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أثر دمج امناط التفكري اإلسرتاتيجي يف مادة علم االحياء على 
 اختاذ القرار لدى طالبات الصف اخلامس العلمي

 

 م.د. يسرى قاسم طالب
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 : المستخمص

ييدؼ ىذا البحث لمتعرؼ عمى: ) أثر دمج انماط التفكير االستراتيجي في مادة عمـ االحياء  
عمى اتخاذ القرار لدى طالبات الصؼ الخامس العممي (، اجرت الباحثة تجربة استغرقت 

كاماًل واعتمدت الباحثة المنيج التجريبي ذو الضبط الجزئي لممجموعتيف فصال دراسيا 
التجريبية والضابطة ذات االختبار البعدي لمقياس اتخاذ القرار، تمثؿ مجتمع البحث مف جميع 

( طالبة لمعاـ 77طالبات الصؼ الخامس في ث/ فاطمة بنت الحسيف لمبنات البالغ عددىـ )
البحث فقد أختيرت الشعبتاف لتمثؿ عينة البحث وتمت  اما عينة 9191-9102الدراسي 

مكافئتيـ بمتغيرات) العمر الزمني، التحصيؿ السابؽ في مادة عمـ االحياء، الذكاء، مقياس 
( فقرة الذي 01اتخاذ القرار( وتـ بناء مقياس اتخاذ القرار لمصؼ الخامس العممي المكوف مف )

البحث بعد التاكد مف صدقو وثباتو ، وبعد االنتياء تـ بناءه مف قبؿ الباحثة وطبؽ عمى عينة 
(  spssمف التجربة حممت النتائج احصائيا باستخداـ الحقيبة االحصائية لمعمـو االجتماعية )
 وأظيرت النتائج تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية عمى طالبات المجموعة الضابطة 

االحياء اتخاذ القرار،الصف الخامس التفكير االستراتيجي،منيج عمم )الكممات المفتاحية:
 (.العممي
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 Abstract 
           This research aims to identify: "The Effect of Merging Strategic 

Thinking Patterns in Biology on Decision-Making Among Fifth-Grade 

Scientific Students" , and in order to verify this research the following 

hypothesis was formulated : There is no statistically significant 

difference at the level of significance (0.05 ) Between the average 

grades of the (experimental group) students who studied according to 

combining the dimensions of the strategic thinking patterns in the 

biology curriculum and the average. grades of the (control group) 

students who studied in the usual way according to the decision-making 

scale. In order to verify this hypothesis, The researcher chooses a 

suitable experimental design to present the description of the 

methodology and procedures that present in using two groups: the 

experimental and the control groups with the post-test of the decision-

making scale, representing the research community from all the fifth-

grade students in the secondary school ( Fatima Bint Al-Hussein) / for 

girls, who are (77) students for the academic year 2019-2020. As a 

research sample, the two classes were chosen randomly, and they were 

equated with the variables of chronological age, previous achievement 

in biology, intelligence, and decision-making scale, The decision-

making scale was constructed for the fifth level scientific-grade that 

consisting of (16) items . It was completed by the researcher and 

applied to the sample after making sure of its validity and reliablity. 

After the end of the experiment, the results were statistically analyzed 

using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), and the results 

showed the superiority of the experimental group over the control 

group students. 

  Key words:( strategic thinking, biology curriculum, decision 

making, fifth grade science).                                                    
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 :التعريف بالبحث

نظاـ التعميـ ومناىجو تحديات كبيرة في النصؼ الثاني مف القرف مشكمة البحث: شيد 
الماضي ناجمة عف التطور المعرفي اليائؿ، والتقدـ في االكتشافات واالبتكارات العممية 
و التكنموجية، مما تزايدت الحاجة الى وجود طمبة يمتمكوف القدرة عمى ممارسة انماط 

 -التجريدي -فكير االستراتيجي )الشامؿجديدة ومبتكرة مف التفكير، كػأنماط  الت
التخطيطي( لمتكيؼ مع ىذه  التغيرات واستشراؼ افاؽ المستقبؿ واالعداد  –التشخيصي 

ليا ، اذ اصبحت أنماط األمس فى التفكير غير مالئمة تمامًا لتحديات المستقبؿ و 
ير آخذة في االنييار، فاصبحوا يواجيوف كثير مف المشكالت السيما المشكالت غ

المألوفة، التي تتحدى قدراتو وتعوؽ تحقيؽ آمالو وطموحاتو والتي قد يعود سببيا مف 
وجية نظر الباحثة الى الضعؼ في اتخاذ قرار مناسب واستراتيجي بشأنيا ،عف طريؽ 
تحديد المشكمة تحديدا دقيقًا واختيار البديؿ االمثؿ مف بيف عدة بدائؿ، استنادا الى 

اذ اف القرار الخاطىء تكوف لو اثار سمبية عمى حياة الفرد  معايير ذاتية ومنطقية،
الحالية والمستقبمية معًا، وىذا ما الحظتو الباحثة مف خالؿ خبرتيا المتواضعة في 
التدريس ومف مناقشتيا لعدد مف المدرسيف والمدرسات في مادة عمـ االحياء اف الكثير 

ة الطالب عمى التفكير ىي ىدؼ مف المدرسيف والتربوييف يعتبروف ميمة تطوير قدر 
تربوي يضعونو في مقدمة أولوياتيـ، إال أف ىذا اليدؼ غالبًا ما يصطدـ بالواقع عند 
التطبيؽ، في تحديػد الفػرص التي تنتظر الطمبة والتيديدات وقضايا المستقبؿ وكيفية 
تأميف التعامؿ معيا بشكؿ دائـ ، فضال عف اف معظـ المناىج السيما منيج عمـ 

الحياء لمصؼ الخامس العممي يركز عمى نتائج معرفية سطحية، ال تساعد عمى ا
اكتساب انماط تفكير تخرج المتعمـ مف ثقافة االنقياد االعمى وال تعيف عمى االجتياد 
واالبداع والتجديد ليكوف االكتشاؼ والنمو والتطور والتقدـ. واكدت الباحثة مشكمة بحثيا 

عدد مف مدرسيف ومدرسات مادة عمـ االحياء وبعد توجيو بتوجيو استبانة استطالعية ل
 االسئمة ليـ تبيف اف:
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% مف المدرسيف والمدرسات لـ يكف لدييـ اطالع عمى انماط التفكير 38 -
 االستراتيجي.

% منيـ لـ يكف ليـ دور في دمج انماط التفكير االستراتيجي في منيج عمـ 21 -
 االحياء لمصؼ الخامس العممي.

لدييـ اىتماـ بمفيوـ اتخاذ القرار عف طريؽ تدريسيـ لمادة عمـ % لـ يكف 77 -
 االحياء لمصؼ الخامس العممي.

 ومف ىنا يمكف صياغة المشكمة بالسؤاؿ االتي:
ما أثر دمج انماط التفكير اإلستراتيجي في مادة عمـ االحياء عمى اتخاذ القرار 

 لدى طالبات الصؼ الخامس العممي.
وانسانية مقدسة وىي تكويف ذات  ة ىدفًا ساميًا ورسالة اجتماعيةف لمتربيإأىمية البحث: 

ومستقبمة،  االنساف او بإالحرى تكويف" عقمو، وشخصيتو المتميزة ، وبالتالي تقرير سموكو
( واف مف اىـ االىداؼ التي تسعى 03، 9107ومنحى حياتو ومصيره. )االعرجي 

ر عند المتعمميف  باستخداـ المعرفة التربية العممية الى تحقيقيا ىو رفع سوية التفكي
السابقة في حؿ المشكالت التي تواجييـ،  فكثير مف الطمبة اليجيدوف التفكير رغـ توفر 
المعرفة لدييـ، والسبب في ذلؾ ىو عدـ القدرة عمى استخداـ مخزونيـ المعرفي 

يـ في استخداما مناسبًا ، بتييئة الظروؼ ليـ ليتعمموا مف خبراتيـ ويستعمموا عقول
التفاعؿ مع االنشطة والخبرات التي تعرض ليـ في مواقؼ تستدعي التفكير )الحارثي 

( واف الكيفية التي يستقبؿ بيا المتعمـ الخبرات وينظميا في مخزونيا 07، 9112
المعرفي ثـ يسترجعيا بالصورة التي تمثؿ طريقتو في التعبير تسمى نمط التفكير، ويعد 

االستراتيجي بحثًا فمسفيًا مستقاًل يتسـ بالحداثة النسبية، وىناؾ البحث في انماط التفكير 
ثمة محاوالت عديدة دارت بيف البحث في التفكير والعقؿ تارة، والسموؾ والمواقؼ القرارية 
تارة اخرى، وباتت عممية الربط بيف انماط التفكير واتخاذ القرار ممكف في اطار الميداف 

فكير االستراتيجي مف المفاىيـ االكثر حداثة مف انماط ( ، والت7، 9109التربوي)محمد 
التفكير حيث استخدـ بشكؿ واسع في نياية القرف العشريف كرد فعؿ احدثتو االوساط 
البحثية في اسموب التخطيط االستراتيجي، والتفكير االستراتيجي ىو احد العموـ االنسانية 
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راؼ المقبؿ مف االحداث، وتخيؿ المتطورة تتوسمو االمـ المتقدمة بشكؿ ممنيج الستش
المناحي التي يحتمؿ اف تنحوىا االمور عمى الصعد االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، 
التربوية، وتممس مالمح المالبسات التي قد تسود العالـ مف اجؿ االستعداد ليا والتكيؼ 

حث عف أفكار معيا، وتأميف اقصى االستفادة منيا اذ يعتمد اإلبداع واالبتكار في الب
جديدة وتطبيقات مستحدثة لمعرفة سابقة وذلؾ وصوال الستشراؼ المستقبؿ وتحديد 
اتجاىاتو وتحوالتو بدال مف االنشغاؿ الكامؿ بالحاضر والتفرغ الكمي لمشاكمو التي ىي 

( ويمكف وصؼ التفكير االستراتيجي بانو تطوير 907، 9102امتداد لمماضي .)عبود
خداـ الخياؿ االبداعي، باستخداـ المتعمـ اقصى قدرات طاقتو االفكار الجديدة باست

العقمية العادة ترتيب العناصر في افضؿ وضع ممكف باسموب ابتكاري وغير روتيني 
(Lawrence1999,p3 وألىمية ىذا الموضوع عقدت الكثير مف ورش العمؿ )

لثالث لمقيادة والمؤتمرات التي اىتمت بالتفكير االستراتيجي منيا المؤتمر الدولي ا
دارة االبتكار بعنواف" تنمية التفكير االستراتيجي في القيادات التنظيمية"  والتكنولوجيا وا 

( ، ومف اىـ توصيات المؤتمر: يجب تعمـ 9107المنعقد في في جامعة فازا، فنمندا)
انماط التفكير االستراتيجي وممارستيا وتطبيقيا، عف طريؽ توظيؼ مصطمح التفكير 

يجي يعني أف القادة يجمعوف عناصر مثؿ) الشموؿ والتشخيص والتجريد االسترات
والتخطيط( التي مف شأنيا تحقيؽ أكبر أثر إيجابي ممكف نحو ىدؼ محدد مسبًؽ، 

( وكاف  9107ديسمبر 7وانعقاد ورشة عمؿ حوؿ "التفكير االستراتيجي" في كاليفورنيا )
التفكير االستراتيجي وتطوير المناىج  مف اىـ االىداؼ والنتائج طرح األسئمة التي تحفز

لمساعدة أصحاب المصمحة عمى التفكير والتصرؼ بشكؿ استراتيجي، وكذلؾ انعقاد 
 98مؤتمر "التفكير االستراتيجي افضؿ الممارسات لتحقيؽ النمو في وقت االزمات" في )

الدائـ  ( القاىرة، الذي ناقش سبؿ تطوير التفكير االستراتيجي لالستعداد9107اكتوبر 
لالزمات وقت حدوثيا، والمؤتمر الدولي بعنواف: "التفكير االستراتيجي واستشراؼ 

( في 9102أكتوبر   08/01المعوقات" المنعقد في  ) -الممارسات -المستقبؿ االنماط
تبسة كمية العموـ االنسانية واالجتماعية في قاعة مالؾ بف نبي،  -الجزائر جامعة العربي
شر الوعي العاـ حوؿ أىمية صناعة المستقبؿ، وتسميط الضوء عمى ومف اىـ اىدافو: ن
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االتجاىات المستقبمية الدولية واإلقميمية والوطنية لموضوعات قطاعية تيـ المجتمع 
الجزائري والمعنية باستشراؼ التوجيات المستقبمية في المجتمعات العربية، غرس مفيـو 

سّيما في مجاؿ تطوير مدركات  االستشراؼ في صمب مفاىيـ عممية التنمية، وال
 المخططيف وصّناع القرار وصائغي اإلستراتيجيات وواضعي السياسات.

، إف اىمية التفكير االستراتيجي تنبع مف وصفو بانو المجير الذي يمجأ اليو صانع القرار
ليحمؿ مايصادفو ، ويقارب ما يممكو مف اىداؼ ، مع امكانات البيئة واالوضاع التي 

ىذا يعطي تصور وفيـ جديديف لمتفكير االستراتيجي بانو مجموعة التأمالت يصادفيا و 
الفكرية واالطالالت العقمية والذىنية التي تحدث في الذىف كي تصور لنا افكارا وقيمًا 
جديدة، اف التفكير المنشود الذي نسعى اليو ليس بالتفكير النمطي الذي تتبعو الدولة او 

عمى االفكار الجاىزة التي ترجع الى عادات وتقاليد المؤسسة او الشخص اعتمادًا 
ومورثات ثقافية، دينية الف التفكير النمطي يرابط بالتقميد التباعو نيجا معينا بشكؿ 
متكرر مف دوف الغوص في مبرراتو واسبابو، ويتسـ بالجمود الفكري عمى عكس التفكير 

عمميات سرياف التفكير  االستراتيجي الذي ىو نقيض لمتفكير النمطي، ويمكف اجماؿ
بجميع تعقيداتو وصوال الى صنع القرار واتخاذه عمى اعتبارات مسمـ ليا ىي اف التفكير 

، بال( ويرى )الركابي وآخروف 9101ىو الخطوة االولى لصنع القرار السميـ)اليرمزي 
 ( اف عممية اتخاذ القرار تتطمب قدرا كبيرا مف الطاقة الفكرية وعمميات الدراسة9103

والتتبع فيي توثيؽ بيف العناصر والقوى التي ليا اثر عمى اتخاذ القرار، فالقرارات ليست 
احداثا او توثقا لممواقؼ، بؿ ىي عمميات متعددة ومتشابكة تسعى لحؿ مشكمة مف 
المشكالت المطروحة، وىي عممية معقدة وخطيرة، النيا تتعامؿ مع ذات االنساف 

وحاتو، كما اف ما اتخذ وصمح في الماضي قد اليصمح ومستقبمو وتطمعاتو واىدافو وطم
في الحاضر او في المستقبؿ وىذا ما يحتاج الى التكيؼ الدائـ مع المتغيرات البيئية 
وتعديؿ اوضاعيا، وتجربة المبتكرات الجديدة وفؽ المتطمبات التي يممييا الواقع)الركابي 

ة دراسات سابقة حوؿ ىذا ( والىمية اتخاذ القرار ىناؾ عد08 -09، 9103وآخروف 
( ىدفت الى التعرؼ عمى أثر دمج 9101دراسة )المحتسب والسويداف  المجاؿ منيا:

ثالثة اجزاء مف برنامج كورت لتعميـ التفكير في محتوى كتب العموـ في التحصيؿ 
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وتنمية الميارات العممية والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى طالبات الصؼ السابع االساسي 
( طالب وطالبة واعتمد المنيج التجريبي واظيرت 97ف عينة البحث كانت )في فمسطي

النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في التحصيؿ واتخاذ القرار 
( ىدفت الى تعرؼ فاعمية خرائط المعرفة 9109والميارات العممية، ودراسة )شنيؼ 

ت العمـ واتخاذ القرار لدى طالب الصؼ والخريطة الذىنية في التحصيؿ وتنمية عمميا
الخامس العممي ، واعتمد المنيج التجريبي ذو االختبار القبمي والبعدي لعمميات اتخاذ 
القرار، اذ اختيرت ثالث شعب ) مجموعتيف تجريبية ومجموعة ضابطة( لتمثؿ عينة 

بية  االولى ( طالبًا واظيرت النتائج تفوؽ طالب المجموعة التجري22البحث التي بمغت )
والثانية عمى المجموعة الضابطة في التحصيؿ و تنمية عمميات العمـ و اتخاذ القرار ، 

( في بغداد ىدفت في التعرؼ عمى اثر توظيؼ استراتيجية 9107اما دراسة )العبيدي
االنشطة المتدرجة وفؽ ابعاد التنمية المستدامة في تحصيؿ طالبات الرابع العممي في 

( لممجموعة 81(، طالبة )17اء واتخاذىف القرار وكاف حجـ العينة)مادة عمـ االحي
( لممجموعة الضابطة واعتمدت الباحثة المنيج التجريبي، واظيرت 88التجريبية و)

النتائج وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة 
 قياس اتخاذ القرار.لصالح المجموعة التجريبية في اختبار التحصيؿ وم

وتعد العموـ احدى المواد الدراسية الميمة في أي نظاـ تربوي عمى المستوى العالمي 
وتنبع اىميتيا وتدريسيا مف كونيا تساىـ بشكؿ كبير في تقدـ االمـ وتطورىا وقد تنبيت 
الدوؿ المتقدمة الى ىذه النقطة منذ فترة زمنية وطويمة فسعت الى تحسيف مناىج العمـو 
، فظيرت الكثير منيا ولعمنا  وتطويرىا والبحث عف اساليب تدريس تناسب طبيعة العمـو
، وياتي التحسيف عف طريؽ  في العالـ العربي بحاجة ماسة الى تطوير تدريس العمـو
استخداـ المدرس طرائؽ وأساليب تدريس متنوعة وحديثة، تجعؿ المتعمـ محور العممية 

المنياج بطريقة مشوقة وفعالة ومحاولة استثارة تفكير  التعميمية فضال عف ابراز محتوى
كؿ مف المعمـ والمتعمـ فيما يتـ عرضو وابرازه في محتوى ىذا المنياج )امبو سعيدي 

( وترى الباحثة اف دمج انماط التفكير االستراتيجي في منيج عمـ 77، 9112وسميماف
ليكونوا قادة المستقبؿ ورواد االحياء قد يحفز الطمبة عمى االنجاز واالكتشاؼ العممي  
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التغيير فيو، باف يروا إف المستحيؿ ممكنًا ، كما فعؿ عباس بف فرناس وفكرتو في 
الطيراف، وغيره مف العمماء العرب المسمميف الذيف كانت لدييـ رؤية بعيدة المدى امتدت 

ا  بؿ آلالؼ السنيف ، فنحف بحاجة لمعودة مرة اخرى لنقود مصيرنا ونمتمؾ زماـ امورن
ونقود االمـ مثمما فعؿ اجدادنا فإننا كأمة نعيش حاليًا، كردة فعؿ لمعظـ أفعاؿ االمـ 
االخرى بؿ ونعتبر انفسنا بابسط احوالنا مجرد اشياء مرئية بالنسبة ليـ أوعمى االقؿ اف 
لـ يكف ىذا الوصؼ واقعيا فيو الحاؿ الذي يسعونو ىـ لجعمو واقعي، واختارت الباحثة 

العدادية النيا مف اىـ المراحؿ العمرية واكثرىا حساسية يسير الفرد فييا نحو المرحمة ا
التقدـ النمائي، وارتفاع القدرة عمى تحمؿ المسؤولية وتقييـ الذات مف خالؿ القدرات 
واالمكانيات وانماط التفكير والتخطيط لممستقبؿ واتخاذ القرارات بما يتعمؽ بالقضايا 

لفرد الخاصة فيـ بحاجة الى مف يوجييـ التوجيو الصحيح المصيرية التي تمس حياة ا
ويضعيـ عمى جادة الطريؽ باف يروا المستقبؿ بمنظار آخر، بما يجعميـ قادريف عمى 
االضافة واالنتاج والنجاح في عالـ التنافسية الدولية وقادريف في الوقت نفسو عمى 

ى ماتقدـ يمكف لمباحثة اف التعمـ مدى الحياة والمساىمة في رقي المجتمع. وبناءا عم
 توجز أىمية البحث بالنقاط االتية:

يسعى البحث الى دمج انماط التفكير االستراتيجي في منيج عمـ االحياء  -0
لطالبات الصؼ الخامس العممي، وىو مف البحوث الحديثة،  اذ التوجد دراسة 

 سابقة حوؿ ىذا البحث عمى حد عمـ الباحثة.
قد يحتاج بمدنا ا ىذا النوع مف البحوث اذ يعاني مف أزمة الفكر وأزمة القيادة  -9

 والسيادة التي ارادىا اهلل )عز وجؿ( بيذه االمة االسالمية. 
يمكف اف يستفاد منو المسؤولوف والمختصوف في مديرية المناىج، في تطوير  -8

ستراتيجي في كتاب عمـ االحياء لمصؼ الخامس العممي بدمج انماط التفكير اال
 المنيج.

ضرورة اىتماـ المدرسيف بتدريب الطمبة عمى كيفية اتخاذ القرار النيا تحدد  -1
 ذات االنساف ومستقبمو وتطمعاتو واىدافو وطموحاتو.
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: ييدؼ البحث في التعرؼ عمى أثر دمج أنماط  التفكير اإلستراتيجي في ىدف البحث
 ت الصؼ الخامس العممي.مادة عمـ االحياء عمى اتخاذ القرار لدى طالبا

ولتحقيؽ ىدؼ البحث وضعت الفرضية اآلتية: اليوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند 
( بيف متوسط درجات طالبات)المجموعة التجريبية( التي درست 1017مستوى داللو )

عمى وفؽ دمج انماط التفكير االستراتيجي في منيج عمـ االحياء لمصؼ الخامس 
البات )المجموعة الضابطة( الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية العممي ومتوسط درجات ط

 عمى وفؽ مقياس اتخاذ القرار.
طالبات الصؼ الخامس العممي في ثانوية فاطمة بنت الحسيف التابعة  -:حدود البحث

 9لمديرية تربية بغداد الرصافة
 (9191-9102الحدود الزمانية: الفصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ )

 ات:تحديد المصطمح
التفكير االستراتيجي: "وىو المعرفة المستقبمية الدارة الفرص والتيديدات وقضايا 
المستقبؿ ووضع سيناريو التعامؿ معيا بشكؿ دائـ مما يكفؿ استمرارية البقاء والنمو 

 (88، 9113والتطور".)ىالؿ 
القدرات انماط التفكير االستراتيجي: وىو مف انماط التفكير العاـ يتضمف مجموعة مف 

االستشرافية: الشاممة، التجريدية، التشخيصية، التخطيطية لموصوؿ الى افكار 
 (11، 9103جديدة.)ممكاوي 

مفيوـ اتخاذ القرار: وىو التعرؼ عمى البدائؿ المتاحة الختيار االنسب بعد التأمؿ 
 (071،  9109بحسب متطمبات الموقؼ  وفي حدود الوقت المتاح.)الحويجي ومحمد

 ظريةخمفية ن
: وىو نوع )نمط( مف انماط التفكير العاـ، يتضمف التفكير االستراتيجي المحور االول 

مجموعة مف القدرات االستشرافية والحدسية، واالبداعية، واالبتكارية والنقدية... لموصوؿ 
الى افكار جديدة ، ويستمد التفكير االستراتيجي اىميتو مف كونو اداة لصناعة 

 Betezز عف التنبؤ بالمستقبؿ غير جدير بالعيش فيو.)المستقبؿ، فمف يعج
2016,vii يوضح(، و Kristen2019) &Bodin ىو القدرة ( اف التفكير االستراتيجي
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اليومية عمى استعراض الحقائؽ الحالية وكذلؾ المسارات المحتممة إلى األماـ، فيو 
يشبو قيادة السفينة اذ اف اليدؼ النيائي يظير لألماـ بشكؿ مستقيـ ؛ وكيؼ سنصؿ 
اليو وذلؾ باختيار سيناريوىات مختمفة لمقضايا المتوقعة قبؿ وقوعيا الى جانب الشعور 

. المستقبمية اؼ أفكار وحموؿ جديدة لتمؾ القضايابالفضوؿ، الستكش
Kristen2019,p17) &Bodin)  ،وزيارة المستقبؿ تقتضي التعرؼ عمى العالـ االكبر

ورؤية متغيراتو وسبر اغواره، ومف ثـ تصور المستقبؿ وتشكالتو المحتممة وبدوف ىذا 
وحتى تتبيف الصورة  المخياؿ والبنية التصورية ال يمكف تخيؿ القادة اإلستراتيجييف ،

 بشكؿ افضؿ نضرب المثاؿ االتي:
سمكة تسبح في حوض زجاجي مع اسماؾ اخرى، فعالميا مكوف مف االسماؾ المجاورة 
ليا، ومف الجدراف الزجاجية التي تحيط بيا، ومف المسافات المحددة ليا، ومف الماء 

اف ترى غير ىذه  الذي يغمرىا، ومف الطعاـ الذي يتوافر ليا، انيا حينيا التستطيع
الصورة، ولكف سمكة ذكية قفزت في اليواء وشاىدت العالـ المحيط حيث اليواء والبشر 
والطير والطعاـ المختمؼ وكيؼ ستتغير نظرتيا لمعالـ؟ وماذا لو تـ نقؿ السمكة مف 
الحوض الزجاجي الى ماء المحيط حينيا سترى عالمًا مختمؼ تمامًا، وسيتجمى ليا عالـ 

االوسع والمسافات الشاسعة التي تمكنيا مف الحرية اكثر والصراعات ىاالسماؾ 
 (007، 9117المختمفة مف اجؿ البقاء.)سمطاف 

لذا نستنتج مما سبؽ اف التفكير االستراتيجي يبدأ بالرؤية....معنى الرؤية ىو تصور 
اؿ المغناطيسي ايف سيكوف بعد خمس او عشر سنوات )عمى االقؿ( قادمة ويبدأ المج

 7ليا  بجذب كؿ العناصر والمكونات التي ليا عالقة بذلؾ وترتبط بو، وىذه الرؤيا
 مكونات:
 النظر الى المستقبؿ او الى االماـ) النظر المستقبمي(: -0

 
النظر الى الماضي، اذ اننا ال نستطيع النظر الى االماـ اال بالنظر الى  -9

 ترتكز عمى فيـ الماضي:الخمؼ، فرؤية المستقؿ 
  Seeing Behind 

Seeing 

Above 

Seeing Ahead 
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 :النظر لالعمى ) لما فوؽ رأسؾ( -8
 

 النظر لالسفؿ: -1
 
 
 

 النظر مف الجانب)تفكير جانبي(: -7
Seeing  Beside  

  
 Seeing Behyond النظر الى آفاؽ جديدة)بعيدا(:         -1

النظر الى االماـ عبارة عف التنبؤ والنظر بعيدا يختمؼ عف النظر الى االماـ الف 
بمستقبؿ يمكف اف تتوقعو بسيولة اذا توصمت الى تكويف اطار مف خالؿ احداث 
الماضي، اما النظر بعيدا فيو عممية بناء المستقبؿ اي اختراع عالـ لف يتحقؽ وجوده 

 اال لمف يسعى الى اختراعو.
راتيجي الى النظر مف خالؿ جميع النظر مف خالؿ: يحتاج المفكر االست -7

 . المكونات
  فكير االستراتيجي بالمخطط االتي:ويمكف توضيح المكونات السبع لمت

 

 
 انٗ االياو

نٗ ا

 عهٗا

 انٗ اسفم

انٗ 

 انجاَب

 افاق جذٚذة

 انخهف

Seeing Throug 

Seeing 

Below 

 عبر
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     ( مكونات التفكير االستراتيجي0شكؿ )                            
اف المفكر االستراتيجي الذي يريد اف يكوف استراتيجيًا بمعنى الكممة عميو النظر مف 
خالؿ جميع المكونات: الى االماـ والى الخمؼ والى اعمى والى اسفؿ والى ماىو جانبي 

المشيد فتجمع العناصر يوصمنا في نياية االمر الى والى ماىو بعيد، العادة ىندسة 
كيفية جعؿ التفكير االستراتيجي يعمؿ كاداة بصرية اي يمكف اف تصفيـ بانيـ)) 

رحمة االستكشاؼ الحقيقية ليست يقوؿ مارسيؿ بروست)روائي فرنسي( "اف  يروف((
 البحث عف ارض جديدة بؿ النظر بعيف جديدة"

 (997 -991، 9100)توفيؽ  :تيجي والتفكير االعتياديمقارنة بيف التفكير االسترا
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (: التفكير االستراتيجي والتفكير االعتيادي0مخطط )
 
 

 انفرٔق

 االستراتٛجٙ انتفكٛر

 طٕٚم انًذٖ.1

 انكايُت االيكاَاث انٗ ُٚظر.2

 رُْٙ ٔتظٕر٘.3

 انرئٛست انفرص أ انمضاٚا ٚحذد.4

 ٚمتحى يجاالث جذٚذة) استباق انًشكالث(.5

 َتٛجت انعًم( ٚركز عهٗ )يا.6

انًًكُت  )رؤٚت انًساراث اسهٕبّ يُطهك.7

 ٔانًحتًهت(

 (ْهٕٛكبتر)اعهٗ يٍ ٚكٌٕ يُظٕرِ.8

 اتخار عًهٛت عهٗ ًٍٚٓٛ انًستمبم. .9

 انمراراث

 انعًهٛاتٙ انتفكٛر

 انًذٖ .لظٛر1

 انحانٛت انمذراث انٗ .ُٚظر2

 ٔتطبٛمٙ .عًه3ٙ

 انمائًت االداء نًشاكم حهٕل انٗ .ٚؤد4٘

 (نٓا انٕطٕل عُذ انًشكهت يع انتعايم) .رٔت5ُٙٛ

 (انعًم َؤد٘ كٛف)عهٗ .ٚركز6

 (انحانٙ انطرٚك يعانجت) انًًارست عهٗ .ٚمٕو7

 (غٕاطت)االسفم يٍ ٚكٌٕ .يُظٕر8ِ

 يشاكم يع انتعايم تخض انتٙ انمراراث اتخار 9

 ٔانحاضر انًاضٙ
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 االستراتيجي:مميزات التفكير 

: لكونو يعتمد االبداع واالبتكار في البحث عف افكار تفكير ابداعي وابتكاري -0
جديدة لذا فيو يحتاج الى قدرات فوؽ العادية لمتخيؿ والتصور وادراؾ معاني 

 االشياء والمفاىيـ وعالقاتيا.
: فيو يستشعر المستقبؿ باالعتماد عمى المعطيات تفكير تركيبي وبنائي -9

والخبرة الناتجة مف الماضي المدروس وىو يعتمد االدراؾ واالستبصار  المتوافرة
والحدس الستحضار الصور البعيدة ورسـ مالمح المستقبؿ قبؿ وقوعو ليذا نجد 

 اف الفرد التي يستخدـ تفكير استراتيجي ال يتفاجىء بالصدمات واالزمات.
فيو يعتمد عمى رؤية متسعة وشاممة تبدأ مف دراسة المحيط  تفكير كمي منظم: -8

الداخمي والخارجي ودراسة الرابط بينيما ودائرة المؤثرات التي تؤثر عمى تغيير 
 ذلؾ الرابط فيو باختصار يعتمد الرؤية الشمولية لمعالـ المحيط.

: اي الغمبة الصحاب العقوؿ وذوي البصيرة ممف يسبقوف تفكير تنافسي -1
ف في اكتشاؼ المعرفة الجديدة، وتكمف اىمية التنافس في ادخاؿ عنصر االخري

 المخاطرة  التي تدفع االستراتيجييف لمواصمة التفكير بما ىو جديد.
: الرائع في التفكير االستراتيجي انو ليس تفكيرًا تنافسيًا تفكير تفاؤلي وانساني -7

بؿ يؤمف بقدرات  فقط يخضع لممادة التنافسية فقط ويفتقر لمروح االنسانية،
االنساف وطاقاتو الفعمية عمى اختراؽ عالـ المجيوؿ والتنبؤ باحتماالت ما سيقع 
ويحث عمى وجوب توظيؼ المعرفة المتاحة والمشاركة في صناعة 

 المستقبؿ.)مثاؿ ذلؾ فكرة االنساف لمطيراف(
لكونو يبدأ مف  التفكير االستراتيجي تفكير تطويري اكثر منو اصالحي: -1

بؿ يستمد منو صورة الحاضر وينطمؽ مف الرؤية الخارجية ليتعامؿ مف المستق
خالليا مع البيئة الداخمية فيو تفكير استباقي ومتعدد الرؤى والزوايا.)رجب 

9108 ،71-70) 
 خصائص االفراد ذوي التفكير استراتيجي:
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 يتميز االفراد ذوي التفكير االستراتيجي الناجح بعدد مف الخصائص وىي:
عمى استخداـ  الجانب االيسر)المنطقي( والجانب االيمف )االبداعي( مف القدرة  -0

 الدماغ
 القدرة عمى تطوير رؤيا واضحة ورؤية شخصية محددة ومركزة بشكؿ واضح. -9
لدييـ القدرة عمى تحديد اىدافيـ بوضوح ووضع خطة عمؿ استراتيجية مع كؿ  -8

 ىدؼ وتصميـ المرونة في خططيـ.
ياة والتعمـ مف تجاربيـ ويستخدموف خبراتيـ لتمكنيـ مف االلتزاـ بالتعمـ مدى الح -1

 التفكير بشكؿ افضؿ.
يأخذوف الوقت الكافي لالسترخاء في مكاف ىادىء مع ورقة بيضاء اوكمبيوتر  -7

 محموؿ خاص بيـ مع قبعاتيـ الفكرية لمتخطيط المستقبمي.
ف بتقييد  االلتزاـ بالمشورة مف االخريف ويقدموف افكارا استراتيجية ، واليسمحو  -1

 ىذه االفكار الف ىذا التقيد يعوؽ ادراكيـ لمتخطيط المستقبمي.
تحقيؽ التوازف بيف كمية ىائمة مف االبداع مع الشعور بالواقعية واالمانة حوؿ  -7

 ما يمكف تحقيقو عمى المدى الطويؿ
التحمي بالصبر وعدـ التسرع في االستنتاجات واالحكاـ الف االفكار الرائعة  -3

 (998، 9102)عبودتتطور الى نجاحات كبيرة في المستقبؿ تتطمب وقتا ل
 المحور الثاني :انماط التفكير االستراتيجي

تتعدد أنماط) انواع، اشكاؿ( التفكير االستراتيجي بتعدد المواقؼ التي يجابييا متخذ 
القرار وفقا الساليب اختيارىـ البدائؿ االستراتيجية ، وفي ضوء ذلؾ تقسـ الى اربعة 

 انماط:
: في ىذا النمط مف التفكير يتـ تحديد االطار العاـ لممشكمة، اواًل:التفكير الشامل

باالستناد الى الخبرة المتراكمة في تحديد اولويات العوامؿ المؤثرة في المشكمة وصياغة 
اطر النتائج، او ىو ميؿ الفرد الدراؾ الصورة العامة لمموقؼ او المشكمة والتعامؿ مع 

(، ويفضؿ الفرد ذو 917، 9102لبحث عف تفاصيميا.) الجنابي العموميات دوف ا
التفكير الشمولي النشاطات التي تتطمب التأليؼ والتركيب، ويساعد التفكير الشمولي في 
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القدرة عمى التخيؿ وتوليد افكارا جديدة تساعد في حؿ المشكالت، وادراؾ التناقضات 
ساب المعرفة مف عممية خاممة الى نشاط وتنمية االنتاج المبدع لالفراد، يحوؿ عممية اكت

 (017-011، 9103عقمي يؤدي الى اتقاف افضؿ لممحتوى المعرفي )رزوقي ونبيؿ 
ومف االمثمة عمى التفكير الشمولي في منيج عمـ االحياء لمصؼ الخامس العممي الذي 

 تضمنتو الباحثة في بحثيا ىذا مايمي:
ضع جميع الفقرات التالية مع بعضيا لتعمؿ قصة ، تشتمؿ عمى جميع ىذه  -

الفقرات )الجياز البولي في الثديات، الكميتاف، الحالباف، المثانة البولية، 
واالحميؿ، حبة الفاصوليا، اسفؿ الظير،جسيمة مالبيجي، محفظة بوماف 

 ىنمي(( والكبيبة ،النبيبات) النبيب القريب ، النبيب البعيد ، عروة 
: أي حصر العوامؿ اليامة المحيطة بالمشكمة في اطار انتقائي ثانيًا:التفكير التجريدي

يقوـ عمى فمسفة متخذ القرار او توجياتو ضمف اطار الحدس او الخياؿ، كما انو عممية 
ذىنية تيدؼ الى استنباط واستخالص المعاني المجردة لالشياء والعالقات مف خالؿ 

( ومف 011، 9101ر غير موجودة)وصوص والمعتصـ باهلل: التركيز عمى عناص
االمثمة عمى ىذا النوع مف التفكير في منيج عمـ االحياء لمصؼ الخامس العممي الذي 

 تضمنتو الباحثة في بحثيا ىذا مايمي:
ىناؾ معمومات غير موجودة في  077في موضوع القمب في االنساف ص -

 اد الحموؿ المستقبمية لمشاكؿ القمب:المنيج لكف ليا عالقة بالقمب مثال:اليج
تحسيف وظيفة القمب بعد تمؼ عضمة القمب بالنوبة القمبية، تقنية حديثة ازالة 
الكولستروؿ الزائد داخؿ الشراييف المسدودة، عالقة التجاعيد بامراض القمب، 
كيربائية القمب، ىؿ يصاب القمب بالسرطاف، العالقة بيف االلتيابات والنوبة 

 ، زراعة القمب.القمبية
: أي اجراء تحميؿ دقيؽ لمموضوع المراد اتخاذ قرار بصدده ثـ ثالثًا: التفكير التشخيصي

تشخيص اىـ العوامؿ ،واختيار البديؿ المناسب مف بيف عدة بدائؿ لمتغمب عمى 
المفاجئات حيف حدوثيا. ومف االمثمة عمى ىذا النوع مف التفكير في منيج عمـ االحياء 

 العممي الذي تضمنتو الباحثة في بحثيا ىذا مايمي: لمصؼ الخامس
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شعر احد افراد اسرتؾ باالعراض اآلتية وطمب منؾ تشخيص الحالة قبؿ الذىاب الى 
الطبيب: التعب واالرىاؽ غير الطبيعي، اصوات نفخة في القمب، انقطاع النفس الي 

ف، دوار ودوخة نشاط بدني حتى لو كاف بسيطًا، انتفاخ وتوـر في الكاحميف والقدمي
 واغماء، وضربات قمب غير منتظمة. 

 ماتحميمؾ لمموقؼ السابؽ؟ تطرح الطالبة عمى نفسيا االسئمة االتية:
ىؿ كاف ذلؾ بسبب: التقدـ في السف، االصابة بالنوبة القمبية، ارتفاع ضغط الدـ، 

 مرض السكري، خمؿ في صمامات القمب، تضيؽ في الشراييف القمبية.
 ؿ مع افراد مجموعتؾ تحديد السبب لكؿ نتيجة مف النتائج االتية:مثاؿ آخر: حاو 

 النتيجة السبب
 يزداد حجـ احدى الكميتيف لتقوـ بوظائفيما معًا. 
التسمـ الدموي باليوريا والذي يؤدي الى الوفاة او  

 القياـ بعممية الغسؿ الكموي.
 اختالط الدـ المؤكسج مع الدـ غير المؤكسج. 
 القمبية.الجمطة  
 

: يتطمب ىذا النمط تركيز اقؿ عمى توفر االسباب الكامنة وراء رابعًا: التفكير التخطيطي
المشكمة اذ يسمح لمجاؿ واسع مف المرونة في تحديد االسباب والمعمومات ومصادرىا 
والحموؿ او االىداؼ المراد حصرىا الغراض اتخاذ القرار، ويعد ىذا النمط احد اوجو 

قالني  في تحميؿ بيئة القرار وخضوع القرار لممنطؽ والتفسيرات والقوانيف التفكير الع
العممية، ويشترؾ نمطا التفكير التشخيصي والتخطيطي في التعامؿ مع الموضوعات او 

، 9102المشكالت التي تخضع لمغة واالرقاـ بما يتيح ربط االسباب بالنتائج. )عبود 
978-971) 

ف التفكير في منيج عمـ االحياء لمصؼ الخامس العممي ومف االمثمة عمى ىذا النوع م
الذي تضمنتو الباحثة في بحثيا ىذا مايمي: ضع خطة مستقبمية  لكيفية مواجية 

 الحروب البايموجية والكيميائية.
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اف ىذه االنماط االربع اذا توفرت في  Wilson & Cummings,2004,p40)وذكر )
الفرد عندئذ يسمى مفكرًا استراتيجيًا، فيو اسموب متعدد الرؤى والزوايا ، يتطمب النظر 
الى االماـ في فيمو، ويتبنى النظر مف االعمى لفيـ ماىو ادنى، ويوظؼ االستدالؿ 

اء بواقعية، وىو التجريدي لفيـ ماىو كمي، ويمجأ لمتركيب التشخيصي لفيـ حقيقة االشي
 يؤمف بقدرات االنساف وطاقاتو العقمية.

 المحور الثالث:اتخاذ القرار
قد ورد في القواميس العربية اف القرار ىو ما قد يبنى عميو الرأي مف مفيوم  القرار: 

الحكـ في مسألة ما، اما  مف الناحية االصطالحية فيناؾ عدة تعريفات تبرز بعضيا 
 عمى النحو التالي :

مسار فعمى يختاره الفرد بوصفو انسب وسيمة متاحة امامو، النجاز اليدؼ او  -
 االىداؼ التي يبتغييا لحؿ المشكمة التي تشغمو.

 االختيار المدرؾ مف البدائؿ المتاحة في موقؼ معيف. -
عممية فكرية وعقمية يريد المتعمـ مف ورائيا التوصؿ الى اختيار بديؿ مف  -

 ايجاد حؿ المشكمة التي يواجييا. مجموعة البدائؿ المتاحة في
نوع مف السموؾ يتـ اختياره بطريقة معينة، توقؼ عممية التفكير وينيي النظر في  -

 كؿ االحتماالت االخرى.
كما يعرؼ القرار ايضا انو االختيار المدرؾ بيف البدائؿ المتاحة في موقؼ معيف،       

نة واختيار الحؿ االمثؿ مف او ىو المفاضمة بيف حموؿ بديمة لمواجية مشكمة معي
 بينيا.

وىناؾ مف يعرؼ القرار: انو عممية اختيار موقؼ معيف مف عدد مف المواقؼ       
البديمة واالمر ال يختمؼ سواء كانت عممية اتخاذ القرار في اطار تحقيؽ االىداؼ 
الخاصة لمفرد ، اـ االىداؼ المنظمة التي يعمؿ بيا او يديرىا فاتخاذ القرار ىو 

 في جميع االحواؿ، تقدير مسمؾ معيف في المستقبؿ.
ومف ىذا التعريؼ المبسط لمقرار يجب عمى متخذي القرار اف يأخذ في االعتبار        

 ثالث خطوات اساس ىي:
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التنبؤ بالنتائج المستقبمية التي يمكف اف تترتب عمى اختيار مسمؾ معيف مف  -0
 مسالؾ العمؿ البديؿ.

 وقعة في ضوء قدرتيا عمى تحقيؽ ىدؼ متخذ القرار.تقويـ ىذه النتائج المت -9
استخداـ معيار معيف لممقارنة بيف البدائؿ المختمفة، يمكف متخذ القرار مف اختيار  -8

 اكثر البدائؿ قدرة عمى تحقيؽ ىدفو.
ويعتمد التنبؤ الى حد كبير عمى الخبرة السابقة لمتخذ القرار كما يعتمد تقويـ      

تقدير مدى تحقيؽ القرار لميدؼ الذي  حدده متخذ القرار  النتائج المحتممة عمى
نفسو، اما مرحمة المقارنة فتستند في الواقع عمى معيار اختيار البديؿ الذي يكفؿ 
تحقيؽ ىذا اليدؼ ومف ثـ يتضح انو يجب اف تتوافر لدى متخذ القرار التجربة 

بالمستقبؿ.)عامر  السابقة الفنية، واالحساس القوي بالحاضر والقدرة عمى التنبؤ
 (01-2، 9101وايياب 

 ىناؾ مف يرى اف عممية صنع القرار تتـ في خمس خطوات: مراحل اتخاذ القرار:
جمع  -8التفكير بأكبر عدد ممكف مف االمكانيات  -9تحديد المشكمة بوضوح -0

 تنفيذ القرار. -7فحص كؿ االمكانيات  -1المعمومات 
 تتـ في سبع خطوات:وىناؾ مف يرى اف عممية صنع القرار 

تحميؿ الخيارات مف  -8تشخيص الخيارات المتوافرة لديؾ  -9تحديد اليدؼ  -0
اعادة  -7تنظيـ الخيارات والبدائؿ وفؽ نتائجيا  -1حيث النتائج المترتبة عمى تنفيذىا 

اختيار القرار المناسب  -7مراجعة الخيارات والبدائؿ  -1تشخيص الخيارات الميمة
 (Negulescu 2014,p4-5وتنفيذه.   )

 ( فقد مراحؿ اتخاذ القرار باربع خطوات ىي:Simon 1977اما )
اوال: خمؽ بيئة بناءة: وىي المرحمة التي يتـ فييا طرح السؤاؿ المناسب عمى 
االشخاص المعنييف باتخاذ القرار، اذ اف اشراؾ االخريف ميـ جدًا في عممية اتخاذ 

 القرار.
ثانيًا: توليد الحموؿ المحتممة: وىي المرحمة التي يتـ فييا البحث عف بدائؿ مختمفة 
لمعمؿ لمواجية ىذه المواقؼ، وىي المرحمة الحاسمة اذ كمما كانت االحتماالت جيدة 
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ساعد ذلؾ في اتخاذ القرار الجيد، اذ اف توليد البدائؿ يسمح بالقاء نظرة عميقة عمى 
 ف اف يتخذ افضؿ قرار ممكف.المشكمة ويفترض انو يمك

ثالثًا: تقييـ البدائؿ: يوجد في صنع القرار دائما درجة مف عدـ اليقيف والخوؼ بشأف 
اختيار كؿ بديؿ لذا يتـ مناقشة أوجو الضعؼ وجوانب القوة في كؿ بديؿ أو مزاياه 

 وعيوبو ، ومف ثـ التوصؿ إلي البديؿ الذي يحقؽ أفضؿ النتائج.
ديؿ االفضؿ: حيث يتـ فييا اختيار بديؿ معيف مف بدائؿ العمؿ التي رابعًا: اختيار الب

 (Habeeb2012,p52  &Ahmed) تـ تحديدىا في المراحؿ السابقة.
 ومف المراحؿ االكثر شيوعا والتي اعتمدت عمييا الباحثة ىي:

  البحث واالستطالع: وىي العممية التي يتـ بيا البحث عف المشكمة، او
 اتخاذ قرار، أي تحديد الحاجة التخاذ القرار. المواقؼ التي تتطمب

 مرحمة التصميـ: وىي المرحمة التي يتـ فييا البحث عف البدائؿ الممكنة 
 .مرحمة االختيار: حيث يتـ فييا اختيار بديؿ معيف مف البدائؿ المتاحة 
  مرحمة التنفيذ: تنفيذ البديؿ المختار ومتابعة التنفيذ ورقابتو لمتأكد مف سالمة

 فيذ وصحةالتن
(Turpin 2004, p144)                                                          

 خصائص عممية اتخاذ القرار
 تبدأ الحاجة الى اتخاذ القرار عند مواجية الفرد لميـ او مشكمة ما. -0
يتكوف القرار مف عناصر عدة ىي: متخذ القرار، اليدؼ الذي يسعى الفرد  -9

البدائؿ التي يمكف لمفرد  -1الظروؼ واالوضاع التي تحيط بالفرد  -8النجازه 
 االثار المترتبة عمى تنفيذ الحؿ المناسب. -7اف يفاضؿ بينو 

ىي عممية عقمية وقد تكوف عميقة ومعقدة ومركبة وخاصة عندما تكوف القرارات  -8
 ىامة.

 ىي ميارة عقمية يمكف تطويرىا لدى الفرد النيا متعممة. -1
 (803 -801، 9112مرارية وتمتد عبر الزمف. )الزغوؿ وعماد تتصؼ باالست -7
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 العوامل التي تؤدي الى اتخاذ القرار:
مف الميـ معرفة العوامؿ التي تؤثر عمى اتخاذ القرار النيا تساعد عمى فيـ ما قد يؤثر 
عمى النتائج نذكر منيا:التجارب السابقة، التحيز المعرفي، العمر، االختالفات الفردية، 
وىـ المعرفة، الكـ الزائد مف المعمومات، االستدالؿ وتصعيد 

 Pramanik,2016,69)االلتزاـ.)
 :انواع متخذي القرار في الميدان التربوي

المتسرع: يتصؼ ىذا النوع مف متخذي القرار بنفاذ الصبر، وحب المخاطرة ،  -0
متسرعة وقد ويتمتع بشخصية قوية كما انو ال ييتـ كثيرا بالمعمومات وقراراتو 

 تؤدي الى خيبة االمؿ أحيانًا.
المسالـ: يمجأ ىذا النوع مف متخذي القرار الى فعؿ أي شيء ليتجنب اتخاذ أي  -9

قرار ويفضؿ اف يقوـ شخص اخر بذلؾ بدال عنو لكي يجنبو المخاطرة، وفي 
حالة حدوث أي خطأ يمجأ الى القاء الموـ عمى االخريف الذيف دفعوه الى اتخاذ 

 القرار.
المحقؽ: ويتصؼ ىذا النوع بكونو كثير الشكوؾ وعدـ الثقة باآلخريف االمر  -8

الذي يدفعو الى استكشاؼ جميع االمور بنفسو، وسؤاؿ مف ىـ حولو قبؿ اف 
 يتخذ القرار.

الديمقراطي: يميؿ ىذا النوع الى االجتماع بفريؽ العمؿ لمناقشتيـ واالستماع  -1
مة وىو قرار مبني عمى اجماع الفريؽ الى آرائيـ في الموقؼ او المشكمة القائ

 وتأييده، وقد ال يجد احيانا اناس يمكف استشارتيـ.
صاحب قرار آخر لحظة: يتصؼ ىذا النوع بعدـ االقداـ والمبادرة عمى اتخاذ   -7

القرارات عندما يكوف لديو متسع مف الوقت لمقياـ بذلؾ، بؿ يعتمد الى تأخير 
ضغط معيف، عندىا اليكوف امامو  القرار الي سبب كاف الى اف يصبح تحت

 خيار سوى اتخاذ القرار الذي غالبا ما يكوف ارتجاليًا.
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المتردد: ىذا النوع عادة ال يستطيع اف يصدر قرارا نيائيًا، فمجرد اصداره قرارًا  -1
ما ال يمبث اف يغيره الف ثقتو بإمكانياتو وقدراتو ميزوزة، االمر الذي يؤدي الى 

 ؾ.اشاعة الفوضى واالرتبا
العاطفي: يتصؼ ىذا النوع بكونو شديد الثقة في مشاعره وعاطفتو، وىو ما  -7

يدفعو الى احتراـ مشاعر االخريف واالستناد الى آرائيـ ليصدر قراره ) قراره 
 (09، 9107نابعًا عف مشاعره( )االشيب :

: نقصد بتدريب الطمبة عمى اتخاذ القرار كيف تدرب طالبك عمى اتخاذ القرار
الطمبة كيؼ يفكروف بشكؿ صحيح عند اتخاذىـ القرار، وبالتالي  ىي تعميـ

فالموضوع ىنا ىو جعميـ يمارسوف ذلؾ بشكؿ عممي في حياتيـ بما ينعكس 
ايجابيا عمى القرارات التي يتخذونيا خاصة تمؾ التي يكوف ليا تأثير كبير عمى 

ت قد تطرح مجريات حياتيـ، ومف ىنا فالبد مف تعمـ ميارة اتخاذ القرار،  فان
عمى طمبتؾ تساؤال في موضوع ما ، وتطمب منيـ اف يتخذوا قرارا بيذا الشأف ، 
فانيـ سيقوموف باتخاذ القرار، ولكف ال يكوف باالسموب الصحيح النو بال 
فاعمية تذكر، فالقرارات التي يتخذونيا تكزف ضعيفة غالبًا ومتسرعة، وسبب 

ة وبأسموب عممي صحيح. ذلؾ انيـ لـ يتعمموا كيؼ يؤدوف ذلؾ بميار 
( وبناءًا عمى ذلؾ  ترى الباحثة اف وظيفة 039، 9109)الحويجي ومحمد

المدرس في غرفة الصؼ ىي مساعدة الطمبة في تحسيف خريطتيـ العقمية 
وتدريبيـ عمى انماط تفكير عممية وسميمة تتالئـ مع ىذ العصر)عصر 

يذه الطريقة واستطاعوا اف االبداع( فكمما زاد تدريبيـ عمى ذلؾ زادت قناعتيـ ب
يستثمروا القدرات العقمية التي استودعيا اهلل )عز وجؿ( فييـ ليوظفوىا تمقائيًا 

 في حياتيـ.
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 اجراءات البحث
يتضمف البحث متغيرا مستقاًل واحدًا )انماط التفكير اوال: التصميم التجريبي: 

تارات الباحثة التصميـ التجريبي االستراتيجي( ومتغير تابع واحد ىو)اتخاذ القرار( لذا اخ
 ذا الضبط الجزئي لمجموعتيف احدىما تجريبية واالخرى ضابطة .

: تكوف مجتمع البحث مف جميع طالبات الصؼ الخامس تحديد مجتمع البحثثانيًا: 
طالبة ( وىي احدى  77العممي في ث/ فاطمة بنت الحسيف لمبنات البالغ عددىـ )

بية بغداد الرصافة الثانية وقد تـ اختيارىا بصورة قصدية المدارس التابعة لمديرية تر 
 لكوف الباحثة ُتدرس في ىذه المدرسة .

: لكوف المدرسة تمتمؾ شعبتاف فقط لمصؼ الخامس االحيائي لذا مثمتا عينة البحثثالثًا:
( طالبة وشعبة  82عينة البحث ، تـ اختيار شعبة أ لتمثؿ المجموعة التجريبية بواقع) 

 ( طالبة وتـ اختيارىـ بطريقة القرعة. 83المجموعة الضابطة بواقع )  ب لتمثؿ
 السالمة الداخمية لمتصميـ التجريبي -ثالثا: تكافؤ مجموعات البحث أ

حرصت الباحثة عمى مكافأة المجموعتاف في المتغيرات التي يمكف اف تؤثر عمى نتائج 
الحياء، اختبار الذكاء، مقياس التجربة )العمر الزمني، التحصيؿ السابؽ في مادة عمـ ا

 اتخاذ القرار(
: تـ الحصوؿ عمى اعمار الطالبات مف البطاقة المدرسية وتـ اوال: العمر الزمني

احتسابيما باالشير وتـ التعرؼ عمى مدى داللة الفرؽ بيف متوسطي مجوعتي البحث 
 (:0وكما موضح في الجدوؿ )
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  ( 1جدول ) 
واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي المتوسط الحسابي 

 البحث في متغير العمر الزمني
المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة االحصائية

العمر 

محسوبا 

 باالشهر

 غير دالة 2.000 0.217 75 5.56 187.41 39 تجريبة

     5.68 187.13 38 ضابطة 
: اعتمدت الباحثة في تكافؤ المجموعتيف ثانيا: التحصيل السابق في مادة عمم االحياء

( 9191 -9102عمى درجاتيـ في مادة عمـ االحياء لمصؼ الخامس العممي لمعاـ )
التعرؼ عمى مدى داللة الفرؽ بيف التي تـ الحصوؿ عمييا مف سجالت المدرسة وتـ 
 (:9متوسطي مجوعتي البحث وكما موضح في الجدوؿ )

 (9جدوؿ)
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي 

 التحصيؿ السابؽ في مادة عمـ االحياء البحث في متغير
المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة االحصائية

التحصيل 
 السابق 

 غير دالة 2.000 1.200 75 12.02 77.74 39 تجريبة

     16.42 73.82 38 ضابطة 
 

 )المتتابع لممصفوفات Raven test اختارت الباحثة اختبار جوف رافف ثالثا: الذكاء: 
S.P.M. ) ( فقرة، لموازنة درجات الذكاء 11، المكوف مف ) البيئة العراقية عمى المقنف

  لطالب مجموعات البحث ،
(، وبالحصوؿ عمى  9102/ 01/ 08طبؽ االختبار عمى عينة البحث بتاريخ )   

 درجات الطالبات لمجموعات البحث، ، وباستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف
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احصائية في ىذا االختبار اذ بمغت القيمة التائية  داللة ذو فرؽ وجود عدـ اتضح
( وىذا يدؿ عمى تكافؤ 9( وىي اصغر مف القيمة الجدولية البالغة)1.118المحسوبة)

 :( يوضح ذلؾ8المجموعتيف والجدوؿ)
 (3جدول)

ية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدول
 لمجموعتي البحث في اختبار الذكاء

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة االحصائية

اختبار 
 الذكاء

 غير دالة 2.000 0.403 75 5.37 44.08 39 تجريبية

     4.89 43.61 38 ضابطة 
 اتخاذ القرار مقياس

( فقرة تـ تطبيقو عمى عينة البحث بعد 01اعدت الباحثة مقياس اتخاذ القرار مؤلفا مف) 
وتـ تصحيحو وحساب متوسط درجاتيـ  ضماف توفر الخصائص القياسية المناسبة لو

،وتبيف عدـ وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف المجموعتيف واف القيمة التائية المحسوبة 
اصغر مف القيمة الجدولية وبيذا حصؿ التكافؤ بيف مجموعتي البحث في مقياس اتخاذ 

 (:1القرار. وكما موضح في الجدوؿ )
 (1جدوؿ)

معياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي المتوسط الحسابي واالنحراؼ ال
 البحث في مقياس اتخاذ القرار

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة االحصائية

مقياس 
اتخاذ 
 القرار

 غير دالة 2.000 0.319 75 7.19 37.59 39 تجريبة

     6.08 37.11 38 ضابطة 
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:تطمب البحث الحالي اعداد اداة لممتغير ادوات الدراسة: بناء مقياس اتخاذ القرار
التابع وىو )مقياس اتخاذ القرار( لذا قامت الباحثة اعداد ىذه االداة عف طريؽ االطالع 

( و)العبيدي 9109دراسة كؿ مف: )شنيؼ  عمى عدد مف الدراسات السابقة منيا
 ( باتباع الخطوات االتية:9107

: وىو حؿ المشكالت التي قد تواجيو اثناء تحديد اليدؼ مف مقياس اتخاذ القرار -
دراستو لمادة عمـ االحياء لمرحمة الخامس العممي والمراحؿ الدراسية القادمة فضال عف 

 المشكالت الحياتية التي قد يتعرض ليا في حياتو اليومية.
جمع المعمومات والبيانات المتعمقة بالموقؼ او المشكمة مف مصادر مختمفة: قامت  -

الباحثة بجمع المعمومات المتعمقة بالموقؼ او المشكمة مف مصادر مختمفة)االنترنيت، 
 بحوث في مادة عمـ االحياء، مصادر عممية(

ياس اتخاذ وضع التعميمات التي تساعد المتعمـ عمى سيولة اإلجابة عف فقرات مق --
تـ وضع التعميمات الخاصة لتسييؿ اإلجابة عمى المقياس والتي ُتمكف المتعمـ القرار:

 مف الوصوؿ إلى الحؿ  االفضؿ مف دوف معوقات 0
وضع إجابات لممشكمة: تـ وضع االجابات التي تتضمف )أربع( بدائؿ جميعيا  -

المقياس التي تقدـ صحيحة والمتعمـ يختار البديؿ األفضؿ يوضح ذلؾ عبر تعميمات 
 لممتعمـ مع مقياس اتخاذ القرار.

ـّ تنازليًا 1أعطاء درجات محددة لكؿ بديؿ: إذ تعطى ) - ( درجات لمبديؿ األفضؿ ث
( انتياء بالبديؿ األقؿ أفضمية في حؿ المشكمة أو الموقؼ التعميمي باالعتماد 0،9،8)

 عمى آراء الخبراء.
عمى الخبراء: قامت الباحثة بعرض فقرات  عرض جميع فقرات مقياس اتخاذ القرار -

( فقرة عمى مجموعة مف الخبراء في مجاؿ االحياء وطرائؽ  01البالغة)  المقياس
تدريس األحياء ، لبياف صالحية الفقرات ولتحديد البدائؿ مف حيث أفضميتيا إلعطائيا 

 (.0،9،8،1درجات ليا )
ت المقيػػاس بالصػػورة األوليػػة عػػف طريػػؽ عػػرض فقػػرا الصػػدؽ الظػػاىري: -صػػدؽ المقيػػاس: أ

عمى عدد مف الخبػراء المختصػيف فػي مجػاؿ عمػـ االحيػاء، وطرائػؽ تػدريس االحيػاء ، إذ كػاف 
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ـّ أجراء بعػض التعػديالت الخاصػة 01المقياس يتألؼ مف ) ( فقرة فبعد عرضيا عمى الخبراء ت
%( وبحسػػػػب معادلػػػػة جػػػػي 80بػػػػبعض الفقػػػػرات ، إذ حصػػػػمت عمػػػػى نسػػػػبة أتفػػػػاؽ أكثػػػػر مػػػػف )

 (.(G-Copperبركو 
 صدؽ البناء: -ب
ـّ أيجػػاد االتسػػاؽ الػػداخمي لفقػػرات المقيػػاس باسػػتعماؿ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف)  (( Pearsonتػػ

لمعرفة معامالت االرتباط بيف درجات الفقرات لممقياس مع الدرجة الكمية لممقياس ،حيث كػاف 
القيمػػػػة الجدوليػػػػة ( وبموازنتيػػػػا مػػػػع    1.790-1.903معػػػػامالت االرتبػػػػاط ليػػػػا يتػػػػراوح بػػػػيف)

( عنػػػدىا تكػػػوف الفقػػػرات مقبولػػػة وذات اتسػػػاؽ ، ولػػػـ يػػػتـ 1.17( عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة)1.021)
 حذؼ اي فقرة مف الفقرات،           

 ( صدؽ البناء 7الجدوؿ )

معامل  الفقرة
 االرتباط

القيمة 
 الجدولية

الداللة 
معامل  الفقرة االحصائية

 االرتباط
القيمة 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 دالة 0.196 0.416 9 دالة 0.196 0.316 1
 دالة 0.196 0.521 10 دالة 0.196 0.303 2
 دالة 0.196 0.384 11 دالة 0.196 0.325 3
 دالة 0.196 0.357 12 دالة 0.196 0.293 4
 دالة 0.196 0.218 13 دالة 0.196 0.248 5
 دالة 0.196 0.455 14 دالة 0.196 0.280 6
 دالة 0.196 0.314 15 دالة 0.196 0.396 7
 دالة 0.196 0.280 16 دالة 0.196 0.390 8
تطبيؽ مقياس اتخاذ القرار: تـ تطبيؽ المقياس عمى العينة االستطالعية )أولى،  -

 01/ 01( طالبة في اعدادية )اليدى لمبنات(، يوـ 87االولى : مكونة مف  ) وثانية(،
تعميمات المقياس وفقراتو والزمف الذي يستغرقُو المتعمـ في لمعرفة مدى وضوح  9102/

 ( دقيقة. 81اإلجابة عف فقرات المقياس إذ بمغ متوسط اإلجابة عف المقياس )
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( طالبًا  091قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية ثانية مكونة مف  )  
ىا حتى يتـ معالجتيا إذ ،  والغاية منيا تعّرؼ  الفقرات مف حيث ضعفيا أو قصور 

ُطبؽ ذلؾ عمى طالب الصؼ الخامس العممي في اعدادية ) اليدى لمبنات( يـو 
 لمتعرؼ عمى الخصائص السايكومترية لممقياس.  9102/ 00/01
القوة التمييزية لمفقرات: تـ استخراج القوة التمييزية لفقرات المقياس بترتيب  - أ

وباستخداـ االختبار  لى ادنى درجةدرجات الطالبات تنازليا مف اعمى درجة ا
( SPSS( ( لعينتيف مستقمتيف وبوساطة الحقيبة اإلحصائية )t-testالتائي)

اُستخرجت القوة التمييزية لفقرات المقياس، وظير أف جميعيا دالة اذ كانت 
( عند 19( بدرجة حرية )9.11قيميا أعمى مف القيمة الجدولية التي تبمغ)

لؾ اعتبرت فقرات المقياس مميزة ، كما في (، بذ1.17مستوى داللة )
 (:1الجدوؿ)

 (1جدوؿ )                                     
 القوة التمييزية لمفقرات المقياس                              

المتوسط  العدد الفئة الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة االحصائية

1 
 دالة 2 4.567 62 0.88 2.84 32 العميا
     0.97 1.78 32 الدنيا

2 
 دالة 2 3.028 62 1.04 3.41 32 العميا
 1.10 2.59 32 الدنيا

    
3 

 دالة 2 3.932 62 1.01 2.88 32 العميا
 0.96 1.91 32 الدنيا

    
4 

 دالة 2 2.840 62 0.98 3.59 32 العميا
 1.29 2.78 32 الدنيا

    
5 

 دالة 2 2.325 62 1.11 2.84 32 العميا
 1.04 2.22 32 الدنيا

    
 دالة 2 2.208 62 1.10 3.38 32 العميا 6
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 1.16 2.75 32 الدنيا
    

7 
 دالة 2 5.158 62 1.07 2.88 32 العميا
 0.91 1.59 32 الدنيا

    
8 

 دالة 2 4.003 62 0.95 3.50 32 العميا
 1.16 2.44 32 الدنيا

    
9 

 دالة 2 6.181 62 0.74 3.69 32 العميا
 1.05 2.28 32 الدنيا

    
10 

 دالة 2 7.386 62 0.57 3.84 32 العميا
     1.18 2.13 32 الدنيا

11 
 دالة 2 3.243 62 0.71 3.38 32 العميا
 1.04 2.66 32 الدنيا

    
12 

 دالة 2 4.700 62 0.76 3.59 32 العميا
 1.08 2.50 32 الدنيا

    
13 

 دالة 2 2.143 62 0.79 3.22 32 العميا
 0.95 2.75 32 الدنيا

    
14 

 دالة 2 4.610 62 0.88 3.53 32 العميا
 1.01 2.44 32 الدنيا

    
15 

 دالة 2 3.005 62 1.14 2.84 32 العميا
 1.11 2.00 32 الدنيا

    
16 

 دالة 2 2.264 62 0.92 2.84 32 العميا
 1.16 2.25 32 الدنيا

    
      

الثبات: الذي يشير إلى درجة االستقرار أو االتساؽ في الدرجات المتحققة عمى أداة 
المقياس مع الزمف ، وىو أحد الخصائص األساس الميمة ألدوات المقياس عند أجراء 
البحوث، فالمقياس الذي تتمتع درجاتو بالثبات  يعني أنيا مستقرة ومستمرة ) البطش، 

كرومباخ الستخراج  -بات لممقياس باعتماد معادلة الفا( وتـ حساب الث081:9117وفريد
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وىو معامؿ ثبات جيد  (،1.39االتساؽ الداخمي، اذ يمغ معامؿ الثبات الذي تـّ حسابُو )
 (911:9111)النبياف،

ـّ تنازليًا )1تصحيح فقرات المقياس: تـ أعطاء ) ( 0،9،8( درجات لمبديؿ األفضؿ ث
 لمبدائؿ األقؿ أفضمية باالختيار.

الباحثة بتطبيؽ المقياس مف  قامت تطبيؽ مقياس اتخاذ القرار عمى عينة البحث: -
خالؿ االختبار البعدي لمتعرؼ عف مدى القدرة عمى اتخاذ القرار لطالبات الصؼ 

 الخامس العممي.
 اجراءات تطبيؽ التجربة: لغرض تطبيؽ التجربة قامت الباحثة باالجراءات االتية:

جموعات البحث)التجريبية والضابطة( بنفسيا كونيا قامت الباحثة بتدريس م -
 مدرسة فعمية في المدرسة التي تـ تطبيؽ التجربة فييا.

تنظيـ مختبر عمـ االحياء واالستفادة مف الوسائؿ التعميمية  المتوفرة في  -
 المختبر قبؿ البدء بتطبيؽ التجربة.

االوؿ مف السنة باشرت الباحثة بتطبيؽ التجربة في بداية الفصؿ الدراسي  -
( عمى عينة 01/9102/ 91( في يوـ االحد )9191 -9102الدراسية )

( اذ استغرقت التجربة 9191/ 0/ 7البحث وانتيى تطبيؽ البحث  يوـ االحد )
 فصؿ دراسي كامؿ بواقع خمس حصص اسبوعيا لكؿ مجموعة.

ومقياس تـ تطبيؽ اختبار التحصيؿ السابؽ لمادة عمـ االحياء، واختبار الذكاء،  -
اتخاذ القرار لغرض )التكافؤ( عمى مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في 

 .9102/ 01/ 08اليـو االوؿ مف الفصؿ الدراسي االوؿ وتحديدا في يوـ 
تـ تدريس المجموعة التجريبية بدمج ابعاد التفكير االستراتيجي في مادة عمـ  -

 االحياء وحسب الخطط الدراسية .
اتخاذ القرار عمى مجموعتي البحث)التجريبية والضابطة( يـو  تـ تطبيؽ مقياس -

 وقد قامت الباحثة بنفسيا بتطبيؽ االختبار. 9191/ 0/ 1االثنيف 
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إلجؿ التحقؽ مف ىدؼ البحث تـ اختيار الفرضية الصفرية  وعمى النحو  نتائج البحث:
 االتي:

توسط درجات ( بيف م1017اليوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللو )
طالبات)المجموعة التجريبية(التي درست عمى وفؽ دمج انماط التفكير االستراتيجي في 
منيج عمـ االحياء ومتوسط درجات طالبات )المجموعة الضابطة( الذيف درسوا بالطريقة 

تـ ايجاد المتوسط الحسابي واالنحراؼ  االعتيادية عمى وفؽ مقياس اتخاذ القرار،
( لعينتيف مستقمتيف ، تبيف اف القيمة t-testاد عمى االختبار التائي)المعياري وباالعتم

 (:7( وكما موضح في الجدوؿ)9( اكبر مف القيمة الجدولية)7.092المحسوبة)
 (7جدوؿ)

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة المحسوبة والجدولية لدرجات المجموعتيف 
 رارالتجريبية والضبطة في مقياس اتخاذ الق

 العدد المجموعة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة االحصائية

المقياس 
 البعدي 

 09.71 13.18 39 تجريبية
75 7.092 2.000 

 دالة
لصالح 
 08.79 89.73 38 ضابطة التجريبية

 تفسير النتائج:
( بيف 1017النتائج انو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللو ) اظيرت

متوسط درجات طالبات)المجموعة التجريبية( التي درست عمى وفؽ دمج انماط التفكير 
االستراتيجي في منيج عمـ االحياء ومتوسط درجات طالبات )المجموعة الضابطة( 

س اتخاذ القرار، ويعود ذلؾ الى االسباب الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية عمى وفؽ مقيا
 االتية:

اف دمج نمط التفكير التجريدي في منيج عمـ االحياء لمصؼ الخامس االحيائي،  -0
ساىـ في تحويؿ عممية اكتساب المعرفة مف عممية خاممة  الى نشاط عقمي يؤدي 
الى اتقاف افضؿ لممحتوى المعرفي وفيـ اعمؽ لو ، اذ تمكنت الطالبات مف انتاج 
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سابقة، وذلؾ بتخطي المواقؼ االفكار بطريقة حدسية التتوافؽ مع افكارىـ ال
بالكميات والعموميات مف دوف المجوء الى التفاصيؿ، باستخداـ التخيؿ، الذي يقود 
الطالب الى االنفتاح عمى االفكار الجديدة والبحث عمى أكبر عدد ممكف مف 
البدائؿ الصحيحة لحؿ المشكالت واختيار أفضميا ، ولو اف ىذا االمر يتطمب 

 يستطيع عممو الكثيروف.الكثير مف الجيد وال
اف دمج نمط التفكير الشمولي في منيج عمـ االحياء لمصؼ الخامس االحيائي  -9

اتاح لمطالبات التفكير في عمؽ المفاىيـ بالتوصؿ الى معمومات مستقبمية غير 
مما  موجودة في المنيج باستخداـ الخبرة والخياؿ، واستنتاج معاف متعددة لمموقؼ،

قتراحات الغير المعقولة، والتوجيات الغير المقبولة، التي قد ساىـ التفكير في اال
 تكوف مف العوامؿ اإلبداعية في اتخاذ القرارات الصحيحة.

اف دمج نمط التفكير التشخيصي في منيج عمـ االحياء لمصؼ الخامس االحيائي  -8
جعؿ لدى الطالبات القدرة عمى تحميؿ تفاصيؿ الموقؼ او المشكمة  الى اجزاء 

عف طريؽ تشخيص نقاط القوة ومواطف الضعؼ لمموقؼ اليجاد الحؿ دقيقة 
 المناسب عف طريؽ الموازنة بيف الحؿ األفضؿ ، والحؿ متدني المستوى

اف دمج نمط التفكير التخطيطي في منيج عمـ االحياء لمصؼ الخامس االحيائي  -1
ساعد عمى تحفيز الطالبات في التنبؤ بالمستقبؿ والتخطيط لو بوضع خطط 

ىداؼ عممية مستقبمية محددة وواضحة، باالعتماد عمى معمومات حديثة ودقيقة أل
صدار قرار بشكؿ عممي صحيح.  تسمح بتوقع كؿ األخطاء منذ البداية وا 

 (9107( و)العبيدي 9109وىذا يتوافؽ مع نتائج دراسة كؿ مف )شنيؼ 
 

 ة:: في ضوء نتائج البحث تـ التوصؿ الى االستنتاجات االتياالستنتاجات
اف دمج انماط التفكير االستراتيجي في مادة عمـ االحياء لمصؼ الخامس العممي لو اثر 

 ايجابي في اتخذ القرار لدى الطالبات.
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 : في ضوء نتائج الحث واستنتاجاتو توصي الباحثة االتي:التوصيات

اعتماد البحث الحالي في برامج تدريب مدرسي عمـ االحياء  في اثناء الخدمة   -
 لحاجة المجتمع الى عقوؿ تتنبأ بالمخاطر البيولوجية المستقبمية.

توجيو مدرسي عمـ االحياء الى فسح المجاؿ اماـ الطمبة لتنمية خياليـ العممي   -
 مف خالؿ التفكير االستراتيجي والذي يقود الى االبداع.

توجيو مدرسي عمـ االحياء الى االىتماـ بمساعدة طمبتيـ عمى اتخاذ القرار   -
مف خالؿ ممارستيا في بيئة آمنة ، عف طريؽ تصور السيناريوىات والمساعدة 

 في تطوير متخذي القرارات اإليجابية.
 : استكماال لمدراسة الحالية تقترح الباحثة االتي:المقترحات

 ة الحالية لمراحؿ جامعية.اجراء دراسة مماثمة لمدراس -
 اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لمواد دراسية اخرى. -
تضميف دورات في مراكز االعداد والتدريب في بغداد والمحافظات لتدربيب  -

 الكادر التدريسي عمى انماط التفكير االستراتيجي
 
 واالجنبية العربيةالمصادر 

القرارات االدرارية انواعيا اتخاذ : 9107االشيب، نواؿ عبد الكريـ  .0
 ، المنيؿ ، عماف.0،طومراحميا

اشكالية التربية والتعميم واعادة انتاج : 9107االعرجي، عالء الديف صادؽ  .9
، دار 0،طالتخمف في الوطن العربي بحث في عالقتيا بنظرية العقل المجتمعي

 الكتب، عماف.
طرائق :9112يامبو سعيدي، عبد اهلل بف خميس وسميماف بف محمد البموش .8

 ، دار المسيرة ، عماف.0، طتدريس العموم مفاىيم وتطبيقات عممية
، 0ط ،ثالثية التفكير االبداعي االيجابي االستراتيجي:9100توفيؽ، عبد الرحمف .1

 مركز الخبرات المينية  لإلدارة )بميؾ(، القاىرة.
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، دار : استراتيجيات القيادة واالشراف9102الجنابي، صاحب عبد مرزوؾ  .7
 ليازوردي، عماف.ا
 ، دار المقاصد ، عماف.1، طتعميم التفكير: 9112الحارثي، ابراىيـ بف احمد  .1
ميارات التعمم :9109الحويجي، خميؿ بف ابراىيـ ومحمد سمماف الخزاعمة .7

 ، دار الخوارزمي، الدماـ.0،طوالتفكير
، دار الكتب التفكير االستراتيجي والخروج من االزمة: 9108رجب، شيدي  .3

 والوثائؽ القومية، مصر.
، دار الكتب العممية، 0،طالتفكير وانماطو: 9103رزوقي، رعد ونبيؿ محمد  .2

 عماف.
، 0ط التفكير وانماطو،: 9103عمي لطيؼ  رزوقي ، رعد ميدي واستبرؽ مجيد .01

 دار الكتب العممية، عماف.
اتخاذ ، 9103الركابي، عباس جواد وعقيؿ امير الخزاعي وحيدر عمار الكروي  .00

 ، دار امجد، عماف.0، طلقرارات التربوية واالدارية بين الواقع والطموحا
التفكير االستراتيجي والخروج من المأزق  9117سمطاف، جاسـ .09

 مؤسسة اـ القرى لمنشر، القاىرة.9،طالراىن
: فاعمية خرائط المعرفة والخريطة الذىنية في تحصيؿ 9109شنيؼ، مازف ثامر  .08

اتخاذ القرار لدى طالب الصؼ الخامس و ميات العمـ مادة عمـ االحياء وتنمية عم
 ، جامعة بغداد.اطروحة دكتوراه غير منشورةالعممي، 

: اثر توظيؼ استراتيجية االنشطة 9107العبيدي، بتوؿ جيجاف سمماف خمؼ  .01
المتدرجة وفؽ ابعاد التنمية المستدامة في تحصيؿ طالبات الرابع العممي في مادة عمـ 

 ، جامعة بغداد.رسالة ماجستير غير منشورةلقرار.، االحياء واتخاذىف ا
، 8،طعمم النفس المعرفي:9112الزغوؿ،رافع نصير وعماد غبد الرحيـ الزغوؿ  .07

 دار الشروؽ عماف.
، دار الدكتور 0،طسمسمة كيف تفكر استراتيجياً : 9102عبود، سالـ محمد  .01

 لمعموـ، بغداد
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صناعة واتخاذ ،: 9101عامر، طارؽ عبد الرؤوؼ وايياب عيسى المصري  .07
 ، دار الكتب والوثائؽ القومية المصرية.0،طالقرار
، دار 0، طاساليب القيادة واتخاذ القرارات الفعالة: 9107القطارنة ، زياد حمد  .03

 االكاديميوف، عماف.
أثر دمج ثالثة أجزاء مف برنامج  :9101المحتسب، سمية ورجاء سويداف  .02

CoRT وتنمية الميارات العممية  لتعميـ التفكير في محتوى كتب العموـ في التحصيؿ
مجمة  والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى طالبات الصؼ السابع األساسي في فمسطيف،

 . 3( 91مجمد ) جامعة النجاح لألبحاث )العموم االنسانية(،
ماط التفكير االستراتيجي واثرىا في مدخل اختيار ان: 9109محمد، طارؽ شريؼ  .91

 ، دار الكتاب الثقافي ، عماف.0،طالقرار
: اسالمية المعرفة، مجمة الفكر االسالمي 9103ممكاوي، فتحي حسيف  .90

مجمة عممية عالمية فصمية محكمة يصدرىا المعيد العالمي لمفكر المعاصر،
 .21، العدد  االسالمي

ات القوة الذكية االميركية كآلية مف آليات التغيير : مقترب9101اليرمزي، سيؼ  .99
، المركز العربيي لالبحاث ودراسة 0الدولي الواليات المتحدة االميركية انموذجًا،ط

 ، عماف.السياسات
ميارات التفكير االبتكاري كيف تكون : 9113ىالؿ ، محمد عبد الغني حسف .98

 ، السعودية.0، طمبدعاً 
االشراف التربوي : 9101هلل سميماف الجوارنة وصوص، ديمة محمد والمعتصـ با .91
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