي 

 واالستكشافي.

 المالحظة, المقارنة.

ادارة 
 2 ھندسیة

مش������������كلة خوارزمی������������ة 
 وقصصیة   

تعری��������ف الطال��������ب 
بموض����������وع االدارة 
الھندس���یة واھ���دافھا 
وقواع�����دھا وك�����ذلك 

التخط��������یط كیفی��������ة 
للمش��روع وخطوات��ھ 
وال���������زمن ال���������الزم 

 الكمالھ

التفكی���ر االس���تقرائي 
 واالستنباطي .

المقارن������������������������������ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 

 التلخیص. 

تركیب 
 2 المباني

مش���������������كلة أس���������������تخدام 
قانون,مش�����������������������������������كلة 

 مشكلة اتخاذ قرارتصمیم,

التع��������ري ب���������بعض 
االنظم����ة االنش�����ائیة 
الس��������ائدة لتعزی��������ز 
المھ�����������������������������ارات 

 التصمیمیة.

الت��������املي التفكی��������ر 
,والحس�����������������������������ي 
واالستكش�������������������افي 
,والتمیی������������������������زي 

 والتحلیلي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 

 التنبؤ.

تقنیة 
 2 االنترنت

مش��������كلة خوارزمی��������ة ,   
 مشكلة أستخدام قانون

ش������بكة  تفعی������ل دور
المعلوم��������ات م��������ن 
خاللع����رض تقنی����ات 

 االستفادة منھا.

التفكی���ر االس���تقرائي 
واالس��������������������تنتاجي 
والتحلیل������������������������ي , 

 والمنطقي . 

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
 التلخیص, الستنتاج.

 الثالثة

تصمیم 
 5 معماري

مشكلة أتخاذ قرار, مش�كلة 
,مش�����كلة  ح�����ل-تش�����خیص

تحلی���������ل الحالة,مش���������كلة 
التصمیم,المعض������������������الت, 

    مشاكل تحلیل الحالة

التصمیم المعماري 
لالبنیة الخدمیة 

والعامة وبضمنھا 
االھداف والتوجھ 

المعماري المناسب 
واعداد المخططات 

العامة واالظھار 
والمخططات 

 التفصیلیة والخدمیة

 لق�����د ض�����مت م�����ادة
التص���میم المعم���اري 
أحتواءھا عل�ى كاف�ة 
انماط التفكی�ر, حی�ث 
یمك���ن تفعیلھ���ا عن���د 
ممارس������ة العملی������ة 

 التصمیمیة.

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 بؤ:الستنتاج, التن

 2 اإلنشاءات

مش������كلة خوارزمی������ة ,     
مش���كلة منطقی���ة , مش���كلة 

 قصصیة

ھدف الموضوع الى 
تعری��������ف الطال��������ب 
بموض������وع الق������وى 
وتحلیلھ��ا وتوزیعھ��ا 
عل������ى المنش������اءات 
وك��ذلك معرف��ة ردود 

 افعال المنشاءات.

التفكی��������ر الت��������املي 
,والحس�����������������������������ي 
واالستكش�������������������افي 
,والتمیی������������������������زي 

 والتحلیلي .

المالحظة, المقارن�ة, 
ص��������نیف,التنظیم, الت

 التنبؤ.

التصمیم 
 2 الداخلي

مش���������������كلة أس���������������تخدام 
 قانون,مشكلة تصمیم

دراس�����ة التوجھ�����ات 
الفكری�����ة والثقافی�����ة 
والفنیة وخاصة تل�ك 
المتداخل����������ة م����������ع 
التص���میم الص���ناعي 
واالنت���اج الحرف���ي و 

 الفكر  الفني .

 لق�����د ض�����مت م�����ادة
التص�����میم ال�����داخلي 
كذلك أحتواءھا على 
كاف��ة انم��اط التفكی��ر, 

ث یمك��ن تفعیلھ��ا حی��
عن����������د ممارس����������ة 

 العملیة التصمیمیة.

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 الستنتاج, التنبؤ:

تاریخ 
 2 عمارة

مشكلة أتخ�اذ ق�رار ,         
 حل-مشكلة تشخیص

التع�����������رف عل�����������ى 
خص�����������������������ائص و 
مواص�����فات النت�����اج 
المعم�����اري للحق�����ب 
التاریخی����ة القدیم�����ة 

ین ف���ي وادي الراف���د
ووادي النی����ل وف����ي 
الغ���������رب، و أھ���������م 
العوامل  الت�ي أث�رت 

 في ھذا النتاج

التفكی�����ر التمیی������زي 
والتركیب���������������������������ي 
والتحلیل����������������������������ي 

 والتباعدي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 

 لتفسیر, التلخیص.
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تطبیقات 
 2 الحاسوب

مش����������كلة خوارزمی����������ة   
 وقصصیة

تعری���������ف الطلب���������ة 
باھمی��������ة برن��������امج 

)3DMAX م�������ن (
االظھ���������ار ناحی���������ة 

المعم����اري والق����درة 
عل������ى ربط������ھ م������ع 

 التصمیم .

التفكی���ر االس���تقرائي 
واالس��������������������تنباطي 
والمنطق����ي .اض����لفة 
ال��ى التفكی��ر الت��املي 
واالستكش�����افي,نظرا 
لتط������ور برامج������ات 
الرس������وم الخاص������ة 
بالتص���������������������������امیم 

 المعماریة .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 

 الستنتاج, التنبؤ:

خدمات 
 2 مباني

تعری����������ق الطلب����������ة  كلة قصصیة          مش  
بمجموع��ة الخ��دمات 
الس��������اندة للمبن��������ى 
الص���������حییة منھ���������ا 

 والكھربائیة.

التفكی��������ر الت��������املي 
,والحس�����������������������������ي 
واالستكش�������������������افي 
,والتمیی������������������������زي 

 والتحلیلي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 

 الستنتاج, التنبؤ:

تركیب 
 2 المباني

مش����كلة أس����تخدام ق����انون 
مش����كلة ,مش����كلة تص����میم, 

 اتخاذ قرار

تعری��������ف الطال��������ب 
بأھمی���������ة الھیك���������ل 
اإلنش������ائي للمبن������ى 
وعالقت������ھ الوثیق������ة 
بالعملی��ة التص��میمیة 
حی�������ث أن اختی�������ار 
الھیك������ل اإلنش������ائي 
المالئ����م لك����ل مبن����ى 
یتفاع��������ل وبش��������كل 
مباش��ر م��ع وظیفت��ھ 
والش������كل النھ�������ائي 

 الخارجي لھ

التفكی��������ر الت��������املي 
,والحس�����������������������������ي 
واالستكش�������������������افي 
,والتمیی������������������������زي 

 والتحلیلي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 

 الستنتاج, التنبؤ:

نظریات 
تخطیط 
 حضري

2 

ح�����ل , -مش����كلة تش����خیص
مشكلة اتخاذ قرار, مش�اكل 

    تحلیل الحالة

مف������اھیم التخط������یط 
ومفھ�����وم التخط�����یط 

المدین���ة  الحض���ري ,
كمفھ�����وم وتعریف�����ھ 

مفھ������وم  ,ونش������وئھ
المخط�����ط االس�����اس 
وبن�����������ى المك�����������ان 
الحض���������������������������ري, 

رض اس������تعماالت اال
ف�����������ي المن������������اطق 

 الحضریة

التفكی�����ر التمیی������زي 
والتركیب���������������������������ي 
والتحلیل����������������������������ي 
والتباع��������������������������دي 

 واالستقرائي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 الستنتاج, التنبؤ:

فضاءات 
 2 خارجیة

تعری��������ف الطال��������ب  مشكلة تصمیم  
بمفھ�������وم الفض�������اء 
المفتوح ومس�تویاتھ 
وأس���الیب وعناص���ر 

ع تطبی��ق تص��میمھ م��
ذل����ك ف����ي مش����اریع 

 منتخبة.

 لق�����د ض�����مت م�����ادة
فض�����اءات خارجی�����ة 
كذلك أحتواءھا على 
كاف��ة انم��اط التفكی��ر, 
حی��ث یمك��ن تفعیلھ��ا 
عن����������د ممارس����������ة 

 العملیة التصمیمیة.

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 الستنتاج, التنبؤ:

 الرابعة

تصمیم 
 5 معماري

مش�كلة مشكلة أتخاذ قرار, 
,مش�����كلة  ح�����ل-تش�����خیص

 تحلیل الحالة,
مش�����������������������������������������������������كلة 
التصمیم,المعض������������������الت, 

    مشكلة تحلیل الحالة

توس���������یع م���������دارك 
الطال��ب المعم��اري و 
انتقال���ھ م���ن التفكی���ر 
بتصمیم مبنى منف�رد 
ذو وظیف�����ة مح�����ددة 
إل����ى الخ����روج إل����ى 
اإلطار الع�ام للمدین�ة 
متعرف���ا عل���ى كیفی���ة 
رب��������ط المش��������روع 
المنف������رد بالنس������یج 

 ینةالحضري للمد

 م�����ادةلق�����د ض�����مت 
التص���میم المعم���اري 
أحتواءھا عل�ى كاف�ة 
انماط التفكی�ر, حی�ث 
یمك���ن تفعیلھ���ا عن���د 
ممارس������ة العملی������ة 

 التصمیمیة.

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 الستنتاج, التنبؤ:

 2 اإلنشاءات
مش������كلة خوارزمی������ة ,     

مش���كلة منطقی���ة , مش���كلة 
 قصصیة

بس������لوك التعری������ف 
انتق����ال الق����وى ف����ي 

 النشات الحدیدیة .

التفكی��������ر الت��������املي 
,والحس�����������������������������ي 
واالستكش�������������������افي 

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 

 الستنتاج, التنبؤ:
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,والتمیی������������������������زي 
 والتحلیلي .

نظریات 
التصمیم 
 الحضري

2 

ح��ل -مش��كلة تش��خیص      
, مش������كلة اتخ������اذ ق������رار, 

    مشاكل تحلیل الحالة

عل�ى تعریف الطال�ب 
النظری��ات الحض��ریة 
وتوجھاتھا المختلفة 
وكیفی��ة التعام��ل م��ع 
النس�����یج الحض�����ري 
والی�������ات التطبی�������ق 
الس���تراتیجیات ھ���ذه 

 النظریات

التفكی�����ر التمیی������زي 
والمج����رد والت����أملي 

 واالستقرائي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 الستنتاج, التنبؤ:

عمارة 
 2 إسالمیة

ح��ل -مش��كلة تش��خیص      
 , مشكلة اتخاذ قرار

تھ����دف الم����ادة ال����ى 
تعزیز معرفة الطالب 
بت��������اریخ العم��������ارة 
العربی����ة االس����المیة 
واھ����������م االنم�����������اط 
الوظیفی��ة والعناص��ر 

 االساسیة لھا.

التفكی��������ر الم��������ادي 
واالس��������������������تنباطي 
واالس��������������������تنتاجي 

 والحسي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 اج.الستنت

نظریة 
 2 إسكان

ح��ل -مش��كلة تش��خیص      
 , مشكلة اتخاذ قرار

تعریف الطالب 
بمفھوم االسكان ة. 

تعریف لمفھوم 
نسب االشغال 

التعریف ببرنامج 
الوحدة السكنیة. 

بیان مفھوم النمط 
السكني واصنافھ . 

التعریف بكیفیة 
الشروع بتصمیم 
المجمع السكني. 

تعریف االنماط 
التخطیطیة لشبكة 

الطرق. بیان اسس 
وظوابط وضع 

البرنامج السكني 
ومفھوم السیاسة 

 االسكانیة.

التفكی��������ر الت��������املي 
,والحس�����������������������������ي 
واالستكش�������������������افي 
,والتمیی������������������������زي 

 والتحلیلي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 الستنتاج, التنبؤ:

عمارة 
 2 وبیئة

مش���كلة مش���كلة قصص���یة, 
ح����ل , مش�����كلة -تش����خیص

 ذ قراراتخا

تعریف الطال�ب عل�ى 
قاع�����دة معلوماتی�����ة 
واس���������عة لمجم���������ل 
المف���اھیم االساس���یة 
للعالقة التبادلیة بین 
البیئ��������ة الطبیعی��������ة 

 والعمارة 

التفكی������ر المنطق������ي 
والتحلیل��ي والتفكی��ر 
المادي واالستنباطي 
واالس��������������������تنتاجي 

 والحسي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 التنبؤ: الستنتاج,

خدمات 
 2 مباني

التعرف عل�ى مب�ادئ  مشكلة قصصیة
السلوك الصوتي في 
الفض��������اء المغل��������ق 
وطبیع������ة الظ������اھرة 
الص���وتیة فی���ھ عب���ر 
مف�����اھیم االنعك�����اس 
الص��������������������������������وتي 
واالمتص��������������������اص 
واالنتش����ار والنف����وذ 
فض���الً ع���ن مف���اھیم 
التج�����اوب الس�����معي 

 لھا

االتفكی�����ر التق�����اربي 
ولتفكی�����ر المنطق�����ي 
والتحلیل��ي والتفكی��ر 

لمادي واالستنباطي ا
واالس��������������������تنتاجي 

 والحسي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 

 الستنتاج, التنبؤ:

تاریخ 
 2 عمارة

مشكلة أتخ�اذ ق�رار ,         
 حل-مشكلة تشخیص

تعریف الطالب 
بالنتاج المعماري 
منذ القرن التاسع 

عشر، لغایة 

التفكی�����ر التباع�����دي  
,و التفكی����ر الت����املي 
,والحس�����������������������������ي 
واالستكش�������������������افي 

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 

 لتفسیر, التلخیص.
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ثمانینات القرن 
العشرین، والعوامل 

ا المؤثرة في ھذ
النتاج واھم 
 المعماریین

,والتمیی������������������������زي 
 والتحلیلي .

 2 منھجیة 

-مش����كلة تش����خیص        
 حل , مشكلة اتخاذ قرار

تعری�����ف الطال�����ب    
بالھ��دف م��ن دراس��ة 

العلم�ي منھج البحث 
وخص����ائص العل����وم 
ومراح��ل تط��ور س��لم 
المعرف����ة وم����ا ھ����و 
العل�������م وم�������ا ھ�������ي 

 خصائصھ .
تعری�������ف الطال�������ب  

بالمس������لمات الت������ي 
تق������������وم علیھ�������������ا 
المنھجی�����ة العلمی�����ة 
ف�����ي البح�����ث و م�����ا 
المقص��ود  ب��المنطق 
و م����ا ھ����ي اش����كالھ 
وان����واع المغالط����ات 

 في البحث.
تعری������ف الطال������ب   

بالمقص���������������������������ود 
بمص�����������������������طلحات 
الفرض���یة,النظریة,ال

) conceptفھ����وم(م
في البحث و م�ا ھ�ي 
فوائ������دھا. تعری������ف 
الطال�������ب بمراح�������ل 
ص������یاغة المش������كلة 
البحثی������������������������������ة ( 
العامة,والمح�����������ددة 

 ,والخاصة 

التفكیر االستبصاري 
, و التفكی�������������������������ر 
االس�������������������������تقرائي 
واالس��������������������تنتاجي 
والتحلیل������������������������ي , 

 والمنطقي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 ؤ:الستنتاج, التنب

 الخامسة 

تصمیم 
معماري   

 وحضري
6 

مشكلة أتخاذ قرار, مش�كلة 
,مش�����كلة  ح�����ل-تش�����خیص

تحلی������ل الحال������ة, مش������كلة 
التصمیم,المعض���������������الت , 

    مشاكل تحلیل الحالة
                

یترك للطالب المجال 
ال��ذي یعب��ر ع��ن ك��ل 
الق������یم م������ن خ������الل 
طروحات�ھ الفكری��ة و 
التص��������������������������میمیة 
للمشروع المختار و 

د فی���ھ ان ال���ذي نؤك���
یكون م�ن المش�اریع 
الحقیقی���ة المقترح���ة 
م������ن قب������ل دوائ������ر 
الدول����ة المختلف����ة و 
ذات منھ���اج واض���ح 
معتم���د او ان تط���رح 
م����ن قب����ل االس����اتذة 
لح���ل مش���كلة معین���ة 
او مش����روع متمی����ز 
بیئیا او طوبوغرافیا 
او ذو متطلب���������������ات 
نص��بیة تحم��ل ط��ابع 
الرأس����مانیة رفیع����ة 
المس����������������������توى او 
مش����روع یخص����ص 

ازم�ة لحل مشكلة او 
مطروح���������ة عل���������ى 

 الساحة المعماریة

 لق�����د ض�����مت م�����ادة
التص���میم المعم���اري 
أحتواءھا عل�ى كاف�ة 
انماط التفكی�ر, حی�ث 
یمك���ن تفعیلھ���ا عن���د 
ممارس������ة العملی������ة 

 التصمیمیة.

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 الستنتاج, التنبؤ:
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نظریة 
 2 عمارة

مش�����كلة أتخ�����اذ ق�����رار ,    
,  ح�����ل-لة تش����خیصمش����ك

المعض��الت, مش��اكل تحلی��ل 
    الحالة

التعری������ف بنظری������ة 
العمارة المعاص�رة ، 
تن���������اول الخلفی���������ة 
التاریخی�����ة لنظری�����ة 
العم������ارة والعالق������ة 
ب��ین نظری��ات ال���نظم 
المعرفی�����ة ونظری�����ة 
العم���ارة ، ومناقش���ة 
اھ�م نظری�ات م�ا بع��د 
الحداث�����ة وتیاراتھ�����ا 

 ومدارسھا

التفكی���ر التباع���دي , 
ملي والتفكی������ر الت������ا

,والحس�����������������������������ي 
واالستكش�������������������افي 
,والتمیی������������������������زي 

 والتحلیلي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 الستنتاج, التنبؤ:

فلسفة 
 2 عمارة

مش�����كلة أتخ�����اذ ق�����رار ,   
,  ح�����ل-مش����كلة تش����خیص

المعض��الت, مش��اكل تحلی��ل 
    الحالة

وتناول 
الخلفیة 
النظریة 

والتاریخیة 
للفلسفة في 

ة العمار
وتناول اھم 
التوجھات 

والطروحات 
في ھذا 
 المجال .

التفكی�����ر الت�����املي,و 
التفكیر االستبصاري 
, و التفكی�������������������������ر 
االس�������������������������تقرائي 
واالس��������������������تنتاجي 
والتحلیل������������������������ي , 

 والمنطقي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 الستنتاج, التنبؤ:

تخمین 
 2 ومواصفات

مش�������كلة خوارزمی�������ة ,    
كلة منطقی���ة , مش���كلة مش���

 قصصیة

اكتساب الطالب 
المھارة الكافیة في 

تقدیر كلف 
المشاریع الھندسیة 

المختلفھ والمواد 
المستخدمة فیھا 

والوقت الالزم 
النجازھا والتفاصیل 

الدقیقة لمفردات 
البناء والمواصفات 

 العالمیة لھا .

التفكی��������ر الحس��������ي 
والم���ادي ,  التفكی���ر 
االس�������������������������تقرائي 
واالس��������������������تنتاجي 
والتحلیل������������������������ي , 

 والمنطقي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 

 التنبؤ:

ممارسة 
 2 مھنة

ح�ل , -مشكلة تشخیص     
 مشكلة اتخاذ قرار

التعری����ف بواجب����ات 
وحق����وق المھن����دس 

 المعماري القانونیة

التفكی����ر المنطق����ي , 
والتفكی������ر الحس������ي 
والم���ادي ,  التفكی���ر 
االس�������������������������تقرائي 
واالس��������������������تنتاجي 

 .والتحلیلي

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 

 الستنتاج.

الدراس����ات 
العلی���������������ا

ms.c    منھجیة
 2 بحث

ح��ل -مش��كلة تش��خیص      
 , مشكلة اتخاذ قرار

التعریف ب�أھم االط�ر 
البحثی��ة الس��ائدة ف��ي 
اختص��اص الھندس��ة 
المعماری����������������������������ة 
واس����������������تراتیجبات 

 البحث االساسیة.

التفكیر االستبصاري 
, و التفكی�������������������������ر 

ي االس�������������������������تقرائ
واالس��������������������تنتاجي 
والتحلیل������������������������ي , 

 والمنطقي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 الستنتاج, التنبؤ:

تصمیم 
حضري 

 متقدم
6 

مشكلة أتخاذ قرار, مش�كلة 
,مش�����كلة  ح�����ل-تش�����خیص

تحلی������ل الحال������ة, مش������كلة 
التصمیم,المعض���������������الت , 

    مشاكل تحلیل الحالة

وترك��ز عل��ى مفھ��وم 
لحض����ري التط����ویر ا

م���ن خ���الل التوثی���ق 
المی�����داني المباش�����ر 
لمن����اطق تراثی�����ة او 
من��اطق مركزی��ة ف��ي 
الم������دن العراقی������ة ، 
وم��ن خ��الل ذل��ك ی��تم 
وض����������ع الب����������دائل 
التطویری���ة كأس���اس 
في مفاھیم الحفاظ و 
التط�������ویر و م�������ادة 
البن�����اء و بأس�����لوب 

التباع���دي ,  التفكی���ر
والتفكی������ر الت������املي 
,والحس�����������������������������ي 
واالستكش�������������������افي 
,والتمیی������������������������زي 

 والتحلیلي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 الستنتاج, التنبؤ:
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 النتائج : -5

 مادةالمنھج الدراسي مع طبیعة حلول المشاكل المصاحبة لكل  موادعالجة لقد تضمنت نتائج م
الدراسیة أي الذي یساعد على الوصول الى حل  ادةدراسیة أضافة الى نمط التفكیر المالئم لتك الم
باقل جھد ووقت حیث أظھرت نتائج االستبیان  ادةالمشكلة المعرفیة أو التربویة الخاصة بتلك الم

 التالي :  
الى انماط التفكیر التي برزت باعتبارھا  االكثر موائمة لحل مشاكل  أعالهیشیر الجدول    

جامعة  –قسم الھندسة المعماریة الدراسیة الخاصة بالمناھج الدراسیة في  مواداالھداف التربوبة لل
بحسب نتائج االستبیان الذي تم أعداده بھذا الخصوص , اذ أظھرت النتائج التي   -النھرین

والمكتوبة ت أدراكھا االكثر موائمة , امع أستراتیجی موادخصت انماط التفكیر المالئمة لتلك الش
یة نمط على أخر كتسلسل وانما  كمجموعة یمكن ان تكون أكثر تاثیرا من باقي وبشكل ال یثبت اول

,  ) ادناه1انماط التفكیر وعلى ھذااالساس تم عزلھا وتشخیصھا وھي مثبتة في الجدول رقم ( 
رقم  النتائج المستخلصة عن الجدولونظرا لضیق المساحة المخصصة للبحث نذكر بعض اھم 

  -) وھي :1(
أنشاء  ادةارتباط انماط التفكیر التاملي ,والحسي واالستكشافي ,والتمییزي والتحلیلي, بم -5-1

تكرارھا في اشارة وتركیب المباني , للمراحل الدراسیة الثانیة والثالثة والرابعة , فقد تم تشخیص 
, اضافة الى أرتباطھا  % من اعداد المستبینیین58سبعة من اصل أثناء عشر مستبینا ,أي ما نسبتھ 

 . .باستراتیجیات أدراك محددة مثل المالحظة, المقارنة, التصنیف,التنظیم, الستنتاج, التنبؤ

تنظیمي معتم�د عل�ى 
ق��وانین و تش��ریعات 
امانة بغداد و بلدیات 

 المحافظات
لغة 

أصول كتابة البحوث  مشكلة قصصیة          2 انكلیزیة
 -الكتابة التقنیة –

التفكی��������ر الحس��������ي 
 والمادي.

ارن�ة, المالحظة, المق
 التصنیف,التنظیم.

تكنولوجیا 
بناء 
 متقدمة

2 

ح��ل , -مش��كلة تش��خیص    
 مشكلة اتخاذ قرار

التعری�������ف بأح�������دث 
المس�������تجدات ف�������ي 
مج������ال تكنولوجب������ا 

 البناء

االتفكی�����ر التق�����اربي 
ولتفكی�����ر المنطق�����ي 
والتحلیل��ي والتفكی��ر 
المادي واالستنباطي 
واالس��������������������تنتاجي 

 والحسي .

المالحظة, المقارن�ة, 
,التنظیم, التص��������نیف

 التنبؤ:

نظریة 
 2 عمارة

مش�����كلة أتخ�����اذ ق�����رار ,    
ح�����ل , -مش����كلة تش����خیص

المعض��الت, مش��اكل تحلی��ل 
    الحالة

التعری������ف بنظری������ة 
العم���ارة م���ن خ���الل 
تن������اول التوجھ������ات 
الفلس����فیة العام����ة ، 
وأثرھ��ا عل��ى النت��اج 
المعم�����اري واب�����داع 
العملی���ة التص���میمیة 
والتفس����������������������یرات 
المختلف����ة المتعلق����ة 

  بذلك .

التفكی���ر التباع���دي , 
والتفكی������ر الت������املي 
,والحس�����������������������������ي 
واالستكش�������������������افي 
,والتمیی������������������������زي 

 والتحلیلي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 الستنتاج, التنبؤ:

عمارة 
مستدامة 
 (اختیاري)

2 

ح��ل -مش��كلة تش��خیص      
 , مشكلة اتخاذ قرار

تعریف عام 
باالستدامة 
وتطبیقاتھا 

عماریة وامثلتھا الم
 العالمیة

التفكیر المنطقي 
والتحلیلي والتفكیر 

المادي واالستنباطي 
واالستنتاجي 

 والحسي .

المالحظة, المقارنة, 
التصنیف,التنظیم, 

لتفسیر, التلخیص, 
 الستنتاج, التنبؤ:

نظریة 
اسكان 

 (اختیاري)
2 

ح��ل -مش��كلة تش��خیص      
 , مشكلة اتخاذ قرار

التعری�������ف بأنم�������اط 
س����تخدام وانم����اط اال

الوح�����دلت الس�����كنیة 
وانم���������اط االبنی���������ة 
الس���كنیة م���ن خ���الل 
أس��تعراض مش��اریع 

 منتخبة كأمثلة .

التفكی��������ر الت��������املي 
,والحس�����������������������������ي 
واالستكش�������������������افي 
,والتمیی������������������������زي 

 والتحلیلي .

المالحظة, المقارن�ة, 
التص��������نیف,التنظیم, 
لتفس���یر, التلخ���یص, 

 الستنتاج, التنبؤ:
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راحل, حیث یمكن تفعیلھا التصمیم المعماري ولكافة الم ادةأرتباط أنماط التفكیر كافة بم -5-2
جمیعا عند ممارسة العملیة التصمیمیة ولكافة المراحل الدراسیة ,وھذا ما أبرزه االستبیان حیث 

% من اعداد 83تكررت ھذه النتیجة في اشارة عشرة مستبینیین من أصل أثنا عشر, أي ما نسبتھ 
 .مادةیات االدراك في ھذه ال, وحیث تشیر النتائج الى ضرورة تفعیل كافة أستراتیجالمستبینیین 

أرتباط انماط التفكیر التفكیر التمییزي والمجرد والتأملي واالستقرائي التفكیر التباعدي ,  -5-3
دروس النظریة ( نظریة التصمیم الحضري ال بموادوالحسي واالستكشافي ,والتمییزي والتحلیلي 

اشارة ثمانیة مستبینا من أصل أثنا ونظریة العمارة ,...الخ) عموما,فقد تم تشخیص تكرارھا في 
اضافة الى أرتباطھا بجمیع استراتیجیات % من اعداد المستبینیین .66عشر , أي ما نسبتھ 
 االدراك بشكل مباشر.

الحاسوب ولكافة  بمادةأرتباط انماط التفكیر  التفكیر االستقرائي واالستنباطي ,والمنطقي ,  -5-4
تكرارھا في اشارة ستة من اصل أثنا عشر مستبینا للمراحلة المراحل الدراسیة, فقد تم تشخیص 

 مادة% من اعداد المستبنیین . اما عن 50أي ما نسبتھ  -برمجة الحاسوب مادة –الدراسیة األولى 
على تضمین أنماط   الحاسوب للمرحلة الثانیة والثالثة والرابعة فقد شملت اشارات المستبنیین

 –على فعالیة التصمیم  في,والمجرد  نظرا ألحتواء المادةواالستكشااخرى من التفكیر,مثل التاملي 
, وھذا ما ظھر في اشارات تسعة من  -مشكلة خوارزمیة  -ولیس فقط  –مشكلة تصمیم 

اضلفة الى % من مجموع اعداد المستبنیین .75المستبینیین من اصل اثنا عشر , اي ما نسبتھ 
دراك مثل المالحظة, المقارنة, التصنیف,التنظیم, أرتباطھا بعدد محدد من استراتیجیات اال

 الستنتاج, والتنبؤ.
 
 :االستنتاجات -6
دراسیة غلبة مادة التصمیم المعماري و لجمیع  مادةیتضح من الوحدات المخصصة لكل /  1 

الدراسیة المھمة جدا مجموعة من  مادةوتتحكم بھذه ال اثنا عشر وحدةالمراحل حیث تبلغ وحداتھا 
ل ندرجھا أدناه والتي تشخص بأنھا ذات ھیكل غیر واضح لكونھا تحمل خصائص او المشاك

نوعیات مبھمة من االھداف وال یوجد لھا طریق لحل محدد وھي تتطلب من القائم بالحل االلمام 
بمجاالت معرفیة متعددة والحلول الفضلى ال یمكن التنبؤ بھا ألنھ عادة ال یوجد حل یناسب او 

  Implicitیمین حیث یتضمن كل حل یتم اقتراحھ موائمات ضمنیة (یرضي أغلب المق
compromises  (معاییر قبول الحلول المقدمة ھي لیست دائما واضحة مما  اضافة الى أن

یستدعي المصممین بالقیام ببناء أنظمتھم الشخصیة التي تعكس تصوراتھم عن الحل المطلوب 
, والمشاكل في  تھم بناءا على تصوراتھم الشخصیةوبالتالي وكنتیجة یتمكنون من تقییم نتاجا

باألعتماد على طبیعة المدخالت والعالم المحیط ومتطلباتھ التصمیم یمكن ان تتغیر أولویاتھا 
ومن ھنا فقد أشتملت على تعدد واسع من انماط التفكیر النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة .. الخ .
التصمیم بھدف حل المشكلة التصمیمیة باعتبارھا مشكلة والتي من الممكن ان تدخل على فعالیة 

 الھدف التربوي من تلك المادة .
حل) (مشكلة تحلیل الحالة)على العدید من -تغلب مشاكل ( أتخذ القرار ) و( مشاكل تشخیص/ 2

من بین المشاكل ذات الھیكل غیر الواضح نسبیا وبالمقارنة مع الدراسیة لكل المراحل وھي  وادالم
) في  Non-Routine Problemsاالنواع وھي على أغلب المواد مشاكل غیر مكررة ( باقي

دروس مثل نظریات العمارة أو نظریات التصمیم الحضري للدراسة االولیة  والعلیا كونھا تتناول  
أتجاھات فكریة وفلسفات متعددة ال  نملك أن نحدد الفكر االفضل  أو الفلسفة المفضلة لتطبیقھا في 

 اكل التصمیم ألنھا معاییر ذاتیة تتبع المقیم ویمكن أن تحتمل عدة أوجھ تعتمد باألساس علىحل مش
لى العقلیة العلمیة لمقیمي القناعات الشخصیة بقوة الحجة ومصداقیتھا في النقاش والتبریر وع

 االھداف التربویة اكلوھي بذلك بحاجة الى تعزیز انماط معینة من التفكیر بھدف حل  مش. الحل
التفكیر التباعدي , والتفكیر التاملي ,والحسي واالستكشافي , مثل نمط التفكیر  وادلتلك الم

 ,والتمییزي والتحلیلي .
المنھج الدراسي كما ھو الحال  واد/ تظھر المشاكل المنطقیة والخوارزمیة في مواقع قلیلة مع  م3

اءات, مما استدعت اعتماد انماط في مواد مثل الریاضیات,برمجة الحاسوب وتطبیقاتھ, مادة االنش
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مثل التفكیر واد من التفكیر خاصة بحل ھذا النوع من مشاكل االھداف التربویة الخاصة بتلك الم
واالستكشافي  الحسي والمادي ,  التفكیر االستقرائي واالستنتاجي والتحلیلي , والمنطقي

 .والتمییزي
 

  التوصیات : -7
الھندس�ة المعماری��ة بطبیع�ة أنم��اط التفكی��ر بش�كل ع��ام بھ��دف / ض�رورة توعی��ة الطلب�ة ف��ي أقس��ام 1

الدراس�یة م�ن قب�ل المحاض�ر وك�ذلك ت�وعیتھم  وادتعزیز المناسب منھا عند استعراض او طرح الم
الدراسیة الخاص�ة ب�المنھج المع�د للتص�دي لھ�ا  اف التربویة او المعرفیة للموادبنوعیة مشاكل االھد

 اسب .من خالل تدعیم نمط التفكیر المن
الدراسیة بضمن المنھج من شأنھ ان یزید من  ط تفكیر غیر مناسبة لبعض الموادان اعتماد انما / 2

الدراسیة للطلبة ومن الممك�ن ان ی�ؤثر س�لباعلى كف�اءة  جھد والوقت المخصص ألیصال المادةكم ال
 االداء او التحصیل الدراسي للطالب بالنتیجة , والعكس صحیح .

الدراس�یة بض�من  وادطلبة بانواع حلول المشاكل الممكنة لألھداف التربویة للم/ ضرورة توعیة ال3
المنھج الدراسي لتلك المرحلة الدراسیة و التي قد تواجھھم من اجل التحضیر ألنماط تفكیر مناس�بة 

 لحلھا وتجاوزھا .
ي االجابة بھدف تضییق أو تقلیص نطاق نمط التفكیر االكثر فعالیة ف/    اجراء بحوث مستقبلیة 4

 .لباقي الجامعاتالدراسیة في أقسام الھندسة المعماریة  مشاكل االھداف التربویة للمواد على حلول
 

 :الجھات المستفیدة  -8
 أما بخصوص الجھات المستفیدة من البحث فیمكن أن تكون : 
 ر.الدراسیة في أقسام الھندسة المعماریة في القط واد/  اللجان القائمة على تحدید الم1
 العلیا في االختصاص . االولیة و / أعضاء الھیئات التدریسیة فیھا وعموم طلبة الدراسات2
وانماط التفكیر /  اضافة الى  أن تعریف بعضا من أنواع المشاكل من حیث الطبیعة 3

 یمكن أن یشكل اضافة معرفیة للقاريء األكادیمي عموما .    المناسبة لھا 
 

 ورودھا في المتن):( بحسب  المصادر العربیة 
 ) . دراسات في أسالیب التفكیر ,مكتبة االنجلو مصریة , القاھرة .1995حبیب , مجدي , ( / 1
) مدارس تعلیم التفكیر , ترجمة  دمحم االنصاري . دار الشروق للنشر 1995برویر , جون ,(  /2

 والتوزیع  , الكویت .
 .1999عة االولى , الریاض: كتاب الرواد.الحارثي (ابراھیم مسلم),تعلیم التفكیر ,الطب / 3
).تعلیم التفكیر : مفاھیم وتطبیقات . دار الكتاب الجامعي . العین , 1999جروان , فتحي , ( / 4

 االمارات  العربیة المتحدة 
) تعلیم التفكیر : مفاھیم وتطبیقات,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 2002جروان ,فتحي ,( / 5

 دن.,عمان , االر
أستراتیجیات  تعلم مھارات  " )2009(عبد الھادي , نبیل الدكتور و عیاد , ولید الدكتور,/ 6

   ., الطبعة االولى ,دار وائل للنشر والتوزیع , عمان , االردن  "التفكیر بین النظریة والتطبیق
/ جوزیف (جاسترو), التفكیر السدید ,ترجمة نظمي لوقا,الطبعة االولى بیروت:دار 7
 .1976لطلیعة,ا

), علم النفس المعرفي : النظریة والتطبیقات ,دار المسیرة , عمان 2004العتوم ,عدنان , ( / 8
 ,االردن, , .

العتوم, عدنان یوسف الدكتور,الجراح,عبد الناصر ذیاب الدكتور ,بشارة, موفق الدكتور,تنمیة  / 9
 .2009),2ة للنشر والتوزیع,ط(نملذج نظریة وتطبیقات عملیة ,دار المسیر–مھارات التفكیر 

أثر برنامج تدریبي لمھارات التفكیر عالي الرتبة في تنمیة التفكیر , ") 2001بشارة ,موفق ,(  /10
 ,رسلة دكتوراه غیر منشورة ,جامعة الیرموك , االردن ,.                 "الناقد واالبداعي
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جمة : عادل عبد الكریم یاسین وأیاد أحمد , تر "تعلیم التفكیر" ). 1989دي بونو , أدوارد .( /11
 ملحم  ., الكویت : مؤسسة الكویت للتقدم العلمي. 

) ,أثر برنامج تدریبي ما وراء معرفي على التفكیر الناقد  لدى طلبة 2003الشریدة , دمحم ,( /12
 الجامعة , رسالة دكتوراه غیر منشورة  , الجامعة االردنیة , عمان االردن . 

" تشخیص المشاكل الخاصة بمفردات المناھج    )2011,(  نوفل جوزیف د . , / رزقو13 
بحث منشور في مجلة كلیة الھندسة,   "في العراق الدراسیة في اختصاص الھندسة المعماریة

 .10) , ص2) , العدد (14المجلد(جامعة النھرین,
جامعة القدس  ، عمان ، مطبعة1قطامي یوسف ، ونایفة قطامي.تصمیم التدریس ، ط / 14

 .1994المفتوحة ، 
شریف، نادیة .األسالیب المعرفیة االدراكیة وعالقتھا بمفھوم التمایز النفسي ، مجلة عالم / 15

 .  1982) ، 2) ، العدد (13الفكر ، مجلد ( 
شریف  قاسم الصراف ، دراسة اثر األسلوب المعرفي على االداء في بعض المواقف  /16

 . 1987،  )13(، العدد  )4(لوم االجتماعیة ، المجلد االختبارین ، مجلة الع
دمحم دمحم مصطفى علیان . بعض االسالیب المعرفیة وعالقتھا بحل المشكالت دراسة مقارنة  /17

بین الطلبة المتفوقین والطلبة االعتیادین ، كلیة اآلداب ، الجامعة المستنصریة ، اطروحة دكتوراه 
 ،1998 . 

علیان . بعض االسالیب المعرفیة وعالقتھا بحل المشكالت دراسة مقارنة دمحم دمحم مصطفى  /18
بین الطلبة المتفوقین والطلبة االعتیادین ، كلیة اآلداب ، الجامعة المستنصریة ، اطروحة دكتوراه 

 ،1998 . 
العراق ، وزارة التربیة . المدیریة العامة لالعداد والتدریب / المعھد التدریب والتطویر  /19

تربوي بالتنسیق مع مركز التدریب القیادات التربویة في عمان / الیونوسكو ( وقائع الندوة ال
مدیریة مطبعة وزارة  1985/  2ت - 28 - 16العربیة المخصصة لتطویر العلوم للفترة من 

 . 1985التربیة ، بغداد ، 
،  1التعلیم ، ط دروزة ، افنان نظیر ، استراتیجیات االدراك ومنشطاتھا كأساس لتصمیم  /20

 . 1995نابلس ، جامعة النجاح الوطنیة ، 
الفرا ، فاروق الحمیدي ." في اطار مشروع تطویر التعلیم " ، وحدة الیونسكو االقلیمي  /21

/  30 - 27لتنسق برامج تجدید التربوي من اجل التنمیة في الدول العربیة ( ابیراس ) البحرین ، 
 .  1989مایس ، 

لي شنان علي . اثر استخدام االسلوب المعرفي في تحصیل طلبة الصف الثاني الطرفي ، ع /22
 .2001متوسط في مادة علم االحیاء ، رسالة ماجستیر ، جامعة البصرة ،

 .1975العراق ، وزارة التربیة ، المؤتمر الفكري االول للتربویین العرب ، بغداد ،   /23
ستراتیجیات تعلم ودراسة لالستخدام في البیئة رواشدة ، ابراھیم فیصل ، صالحیة مقیاس ا/24

 .  1997ب) ، 2) ، العدد (13االردنیة  ، مجلة ابحاث الیرموك ، مجلد ( 
حیدر جمل مدانات . اتجاھات في تقویم الجانب العملي في العلوم ، مجلة التربیة ، العدد /25

 .  1995، عمان  )24(، السنة )102(
خرون ، طرق التدریس العامة ، الیمن ، وزارة التربیة والتعلیم ، الخوالدة ، دمحم محمود وآ/ 26

1993  . 
الخولي ، دمحم علي . العادات الدراسیة وارتباطھا بالتحصیل الدراسي ، مجلة التوثیق التربوي / 27

 . 1981،  )3() ، السنة 21، العدد ( 
 .  2000) ،  52(  /  السلوم ، عبد الحكیم . الذاكرة والتعلم ، مجلة نبأ ، العدد28
ماھر اسماعیل صبري وابراھیم دمحم تاج الدین . فعالیة استراتیجیة مقترحة قائمة على بعض  /29

نماذج التعلم البنائي وخرائط اسالیب التعلم في تعدیل االفكار البدیلة حول مفاھیم میكانیكیة الكم 
بالمملكة السعودیة ،رسالة الخلیج  واثرھا على اسالیب التعلم على لدى معلمات العلوم قبل الخدمة 

File // C: windows / disk top | . HIM , 2004    
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، 1عبد اللطیف حسین حیدر . تدریس العلوم في ضوء االتجاھات التربویة المعاصرة ، ط / 30
 . 1993الیمن ، دار الحادي للطباعة والنشر ، 

ة في تدریس العلوم ، عمان ،دار عمار عایش  ,زیتون  محمود . االتجاھات والمیول العلمی /31
 .  1988للنشر والتوزیع ، 

، دبي ،دار القلم للنشر  1الخلیلي ، خلیل یوسف . تدریس العلوم في مراحل التعلیم ، ط/ 32
 .  1996والتوزیع ، 

دار االمل للنشر  ،، اربد 1خیر شواھین . تطویر مھارات التفكیر في تعلم العلوم ، ، ط/ 33
  2002 ،والتوزیع 

، االردن ،  دار الفرقان للنشر والتوزیع  1یعقوب حسین نشوان . الجدید في تعلیم العلوم ، ط / 34
 ،1989 . 

، دمشق  الف باء  1عدنان سلمان . التعلم الذاتي ، استراتیجیة تربویة معاصرة ، ط،زیتون  / 35
 . 1999االدبیة ، 

، االردن ،  دار الفرقان للنشر والتوزیع  1لوم ، طیعقوب حسین نشوان . الجدید في تعلیم الع / 36
 ،1989 . 
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  ملحق بجدول أستمارة االستبیان /
: وھو من أبسط أشكال التفكیر , حیث یتعامل الفرد   Sensory Thinking)التفكیر الحسي ( -1

مع ما یستطیع مشاھدتھ أو سمعھ فقط , أي أن المثیرات الحسیة یجب أن تكون مصاحبة لعملیة 
التفكیر . ویعتمد ھذا النمط من التفكیر على التآزر الحسي الحركي تجاه المثیرات والمواقف , مما 

 )24,ص2002سیطرة على تفكیر الفرد . (جروان ,یعطي ھذا التآزر 
: ویعتمد ھذا النمط من التفكیر على القدرة في   (Concrete Thinking)التفكیر المادي   -2

أبراز البیانات والوقائع المادیة الحسیة ألثبات وجھة نظر أو تدعیم سلوك معین , لذلك فان االنسان 
فاعل مع المواقف التي تتطلب التفكیر المجرد أو یتذكر ما ھو  مادي وواقعي فقط , وال یت

 )24,ص2002االفتراضات  الغیبیة . (جروان ,
: وھو التفكیر الذي یمارسھ الفرد عند محاولة بیان   (Logical thinking)التفكیر المنطقي -3

كیر االسباب والعلل التي تكمن وراء االشیاء , ومحاولة معرفة نتائج أعمال الناس . ویتصمن التف
المنطقي ماولة الحصول على أدلة تؤید او تنفي أعمال الفرد أو وجھات نظره 

 ).16,ص2004.(العتوم,
: ویتناول القدرة على تحلیل المثیرات البیئیة   (Analytical Thinking )التفكیر التحلیلي   -4

الى أجراء منفصلة  یسھل عملیة التعامل معھا , والتفكیر فیھا بشكل مستقل . 
 ) 16,ص2004لعتوم,.(ا

: ویتمثل بالقدرة على وضع المثیرات المنفصلة  Synthetic Thinking)التفكیر التركیبي  ( -5 
 )43,ص2001ألنتاج مثیرجدید قابل للتفكیر.(بشارة , مع بعضھا البعض

:  وتتمثل بالقدرة على تمییز الظروف Distinctive Thinking)التفكیر التمییزي (  -6 
حیطة  بموقف معین قبل التوصل الى أتخاذ القرارات  المناسبة حول  الموقف أو والعوامل الم

 )23,ص1989وضع خطة للحل . (دي بونو,
: وھو عملیة ذھنیة تھدف الى أستنباط النتائج ,   Abstract Thinking)التفكیر المجرد (  -7

تراضي من خالل  الرموز وأستخالص المعاني المجردة لألشیاء والعالقات  , بواسطة التفكیر االف
 )23,ص1989, والتعامیم , والقدرة على وضع االفتراضات  والتأكد من صحتھا . (دي بونو,

: وتتمثل  في قدرة الفرد على زیادة حجم  Inferential Thinking )التفكیر االستنتاجي (  -8
من  خالل التفكیر   المعلومات المتوفرة من أجل الوصول الى نتیجة محددة العالقات القائمة بین

 )24,ص1989العمیق والموضوعي. (دي بونو,
:  وھو عملیة أستدالل عقلي تھدف الى    ( Inductive Thinking )التفكیر االستقرائي -9 

التوصل الى أستنتاجات أو تعمیمات مستفیدة من االدلة المتوافرة أو المعلومات التي حصل علیھا 
 )24,ص1989(دي بونو, الفرد من خالل خبراتھ السابقة .

:  وھو عملیة أستدالل منطقي تھدف الى  Deductive Thinking)التفكیر االستنباطي(  -10 
 التوصل ألستنتاجات  أو معرفة جدیدة , معتمدا على الفروض أو المقدمات المتوافرة للفرد . 

ر من خالل :  ویتحقق ھذا التفكی  ( Exploratory  Thinking )التفكیر االستكشافي -11 
القدرة على ربط العالقات ومحاولة اكتشاف االشیاء , وتفسیرھا ,بأستخدام  أسلوب طرح االسئلة 

 Elder,Linda)الھامة حول المواقف الجدیدة التي یتعرض لھا الفرد في حیاتھ 
,Paul,2001:40-42)     . 
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لذي یصل فیھ الفرد الى : وھو التفكیر ا  ( Insightful Thinking)التفكیر االستبصاري   -  12
الحل معرفیا , من خالل تحلیل الموقف , وادراك العناصر المتضمنة فیھ  وفھمھ بصورة كلیة 

 )23,ص1989مھتمدا على الخبرات السابقة , وقدراتھ الذاتیة . (دي بونو,
: وھو التفكیرالذي یتضمن أنتاج العدید من   (Divergent Thinking)التفكیر التباعدي   -13

لحلول   أو االستجابات المختلفة دون تقیید لتفكیر الفرد بقواعد محددة مسبقا كالتفكیر االبداعي . ا
 )43,ص2001(بشارة ,

ویتطلب ھذ النمط من الفرد أن یسیر     ( Convergent Thinking ) :التفكیر التقاربي  -14
محددة كالتفكیر الناقد . (دي وفق خطة منظمة   تستند الى قواعد محددة مسبقا , لتؤدي الى نتیجة 

 )24,ص1989بونو,
وھو التفكیر الذي یعمل على تقییم مصداقیة     ( Critical Thinking) :التفكیر  الناقد, -15

الظواھر  والوصول الى أحكام منطقیة من خالل معاییر وقواعد محددة  , محاوال تصویب الذات , 
اق الذي یرد فیھ , وصوال الى حل مشكلة ما , أو وأبراز  درجة من الحساسیة نحو الموقف والسی

 )34,ص2003فحص وتقییم الحلول لمطروحة امام الفرد . (الشریدة , 
: وھو تفكیر یتضمن تولید وتعدیل لألفكار ,     (Creative Thinking)التفكیر  االبداعي   -16

االفاضة , والحساسیة بھدف التوصل الى نواتج تتمیز باألصالة  , والطالقة , والمرونة , و 
للمشكالت . والتفكیر االبداعي یعتمد على الخبرة المعرفیة السابقة للفرد, وعلى قدرتھ في عدم 
التقید بحدود قواعد المنطق أو المنطق أو ما ھو بدیھي ومتوقع  من قبل الناس . (دي 

 )23,ص1989بونو,
ر الذي یسعى الى االحاطة بجوانب  : ویقصد بھ التفكیLateral Thinking)التفكیر الجانبي(  -17

أعتبر  (DeBono,1997)المشكلة , من خالل تولید المعلومات غیر لمتاحة عن المشكلة  . وقد ( 
 ھذا النوع من التفكیر ردیفا لما سماه االبداع الجاد . 

: وھو التفكیر الذي یحرك الفرد الى االمام ( Vertical Thinking)التفكیر العمودي  -18
ت تتابعیة ومنطقیة مدروسة بشكل جید . واعتبر ( دي بونو ) ھذا النوع من التفكیر معیقا بخطوا

 Elder,Linda)للتفكیر االبداعي , لعدم قدرتھ على تولید البدائل الجدیدة وغیر المألوفة 
,Paul,2001:40-42)   . 

فیھ الفرد الموقف : ھو التفكیر الذي یتامل    ( Reflective Thinking) التفكیر التأملي -19
الذي أمامھ , ویحللھ  الى عناصره , ویرسم الخطط الالزمة لفھمھ بھدف الوصول الى النتائج التي 
یتطلبھا الموقف , وتقویم النتائج في ضوء الخطط الالزمة لفھمھ بھدف الوصول الى النتائج التي 

لنمط من التفكیر یتداخل مع یتطلبھا الموقف , وتقویم النتائج في ضوء الخطط الموضوعة , وھذا ا
التفكیر االستبصاري , ومع التفكیر الناقد  , حیث أن  التفكیر الناقد ھو تفكیر تاملي , لما یتطلبھ 

واختبارھا بطریقة  (Elder,Linda ,Paul,2001:40-42). االخیر من وضع فرضیات  .
 تقاربیة 

: ویعد ھذا النمط من التفكیر ( Meta Cognitive Thinking )التفكیر ما وراء المعرفي  – 20 
من أعلى مستویات التفكیر حیث یتطلب من الفرد ممارسة عملیات التخطیط والمراقبة والتقویم  

لتفكیره بصورة مستمرة  , كما یعد من أنماط التفكیر الذاتي المتطور , والذي یتعلق بمراقبة الفرد 
في التفكیر . (العتوم,الجراح , ذیاب,بشارة لذاتھ وكیفیة أستخدامھا لتفكیره , أي أنھ التفكیر 

  )27,ص2009,
: ویعرف التفكیر عالي الرتبة بأنھ (Higher Order Thinking) التفكیر عالي الرتبة    -21  

بالمفاھیم , والذي یتضمن تنظیما ذاتیا لعملیة التفكیر , ویسعى الى االستكشاف   التفكیر الغني 
 .)34ص,2003. (الشریدة , لتعامل مع مواقف الحیاة المختلفة, أو ا والتساؤل خالل البحث والدراسة
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