
 

 مقدمة:

يسعى المقرر إلى حث وتشجيع المتعلمين على اإلبداع واإلبتكار من خالل إجراء المقارنات المتنوعة بين البحوث 

 من خاللإنتاج األفكار الجديدة وتعريفات المجال األخيرة وتطوراتها، للمساهمة في  (In-Depthبعمق ) العلمية السابقة والحالية

لمجال، أو ا حالية، أو التنبؤ في تقديم نماذج جديدة في أو تدريبية أو تنظيمية إيجاد الحلول لمشاكل تعليميةو معرفة الفجوة الحالية

 معرفة جدواها في تعزيز وإتقان األداء  البيئات التعليمية والتدريبية والتنظيمية.تطبيق نظريات حديثة ل

 

:تعزز التفكير في البحث العلمي بالمجال تسعى إلى التي أهداف المقرر  

 تخصص.معرفة العالقة بين هذا المقرر والمقررات السابقة والالحقة ودوره في تعزيز البحث العلمي في ال 

 .معرفة أهمية تكوين التفكير الناقد في تحديدة المشكلة 

 .معرفة مراحل تكوين التفكير الناقد الالزم في تكوين األفكار 

 ومهارات صناعة القرار. معرفة مساهمة التفكير الناقد في تحسين حل المشكلة 

  م ودورها في تطوير البحث في المجال. 4991معرفة مكونات تعرف المجال للعام 

  م ودورها في تعزيز البحث العلمي في المجال.7002/7002معرفة مكونات تعرف المجال للعام 

 .معرفة الفروق بين التعريفين ومميزتما في البحث العلمي 

 .معرفة النظريات الحديثة في المجال ودورها في البحث العلمي 

 .معرفة األخطاء الشائعة في البحث العلمي 

  المشكلة وتكوين األسئلة المرتبطة بها.معرفة كيفية تكوين 

 .معرفة تكوين البحوث العلمية في المجال وفقاً للنظريات التربوية 

  المنهجمعرفة الفروق بين (الكمَيQuantitative( والنوعي )Qualitative.في دراسات وابحاث تقنية التعليم ) 

  معرفة كيفية كتابة بحث علمي أو رسالة أو مشروع في ضوء( مواصفات الجمعية األمريكية لعلم النفسAPA .) 

 
 وصف المقرر:  

 األسابيع المراجع أهداف الوحدة الموضوع

 . تعريف بالطالب .4

معرفة العالقة بين هذا المقرر  .7

والمقررات السابقة والالحقة 

ودوره في تعزيز البحث 

  العلمي في التخصص.

معرفة الخبرات والمعارف  .4

والتخصصات لدى 

 المتعلمين.

معرفة دور المقررات  .7

السابقة بالبحث العلمي 

وربطها بهذا المقرر 

 ووبطه بالمقررات الالحقة. 

قي ضوء ما تم دراسته في 

المراجع التي تم 

استخدامها في المقررات 

من داخل وخارج  السابقة

ومقارنتها مع  .القسم

الخبرات السابقة لمعرفة 

 الفجوة وكيفية عالجها. 
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تحقيق مهارات  مميزات .3

التفكير الناقد.  وأهمية التفكير 

 الناقد.

معرفة تلك المميزات التي  .4

تحث الطالب على 

استخدامها في حل 

 المشكالت التعليمية. 

معرفة أهمية تكوين التفكير  .7

المناسب لمعالجة  قضية 

 معينة.
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 وسل  دراسة مستقلة 555 وزارة التعليم

 5-3اإلربعاء: هـ    4110/4114العام الجامعي   جامعة الملك سعود 

 كلية التربية

 قسم تقنيات التعليم

 صالح بن محمد العطيويأ.د أستاذ المقرر: 



Publishing Platform.  
24.-Pp. 19 

Jones, M. (1998). 
The thinker’s toolkit 
14 powerful 
techniques for 
problem solving.  
New York, NY: 
Crown. 

46.-pp. xi 
 

, M. (2014). Kallet
Think smarter critical 
thinking to improve 
problem solving and 
decision making 
skills.  Hoboken, NJ: 

15 -Wiley.  Pp. 1 

 

تكوين التفكير الناقد  عناصر .1

 في تحديدة المشكلة.

مراحل تكوين التفكير الناقد  .5

 الالزم في تكوين األفكار.

معرفة يكون المتعلم قادر على  .4

عناصر التفكير الناقد وطرح 

األسئلة المتنوعة لمناقشة 

 المشكلة.

الخطوات الالزم اتباعها لتكوين  .7

 األفكار.  

Wilson, J. 

(2018)Critical thinking 

a beginner’s guide to 

critical thinking better 

decision making and 

San  problem solving. 

Bernardino, CA: 

CreateSpace 
Independent 
Publishing Platform.  

8.-Pp. 1 
 
Kallet, M. (2014). 
Think smarter critical 
thinking to improve 
problem solving and 
decision making 
skills.  Hoboken, NJ: 

20. -Wiley.  Pp. 16 
 

7 

مساهمة التفكير الناقد في  .6

تحسين حل المشكلة ومهارات 

 قرار.صناعة ال

مكونات تعرف المجال للعام  .2

م ودورها في تطوير  4991

 البحث في المجال.

مكونات تعرف المجال للعام  .2

م ودورها في 7002/7002

تعزيز البحث العلمي في 

 المجال.

معرفة لماذا يبدأ كل شيء  .4

 باستخدام لماذا؟

بناء وتطوير األدوات الالزمة  .7

 لحل المشكلة.

 تحديد بدائل حل الشكلة. .3

مكونات المجال الرئيسة  معرفة .1

 م.4991الواردة في التعريف 

معرفة عناصر التعريف  .5

7002/7002 . 
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الفروق بين التعريفين   .9

 ما في البحث العلمي.هتاومميز

النظريات الحديثة في المجال  .40

 ودورها في البحث العلمي.

األخرى نظريات التعلم  .44

ومبادئها واستخدامها في 

في ضوء  البحث العلمي

 تخصص تقنية التعليم. 

معرفة الفرق بين التعريفين  .4

 ومميزاتهما.

 معرفة دورهما بالبحث العلمي. .7

معرفة النظريات الحديثة في  .3

 المجال ودورها بالبحث العلمي.
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األخطاء الشائعة في البحث    .47

 العلمي.

كيفية تكوين المشكلة وتكوين    .43

 األسئلة المرتبطة بها.

تكوين البحوث العلمية في   .41

المجال وفقاً للنظريات 

 التربوية.

 

معرفة األخطاء الشائعة في  .4

 التوثيق.

معرفة األخطاء الشائعة في  .7

 اختيار مشكلة البحث.

معرفة األخطاء الشائعة في  .3

 تصميم البحث.

معرفة األخطاء الشائعة في  .1

ا مقارنتهة نتائج البحث وممناقش

 مع األدبيات.

معرفة مميزات البحث الكمي  .5

 والنوعي.

 7 



 المنهجالفروق بين  .45

( Quantitativeالكمَي)

( في Qualitativeوالنوعي )

 دراسات وابحاث تقنية التعليم.

كيفية كتابة بحث علمي أو   .46

رسالة أو مشروع في ضوء 

مواصفات الجمعية األمريكية 

 (. APAلعلم النفس )

معرفة مواصفات كتابة البحث  .4

أو الرسالة حسب معايير 

الجمعية األمريكية لعلم النفس 

(APA  .) 

القحطاني، عبدالمحسن 

(.  تصميم 7042عايض )

البحوث الكمية والنوعيو 

والمزجية )مترجم(. 

الكويت : دار المسيلة 

 للنشر. 
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 األعمال المطلوبة

 (األسبوع) التسليم تاريخ الدرجة طبيعة العمل المطلوب م

 جميع المحاضرات 40 المشاركة  .4

كيفية نظريات التعلم وإحدى ورقة عمل تعبر عن   .7

 ألغراض البحث العلمي. تطبيقها في المجال

9 6 

نقد رسالة علمية في التخصص وفق معايير )سيتم   .3

 تحديدها(.

9 2 

 44 47 اختبار  .1

مقارنة بين ورقة علمية باللغة العربية  وأخرى من   .5

مجالت أجنبية باللغة اإلنجليزية  من خالل المقارنة  

 APAقي ضوء 

واإلجابة عن أسئلة الطالب  معزز  تقديم عرض

 وأستاذ المقرر

20    
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47 

 األعمال النهائية  .6

تقديم ورقة علمية توضح مشكلة أصيلة وتتضمن 

المقدمة وأسئلة الدراسة واألهداف واألهمية.  وترتكز 

 صفحات.   2على مراجع أصيلة. ال تتجاوز 

 

وتقديم عرض واإلجابة عن أسئلة الطالب وأستاذ 

 المقرر.
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 معلومات إضافية:
 الترجمة للمادة األساسية.يتولى عضو هيئة التدريس  .1
 أي مقترحات إضافية إلثراء المقرر مرحب فيها. .2
 األنظمة المعمول بها في الجامعة.المخالفات األكاديمية: يتم تطبيق  .3
تعريف و  وخصوصًا في البحث العلمي ونظريات التعلم يوجد العديد من الكتب العربية يمكن الرجوع إليها .4

 .1994المجال 
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