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أثر برنامج تعليمي قائم على المن ِّظمات المتقدمة في تنمية التفكير الناقد
في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة طولكرم.

الملخص

د .زلمود أمحد الشمايل*
د .زلمود عبد اجلليل رمضان**

تقصي أثر برنامج تعليمي قائم على المنظِّمات المتقدمة في تنمية
ىدفت ىذه الدراسة إلى ّ

التفكير الناقد في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس مديرية التربية والتعليم في

محافظة طولكرم ،وتم استخدام المنهج التجريبي بصورتو شبو التجريبية ،وطبقت الدراسة على عينة

قصدية من ( )407طالب وطالبات ،انتظموا في المجموعة التجريبية وعددىم ( )85طالباً وطالبةً
درسوا وحدة التفاعالت الكيميائية باستخدام المنظِّمات المتقدمة ،والمجموعة الضابطة وعددىم
تم بناء اختبار
( )85طالباً وطالبةً درسوا نفس الوحدة بالطريقة االعتيادية ،ولتحقيق أغراض الدراسة ّ
وتم التحقق من صدقو وثباتو قبل تطبيقو على عينة الدراسة ،وأظهرت نتائج
مهارات التفكير الناقدّ ،
الدراسة وجود فرق دال إحصائياً في متوسط أداء طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار
مهارات التفكير الناقد البعدي يُعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية ،وعدم وجود فرق

دال إحصائياً في متوسط أداء طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير الناقد
البعدي يُعزى لمتغير الجنس ،ووجود فرق دال إحصائياً في متوسط أداء طلبة المجموعة التجريبية
والضابطة في اختبار مهارات التفكير الناقد البعدي يُعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس
لصالح المجموعة التجريبية من اإلناث.

الكلمات المفتاحية :منظمات متقدمة ،تفكير ناقد ،علوم.
* أستاذ مساعد يف قسم أساليب التدريس -جامعة النجاح الوطنية  -كلية الًتبية  -فلسطُت.
** أستاذ مساعد يف قسم أساليب التدريس -جامعة النجاح الوطنية  -كلية الًتبية  -فلسطُت.
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 رمضان. الشمالي ود.د.........................أثر برنامج تعميمي قائم عمى المنظِّمات المتقدمة في تنمية التفكير الناقد

The Impact of an Educational Program Based On Advanced
Organizers in Developing Critical Thinking in Science among
Ninth Graders Students in Tulkarem Governorate
Dr.Mahmoud AL-Shamali
Dr. Mahmoud Ramadan
Abstract
The aim of this study was to investigate the impact of an
educational program based on advanced organizers in developing
critical thinking among the ninth grade students in the public
schools of the Directorate of Education in Tulkarem for the
academic year 2016/2017. In order to answer the study questions,
the experimental method was used in its semi-experimental form.
The study was applied to a sample of ninth grade students,
consisting of 104 students, experimental group (52) students
studied the chemical reactions unit using the advanced organizer;
the control group (52) students studied the same unit in the usual
method. To achieve the objectives of the study and for data
collection purposes a critical thinking skill test was developed
and the validity and reliability of the tool were verified before
applying them to the study sample
The results of the study showed the following: There was no
statistically significant difference in the average performance of
the experimental and the control group students in the test of postcritical thinking skills due to the gender variable (males and
females).
There was a statistically significant difference in the average
performance of the experimental and control group students in the
post-critical thinking skills test due to the interaction between
teaching method and gender in favor of the female experimental
group.
Keywords: Advanced Organizer, Critical Thinking, Science.
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 .1مقدمة الدراسة:
دأبت الًتبية والتعليم يف كل دولة من الدول على التغيَت يف الرؤيا من وقت آلخر يف ضوء التغَتات
اليت تطرأ على تلك الدول ،وقد يتمثل ىذا التغيَت يف األىداف ،واالسًتاتيجيات ،والطرق ،واألساليب،
والوسائل التعليمية ،وقد ٘تثل التغيَت يف الرؤيا باالنتقال من الًتكيز على العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف تعلم
الطالب مثل :ادلعلم ،وبيئة التعلم ،وطبيعة ادلوضوع ،وسلرجات التعلم ،إىل الًتكيز على العوامل الداخلية
مثل :معرفة الطالب السابقة ،وسعتو العقلية ،ومنط تفكَته ومعاجلتو ادلعلومات ،ودافعيتو وأسلوب تعلمو،
(زيتون وزيتون ،)ٕٖٓٓ ،ودلا للعلوم العامة من أمهية بُت ادلواد الدراسية ،ألثرىا الكبَت يف حياة الفرد
واجملتمع؛ إذ تع ّد أساساً ضرورياً لفهم القوانُت والنظريات وادلبادئ العلمية ،إضافة إىل تدريب الطالب على
شلارسة مهارات التفكَت ادلختلفة ،والتدرج يف تنميتها على امتداد ادلراحل التعليمية ادلختلفة لبلوغ درجة
اإلتقان للمهارات اليت تعلّمها واالستفادة منها (كيوان.)ٕٓٔٗ ،
ومن ىنا كان من الضرورة استخدام اسًتاتيجيات وطرق التدريس احلديثة يف تعليم العلوم ،لدورىا
يف ٘تكُت ادلتعلم من فهم العلم وعملياتو ،ومساعدة الطلبة على إثراء معلوماهتم وتكوين البٌت ادلفاىيمية
ادلتكاملة لديهم ،وٖتدي تفكَتىم وتنمية مهارات البحث والتقصي بالشكل الذي حيقق تعلماً يتم فيو
دمج ادلعرفة اجلديدة مع ادلعرفة السابقة لدى الطالب؛ وبالتايل تكوين وبناء األفكار والعالقات القائمة على
التعلم ذي ادلعٌت ،ولتحقيق ىذا التعلم ال بد من استخدام بعض ادلثَتات التعليمية ادلرتبطة بالتعلم البنائي
مثل خرائط ادلفاىيم ،واخلرائط الذىنية ،والدوائر ادلفاىيمية ،وادللخصات الشفوية أو التحريرية اليت يطلق
عليها مسمى ادلنظمات ادلتقدمة.
وتكمن أمهية ادلنظمات ادلتقدمة يف توسيع قدرة الطالب على تنظيم ادلادة اجلديدة وتسهيل تعلّمها
وزيادة قدرتو على ٘تييز األفكار اجلديدة من السابقة ،وزيادة قدرتو على اكتساب ادلعارف اجلديدة،
وإكساب ادلعلم الثقة يف اختيار الطرق واألساليب الالزمة يف عملية التعليم (أمحد.)ٕٓٔ٘ ،
ؤتا أ ّن التعلم ادلكتسب يعتمد على نوعية التفكَت ومستواه كان لزاماً على معلمي العلوم تنمية
أنواع التفكَت ادلختلفة لدى الطلبة من خالل توظيف طرق وإسًتاتيجيات تدريس حديثة ٘تكن الطلبة من
توظيف مهارات التفكَت ادلختلفة.
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إن التفكَت الناقد أحد أشكال التفكَت اليت جيب الًتكيز عليها من القائمُت على العملية التعليمية؛
وذلك ٔتساعدة الطلبة على التجرد من ادليول واالنفعاالت ليكونوا قادرين على ٘تييز الصواب من اخلطأ،
وعدم تقبلهم ألي معلومة إال بعد التمعن والتقصي وإصدار األحكام ادلنطقية عليها (الناقة.)ٕٓٔٙ ،
ويف ضوء أىداف تعلم العلوم اليت تركز على بناء شخصية عادلة متمكنة فامهة تستطيع تفسَت
الظواىر واألحداث ،وقادرة على التكيف مع ادلستجدات العلمية صار حتماً على ادلؤسسة التعلمية توفَت
الفرص ادلواتية لتمكُت ادلتعلمُت من تنمية مهارات التفكَت ادلختلفة لديهم سواء أكان ذلك يف رلال
التفكَت التأملي ،أم التفكَت اإلبداعي ،أم التفكَت الناقد وغَتىا ،وبالتايل عزمت ىذه الدراسة على البحث
يف كيفية تنمية التفكَت الناقد لدى ادلتعلم دلا ديتاز بو ىذا النمط من مهارات تفكَت متنوعة ٘تثلت يف تقييم
النقاشات ،والتنبؤ باالفًتاضات ،واالستنباط ،واالستقراء ،والتفسَت ،وبالتايل عمد الباحثان اىل االطالع
على طرق التدريس اليت ديكن أن تعمل على تنمية التفكَت اإلبداعي ،وتبُت وجود عدد من الطرق مثل
الصف ادلقلوب ،وطريقة احملطات العلمية ،وكثَت من طرق التدريس البنائية؛ منها :طريقة ادلنظمات ادلتقدمة
اليت تطرقت إىل أثر ادلنظمات ادلتقدمة يف التحصيل وبقاء أثر التعلم ،ووجود بعض الدراسات اليت توصي
باستخدام ادلنظمات ادلتقدمة يف تنمية التفكَت الناقد Kوبناءً على ما ورد جاءت ىذه الدراسة لتقصي أثر
برنامج تعليمي قائم على ادلنظمات ادلتقدمة يف تنمية التفكَت الناقد لدى طلبة الصف التاسع األساسي يف
زلافظة طولكرم.

 .2مشكلة الدراسة:

بالنظر للواقع العملي لتدريس مادة العلوم ،لوحظ أن تعليم العلوم ال يزال يسَت وفق ادلنحى
التقليدي يف التدريس مبتعداً عن األساليب احلديثة (قباجة ،)ٕٓٔٗ ،ومن خالل عمل الباحثُت أيضاً
الحظا تدنياً يف قدرة الطلبة على التسلسل ادلنظم لألفكار ،ودلا حيظى بو تدريس العلوم من تنوع وتعدد يف
طرق التدريس ادلستخدمة وأساليبو يف تدريس العلوم يف ضوء التعلم القائم على مراعاة الفروق الفردية بُت
ادلتعلمُت (زكي ،)ٕٖٓٔ ،وبسبب طبيعة العلوم ادلتجددة وادلرتبطة ْتياة الفرد وتطوره عرب الزمن واتصاذلا
باحلياة لفظياً وعملياً (الفالح ،)ٕٖٓٔ ،وما أكدتو مهارت القرن احلايل من إتاىات جديدة يف رلاالت
التنمية َسواءٌ على مستوى تنمية ادلفاىيم ،والقدرات ،وادلهارات ،أم عادات العقل ادلنتجة والتفكَت ،وتعزيز
جوانب التفكَت ادلختلفة لدى ادلتعلم ،وذلك باستخدام طرق التعلم البنائي مثل طريقة الصف ادلقلوب
وغَتىا ،وتوفَت بيئة صفية تعمل على تنمية التفكَت الناقد (العطية ،)ٕٓٔٛ ،وبناءً على ما سبق تفًتض
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ىذه الدراسة أن تنمية التفكَت الناقد يتحقق من خالل توظيف اسًتاتيجيات التعلم البنائي واليت منها
اسًتاتيجية "ادلنظمات ادلتقدمة" يف تدريس العلوم ،ومن ىنا تبلور اإلحساس ٔتشكلة الدراسة.

 .3أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال اآليت:
ما أثر برنامج تعليمي قائم على ادلنظِّمات ادلتقدمة يف تنمية التفكَت الناقد يف العلوم لدى طلبة
الصف التاسع األساسي؟؛ وينبثق من السؤال الرئيس السؤال اآليت :ىل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )0,05 =αبُت ادلتوسطات احلسابية ألداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار
مهارات التفكَت الناقد البعدي للصف التاسع األساسي يف العلوم يُعزى دلتغَت اجلنس ،وطريقة التدريس،
والتفاعل بينهما؟

 .4فرضية الدراسة:

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05 =αبُت ادلتوسطات احلسابية
ألداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات التفكَت الناقد البعدي للصف التاسع األساسي
يف العلوم يُعزى دلتغَت اجلنس ،وطريقة التدريس والتفاعل بينهما.

 .8أىداف الدراسة:

ىدفت ىذه الدراسة إىل تعرف أثر برنامج تعليمي قائم على ادلنظمات ادلتقدمة يف تنمية التفكَت
الناقد لدى طلبة الصف التاسع األساسي يف العلوم العامة ،وتبعاً دلتغَت طريقة التدريس ،وتبعاً دلتغَت التفاعل
بُت اجلنس وطريقة التدريس.

 .9أىمية الدراسة:

تكمن أمهيتها يف ّأّنا قد تغٍت األدب الًتبوي ٔتوضوعات حول ادلنظمات ادلتقدمة وأثرىا يف تنمية
مهارات التفكَت الناقد لدى الطلبة ،وما توفره من اختبارات للكشف عن مهارات التفكَت الناقد ،وقد تفيد
ادلتخصصُت وواضعي منهاج العلوم يف الًتكيز على استخدام طريقة التدريس بادلنظمات ادلتقدمة ،وتوجيو
ادلعلّمُت الستخدامها كوّنا تسهم يف تنمية مهارات التفكَت الناقد ،وتساعدىم يف عمل االختبارات ادلقننة
اليت من شأّنا كشف درجات التفكَت الناقد لدى الطلبة وٖتديدىا.
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 .:حدود الدراسة:
 .ٔ .ٚاحلد ادلكاين ادلتمثل يف ادلدارس احلكومية ٔتحافظة طولكرم شلثلة ٔتدرسيت ذكور عالر الثانوية،
وبنات عالر األساسية العليا.
 .ٕ .ٚاحلد الزماين :الذي ٘تثل يف الفصل األول من العام الدراسي  ٕٓٔٚ /ٕٓٔٙم.
 .ٖ .ٚاحلد ادلوضوعي :فقد ٘تثل يف كتاب العلوم العامة للصف التاسع األساسي.
; .مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:

زود بو ادلعلّم طالبو من مادة ٘تهيدية سلتصرة ،تق ّدم يف بداية ادلوقف
 .ٔ .ٛادلنظمات ادلتقدمة :كل ما يُ ْ
التعليمي هبدف تيسَت تعلّم ادلفاىيم ادلتصلّة بادلوضوع ،وذلك بتقليل الفجوة بُت ما يعرفو الطالب من قبل،
وما حيتاج إىل معرفتو (مرعي واحليلة.)ٕٓٔٔ ،
ادلنظم ادلتقدم إجرائياً :مادة ٘تهيدية سلتصرة مت إعدادىا لتقدديها لطلبة اجملموعة التجريبية يف بداية
تدريس ادلوضوع اجلديد ،تتسم بالتجرد والعمومية ،واذلرمية يف التنظيم لتسهيل تدريس الوحدة احملددة من
كتاب العلوم العامة للصف التاسع األساسي.
 .ٕ .ٛالتفكَت الناقد :إبداء رأي أو اٗتاذ قرار أو إصدار حكم معريف من قبل الطلبة؛ حيث يتميز ىذا
ويهتم بشرح االعتبارات ادلتعلقة باألدلة
احلكم بالتنظيم ويهدف إىل التحليل والتفسَت والتقييم واالستنتاجْ ،
والرباىُت والطرق اليت يستند إليها احلكم الذي متّ التوصل إليو (احلارثي وأمبو سعيدي.)ٕ٘ ،ٕٓٔٙ ،
إجابتهم على اختبار مهارات
التفكَت الناقد إجرائياً :العالمة اليت حصل عليها الطلبة من خالل
ْ
التفكَت الناقد ادلع ّد للدراسة.
 .ٖ .ٛطلبة الصف التاسع األساسي :الطلبة الذين تًتاوح أعمارىم بُت (٘ٔ )ٔٙ-سنة ،وجيلسون على
مقاعد الدراسة يف ادلدارس احلكومية ،وىم ضمن ادلرحلة األساسية العليا حسب تصنيف وزارة الًتبية
والتعليم للمراحل التعليمية يف فلسطُت.
 .ٗ .ٛالطريقة االعتيادية إجرائياً :اليت اعتاد ادلعلم استخدامها وتدريس طلبتو هبا بغض النظر إن كانت
تقليدية أم حديثة.
< .ااإلطار النظري:

 .ٔ .ٜادلنظمات ادلتقدمة :تشَت الكثَت من النظريات الًتبويّة إىل أ ّن التعلّم يكون فعاالً إذا ما شعر الطالب
بأ ّن ما يتعلّمو ذو معٌت ،وىذا ما أكده أوزبل إذ ش ّدد يف نظريتو ادلعرفية على البنية ادلعرفية للطالب ،وكيفية
اكتساب ادلعرفة وتنظيمها وٗتزينها يف ذاكرتو ،وكيفية استخدامها يف ٖتقيق ادلزيد من التعلّم .وحىت يكون
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التعلّم ذا معٌت يلزم أمران :أ ْن تكون ادلعلومة ادلقدمة للطالب مرتبة ترتيباً منطقياً ،وأ ْن يُعطى الطالب فرصةً
للمشاركة وُهتيأ لو الظروف ادلالئمة لربط ادلعلومات اجلديدة ببنيتو ادلعرفية ربطاً جوىرياً غَت قسري ،و٘تثل
ادلنظِّمات ادلتقدمة تطبيقاً لنظرية أوزبل ،حيث تقوم بتنظيم ادلعرفة وبنائها يف بُنية الطالب ادلعرفية .وغالباً ما
يُستخدم ادلنظِّم ادلتقدم قبل الشرح والتوضيح يف طريقة احملاضرة (عطية ،)ٕٓٓٛ ،ويعٍت أوزبل بادلنظِّم
زود بو ادلعلّم طالبو من مادة ٘تهيدية سلتصرة تق ّدم يف بداية ادلوضوع التعليمي ادلراد تدريسو؛
ادلتقدم ما يُ ْ
ُ
حيث تعمل على تقليل الفجوة بُت ما يعرفو الطالب ،وما حيتاج إليو؛ شلا ييسر عملية تعلّم ادلفاىيم،
وتعمل كجسور معرفية تقلل الفجوة بُت ادلعلومات اجلديدة والسابقة تساعد يف حدوث التعلّم ذي ادلعٌت
(مرعي واحليلة.)ٕٓٔٔ ،
تظهر أمهيّة ادلنظِّمات ادلتقدمة يف العملية التعليمية يف كوّنا تساعد على مراجعة الطالب
ادلعلومات واخلربات السابقة لديو اليت ستُمثل أساساً يف تعلّم ادلادة اجلديدة ،وتُساعده على تسهيل عملية
اسًتجاع ىذه ادلفاىيم ،كما تُشكل سلططاً عاماً للمادة اليت سيتم تعلّمها ( Muiruri et al,
 ،)2016كما تساعده على دمج ادلعلومات اجلديدة يف بنيتو ادلعرفية السابقة ،و٘تكنو من السيطرة على
تعلّمو ،وزيادة الفهم دلا يتعلّمو (.)Tseng et al, 2002
وادلنظمات ادلتقدمة كما صنّفها "أوزبل" تقسم إىل :ادلنظِّم الشارح (العرض واإليضاح) ويُستخدم
عندما تكون ادلادة ادلراد تعلّمها جديدة ،وغَت مألوفة لدى الطلبة ،ليسهل عليهم تعلّمها وربطها ٔتا لديهم
من معلومات ومعرفة سابقة يف بنياهتم ادلعرفية ،وادلنظِّم ادلقارن يُستخدم عندما تكون ادلادة ادلراد تعلّمها
ويتم
مألوفة عند الطلبة وغَت جديدة كلياً عليهم ،ولديهم بعض اخلربة السابقة عن بعض جوانب ادلوضوعّ .
توضيح ادلفاىيم اجلديدة ٔتقارنتها بادلفاىيم السابقة وبيان أوجو الشبو واالختالف بينها .وتظهر أمهية ىذا
ادلنظِّم يف القدرة على ربط التعلّم اجلديد ٓتربات الطالب وسلزونو ادلعريف (العثمان.)ٕٓٔٓ ،
وتصنف ادلنظِّمات ادلتقدمة حسب أمناط تقدديها إىل :ادلنظِّمات البصرية ،وادلنظِّمات السمعية،
وادلنظِّمات البيانية ،وادلنظِّمات ادلتقدمة السمعية والبصرية تستخدم مع األطفال والطلبة من ذوي صعوبات
التعلّم (علي.)ٕٓٔٗ ،
 .ٕ .ٜمواصفات ادلنظِّمات ادلتقدمة :وضع أوزبل ضوابط وزلددات دلا جيب أن يكون عليو ادلنظِّم ادلتقدم
لتحقيق اذلدف منو؛ إذ جيب أن يقدم ادلنظِّم ادلفاىيم واحلقائق األساسية للموضوع ادلراد تدريسو بشكل
يسمح للطالب باستنتاج العالقة بُت ىذه ادلفاىيم (.)Atomatofa, 2013
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 .ٖ .ٜمبادئ تنظيم ادلادة التعليمية :اقًتح أوزبل مبدأين لتمكُت ادلنظِّمات ادلتقدمة من إحداث التعلم
ذي ادلعٌت لدى الطلبة.
 .ٔ .ٖ .ٜمبدأ التمايز التدرجيي :يُقصد بو تنظيم ادلادة التعليمية تنظيماً ىرمياً يتم البدء فيها من األفكار
العامة اجملردة مثّ االنتقال إىل األفكار األكثر تفصيالً ودقة.
أي ربط
 .ٕ .ٖ .ٜمبدأ التوفيق التكاملي :يُقصد بو دمج األفكار اجلديدة يف البناء ادلعريف لدى الطلبة؛ ْ
القول إنّو عندما
التعلّم اجلديد بالتعلّم السابق وحيدث ذلك عندما يتم تنظيم ادلادة تنظيماً ىرمياً ،وديكننا ْ
يتحقق مبدأ التمايز التدرجيي يف تنظيم ادلادة يتحقق تلقائياً مبدأ التوفيق التكاملي (أبو مي.)ٕٕٓٔ ،
 .ٗ .ٜكيفية بناء ادلنظِّمات ادلتقدمة :لبناء ادلنظِّم ادلتقدم جيب على ادلعلّم اتباع اخلطوات اآلتية:
االطالع على ادلادة التعليمية اجلديدة دلعرفة ادلتطلبات السابقة ذلذه ادلعرفة ،تذكَت الطلبة وإعادة
تدريسهم للمتطلبات السابقة للمادة ،والتأكد من فهمهم للمتطلبات السابقة ،وتلخيص ادلبادئ العامة
واألفكار الرئيسية ادلوجودة يف الوحدة ،وٖتديد مدى اعتماد ادلادة اجلديدة على ادلادة التعليمية السابقة؛ من
أجل الكشف عن أوجو الشبو واالختالف بينهما ،وٖتديد مواصفات ادلنظِّم ادلتقدم وبنائو؛ ْتيث تكون
أفكاره متسلسلة كما يف ادلادة التعليمية ،والتأكد من مشول ادلنظِّم ادلتقدم لألفكار الرئيسية ادلوجودة يف
الوحدة ،وتقييم صالحيتو والعمل على تنقيحوٖ ،تديد الطرق واألنشطة والوسائل التعليمية ادلناسبة
(.)Chen, 2007
كيفية استخدام اسًتاتيجية ادلنظِّمات ادلتقدمة يف تقدًن ادلادة التعليمية؛ يتم ذلك بتتبع ادلراحل
اآلتية :مرحلة تقدًن ادلنظِّم ادلتقدم اليت تتضمن التمهيد للدرس ،تليها مرحلة تقدًن موضوع الدرس اجلديد؛
حيث يُق ّدم ادلعلّم معلومات الدرس اجلديد بتنظيم ومتسلسل ،مث مرحلة تدعيم التنظيم ادلعريف ،وهتدف
ىذه ادلرحلة إىل تثبيت ادلادة الدراسية اجلديدة يف بنية الطلبة ادلعرفية؛ حيث يسعى ادلعلّم للتحقق من
حدوث التعلّم باستخدام مبادئ التوفيق التكاملي بطرح األسئلة على الطلبة ،واالستماع إىل أجوبتهم
(دحالنٕٖٓٓ ،؛ احلصري والعنيزيٕٓٓٚ ،؛ قطامي.)ٕٓٔٔ ،
 .٘ .ٜالتفكَت الناقد :سلوك داخلي معقد يُساعد اإلنسان على التعامل مع ادلشكالت اليت تواجهو يف
حياتو اليومية وفهم طبيعة األشياء من حولو إضافة إىل ٘تكينو من اٗتاذ القرارات وإصدار األحكام ،وابتكار
أشياء جديدة ذات معٌت (علي.)ٕٜٓٓ ،
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التفكَت ق ْد ال يتطور مع النمو الطبيعي للطالب ،وال يُكتسب من خالل تراكم ادلعرفة وادلعلومات
يتم تنميتو من خالل التعليم والتدريب ادلستمر؛ باعتبار التدريب اجلوىر الرئيس يف ٖتسُت
فقط ،وإّمنا ْ
التفكَت (.)Ziadat & Alziyadat, 2016
بدأت حركة التفكَت الناقد مع أعمال "جون ديوي" باستخدم فكرة التفكَت ادلنعكس
واالستقصاء ،ويف الثمانينات من القرن العشرين ،واىتم كثَت من الباحثُت بالتفكَت الناقد ،واتفق أغلب
بالتحول إىل سلوك (Bulgurcuoglu,
الباحثُت على أن عملية التفكَت تبدأ من العقل ،وتنتهي
ّ
) ،2016وتع ّد زلاولة جون ديوي ( )John Deweyمن احملاوالت األوىل يف تعريف التفكَت الناقد،
عرفو بأنّو تفكَت تأملي يرتبط بقدرة الفرد على النشاط ،وىو تفكَت يتناول دراسة ادلعتقدات وٖتليلها
إذ ّ
باالستناد إىل حقائق تدعمها القدرة على االستنتاج( ،العياصرة.)ٕٓٔٔ ،
يرى ريتشارد بول ( )Richard Paulأ ّن التفكَت الناقد طريقة تفكَت يف موضوع ما أو مشكلة
ٖتمل مسؤولية اٗتاذ القرار الناتج عن التفكَت
يؤدي بادلفكر إىل ٖتسُت نوعية تفكَته من خالل ُّ
ُ
( ،)Scanlan, 2006وأما "إينس" ( )Ennisفَتى أنو عملية البحث عن معٌت للمعلومات ،وتقرير
قبوذلا أو رفضها ( ،)Azar, 2010وأورد "آدل ودانيال" ( )Udall & Danielأ ّن التفكَت الناقد
حل ادلشكالت ،وتقييم الشيء باالستناد إىل معايَت متفق عليها مسبقاً (إبراىيم.)ٕٓٓٙ ،
يف ضوء ما متّ عرضو من تعريفات سلتلفة للتفكَت الناقدُ ،ديكن تعريفو بأنّو عملية إبداء رأي أو
اٗتاذ قرار أو إصدار حكم يف ضوء معايَت زلددة ،وعملية عقلية للبحث عن معٌت للموقف احلاصل.
وىناك مستويان للتفكَت :ادلستوى األدىن (التفكَت األساسي) ،ويشتمل على مهارات كثَتة
كاكتساب ادلعرفة ،وادلالحظة ،وادلقارنة ،والتطبيق .وىذه ادلهارات ركائز أساسية قبل االنتقال دلستويات
أعلى يف التفكَتّ ،أما ادلستوى األعلى (التفكَت ادلركب) ،فيشمل مخسة أنواع من التفكَت ىي :التفكَت
وحل ادلشكالت ،واٗتاذ القرارات ،والتفكَت فوق ادلعريف (ادلرشدي وآخرون،
الناقد ،والتفكَت اإلبداعيّ ،
ٕٗٔٓ).
للتقصي والتساؤل والبحث عن احلقيقة ،وعدم التسليم
التفكَت الناقد يُثَت فضول الطالب
ّ
التحري عنها واكتشافها ( ،)Zetriuslita et al, 2016كما يُساعد الطالب على
للحقائق دون ّ
ضبط تفكَته لتصبح أفكاره أكثر منطقية ،وتُكسبو العقالنية وادلرونة يف مواجهة ادلواقف؛ دلساعدتو على
ُ
اٗتاذ القرارات ادلناسبة (زلمد ،)ٕٖٓٔ ،باإلضافة إىل قدرتو على إعطاء تفسَتات منطقية للحلول اليت
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توصل إليها ،فالتفكَت نشاط عقلي يعمل على ٘تكُت ادلتعلم من التوصل إىل النتائج وحل ادلشكالت
( ،)Yuliani & Saragih, 2015ويسهم التفكَت الناقد أيضاً يف نقل الطالب من اكتساب ادلعرفة
إىل توظيفها يف حياتو اليومية ،وبالتايل ُحيول العملية التعليمية إىل نشاط عقلي يؤدي إىل إتقان احملتوى
التعليمي ،ومساعدتو على نقد ادلعلومات (ىادي ،)ٕٓٔٙ ،كما يُساعد التفكَت الناقد الطلبة على تقبُّل
وجهات نظر اآلخرين حىت لو كانت سلالفة آلرائهم ،واالستماع إليهم بعقلية منفتحة (الركيبات،)ٕٓٔ٘ ،
ويعود عليهم بالنفع ليكونوا صاحلُت وتغيَت حياهتم لألفضل ،كما يعود على اجملتمع باألثر اإلجيايب .أما
ٕتس َد من أقوال إىل
خصائص التفكَت الناقد فقد ٘تثلت يف كونو سلوكاً ضمنياً داخلياً يصعُب معرفتو إال إذا ّ
أفعال ،وىو عملية عقلية ونتاج يف الوقت نفسو يعكس العمليات العقلية اليت يقوم هبا الطالب مثل الفهم،
واالستدالل ،والتوصل إىل النتائج ،وإصدار األحكام ،ويُستثار التفكَت الناقد بادلواقف إجيابية كانت أم
سلبية ،ما يدفع بالطالب إلعادة النظر يف ادلواقف واٗتاذ القرارات ادلناسبة ،كما يع ّد نشاطاً إجيابياً يزيد من
ثقة الطالب بنفسو (اخلوالدة.)ٕٓٔ٘ ،
 .ٙ .ٜمهارات التفكَت الناقد :أشار (العكول والسعودي )ٕٓٔٙ ،إىل تصنيف مهارات التفكَت الناقد
الذي عمد إليو "واطسن وجالسَت" ( )Watson & Glaserكالتايل:
 .ٔ .ٙ .ٜاالفًتاضات :القدرة على ٘تييز درجة صدق ادلعلومات ادلعطاة من احلقيقة والرأي ،واذلدف من
ادلعلومات ادلعطاة.
 .ٕ .ٙ .ٜالتفسَت :القدرة على ٖتديد ادلشكلة وإعطاء تفسَتات منطقية ذلا ،ومعرفة إذا كانت التعميمات
ادلعطاة مقبولة أم ال.
 .ٖ .ٙ .ٜاالستنباط :القدرة على ٖتديد النتائج احملتملة بناءً على معلومات سابقة معطاة.
 .ٗ .ٙ .ٜاالستقراء :القدرة على استخالص نتائج معينة بناءً على حقائق ومالحظات معطاة.
 .٘ .ٙ .ٜتقوًن النقاشات :القدرة على تقوًن الفكرة بقبوذلا أو رفضها ،و٘تييز احلجج القوية من الضعيفة،
وإصدار حكم ٔتدى كفاية ادلعلومات ادلعطاة (العكول والسعودي.)ٕٓٔٙ ،
العامة ادلتفق عليها بُت الباحثُت يف رلال التفكَت؛
 .ٚ .ٜمعايَت التفكَت الناقد :يقصد هبا ادلواصفات ّ
وىذه ادلعايَت ُموجهات لكل من ادلعلّم والطالب جيب االلتزام هبا يف عملية التفكَت عامة والتفكَت الناقد
خاصةً؛ ومن أبرزىا كما أشار إليها (اجلهٍت:)ٕٖٓٔ ،
 .ٔ .ٚ .ٜالوضوح :ويقصد بو صياغة األفكار وادلعلومة بطريقة واضحة ومفهومة؛ وبالتايل ديكن احلكم
عليها.
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 .ٕ .ٚ .ٜالعمق :ويقصد بو االبتعاد عن السطحية يف معاجلة ادلوضوعات بدرجة عالية من العمق يف
التفكَت.
 .ٖ .ٚ .ٜاالتساع :يُقصد بو اإلدلام ّتميع جوانب موضوع التفكَت بشكل مشويل واسع.
 .ٗ .ٚ .ٜادلنطق :يُقصد بو تنظيم األفكار بشكل متسلسل ومًتابط يؤدي إىل معٌت واضح (اخلوالدة،
ٕ٘ٔٓ).
 .٘ .ٚ .ٜالصحةٔ :تعٌت أ ْن تكون الفكرة أو ادلعلومة صحيحة ،وموثوقة ادلصدر من خالل األدلة
والرباىُت.
 .ٙ .ٚ .ٜالدقة :يُقصد بو إعطاء موضوع التفكَت ح ّقو من ادلعاجلة واجلهد ليخرج بأقل األخطاء ادلمكنة.
 .ٚ .ٚ .ٜالربط :يُقصد بو ٖتديد طبيعة العالقة ومدى الًتابط بُت عناصر موضوع التفكَت (الزعانُت،
.)ٕٜٓٓ
 .ٛ .ٜتنمية التفكَت الناقد :يعد التفكَت الناقد أىم أنواع التفكَت العليا ،فهو غَت فطري ،بل إ ّن مهاراتو
متعلمة؛ حيتاج الفرد إىل تدريب مستمر حىت ديتلك مهاراتو ،فامتالك مهارات التفكَت الناقد ال يرتبط
ٔترحلة عمرية معينة ،فكل فرد ديكنو شلارسة التفكَت الناقد حسب قدراتو العقلية واحلسية بتوظيف ادلنطق
االستداليل واالستقرائي والتحليلي (ربايعة.)ٕٓٔ٘ ،
ظل العودلة وعصر االنفجار ادلعريف ادلتسارع ،أصبح من األمهية مواكبة ىذا التطور بتنمية التفكَت
يف ّ
الناقد الذي يُسهم يف مساعدة الطلبة على مواجهة متطلبات العصر ،ويكسبهم األساليب ادلنطقية يف
استنتاج األفكار وتفسَتىا و٘تحيصها قبل التسليم هبا (الفاحل)ٕٓٔٙ ،؛ لذلك على مؤسسات اجملتمع
التعليمية أ ْن تتحمل مسؤولية تدريب الطلبة على التفكَت الناقد؛ ألنّو حيتاج إىل تكاتف القائمُت على
العملية التعليمية من ُمع ّدي ادلناىج وادلشرفُت وادلعلمُت اٗتاذ القرارات الالزمة ،فعلى ُمع ّدي ادلناىج العمل
على تضمُت مهارات التفكَت الناقد يف ادلواد الدراسية من خالل األنشطة والتمارين ،والعمل على تطوير
األىداف التعلمية وأدوات التقييم ادلختلفة (الركيبات ،)ٕٓٔ٘ ،ويتمثل دور ادلشرفُت يف تشجيع ادلعلّم
على تنمية التفكَت الناقد من خالل التخطيط والتنفيذ للعملية التعليمية ،وىنا يقع على ادلعلم الدور الرئيس
يف تنمية التفكَت الناقد؛ حيث يُع ّد من أىم عوامل صلاح تدريب الطلبة على التفكَت الناقد؛ فيساعد الطلبة
على البحث والتقصي بعيداً عن التلقُت ،واستخدام أساليب واسًتاتيجيات حديثة من شأّنا أن تنمي
مهارات التفكَت الناقد لدى الطالب (احلارثي وأمبو سعيدي.)ٕٓٔٙ ،
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يتمثل دور ادلعلم أيضاً يف مقدرتو على تصميم ادلواقف التعليمية اليت يواجو الطلبة هبا ادلشكالت
لن يتمكنوا من تطوير تفكَتىم لألفضل إال من خالل
من أجل التدريب على التفكَت الناقد ،أل ّن الطلبة ْ
ْ
ادلشاركة باألنشطة اليت تساعدىم على ذلك (احلراحشة ،)ٕٓٔٗ ،وتشجيعهم على التواصل الفعال
والتحاور مع بعضهم (الفاحل ،)ٕٓٔٙ ،إضافة إىل تشجيعهم على التعلّم النشط الذي يقوم على توليد
األفكار وذلك بتوجيو أسئلة مهارات التفكَت العليا اليت تثَت تفكَتىم (ىادي ،)ٕٓٔٙ ،ويُضاف إىل ذلك
أمهية استخدام الرسوم البيانية واخلرائط وادلنظمات بأنواعها دلساعدة الطالب على اشتقاق العالقات بُت
ادلفاىيم واألفكار ،وىذا بدوره لو األثر يف تنمية مهارات التفكَت لدى الطلبة.
عوامل تنمية التفكَت الناقد لدى الطلبة :عوامل البيئة ادلادية مثل :اإلضاءة ،والتهوية ،وطريقة
وجل" (Cassum & Gul,
جلوس الطلبة ،وتوافر مستلزمات التدريس كما ورد يف دراسة "كسيم ُ
) ، 2017وعوامل شخصية ذاتية مثل :الكفاءة الذاتية للطالب كما ورد يف دراسة "ديهاجٍت وآخرين"
(.)Dehghanim, et al, 2011

 .40دراسات سابقة:

ٓٔ .ٔ .الدراسات حول ادلنظمات ادلتقدمة:
دراسة "شارما وباشوري" ( )Sharma & Bachauri, 2016اليت ىدفت دلقارنة فعالية
منوذج ادلنظم ادلتقدم ومنوذج التحصيل ادلفاىيمي يف تعليم ادلفاىيم يف العلوم والتحصيل لدى طلبة ادلستوى
التاسع يف اذلند ،تكونت عينة الدراسة من (ٓ )ٙطالباً مت توزيعهم عشوائياً على رلموعتُت بالتساوي:
اجملموعة األوىل درست باستخدام منوذج ادلنظم ادلتقدم ،واجملموعة الثانية درست باستخدام منوذج التحصيل
ادلفاىيمي ،ولتحقيق أغراض الدراسة متّ اختيار مخسة مفاىيم من العلوم ليتم تدريسها؛ ىي :العناصر
وادلركبات والضوء والكهرباء والتوتر السطحي) ،ومن مجع البيانات الالزمة متّ تطوير اختبار "جوشي
وسانسانول" ( )Joshi & Sansanwalللقدرات العقلية العليا يف العلوم ،أظهرت نتائج الدراسة
تساوياً يف فاعلية النموذجُت يف ٖتصيل الطلبة للمفاىيم يف العلوم ،كما أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً
يف متوسط ٖتصيل الطلبة يعزى الختبار القدرات العقلية العليا بُت النموذجُت ،كما أظهرت نتائج الدراسة
عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف التفاعل بُت النموذجُت واختبار القدرات العقلية العليا على ٖتصيل
الطلبة.
قام (يونس وعلي والركايب )ٕٓٔ٘ ،بدراسة ىدفت الستقصاء أثر التدريس بادلنظمات التخطيطية
و أبعاد التعلم يف ٖتصيل طلبة الصف الرابع العلمي يف مادة األحياء يف بغداد ،ولتحقيق ذلك طُبقت
121

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس .….....................المجمد السابع عشر  -العدد الثالث -
9102

الدراسة دلدة فصلُت على عينة مكونة من (ٖ )ٜطالباً موزعُت على ثالث رلموعات متكافئة يف العمر
الزمٍت والتحصيل السابق دلادة علم األحياء واختبار القدرة العقلية ،اجملموعة التجريبية األوىل درست
باستخدام ادلنظمات التخطيطية ،واجملموعة التجريبية الثانية درست باستخدام أبعاد التعلم ،واجملموعة
الضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،يف كل رلموعة (ٖٔ) طالباً ،ومتّ بناء اختبار ٖتصيلي مكون من
(ٓ٘) فقرة من نوع اختيار من متعدد ،و(ٕٔ) فقرة من النوع ادلقايل ،أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق
ذات داللة إ حصائية وبفارق كبَت لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل على اجملموعة التجريبية الثانية يف ٖتصيل
مادة علم األحياء ،ووجود فروق دالة إحصائياً لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل والثانية على اجملموعة
الضابطة يف ٖتصيل مادة علم األحياء.
أجرى "كوشيك" ( )Kowshik, 2015دراسة ىدفت دلعرفة األثر النسيب لنموذج ادلنظم
ادلتقدم يف ٖتصيل طلبة ادلستوى التاسع يف علم األحياء مقارنة بالطريقة التقليدية ،طُبقت الدراسة على
عينة مكونة من (ٓٓٔ) طالب موزعُت بالتساوي على رلموعتُت :اجملموعة التجريبية (درسوا وحدة
الكائنات الدقيقة يف علم األحياء باستخدام منوذج ادلنظم ادلتقدم) ،واجملموعة الضابطة (درسوا نفس الوحدة
باستخدام الطريقة االعتيادية) ،وألغراض ىذه الدراسة متّ استخدام اختبار ٖتصيلي يف وحدة الدراسية،
وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فرق دال إحصائياً بُت متوسط ٖتصيل الطلبة يف االختبار القبلي والبعدي
للمجموعة التجريبية ،بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً بُت متوسط ٖتصيل الطلبة يف االختبار القبلي
والبعدي للمجموعة الضابطة ،كما أشارت النتائج إىل وجود فرق دال إحصائياً بُت متوسط ٖتصيل طلبة
اجملموعة التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي.
كما قام "أوزامان وقودىاري وقمر" ( UzZaman, Choudhary & Qamar,
 ) 2015بدراسة ىدفت إىل معرفة أثر استخدام اسًتاتيجية ادلنظم ادلتقدم يف ٖتصيل طلبة الصف التاسع
يف العلوم والقدرة على االحتفاظ بالتعلم يف إسالم أباد ،ولتحقيق أغراض الدراسة استُخدم ادلنهج التجرييب،
ومتّ اختيار العينة عشوائياً من طلبة الصف التاسع مكونة من (ٓ٘) طالباً موزعُت على رلموعتُت :اجملموعة
التجريبية (الطلبة الذين درسوا باستخدام اسًتاتيجية ادلنظم ادلتقدم) واجملموعة الضابطة (الطلبة الذين درسوا
باستخدام الطريقة التقليدية) ،ومتّ تطبيق اختبار قبلي وبعدي على اجملموعتُت ،وقد أشارت نتائج الدراسة
إىل أن اسًتاتيجية ادلنظم ادلتقدم تعمل على ٖتسُت قدرة الطلبة على االحتفاظ بالتعلم.
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ويف دراسة ىدفت إىل استقصاء أثر ادلنظمات ادلتقدمة يف ٖتصيل الطلبة واحتفاظهم ٔتفاىيم
اجلاذبية يف نيجَتيا ،قامت "أتوماتوفا" ( )Atomatofa, 2013باختيار أربعة مفاىيم؛ ىي( :اجلاذبية،
وانعدام الوزن ،والرحالت الفضائية ،واألقمار الصناعية) وىي من ادلواضيع ادلهمة اليت مل تدرس من قبل،
وطبقت الدراسة وفق ادلنهج التجرييب بصورتو شبو التجريبية على عينة مكونة من (ٓ )ٛطالباً يف والية دلتا
موزعُت على رلموعتُت :اجملموعة التجريبية (درسوا باستخدام ادلنظم ادلتقدم) ،واجملموعة الضابطة (درسوا
نفس ادلواضيع بالطريقة االعتيادية) ،ولتحقيق أغراض الدراسة متّ تصميم اختبار االحتفاظ بالتعلم واختبار
التحصيل القبلي والبعدي ،وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً يف متوسط عالمات طلبة اجملموعة
التجريبية والضابطة يف اختبار االحتفاظ بادلفاىيم لصاحل اجملموعة التجريبية.
تقصي أثر استخدام اسًتاتيجييت العصف الذىٍت
وقامت (أبو مي )ٕٕٓٔ ،بدراسة ىدفت إىل ّ
وادلنظم ادلتقدم يف تدريس العلوم للمتفوقُت من الصف السابع األساسي يف التحصيل والتفكَت العلمي يف
عمان ،اتبعت فيها ادلنهج التجرييب بصورتو شبو التجريبية ،واقتصرت الدراسة على ثالثة مدارس من أصل
ّ
تسعة من ادلدارس التابعة للتعليم اخلاص ،وتكونت عينة الدراسة من (ٕ٘) طالباً وطالبةً من الطلبة
ادلتفوقُت ،متّ توزيعهم عشوائياً على رلموعتُت ٕتريبيتُت ورلموعة ثالثة ضابطة طُبق عليهم اختبار ٖتصيل
بعدي واختبار تفكَت علمي ،اجملموعة التجريبية األوىل تكونت من (ٕٔ) طالباً وطالبةً من الطلبة ادلتفوقُت
(درسوا وحدة أثر احلرارة يف ادلادة باستخدام اسًتاتيجية العصف الذىٍت) ،واجملموعة التجريبية الثانية
تكونت من ( )ٔٛطالباً وطالبةً (درسوا نفس الوحدة باستخدام اسًتاتيجية ادلنظم ادلتقدم) ،واجملموعة
الضابطة تكونت من (ٖٔ) طالباً وطالبةً (درسوا نفس الوحدة بالطريقة االعتيادية) ،وأشارت نتائج الدراسة
اتيجييت العصف
إىل وجود فروق دالة إحصائية يف متوسطات التفكَت العلمي للطلبة ادلتفوقُت تعزى السًت ْ
الذىٍت وادلنظم ادلتقدم مقارنةً بالطريقة االعتيادية لصاحل اجملموعتُت التجريبيتُت.
وأجرى (إبراىيم )ٕٕٓٔ ،دراسة ٕتريبية ىدفت إىل معرفة أثر استخدام أمنوذجي (جانيو وأوزبل)
التعليميُت يف ٖتصيل طلبة الصف الثاين الثانوي العلمي يف مادة األحياء واألرض عند ادلستويات ادلعرفية
كافة ،وعند مستوى التذكر والفهم والتطبيق كلٌّ على حدة يف زلافظة ريف دمشق ،ولتحقيق أغراض
الدراسة متّ اختيار عينة قصدية من طلبة الصف الثاين الثانوي العلمي مكونة من (ٕٓٔ) طالباً وطالبةً متّ
توزيعهم بالتساوي على رلموعتُت ٕتريبيتُت .اجملموعة التجريبية األوىل درست باستخدام أمنوذج جانيو
واجملموعة التجريبية الثانية :درست باستخدام أمنوذج أوزبل ،ومتّ تطبيق اختبار ٖتصيل قبلي وبعدي على
اجملموعتُت ،وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()ٓ.ٓ٘=α
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بُت ٖتصيل طلبة اجملموعتُت التجريبيتُت األوىل والثانية عند ادلستويات ادلعرفية كافة لصاحل اجملموعة التجريبية
الثانية (اليت درست باستخدام أمنوذج أوزبل) ،ووجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )ٓ.ٓ٘=αبُت ٖتصيل طلبة اجملموعتُت التجريبيتُت األوىل والثانية عند مستوى التذكر ومستوى الفهم
والتطبيق كل على حدة ولصاحل اجملموعة التجريبية الثانية (اليت درست باستخدام أمنوذج أوزبل).
يقيت األنشطة العلمية
ويف دراسة قام هبا (حياصات )ٕٓٓ٘ ،ىدفت إىل تقصي أثر طر ْ
ِّ
حل ادلسائل الفيزيائية والتفكَت الناقد وفهم طلبة ادلرحلة
االستقصائية وادلنظم ادلتقدم يف اكتساب مهارات ّ
اجلامعية للمفاىيم الفيزيائية يف جامعة البلقاء التطبيقية يف األردن ،ولتحقيق ىدف الدراسة طُبقت على
عينة مكونة من ( )ٜٔٔطالباً وطالبةً موزعُت إىل ثالث رلموعات :اجملموعة التجريبية األوىل (ٓٗ) طالباً
وطالبةً يدرسون باألنشطة العلمية االستقصائية ،واجملموعة التجريبية الثانية (ٓٗ) طالباً وطالبةً يدرسون
بادلنظِّم ادلتقدم ،و اجملموعة الضابطة ( )ٖٜطالباً وطالبةً يدرسون بالطريقة االعتيادية ،وألغراض الدراسة متّ
حل ادلسائل الفيزيائية ،واختبار فهم ادلفاىيم الفيزيائية ،واختبار
بناء األدوات اآلتية :اختبار مهارات ّ
كاليفورنيا دلهارات التفكَت الناقد ،وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً بُت متوسطات
حل ادلسائل الفيزيائية ،ومهارات التفكَت الناقد ،وفهم
عالمات اجملموعات الثالث يف اختبارات :مهارات ّ
ادلفاىيم الفيزيائية لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل (اليت درست باستخدام األنشطة العلمية االستقصائية).
ٓٔ .ٕ .الدراسات اليت تناولت التفكَت الناقد يف العلوم:
أجرى كل من "فؤاد وزبيدة وماّنل وسوريُت" ( )Faud et al, 2017دراسة ىدفت إىل
استقصاء فاعلية ثالثة مناذج تعليمية( :منوذج االستقصاء العلمي ادلتباين ،ومنوذج االستقصاء العلمي ادلتباين
ّتانب منوذج اخلرائط الذىنية ،والنموذج التقليدي) وفق متغَت اجلنس على تنمية مهارات التفكَت الناقد
لدى الطلبة يف اندونيسيا ،ولتحقيق أغراض الدراسة متّ بناء اختبار دلهارات التفكَت الناقد قبلي وبعدي؛
تكونت عينة الدراسة من ( )ٜٙطالباً وطالبة موزعُت إىل ثالث رلموعات يف ثالث مدارس سلتلفة،
وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار مهارات التفكَت الناقد بُت النماذج
الثالثة لصاحل (منوذج االستقصاء العلمي ادلتباين ّتانب منوذج اخلرائط الذىنية) ،كما أشارت نتائج الدراسة
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت الذكور واإلناث لصاحل اإلناث.
ويف دراسة ىدفت إىل تقصي األثر ادلتباين لربنامج ٕترييب ومهي على ٖتسُت التفكَت النقدي لدى
طلبة اجلامعة يف تركيا قام هبا "دديَتباغ وونيسن ويسيليورت" ( )Demirbag et al, 2016باعتماد
131

أثر برنامج تعميمي قائم عمى المنظِّمات المتقدمة في تنمية التفكير الناقد.........................د .الشمالي ود .رمضان

ادلنهج التجرييب لغرض الدراسة ،تكونت عينة الدراسة من (ٖ )ٙطالباً من قسم اللغة العربية يف جامعة
أديامان ،موزعُت على ثالث رلموعاتٕ :تريبية ،ومهية (من خالل توفَت جو إجيايب محاسي للطلبة يف غرفة
الصف وإعالمهم بأمهية ذلك) ،وضابطة ،يف كل رلموعة (ٕٔ) طالباً ،واستخدم اختبار كاليفورنيا للتفكَت
الناقد ادلع ّدل للغة الًتكية ،وأشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت رلموعات
الدراسة يف التفكَت الناقد يعزى للجنس (ذكور وإناث) ،كما أشارت نتائج الدراسة إىل وجود ٖتسن
ملحوظ يف التفكَت النقدي لدى رلموعات الدراسة الومهية ،التجريبية ،والضابطة على الًتتيب لكن نتائج
ٖتليل التباين أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار التفكَت الناقد البعدي بُت
اجملموعات الثالث.
لتقصي فاعلية األسئلة الناقدة يف تنمية مهارات
ويف دراسة قامت هبا (الفاحل )ٕٓٔٙ ،ىدفت ّ
التفكَت الناقد يف العلوم لدى طالبات الصف األول ادلتوسط يف الرياض ،اعتمدت الدراسة التصميم
التجرييب؛ فتكونت عينة الدراسة من (ٗ )ٛطالبة موزعُت على رلموعتُت :اجملموعة التجريبية مكونة من
(ٔٗ) طالبة درسن باستخدام األسئلة الناقدة ،واجملموعة الضابطة مكونة من (ٖٗ) طالبة درسن بالطريقة
االعتيادية ،ومتّ تطبيق اختبار التفكَت الناقد القبلي والبعدي على اجملموعتُت ،وأسفرت نتائج الدراسة عن
رلموعيت الدراسة لصاحل اجملموعة التجريبية ،أي فاعلية األسئلة الناقدة يف
وجود فروق دالة إحصائياً بُت
ْ
تنمية التفكَت الناقد لدى الطالبات يف العلوم.
وقامت (نصراهلل )ٕٓٔ٘ ،بدراسة ىدفت دلعرفة أثر تدريس العلوم باسًتاتيجية لعب الدور يف
تنمية مهارات التفكَت الناقد لدى طالب ادلرحلة األساسية العليا مقارنة بالطريقة االعتيادية وجنس
الطالب ،كما ىدفت دلعرفة أثر كل من اخلربة واجلنس والتخصص للمعلم من وجهة نظره حول أثر تدريس
العلوم باسًتاتيجية لعب الدور يف تنمية مهارات التفكَت الناقد لدى الطالب يف فلسطُت ،اُعتمد فيها
تصميم ادلنهج شبو التجرييب ،وألغراض الدراسة مشل اجملتمع مجيع طلبة ادلرحلة األساسية العليا يف ادلدارس
التابعة لوكالة الغوث ،ومجيع معلمي ومعلمات العلوم يف زلافظة طولكرم ،وتكونت عينة الدراسة من
(ٕٓٔ) طالباً وطالبةً من الصف التاسع موزعُت على رلموعتُت :ضابطة (درسوا بالطريقة االعتيادية)،
وٕتريبية (درسوا باستخدام اسًتاتيجية لعب الدور) ،وألغراض الدراسة متّ بناء األدوات اآلتية :دليل معلم
لتدريس الوحدة احملددة باسًتاتيجية لعب الدور ،مقياس التفكَت الناقد لواطسن جالسَت ادلع ّدل ليالئم البيئة
الفلسطينية مكون من مخس مهارات ،واستبانة للمعلمُت مكونة من (ٖٓ) فقرة ،وأظهرت النتائج وجود
فرق دال إحصائياً يف اختبار التفكَت الناقد بُت طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يُعزى لطريقة التدريس
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لصاحل اجملموعة التجريبية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بُت اإلناث والذكور يف اختبار التفكَت الناقد
لصاحل اإلناث.
وقام (جواد )ٕٓٔ٘ ،بدراسة ىدفت إىل معرفة فاعلية اسًتاتيجية األحداث ادلتناقضة يف التحصيل
وتنمية التفكَت الناقد لدى طالب الصف الرابع العلمي يف مادة الفيزياء يف مدينة احللّة وفق تصميم ادلنهج
التجرييب ،تكون رلتمع الدراسة من مجيع طالب الصف الرابع العلمي يف ادلدارس اإلعدادية والثانوية؛ ومتّ
اختيار عينة مكونة من (ٓ )ٙطالباً من إعدادية الفيحاء للبنُت ،توزعت العينة على رلموعتُت بالتساوي:
اجملموعة التجريبية (درست وفقاً السًتاتيجية األحداث ادلتناقضة) ،واجملموعة الضابطة (درست وفقاً للطريقة
االعتيادية) ،وألغراض الدراسة متّ إعداد األدوات اآلتية :اختبار التحصيل يف مادة الفيزياء ،واختبار قبلي
وبعدي يف التفكَت الناقد مكون من مخسة رلاالت لقياس القدرات العقلية الناقدة .وأشارت نتائج الدراسة
إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية بُت طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار التفكَت الناقد ولصاحل
اجملموعة التجريبية.
لتقصي أثر برنامج تعليمي قائم على اسًتاتيجية
وقامت (احلراحشة )ٕٓٔٗ ،بدراسة ىدفت ّ
التخيل يف تنمية مهارات التفكَت الناقد والدافعية ضلو التعلّم لدى طالبات الصف السابع األساسي يف
أْتاث العلوم يف مدينة ادلفرق مقارنة بالطريقة االعتيادية ،تكونت عينة الدراسة من (ٕ )ٙطالبة موزعُت
عشوائياً بالتساوي إىل رلموعتُت :اجملموعة التجريبية درست باستخدام اسًتاتيجية التخيل ،واجملموعة
الضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،ولتحقيق أىداف الدراسة متّ إعداد الربنامج التعليمي القائم على
اسًتاتيجية التخيل ،واختبار مهارات التفكَت الناقد ،ومقياس الدافعية ضلو التعلّم .وأسفرت نتائج الدراسة
رلموعيت الدراسة يف اختبار التفكَت الناقد ومقياس الدافعية ضلو التعلّم
عن وجود فروق دالة إحصائياً بُت
ْ
لصاحل اجملموعة التجريبية.
وقامت "احلسيٍت" ( )Al-Husseiny, 2014بدراسة ىدفت إىل تقصي أثر التعلم التعاوين
يف تعزير مهارات التفكَت الناقد يف علم األحياء لدى طلبة الصفُت السابع والعاشر يف ادلدارس اخلاصة يف
بَتوت ،وإىل تقصي أثر التقييم الذايت للطلبة يف ٖتسُت مهارات التفكَت الناقد وفق ادلنهج التجرييب،
تكونت عينة الدراسة من (ٕٓٔ) طالباً وطالبةً (ٓ )ٙطالباً وطالبةً من الصف السابع و(ٓ )ٙطالباً وطالبةً
ووزع طلبة كل صف بالتساوي إىل رلموعتُت :اجملموعة التجريبية درست باستخدام
من الصف العاشر)ّ ،
التعلم التعاوين ،واجملموعة الضابطة درست باستخدام التعلم الفردي ادلباشر ،ولغرض الدراسة متّ إعداد
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اختبار قبلي وبعدي يف التفكَت الناقد دلقارنة ٖتصيل اجملموعتُت يف ىذا االختبار ،وأشارت نتائج الدراسة
إىل وجود تأثَت دال إحصائياً للتعلم التعاوين مهارات التفكَت الناقد لدى طلبة الصف العاشر فقط،
وأشارت إىل وجود عالقة ارتباطية بُت التقييم الذايت والتفكَت الناقد لدى طالب كال الصفُت.
قام "زىو وآخرون" ( (Zhou et al, 2013بدراسة ىدفت إىل استقصاء أثر التعلم القائم
على العمل يف تدريس التجارب الكيميائية يف تنمية مهارات التفكَت الناقد لدى طلبة ادلدرسة الثانوية يف
الصُت ،تكونت عينة الدراسة من ( )ٜٔٔطالباً تًتاوح أعمارىم بُت  ٜٔ-ٔٚسنة موزعُت على
رلموعتُت :اجملموعة التجريبية وعددىم ( )ٜ٘طالباً درسوا باستخدام التعلّم القائم على العمل ،واجملموعة
الضابطة وعددىم (ٓ )ٙطالباً درسوا باستخدام أسلوب احملاضرة؛ استمرت الدراسة لفصل كامل ،ولتحقيق
أغراض الدراسة متّ استخدام اختبار كاليفورنيا دلهارات التفكَت الناقد قبلي وبعدي ،ومت اختيار مخس ٕتارب
كيميائية لتتم الدراسة عليها ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية بُت طلبة اجملموعة
التجريبية واجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية يف اختبار مهارات التفكَت الناقد ،وكان ترتيب امتالك
الطالب للمهارات كالتايل :مهارة التحليل مث مهارة التقييم مث مهارة االستنباط.

 .44منهج الدراسة وتصميمها:
ا عتمدت ىذه الدراسة ادلنهج التجرييب بصورتو شبو التجريبية لبيان أثر برنامج تعليمي قائم على
ادلنظِّمات ادلتقدمة يف تنمية التفكَت الناقد يف العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي ،وىو األنسب
ألغراض ىذه الدراسة .لذلك متّ اختيار رلموعتُتٕ :تريبية (ذكوراً ،وإناثاً) درسوا وحدة التفاعالت
الكيميائية باستخدام ادلنظِّمات ادلتقدمة ،وضابطة (ذكوراً ،وإناثاً) درسوا نفس الوحدة بالطريقة االعتيادية؛
وذلك وفقاً للتصميم اآليت:
'G1C: O1 O2 - O1' O2
'G1E: O1 O2 X O1' O2
'G2C: O1 O2 – O1' O2
'G2E: O1 O2 X O1' O2
 G1Eرلموعة ٕتريبية ذكور  G1Cرلموعة ضابطة ذكور  G2Eرلموعة ٕتريبية إناث
 G2Cرلموعة ضابطة إناث.
 .45مجتمع الدراسة:

ت ّكون من مجيع طلبة الصف التاسع األساسي يف زلافظة طولكرم للعام الدراسي ٕٓٔٚ/ٕٓٔٙ؛
بلغ عددىم ( )ٖ٘٘ٛطالباً وطالبةًْ ،تسب إحصائيات مديرية الًتبية والتعليم يف زلافظة طولكرم.

 .46عينة الدراسة:
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عينة قصدية بلغ عدد أفرادىا (ٗٓٔ) طالب وطالبات موزعُت يف ٗ شعب؛ مت اختيارىم لقرب
ديري ادلدرستُت للتعاون ،واجلدول رقم (ٔ) يبُت توزيع أفراد العينة.
ادلدرستُت ،واستعداد ُم ْ
جدول ٔ
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لعدد األفراد ،وادلدرسة ،ونوع اجملموعة ،واجلنس
ادلدرسة

اجملموعة التجريبية

اجملموعة الضابطة

اجملموع

مدرسة ذكور عالر الثانوية
مدرسة بنات عالر األساسية العليا

ٖٕ
ٕٜ

ٕٗ
ٕٛ

ٗٚ
٘ٚ

اجملموع

ٕ٘

ٕ٘

ٗٓٔ

 .47البرنامج التعليمي القائم على استراتيجية المنظِّمات المتقدمة:
متّ تصميم ادلادة التعليمية ادلستندة إىل ادلنظِّمات ادلتقدمة وفقاً للخطوات اآلتية :مت االطالع على
األدب الًتبوي والدراسات والبحوث السابقة اليت تناولت اسًتاتيجية ادلنظِّمات ادلتقدمة ،وضع قائمة
العامة للوحدة ،وٖتديد خصائص ادلتعلمينو ميوذلم
بادلوضوعات اليت سيتناوذلا دليل ادلعلّم ،ومعرفة األىداف ّ
وادلرحلة العمرية ،وٖتديد األىداف السلوكية ادلراد ٖتقيقها عند ادلتعلّم بعد دراستو الوحدة الدراسية ،واختيار
الوسائل التعليمية واالسًتاتيجيات ادلعينة على ٖتقيق أىداف الوحدة.
 .48دليل المعلم ودليل الطالب:

تضمن دليل ادلعلم مقدمة وتعريفاً باسًتاتيجية ادلنظِّمات ادلتقدمة ألوزبل وأنواعها وخطوات
التدريس هبا ،واألىداف السلوكية ادلراد ٖتقيقها من خالل تدريس ىذه الوحدة ،ومقدار احلصص
ادلخصصة لكل موضوع يف الوحدة ،وأساليب التدريس ووسائل تعليمية معينة على ٖتقيق األىداف،
وأشكاالً سلتلفة من ادلنظِّمات ادلتقدمة فيما خيص زلتوى الوحدة ،وأوراق عمل ،ومت إعداد دليل للطالب
للوحدة وفق اسًتاتيجية ادلنظِّمات ادلتقدمة.
ومتّ التأكد من صدق زلتوى الدليلُت بعرضهما على رلموعة من احملكمُت ادلختصُت.

 .49أدوات الدراسة:

لتحقيق الغرض من ىذه الدراسة متّ إعداد وبناء األدوات اآلتية:
 .ٔ .ٔٙاختبار التفكَت الناقد :متّ إعداد اختبار التفكَت الناقد بعد االطالع على العديد من االختبارات
والدراسات اليت تناولت التفكَت الناقد ،كدراسة كل من (اجلهٍتٕٖٓٔ ،؛  ،)Keesler, 2008وبناءً
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على ذلك مت اختيار مخس مهارات من مهارات التفكَت الناقد؛ ىي :تقييم النقاشات ،والتنبؤ
باالفًتاضات ،والتفسَت ،واالستنباط ،واالستقراء ،وىذه ادلهارات تنسجم مع ادلهارات اليت عرضها تصنيف
"واطسن وجالسَت" ( ،(Watson & Glaserواتفقت يف ذلك أيضاً مع مهارات التفكَت الناقد
ادلعتمدة يف دراسة كل من (درويش وأبو مهديٕٓٔٔ ،؛ محدان وعباس.)ٕٓٔٗ ،
تكون من
بعد ٖتديد مهارات التفكَت الناقد ،متّ بناء االختبار من نوع االختيار من متعدد؛ حيث ّ
(ٕ٘) فقرة بواقع مخس فقرات لكل مهارة من مهارات التفكَت الناقد ولكل فقرة ثالثة بدائل ،وقد تضمن
االختبار مهارات التفكَت الناقد اخلمس اليت وردت مفصلة يف البحث؛ وىي كاآليت :مهارة تقييم
النقاشات ،ومهارة التنبؤ باالفًتاضات ،ومهارة االستنباط ،ومهارة التفسَت ،ومهارة االستقراء.
 .ٕ .ٔٙصدق اختبار التفكَت الناقد :الصدق الظاىري :متّ التحقق من الصدق الظاىري حملتوى اختبار
التفكَت الناقد ،من خالل عرضو على رلموعة من احملكمُت ادلختصُت يف ادلناىج وأساليب تدريس العلوم،
ومشريف العلوم الًتبويُت ،وادلعلمُت وادلعلمات ذوي اخلربة يف تدريس العلوم.
 .ٖ .ٔٙالصدق ادلنطقي (صدق االتساق الداخلي) :متّ حساب صدق االتساق الداخلي لالختبار بعد
تطبيقو على العينة االستطالعية باستخدام معامل ارتباط بَتسون؛ حيث متّ حساب معامل االرتباط بُت
عالمة كل مهارة من مهارات اختبار التفكَت الناقد والعالمة الكلية لالختبار ،وكانت معامالت االرتباط
تًتاوح بُت (ٕ )ٓ7ٛ٘-ٓ7ٚومجيعها دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )ٓ7ٓٔ =αوىذا يشَت إىل
صدق االختبار واتساقو داخلياً وكذلك متّ حساب معامل االرتباط بُت عالمة كل فقرة يف االختبار
والعالمة الكلية لالختبار ،وكانت معامالت االرتباط تًتاوح بُت (ٖ٘ٔ )ٓ7ٙ٘ٗ-ٓ7ومجيعها دالة
إحصائياً وتشَت إىل صدق االختبار واتساقو داخلياً.
 .ٗ .ٔٙثبات االختبار :متّ التحقق من ثبات اختبار مهارات التفكَت الناقد ادلع ّد ألغراض الدراسة بعد
تطبيقو على العينة االستطالعية بطريقة التجزئة النصفية ،واستخدام برنامج  SPSSمتّ حساب معامل
االرتباط؛ الذي بلغت قيمتو (ٔ )ٓ7ٛوتع ّد قيمة مقبولة لتحقيق الغرض من الدراسة.
 .٘ .ٔٙآلية تصحيح االختبار :متّ تصحيح االختبار وفقاً إلجابة منوذجية للحل ،لتكون العالمة النهائية
الكاملة لالختبار (ٕ٘) بواقع عالمة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة اخلاطئة.

 .4:إجراءات الدراسة:
 .ٔ .ٔٚاالطالع على األدبيات والبحوث الًتبوية والدراسات السابقة اليت ذلا عالقة ٔتوضوع الدراسة.
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ٖ .ٕ .ٔٚتليل زلتوى ادلادة التعليمية من ادلفاىيم العلمية من كتاب العلوم العامة للصف التاسع
األساسي.
 .ٖ .ٔٚبناء أدوات الدراسة والتحقق من صدقها وثباهتا :الربنامج التعليمي ،ودليل ادلعلّم ،ودليل الطالب
لدراسة وحدة التفاعالت الكيميائية ادلع ّدة وفق اسًتاتيجية ادلنظِّمات ادلتقدمة ،واختبار مهارات التفكَت
الناقد.
 .ٗ .ٔٚمتّ زيارة ادلدرستُت اللتُت متّ اختيارمها وإطالع ادلعلّم وادلعلمة على الدليل الذي متّ إعداده.
 .٘ .ٔٚمتّ اختيار الشعب اليت ستمثل اجملموعات التجريبية والضابطة من الصف التاسع األساسي.
جملموعيت الدراسة.
 .ٙ .ٔٚإجراء اختبار قبلي يف التفكَت الناقد
ْ
 .ٚ .ٔٚتدريس طلبة اجملموعات التجريبية باسًتاتيجية ادلنظِّمات ادلتقدمة ٔتعدل (ٗ) حصص أسبوعياً.
 .ٛ .ٔٚإجراء اختبار مهارات التفكَت الناقد البعدي جملموعيت الدراسة على التوايل،وتصحيحو.
 .ٜ .ٔٚإجراء ادلعاجلات اإلحصائية ادلناسبة باستخدام برنامج  SPSSوٖتليل النتائج ووضع التوصيات.

; .4متغيرات الدراسة:

 .ٔ .ٔٛادلتغَتات ادلستقلة تضمنت طريقة التدريس؛ وذلا مستويان :طريقة التدريس باستخدام ادلنظمات
ادلتقدمة ،والطريقة االعتيادية ،اجلنس؛ ولو مستويان (ذكر ،أنثى).
 .ٕ .ٔٛادلتغَت التابع :مهارات التفكَت الناقد.

< .4المعالجات اإلحصائية:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياهتا ،مت استخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( ،)SPSSومت حساب ادلتوسطات احلسابية ،واالضلرافات ادلعيارية ،والنسب ادلئوية ،ومعامل ثبات
التحليل ،ومعادلة كودر ريتشاردسون (ٕٓ) وطريقة التجزئة النصفية ومعامل ثبات ألفا كرونباخ حلساب
ثبات االختبار ،كما مت استخدام ٖتليل التباين ادلصاحب ) (ANCOVAومعامل ارتباط بَتسون
حلساب صدق االتساق الداخلي الختبار التفكَت الناقد.

 .50نتائج الدراسة ومناقشتها:

يتناول ىذا الفصل نتائج الدراسة اليت متّ التوصل إليها بعد مجع البيانات الالزمة وٖتليليها إحصائياً
ومناقشة النتائج يف ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري.
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النتائج ادلتعلقة بالسؤال الرئيس؛ الذي ينص على" :ما أثر برنامج تعليمي قائم على ادلنظِّمات
ادلتقدمة يف تنمية التفكَت الناقد يف العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي؟" الذي انبثق عنو السؤال
اآليت:
"ىل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )ٓ7ٓ٘ =αبُت ادلتوسطات احلسابية
ألداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات التفكَت الناقد البعدي للصف التاسع األساسي
يف العلوم يُعزى لطريقة التدريس (ادلنظِّمات ادلتقدمة ،والطريقة االعتيادية) واجلنس والتفاعل بينهما؟"
ولإلجابة عن ىذا السؤال صيغت الفرضية الصفرية اآلتية" :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )ٓ7ٓ٘ =αبُت ادلتوسطات احلسابية ألداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات
التفكَت الناقد البعدي للصف التاسع األساسي يف العلوم يُعزى لطريقة التدريس (ادلنظِّمات ادلتقدمة،
والطريقة االعتيادية) واجلنس والتفاعل بينهما"
والختبار ىذه الفرضية ُحسبت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ألداء طلبة اجملموعة
التجريبية وطلبة اجملموعة الضابطة يف اختبار مهارات التفكَت الناقد القبلي والبعدي تبعاً دلتغَت طريقة
التدريس (ادلنظِّمات ادلتقدمة ،والطريقة االعتيادية) وتبعاً دلتغَت اجلنس (ذكور ،وإناث)؛ كما يبُت اجلدول
رقم (ٕ).
جدول 2
رلموعيت الدراسة يف اختبار مهارات التفكَت الناقد
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ألداء طلبة
ْ
القبلي والبعدي تبعاً لطريقة التدريس واجلنس والتفاعل بينهما
اجملموعة

اجلنس

عدد الطلبة

ذكور
إناث

ٕٗ
ٕٛ
ٕ٘
ٖٕ
ٕٜ
ٕ٘

ٜ7ٜٙ
ٗٔٔٔ7
ٔٓ7ٜ٘
ٔٓ7ٔٚ
ٕٗٔٔ7
ٔٓ7ٚٚ

ذكور
إناث

ٗٚ
٘ٚ
ٗٓٔ

ٔٓ7ٓٙ
ٔٔ7ٜٔ
ٔٓ7ٙٛ

الضابطة
الضابطة
الكلي
ذكور
التجريبية
إناث
التجريبية
الكلي
الكلي
اجملموع

االختبار القبلي

االختبار البعدي

ادلتوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

ادلتوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

ٖٗ7ٛ
ٖ٘7ٚ
ٖٓ7ٛ
ٗ7٘ٛ
ٖٗ7ٚ
ٕٔٗ7

ٔٔ7٘ٛ
ٕٔ7ٛٙ
ٕٔ7ٕٚ
ٔ٘7ٖٜ
٘٘ٔٚ7
ٔٙ7ٜ٘

ٗ7ٜٔ
ٗ7ٜٔ
ٗ7ٜٔ
٘ٗ7ٚ
ٖ7ٜٜ
ٖٗٗ7

ٗ7ٔٚ
ٖٔ7ٚ
ٖ٘7ٜ

ٖ٘ٗٔ7
ٕ٘ٔ٘7
ٖٗٔٗ7

ٖٗ7ٛ
ٗ7ٜٙ
ٔٗ7ٛ
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*العالمة الكلية لالختبار (ٕ٘)

تُشَت النتائج يف اجلدول (ٕ) إىل عدم وجود فرق ظاىري بُت ادلتوسط احلسايب ألداء طلبة اجملموعة
الضابطة وطلبة اجملموعة التجريبية يف اختبار مهارات التفكَت الناقد القبلي؛ إذ بلغ ادلتوسط احلسايب ألداء
اجملموعة الضابطة ( )ٔٓ7ٜ٘ومتوسط أداء اجملموعة التجريبية ( ،)ٔٓ7ٚٚبينما لُوحظ وجود فرق واضح
رلموعيت الدراسة يف أداء الطلبة يف اختبار مهارات التفكَت الناقد البعدي؛ فقد بلغ ادلتوسط احلسايب
بُت
ْ
ألداء طلبة اجملموعة الضابطة ( )ٕٔ7ٕٚباضلراف معياري ( ،)ٗ7ٜٔبينما بلغ ادلتوسط احلسايب ألداء طلبة
اجملموعة التجريبية ( )ٔٙ7ٜ٘باضلراف معياري (ٖٗ .)ٗ7وقد تُعزى ىذه النتيجة إىل أ ّن اسًتاتيجية
ادلنظِّمات ادلتقدمة تستخدم عمليات تفكَت سلتلفة منها مهارات التفكَت الناقد تلقائياً من خالل ٘تكُت
الطلبة من استخدام حواسهم ،والًتكيز ،ودقة ادلالحظة ،ومن خالل إعادة تنظيم وبناء البنية ادلعرفية لديهم
وربط ادلعرفة اجلديدة بادلعرفة السابقة .كما يعد أسلوب ادلنظِّمات ادلتقدمة أسلوباً شليزاً يف تنظيم ادلفاىيم
العلمية بشكل ىرمي متسلسل من ادلفاىيم العامة األكثر مشولية إىل ادلفاىيم اخلاصة األقل مشولية ،وىي
بذلك تساعد الطلبة على الربط بُت ادلفاىيم ،واستنتاج العالقات ادلنطقية اليت تربط بينها وتفسَتىا ،مثّ
التوصل إىل النتائج والتعميمات يف ّناية الدرس ،وقد تُعزى ىذه النتيجة أيضاً إىل إعطاء الطالب فرصة
للحوار وادلناقشة مع ادلعلّم أو مع الطلبة من خالل العمل ،وىذا بدوره يكسب الطالب فرصة اكتساب
مهارات التفكَت الناقد كالقدرة على إدارة النقاش و٘تييز احللول ادلنطقية من غَت ادلنطقية ،واٗتاذ القرار
ادلناسب ،وقد تُعزى ىذه النتيجة كذلك إىل استخدام ادلعلّم األسئلة ذات ادلستويات العليا اليت من شأّنا
أن تستثَت تفكَت الطلبة ،أثناء ادلناقشة واحلوار حول ادلنظِّم ادلتقدم ،وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات
السابقة اليت أشارت إىل األثر اإلجيايب السًتاتيجية ادلنظِّم ادلتقدم يف التفكَت الناقد منها دراسات كل من
(حياصات ،)ٕٓٓ٘ ،و(أبو مي ،)ٕٕٓٔ ،و( ،)Faud, etal, 2017و( Demirbag, et
 ،)al,2016و(جواد ،)ٕٓٔ٘ ،و(احلراحشة ،)ٕٓٔٗ ،و( ،)Al Husseiny, 2014و(الفاحل،
.)ٕٓٔٙ
كما أشارت النتائج إىل وجود فرق ظاىري بسيط بُت متوسطي أداء الذكور واإلناث يف اختبار
مهارات التفكَت الناقد القبلي؛ إذ بلغ ادلتوسط احلسايب ألداء الذكور ( )ٔٓ7ٓٙباضلراف معياري
( ،)ٗ7ٔٚبينما بلغ ادلتوسط احلسايب ألداء اإلناث ( )ٔٔ7ٜٔباضلراف معياري (ٔ ،)ٖ7ٚوأشارت إىل
متوسطي أداء الذكور واإلناث يف اختبار مهارات التفكَت الناقد البعدي؛
وجود فرق ظاىري بسيط بُت
ْ
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فبلغ ادلتوسط احلسايب ألداء الذكور (٘ٗ )ٖٔ7باضلراف معياري (ٖ ،)ٗ7ٛبينما بلغ ادلتوسط احلسايب
ألداء اإلناث (ٕ٘ )ٔ٘7باضلراف معياري ( ،)ٗ7ٜٙوذلك بفارق (ٓ )ٔ7ٛبُت ادلتوسطُت احلسابيُت
ألداء كال اجلنسُت يف اختبار مهارات التفكَت الناقد البعدي .وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فرق
متوسطي أداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة
ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )ٓ7ٓ٘ =αبُت
ْ
يدل على أ ّن
يف اختبار مهارات التفكَت الناقد البعدي يُعزى دلتغَت اجلنس (ذكور ،وإناث) ،وىذا ّ
اسًتاتيجية ادلنظمات ادلتقدمة كان ذلا أثر مساوي يف ٖتسُت أداء طلبة اجملموعة التجريبية يف اختبار مهارات
التفكَت الناقد البعدي لكال اجلنسُت ،وقد يُعزى ذلك إىل أن طلبة اجملموعة التجريبية (ذكوراً ،وإناثاً)
تفاعلوا وانسجموا مع استخدام اسًتاتيجية ادلنظِّمات ادلتقدمة يف تدريس العلوم ،وأظهروا اندفاعاً ورغبةً يف
رلموعيت الدراسة من كال اجلنسُت يف نفس ادلرحلة العمرية ونفس
التعلّم ،وقد يُعزى ذلك إىل أ ّن طلبة
ْ
مرحلة النمو العقلي ،ويتعرضون للظروف نفسها (البيئة الصفية ،وادلنهاج) ،إضافةً إىل أّنم يعيشون يف بيئة
اجتماعية وثقافية ُمتقاربة ،وإىل تكافؤ الفرص التعليمية ادلقدمة يف مدارس كال اجلنسُت ،وتتفق نتائج ىذه
الدراسة مع ما توصلت إليو دراسة ( )Demirbag,etal, 2016اليت أشارت إىل عدم وجود فرق دال
إحصائياً يف تنمية مهارات التفكَت الناقد يُعزى دلتغَت اجلنس ،وٗتتلف نتائج ىذه الدراسة مع دراسة
( ،)et al, 2017 Faudو(نصراهلل )ٕٓٔ٘ ،اليت أشارت إىل وجود فرق دال إحصائياً يف تنمية
مهارات التفكَت الناقد يُعزى للجنس ،لصاحل اإلناث .وقد يعزى ذلك إىل اختالف البيئة اليت ٘تّت فيها
الدراسة عن بيئة الدراسة احلالية مثل دراسة ( )Faud, et al, 2017اليت ٘تّت يف إندونيسيا ،أو بسبب
اختالف طبيعة االختبار الذي متّ عقده للطلبة فقد استخدمت دراسة (نصراهلل )ٕٓٔ٘ ،مقياس واطسن
جالسَت للتفكَت الناقد ادلًُتجم والذي متّ تكييفو ليالئم الطلبة والبيئة الفلسطينية ،بينما يف ىذه الدراسة متّ
إعداد اختبار خاص يف وحدة التفاعالت الكيميائية بناءً على تصنيف واطسن جالسَت دلهارات التفكَت
ُجري اختبار ٖتليل التباين
الناقد ،ودلعرفة فيما إذا كان الفرق بُت ادلتوسطات احلسابية ذا داللة إحصائية ،أ َ
ادلصاحب ( )ANCOVAعند مستوى الداللة ( )ٓ7ٓ٘ =αألداء الطلبة يف اختبار مهارات التفكَت
الناقد البعدي تبعاً لطريقة التدريس واجلنس والتفاعل بُت طريقة التدريس واجلنس ،مع األخذ باحلسبان أداء
الطلبة على االختبار نفسو (اختبار مهارات التفكَت الناقد) حيث متّ تطبيقو على عينة الدراسة قبل البدء
بالتجربة كمتغَت مصاحب ،واجلدول رقم (ٖ) يُظهر نتائج االختبار.
جدول ٖ
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رلموعيت الدراسة يف اختبار التفكَت الناقد
نتائج ٖتليل التباين ادلصاحب ( )ANCOVAألداء طلبة
ْ
البعدي تبعاً دلتغَتي طريقة التدريس واجلنس والتفاعل بينهما
رلموع ادلربعات

درجات
احلرية

متوسط ادلربعات

مصدر التباين

االختبار البعدي
طريقة التدريس
اجلنس
التفاعل بُت الطريقة واجلنس
اخلطأ

ٜٔٙٓ7ٜٙٗ
ٔ٘ٗٗٙ7ٙ
ٜٗ7٘ٛ
ٔٗ٘ٙ7
ٕٜٗٔ7ٕٙ

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٜٜ

ٜٔٙٓ7ٜٙٗ
ٔ٘ٗٗٙ7ٙ
ٜٗ7٘ٛ
ٔٗ٘ٙ7
ٔ7ٖٓٙ

الكلي

ٕٖٛٚ7ٕٜ٘

ٖٓٔ

قيمة ف
احملسوبة

مستوى
الداللة α

مربع إيتا
العملية

٘ٔ7ٕٜ
ٖٔٗ7ٙٗٛ
ٔ7ٙٙٛ
٘ٔٓ٘7

ٓٓٓٓ7
ٓٓٓٓ7
ٕٓٓٓ7
ٓ7ٕٓٚ

ٓ7ٜٕٜ
ٓ7ٚ٘ٚ
ٓ7ٓٔٙ
ٓ7ٓٗٛ

من اجلدول (ٖ) نالحظ أ ّن قيمة (ف) احملسوبة ألداء الطلبة يف اختبار مهارات التفكَت الناقد
البعدي تبعاً دلتغَت طريقة التدريس تساوي ( )ٖٔٗ7ٙٗٛعند مستوى الداللة (= )ٓ7ٓٓٓ αوىي أقل
من مستوى الداللة ( )ٓ7ٓ٘ =αلذلك نرفض الفرضية الصفرية ،وبالتايل يوجد فرق ذو داللة إحصائية
متوسطي أداء طلبة اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختبار
عند مستوى الداللة ( )ٓ7ٓ٘ =αبُت
ْ
مهارات التفكَت الناقد البعدي يُعزى دلتغَت طريقة التدريس (ادلنظِّمات ادلتقدمة ،واالعتيادية) ،كما نالحظ
أ ّن قيمة مربع إيتا العملية ألداء الطلبة يف اختبار مهارات التفكَت الناقد البعدي تبعاً دلتغَت طريقة التدريس
يساوي ( ،)ٓ7ٚ٘ٚوي ّدل ذلك على أ ّن حجم األثر الستخدام اسًتاتيجية ادلنظِّمات ادلتقدمة على أداء
طلبة اجملموعة التجريبية يف اختبار مهارات التفكَت الناقد البعدي كبَت ،وىذا يؤكد األثر االجيايب
السًتاتيجية ادلنظِّمات ادلتقدمة وأمهيتها يف تنمية مهارات التفكَت الناقد لدى طلبة اجملموعة التجريبية مقارنةً
بالطريقة االعتيادية.
أما بالنسبة دلتغَت اجلنس فنالحظ أ ّن قيمة (ف) احملسوبة ألداء الطلبة يف اختبار مهارات التفكَت
الناقد البعدي تبعاً دلتغَت اجلنس تساوي ( )ٔ7ٙٙٛعند مستوى الداللة ( )ٓ7ٕٓٓ =αوىي أكرب من
مستوى الداللة ( )ٓ7ٓ٘ =αلذلك نقبل الفرضية الصفرية الثانية ،أي إنو ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية
متوسطي أداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات
عند مستوى الداللة ( )ٓ7ٓ٘ =αبُت
ْ
التفكَت الناقد البعدي يُعزى دلتغَت اجلنس (ذكور ،إناث) ،كما كانت قيمة مربع إيتا العملية ألداء الطلبة يف
اختبار مهارات التفكَت الناقد البعدي تبعاً دلتغَت اجلنس يساوي ( ،)ٓ7ٓٔٙويُشَت ذلك إىل أ ّن حجم
األثر دلتغَت اجلنس على أداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار التفكَت الناقد البعدي قليل.
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وبالنسبة للتفاعل بُت طريقة التدريس واجلنسُ ،وجد أ ّن قيمة (ف) احملسوبة ألداء الطلبة يف اختبار
مهارات التفكَت الناقد البعدي تبعاً للتفاعل بُت الطريقة واجلنس تساوي (٘ٔٓ )٘7عند مستوى الداللة
( )ٓ7ٕٓٚ=αوىي أقل من مستوى الداللة ( )ٓ7ٓ٘ =αلذلك نرفض الفرضية الصفرية السادسة ،أي
يوجد تفاعل بُت طريقة التدريس واجلنس ،وعليو يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى الداللة (=α
متوسطي أداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات التفكَت الناقد البعدي
٘ٓ )ٓ7بُت
ْ
يُعزى للتفاعل بُت الطريقة واجلنس ،كما كانت قيمة مربع إيتا العملية ألداء الطلبة يف اختبار مهارات
التفكَت الناقد البعدي تبعاً للتفاعل بُت الطريقة واجلنس يساوي ( ،)ٓ7ٓٗٛوي ّدل ذلك على أ ّن حجم
األثر لتفاعل طريقة التدريس واجلنس على أداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات التفكَت
الناقد البعدي قليل.
رلموعيت الدراسة لصاحل أي رلموعة
ودلعرفة إتاه الفرق يف ادلتوسطات احلسابية ألداء طلبة
ْ
(الضابطة أم التجريبية) متّ حساب ادلتوسطات احلسابية ادلع ّدلة للمجموعتُت يف أدائهما يف اختبار مهارات
التفكَت الناقد البعدي؛ كما يف اجلدول رقم (ٗ).
جدول ٗ
رلموعيت الدراسة يف اختبار مهارات التفكَت الناقد البعدي
ادلتوسط احلسايب ادلع ّدل واخلطأ ادلعياري ألداء
ْ
تبعاً لطريقة التدريس واجلنس والتفاعل بينهما
اجملموعة

اجلنس

الضابطة

ذكور
إناث

الكلي
التجريبية
الكلي
الكلي

ذكور
إناث
ذكور
إناث

ادلتوسط احلسايب ادلع ّدل
ٖٕٗٔ7
ٕٔ7ٖٛ
ٕٔ7ٖٙ
ٕٔ٘7ٜ
ٔٙ7ٜٚ
ٔ٘ٔٙ7
ٔٗ7ٜٓ
ٔٔٗ7ٚ

اخلطأ ادلعياري
ٖٕٗٓ7
ٓ7ٕٔٙ
٘ٓ7ٔٙ
ٓ7ٕٖٜ
ٖٕٔٓ7
٘ٓ7ٔٙ
ٕٖ٘ٓ7
ٓ7ٖٜٔ

تُشَت نتائج اجلدول (ٗ) إىل أ ّن الفرق يف ادلتوسطات احلسابية بُت اجملموعتُت كانت لصاحل
اجملموعة التجريبية اليت درست باستخدام ادلنظِّمات ادلتقدمة؛ إذ بلغ ادلتوسط احلسايب ادلع ّدل للمجموعة
التجريبية (ٔ٘ )ٔٙ7وىو أكرب من ادلتوسط احلسايب ادلع ّدل للمجموعة الضابطة ( ،)ٕٔ7ٖٙكما تُشَت
نتائج اجلدول (٘ٔ) إىل أ ّن الفرق يف ادلتوسطات احلسابية يف اجملموعة التجريبية كان لصاحل اإلناث مقارنة
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بالذكور؛ فقد بلغ ادلتوسط احلسايب ادلع ّدل ألداء الذكور (ٕ )ٔ٘7ٜوادلتوسط احلسايب ادلع ّدل ألداء اإلناث
( ،)ٔٙ7ٜٚوبالتايل يوجد فرق ذو داللة إحصائية يف متوسط أداء طلبة رلموعات الدراسة تبعاً للتفاعل
بُت طريقة التدريس واجلنس لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية اإلناث ،وىذا دليل على أ ّن اسًتاتيجية
ادلنظِّمات ادلتقدمة كان ذلا أثر إجيايب على أداء طالبات اجملموعة التجريبية يف اختبار مهارات التفكَت الناقد
البعدي أكثر من اجملموعات الثالث األخرى.
أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )ٓ7ٓ٘ =αبُت
متوسطي أداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات التفكَت الناقد البعدي يُعزى للتفاعل
ْ
بُت طريقة التدريس واجلنس ،لصاحل اجملموعة التجريبية اإلناث ،وىذا يدل على أ ّن اسًتاتيجية ادلنظِّمات
ادلتقدمة كان ذلا أثر إجيايب على أداء طالبات اجملموعة التجريبية يف اختبار مهارات التفكَت الناقد البعدي
أكثر من اجملموعات الثالث األخرى ،وأ ّن ىناك تأثَتاً مشًتكاً لكل من اجلنس وطريقة التدريس على ادلتغَت
التابع (اختبار مهارات التفكَت الناقد البعدي).
وقد تُعزى ىذه النتيجة إىل تفاعل اإلناث يف اجملموعة التجريبية مع استخدام اسًتاتيجية تدريس
أبدين اجلديّة
جديدة أفضل من غَتىن ،كما قد تُعزى ىذه النتيجة إىل أ ّن اإلناث يف اجملموعة التجريبية َ
والرغبة يف التفاعل مع طريقة التدريس اجلديدة ،وزادت مثابرهتن ونشاطهن داخل احلصة.

 .54التوصيات:

أسفرت نتائج الدراسة عن األثر اإلجيايب للربنامج التعليمي القائم على ادلنظِّمات ادلتقدمة يف
التفكَت الناقد يف العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي يف زلافظة طولكرم ،وبناءً على ىذه النتائج متّ
إدراج التوصيات اآلتية:
ٕٔ .ٔ .االستفادة من مناذج الدروس اليت متّ إعدادىا وفقاً السًتاتيجية ادلنظِّمات ادلتقدمة يف تدريس
العلوم.
ٕٔ .ٕ .االستفادة من اختبار مهارات التفكَت الناقد الذي متّ إعداده لغرض الدراسة ،وخاصةً يف أساليب
تقوًن تعلّم الطلبة يف العلوم.
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المراجع العربية
إبراىيم ،مجعة حسن .)ٕٕٓٔ( .أثر استخدام أمنوذجي (جانيو و أوزبل) التعليميُت يف ٖتصيل طلبة
الصف الثاين ثانوي العلمي يف مادة علم األحياء واألرض .رللة جامعة دمشق-ٜٔ٘ ،)ٖ(ٕٛ ،
.ٜٔٙ
إبراىيم ،زلمد أنور .)ٕٓٓٙ( .التفكَت الناقد وقضايا اجملتمع ادلعاصر .القاىرة :مكتبة األصللو ادلصرية.
أبو مي ،رنا .)ٕٕٓٔ( .أثر استخدام اسًتاتيجييت العصف الذىٍت وادلنظم ادلتقدم يف تدريس العلوم
للمتفوقُت من الصف السابع األساسي يف التحصيل والتفكَت العلمي .رسالة ماجستَت غَت منشورة،
جامعة الشرق األوسط ،األردن.
أمحد ،نادية ستار .)ٕٓٔ٘( .أثر استخدام ادلنظمات ادلتقدمة يف ٖتصيل طلبة ادلرحلة الثانية قسم اإلرشاد
يف مادة العربية العامة .رللة دياىل.)ٙ٘( ،
اجلهٍت ،فدوى بن راشد .)ٕٖٓٔ( .أثر استخدام األلعاب التعليمية يف اكتساب مهارات التفكَت الناقد
ٔتقرر الرياضيات لدى طالبات الصف األول ادلتوسط ٔتدينة مكة ادلكرمة .رسالة ماجستَت غَت
منشورة ،جامعة أم القرى ،السعودية.
جواد ،مهدي زلمد .)ٕٓٔ٘( .فاعلية اسًتاتيجية األحداث ادلتناقضة يف التحصيل وتنمية التفكَت الناقد
لدى طالب الصف الرابع يف الفيزياء .رللة كلية الًتبية األساسية للعلوم الًتبوية واإلنسانية ،جامعة
بابل.ٕٗٚ-ٖٗٛ ،)ٕٕ( ،
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اجلوالدة ،فؤاد؛ القمش ،مصطفى؛ التل ،سهَت .)ٕٖٓٔ( .فاعلية برنامج تدرييب مستند إىل العصف
الذىٍت يف تنمية التفكَت الناقد لدى طلبة الصف السابع .رللة جامعة القدس ادلفتوحة لألْتاث
والدراسات.٘ٓ-ٔٔ ،)ٖٔ(ٔ ،
احلارثي ،إبراىيم بن سلطان؛ أمبوسعيدي ،عبد اهلل بن مخيس .)ٕٓٔٙ( .أثر استخدام أنشطة يف التفكَت
الناقد على مراقبة ادلعرفة يف العلوم لدى طالبات الصف السابع ٔتحافظة مسقط .رللة الدراسات
الًتبوية والنفسية ،جامعة السلطان قابوس.ٖٔ-ٜٔ ،)ٔ(ٔٓ ،
احلراحشة ،كوثر .)ٕٓٔٗ( .أثر برنامج تعليمي قائم على اسًتاتيجية التخيل يف تدريس العلوم يف تنمية
مهارات التفكَت الناقد والدافعية ضلو التعلم لدى طلبة ادلرحلة األساسية يف األردن ،رللة اٖتاد
اجلامعات العربية للًتبية وعلم النفس.ٕٕٔ-ٔٛٛ ،)ٔ(ٕٔ ،
احلصري ،علي منَت؛ العنيزي ،يوسف .)ٕٓٓٚ( .طرق التدريس العامة .األردن :مكتبة الفالح.
محدان ،ميساء؛ عباس ،بلسم .)ٕٓٔٗ( .مستوى مهارات التفكَت الناقد لدى تالمذة الصف الرابع
األساسي يف مادة الرياضيات وعالقتو ٔتتغَتي اجلنس والبيئة دراسة ميدانية يف مدارس التعليم األساسي
ٔتحافظة الالذقية ،رللة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية -سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية،
.ٖٔٚ-ٖٖٓ ،)ٗ(ٖٙ
حياصات ،زلمد .)ٕٓٓ٘( .أثر طريقيتْ األنشطة العلمية االستقصائية وادلنظِّم ادلتقدم يف اكتساب

مهارات حلّ ادلسائل الفيزيائية والتفكَت الناقد وفهم ادلفاىيم الفيزيائية لدى طلبة ادلرحلة اجلامعية
ادلتوسطة .رسالة دكتوراه غَت منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،األردن.

اخلوالدة ،ناصر .)ٕٓٔ٘( .أثر التدريس باستخدام الوسائط ادلتعددة يف التحصيل وتنمية مهارات التفكَت
الناقد يف مبحث الًتبية اإلسالمية للمرحلة األساسية .دراسات العلوم الًتبوية-ٜٖٛ ،)ٖ(ٕٗ ،
ٓٓٓٔ.
دحالن ،عمر .)ٕٖٓٓ( .أثر استخدام ادلنظمات ادلتقدمة يف التحصيل و بقاء أثر التعلم يف مادة النحو
لدى طالب الصف الثامن .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،فلسطُت.
ربايعة ،سائد زلمد .)ٕٓٔ٘( .مؤشرات التفكَت الناقد لدى طلبة ادلرحلة الثانوية يف مدينة جنُت من
وجهة نظر ادلعلمُت ودرجة تنميتهم ذلا .رللة جامعة القدس ادلفتوحة لألْتاث والدراسات الًتبوية
والنفسية.ٕٖٚ-ٕٖٗ ،)ٜ(ٖ ،
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الركيبات ،أرلد .)ٕٓٔ٘( .درجة شلارسة التفكَت الناقد لدى طلبة الصف الثامن األساسي يف مديرية
الًتبية والتعليم دلنطقة البادية اجلنوبية ،اجمللة الدولية الًتبوية ادلتخصصة.٘ٗ-ٗٗ ،)ٙ(ٗ ،
الزعانُت ،مجال .)ٕٜٓٓ( .فعالية تدريس وحدة الكهرباء ادلتحركة باستخدام برامج تعليمية بأسطوانات
مدرلة على التحصيل ،ومهارات التفكَت الناقد ،والدافع لإلصلاز لتالميذ الصف التاسع األساسي
ٔتحافظات غزة .رللة جامعة األزىر ،سلسلة العلوم اإلنسانية.ٜٗ-ٗٔ ،)ٔ(ٔٔ ،
زكي ،حنان مصطفى أمحد )ٕٖٓٔ( .أثر استخدام اسًتاتيجية احملطات العلمية يف تدريس العلوم على
التحصيل ادلعريف وتنمية عمليات العلم والتفكَت اإلبداعي والدافعية ضلو تعلم العلوم لدى تالميذ
الصف الرابع االبتدائي ،اجمللة ادلصرية للًتبية العلمية.ٕٕٔ-ٖ٘ ،)ٙ(ٔٙ ،
زيتون ،حسن حسُت؛ زيتون ،كمال عبد احلميد .)ٕٖٓٓ( .التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية.
عامل الكتب.
شحادة ،سحر حسن .)ٕٕٓٔ( .بناء برنامج تعليمي مستند إىل الفلسفة البنائية وقياس فاعليتو يف
معاجلة ادلفاىيم البديلة يف تعلم العلوم وتنمية التفكَت التباعدي لدى الطلبة .رسالة دكتوراه غَت
منشورة ،جامعة عمان العربية ،األردن.
العثمان ،ناصر بن عثمان .)ٕٓٔٓ( .أثر استخدام خرائط ادلفاىيم يف تدريس مادة اجلغرافيا على ٖتصيل
تالميذ الصف األول ادلتوسط وإتاىاهتم ضلو ادلقرر الدراسي .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة
ادللك سعود ،السعودية.
عمان :دار الصفاء للنشر
عطية ،زلسن علي .)ٕٓٓٛ( .االسًتاتيجيات احلديثة يف التدريس الفعّالّ .
والتوزيع.
العطية ،نورة محد .)ٕٓٔٛ( .أثر استخدام اسًتاتيجية الصف ادلقلوب يف تنمية مهارات التفكَت الناقد
لدى طالبات كلية الًتبية ّتامعة اجملمعة .رللة القراءة وادلعرفة.٘ٙ-ٔٚ ،)ٜٔٚ( ،
العكول ،غادة؛ السعودي ،خالد .)ٕٓٔٙ( .أثر برنامج تعليمي قائم على مبادئ " "Riskيف التحصيل
ومهارات التفكَت الناقد يف مبحث الًتبية اإلسالمية لدى طالبات الصف الثامن األساسي يف األردن،
اجمللة األردنية يف العلوم الًتبوية.ٕٖٚ-ٕٕٖ ،)ٕ(ٕٔ ،
علي ،إمساعيل إبراىيم .)ٕٜٓٓ( .التفكَت الناقد بُت النظرية والتطبيق .عمان :دار الشروق للنشر
والتوزيع.
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علي ،أكرم فتحي .)ٕٓٔٗ( .توظيف أمناط ادلنظمات ادلتقدمة يف نظام إدارة بيئة التعلم االلكًتوين عن
بعد  EMESعلى التحصيل ادلعريف وبقاء اثر التعلم لدى طالب ماجستَت التوجيو واإلرشاد الًتبوي
ّتامعة ادللك عبد العزيز .اجمللة الدولية الًتبوية ادلتخصصة.ٕٓٔ -ٖٔٙ ،)ٔ(ٖ ،
العياصرة ،وليد توفيق .)ٕٓٔٔ( .التفكَت الناقد واسًتاتيجيات تعليميو .عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع.
الفاحل ،سلطانة .)ٕٓٔٙ( .فاعلية األسئلة الناقدة يف تنمية مهارات التفكَت الناقد يف العلوم لدى طالبات
ادلرحلة ادلتوسطة يف مدينة الرياض .رللة العلوم الًتبوية والنفسية.٘ٙٔ-ٖٖ٘ ،)ٕ(ٔٚ ،
التأملي يف اكتساب ادلفاىيم الفيزيائية
قباجة ،زياد .)ٕٓٔٗ( .فاعلية استخدام إسًتاتيجية االستقصاء ُ
وتنمية االٕتاىات العلمية لدى طلبة الصف السادس األساسي يف فلسطُت ،رللة جامعة ورقلة،
اجلزائر.)ٕٔ( ،
قطامي ،يوسف .)ٕٓٔٔ( .مناذج التدريس .عمان :دار وائل للنشر والتوزيع.
كيوان ،روال .)ٕٓٔٗ( .أثر استخدام التشبيهات يف بناء ادلفاىيم العلمية وتنمية مهارات التفكَت لدى
طالب الصف الرابع الساسي يف مدارس زلافظة نابلس .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،فلسطُت.
زلمد ،عمار .)ٕٖٓٔ( .مهارات التفكَت الناقد لدى طلبة قسم الرياضيات يف كلية الًتبية-اجلامعة
ادلستنصرية .رللة األستاذ.ٔٗٙ-ٔٓ٘ ،)ٕٓٗ(ٕ ،
ادلرشدي ،عماد؛ حسُت ،عباس؛ زليسن ،مؤيد .)ٕٓٔٗ( .فاعلية برنامج رسك ( )Riskيف التحصيل
وتنمية التفكَت الناقد لدى طالب الصف اخلامس العلمي يف مادة األحياء .رللة كلية الًتبية األساسية
للعلوم الًتبوية واإلنسانية-جامعة بابل.ٕٕ٘-ٜ٘ٓ ،)ٔٛ( ،
مرعي ،توفيق أمحد؛ احليلة ،زلمد زلمود .)ٕٓٔٔ( .طرائق التدريس العامة .ط٘ .عمان :دار ادلسَتة
للنشر والتوزيع.
الناقة ،صالح أمحد .)ٕٓٔٙ( .أثر استخدام اسًتاتيجية الويب كويست يف تدريس العلوم على تنمية
مهارات التفكَت الناقد لدى طالب الصف السادس األساسي .رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات
الًتبوية والنفسية.٘٘-ٗٗ ،)ٔ(ٕٗ ،
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نصر اهلل ،أالء عادل .)ٕٓٔ٘( .أثر تدريس العلوم باسًتاتيجية لعب الدور على تنمية مهارات التفكَت
الناقد لطالب ادلرحلة األساسية العليا يف مدينة طولكرم .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة النجاح

الوطنية ،نابلس ،فلسطُت.
نوفل ،زلمد بكر؛ أبو عواد ،فريال زلمد .)ٕٓٔٓ( .التفكَت الناقد والبحث العلمي .عمان :دار ادلسَتة.
ىادي ،فراس .)ٕٓٔٙ( .مهارات التفكَت الناقد ادلتضمنة يف أسئلة كتب الفيزياء للمرحلة ادلتوسطة
(دراسة ٖتليلية) .رللة كلية الًتبية األساسية للعلوم الًتبوية واإلنسانية-جامعة بابل-ٙ٘ٔ ،)ٕ٘( ،
ٓ.ٙٙ
اليحِت ،إبراىيم بن عبد اهلل .)ٕٓٔ٘( .فاعلية استخدام اسًتاتيجية ادلنظمات ادلتقدمة يف تنمية مهارات
الفهم القرائي باللغة االصلليزية لدى طالب الصف األول الثانوي .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة
أم القرى ،السعودية.
يونس ،حسُت؛ علي ،امساعيل؛ الركايب ،قصي .)ٕٓٔ٘( .ما أثر التدريس بادلنظمات التخطيطية و أبعاد
التعلم يف ٖتصيل مادة علم األحياء عند طالب الصف الرابع العلمي؟ .رللة كلية الًتبية األساسية،
ٕٔ(.ٜٔٙ-ٖٔٚ ،)ٜٛ
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