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ملخص: 
هدفت الدرا�صة اإىل الك�صف عن فاعلية برنامج تدريبي م�صتند اإىل الع�صف الذهني يف 
تمع  مجُ تكّون  وقد  احلكومية،  املدار�ص  يف  ال�صابع  ال�صف  طلبة  لدى  الناقد  التفكري  تنمية 
الدرا�صة من جميع طالب ال�صف ال�صابع الأ�صا�صي الذكور الذين يدر�صون مادة العلوم للعام 
تمع الدرا�صة )1308( طالب، وتكّونت عّينة الدرا�صة  الدرا�صي 2010/ 2011، وقد بلغ مجُ
من )60( طالبًا موزعني على مموعتني: جتريبية و�صمت )30( طالبًا تعلموا با�صتخدام 
الع�صف الذهني، و�صابطة تكونت من )30( طالبًاً تعلموا بالطريقة العتيادية، واجُ�صتخدم 
ال�صبعة، والتي  باأبعاده  الناقد  التفكري  لقيا�ص درجة تنمية مالت  الناقد  التفكري  اختبار 
اهتمت بها الدرا�صة وهي: الدقة يف فح�ص الوقائع وال�صتدلل، وتقومي احلجج، وال�صتنتاج، 

والتفريق بني الراأي واحلقيقة والت�صنيف، وا�صتطالع بع�ص جوانب ال�صخ�صية. 
 ،)T- test( ا�صتخدم الباحثون املتو�صطات احل�صابية، والنحرافات املعيارية، واختبار
اإح�صائيًا  دالٍة  فروٍق  وجود  اإىل  وتو�صلوا  الدرا�صة،  بيانات  معاجلة  يف  الدللة  وم�صتوى 
عند م�صتوى دللة )α ≤ 0.05( بني مموعتي الدرا�صة يف تنمية التفكري الناقد، ول�صالح 
من  بعدد  الدرا�صة  وانتهت  الذهني،  الع�صف  با�صتخدام  تَعلمت  التي  التجريبية  املجموعة 

التو�صيات. 
الكلمات املفتاحية: فاعلية برنامج تدريبي، الع�صف الذهني. 
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Abstract: 

The present study was designed to explore the effectiveness of the training 
program based on the brainstorming in developing the critical thinking among 
7th graders. The population sample was (1308) male students in the academic 
year 2010\2011 from all the public primary schools of Amman governorate, 
whereas, the sample of the current research included (60) male students 
divided into two groups: the experimental group included (30) students who 
used brainstorming, while the control group included (30) students who used 
the normal way of teaching. 

The critical thinking test was used to measure the degree of the seven 
dimensioned critical thinking skills development: accuracy in testing events, 
induction of the evaluation of arguments, deduction, differentiating between 
opinions. 

The statistical analysis used by the researchers in identifying these 
resources included: standard deviation (t- test) , and Cronbach Alpha. Results 
showed a significant difference at (a ≤ 0. 05) on students in developing their 
critical thinking by using brainstorming in the favor of the experimental 
group. 

Keywords: effectives of training program, brainstorming. 
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مقدمة: 
التقليدي  النظري  التعليم  �صيطرة  من  التعليمية  البيئات  بع�ص  يف  التعليم  يعاين 
لي�ص  هذا  يكون  وقد  للمعرفة،  الأول  امل�صدر  هو  املعلم  واأن  التلقني،  فل�صفة  على  القائم 
قد  والتي  املعلمني،  قبل  من  التنفيذ  م�صتوى  يف  م�صكلة  هو  ما  بقدر  نف�صه  التعليم  عيب 
تربية  وا�صح من خالل  ب�صكل  اخللل  هذا  ويظهر  العمل.  اجلدية يف  عدم  اإىل  �صببها  يعود 
حرم  الطلبة على العقلية املغلقة، وح�رص دورهم فقط يف مرد التلقي والتنفيذ، وبالآتي يجُ
عد من اأعظم النعم التي وهبها له اخلالق �صبحانه وتعاىل وهي نعمة  الطالب من واحدة تجُ
اأ�صبحت احلاجة كبرية لإحداث تغيري كلي يف نظام  . وبذلك  التفكري )احلميدان، 2005( 
العملية  اأن جناح  الرغم من  والع�رصين، فعلى  القرن احلادي  التدري�ص ملواجهة متطلبات 
كاملناهج  املهمة،  العوامل  من  كثري  على  يتوقف  العلوم  تدري�ص  يف  التعلمية  التعليمية 
الجتماعية  والظروف  التدري�ص  لعملية  الالزمة  املادية  والو�صائل  والإمكانات،  الدرا�صية 
والبيئة املحيطة بالطلبة، فاإن الباحثني يف الرتبية العملية يوؤكدون اأن ال�صلوك التعليمي 
الربامج  �صتخدم  وتجُ اخلربات  بها  نظم  تجُ التي  الفعلية  التدري�صية  وممار�صته  العلوم  ملعلم 
الأهداف  حتقيق  يف  النجاح  مدى  حتدد  التي  العوامل  اأهم  من  هي  العملية  والن�صاطات 
التدري�صية والرتبوية للعلوم )زيتون، 2005( . حيث يقوم معلم العلوم بتعوي�ص النق�ص 
يف املناهج والكتب والأن�صطة والتمارين من خالل مرونته وقدرته على التفاعل والتكيف 
تتالءم  التي  التدري�صية  والإ�صرتاتيجيات  الطرائق  من  وا�صع  ملدى  وا�صتعماله  الطلبة  مع 
مع حاجات الطلبة املختلفة، وتنمي مهارات التفكري الناقد وفهم املفاهيم العلمية لديهم 

 . )Darling- Hammond,2000(

اأعمق  فهم  على  احل�صول  من  كنه  تجُ الطالب  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  »وتنمية 
�صهل  يجُ الناقد  التحديات، والتفكري  كنه من مواجهة  التعلم، وتجُ له عملية  �صهل  وتجُ للمحتوى، 
ح�َصن من حت�صيل الطلبة« )�صعادة،  التكنولوجيا احلديثة، ويجُ حت�صيل الإفادة الق�صوى من 
تف�صري  علم  ويجُ ن�صاأل؟  ماذا  وعن  ن�صاأل؟  وكيف  ن�صاأل؟  متى  امل�صاءلة،  علم  يجُ »فهو   .  )2003
الأحداث بناًء على حجج وبراهني وفق طرق منطقية، بل هو تفكري يف الأ�صباب وامل�صببات 

واإعطاء تف�صري وحكم« )امل�رصي، 2003: 58( . 
ومن هنا يرى الباحثون اأنه ل بد من ا�صتخدام طرق واإ�صرتاتيجيات تدري�صية متنوعة 
ول  العلمية،  للمادة  فهمهم  تطوير  على  الطلبة  مب�صاعدة  تهتم  العلوم،  لتدري�ص  ومنا�صبة 
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نق�صد اأن الفهم هنا مرد ا�صتيعاب الطالب للمعلومة، واإمنا يتخطاها اإىل م�صتويات التفكري 
الناقد جزء ل  التفكري  القدرة على  الأخرى من حيث مقدوره على تطبيقها وتقوميها، لأن 

يتجزاأ من القدرة على التفكري ب�صورة عامة. 

ُمشكلة الّدراسة: 
الناقد  التفكري  على  الأ�صا�صي  ال�صابع  ال�صف  طالب  قدرة  عن  الك�صف  الباحثون  اأراد 
العلوم  ملادة  تدري�صهم  يف  الذهني  الع�صف  على  مبني  تدريبي  برنامج  بناء  على  والعمل 
بهدف تنمية قدرتهم على مثل هذا النوع من التفكري، ودرا�صة اأثر طريقة الع�صف الذهني يف 
تنمية مهارات التفكري الناقد وفق املبادئ والفرتا�صات الأ�صا�صية لنظريات التعلم احلديثة. 
هذا وتعد الرتبية و�صيلة املجتمع يف حتقيق �صخ�صية الفرد وتنمية قدراته، وتهذيب ميوله 
التي  والتطورات  التحديات  مواجهة  على  قادراً  ي�صبح  حتى  فطرته  و�صقل  واجتاهاته، 
النقد  على  قادرين  طالب  اإعداد  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  عاتق  على  يقع  اإذ  املجتمع،  تواجه 
وحرية التعبري يف مواجهة التحديات التي فر�صتها طبيعة احلياة املعا�رصة التي نعي�صها 
اأداء املهمات التعليمية حمدودة  يف الوقت احلا�رص خا�صة عندما تكون قدرة الطلبة على 
ب�صب �صعف مهاراتهم اأو لأي �صبٍب كان. وكما نعرف فاإن القدرة على التفكري الناقد جزٌء 
ل يتجزاأ من القدرة على التفكري ب�صورة عامة، ولهذا كانت هذه القدرة مهمة يف عمليات 

التدري�ص ومهاراته، 

أهمّية الّدراسة: 
اإىل الك�صف عن فاعلية برنامج تدريبي  اأنها ت�صعى  الدرا�صة احلالية يف  اأهمية  تكمن 
مبني على الع�صف الذهني لتدري�ص العلوم لطالب ال�صف ال�صابع الأ�صا�صي يف تنمية التفكري 

الناقد لديهم. وحتديداً �سعت الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق ما ياأتي: 
الإ�صهام يف تنمية قدرات التفكري املختلفة، ومنها التفكري الناقد ب�صكل خا�ص لدى . 1

الطلبة. 
اأهمية معاجلة مو�صوعات مهمة جداً يف حياتنا مثل . 2 اإىل  اإثارة وتوجيه النتباه 

قانون ال�صغط املتعلق مبادة العلوم وما يتطلبه ذلك من طرائق تدري�ص. 
تعريف الطلبة واملدر�صني بالع�صف الذهني ومبادئه وقواعده وعنا�رص جناح هذه . 3

الطريقة يف التدري�ص. 
ربط الع�صف الذهني والتفكري الناقد مبادة العلوم. . 4
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هدف الّدراسة: 
تهدف هذه الدرا�صة اإىل زيادة جودة املخرج التعليمي حيث اإن ا�صتخدام الع�صف الذهني 
ي�صاعد املعلم على تفعيل دور م�صاركة الطالب من خالل اإ�رصاكه يف املوقف التعليمي، وذلك 
راعى فيها الفروق الفردية. وجتعل الطالب ي�صارك م�صاركة  اإ�صرتاتيجية تدري�صية تجُ باتباع 
فعالة، وتعمل على رفع م�صتوى التفكري من خالل تدفق الأفكار من امل�صاركني بها، وتنمي 
التفكري الناقد لديهم. وحتديداً �صعت الدرا�صة احلالية اإىل حتقيق الهدف الرئي�ص الآتي: الك�صف 
عن فاعلية برنامج تدريبي م�صتند اإىل الع�صف الذهني يف تنمية التفكري الناقد لدى طلبة 

ال�صف ال�صابع
ال�صابع  ال�صف  لطلبة  العلوم  لتدري�ص  الذهني  الع�صف  على  مبني  تدريبي  برنامج 

الأ�صا�صي يف تنمية مهارات التفكري الناقد لديهم. 
أسئلة الّدراسة: 

حتاول الدرّرا�سة االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
حاولت هذه الدرا�سة االإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س االآتي حتديداً: 

ما فاعلية برنامج تدريبي م�صتند اإىل الع�صف الذهني يف تنمية التفكري الناقد لطالب 
ال�صف ال�صابع يف مبحث العلوم؟ وانبثق عنه االأ�سئلة االآتية: 

اإح�صائيًا عند م�صتوى دلله )α ≤ 0.05( بني  ● ال�صوؤال الأول: هل هناك فرق دال 
الناقد  التفكري  اختبار  يف  التجريبية  واملجموعة  ال�صابطة  املجموعة  درجات  متو�صطي 

البعدي الكلي ويف كل مال من مالته؟ 
ال�صوؤال الثاين: هل هناك فرق دال اإح�صائيًا عند م�صتوى دلله )α ≤ 0.05( بني  ●

متو�صطي درجات املجموعة التجريبية يف الختبارين القبلي والبعدي الكلي ويف كل مال 
من مالتهما؟ 

ال�صوؤال الثالث: هل هناك فرق دال اإح�صائيًا عند م�صتوى دلله )α ≤ 0.05( بني  ●
متو�صطي درجات املجموعة ال�صابطة يف الختبارين القبلي والبعدي الكلي ويف كل مال 

من مالتهما؟ 
فرضيات الدراسة: 

ل يوجد هناك فرق دال اإح�صائيًا عند م�صتوى دلله )α ≤ 0.05( بني متو�صطي  ●
درجات املجموعة ال�صابطة واملجموعة التجريبية يف اختبار التفكري الناقد البعدي الكلي 

ويف كل مال من مالته. 
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ل يوجد هناك فرق دال اإح�صائيًا عند م�صتوى دلله )α ≤ 0.05( بني متو�صطي  ●
من  مال  كل  ويف  الكلي  والبعدي  القبلي  الختبارين  يف  التجريبية  املجموعة  درجات 

مالتهما. 
ل يوجد هناك فرق دال اإح�صائيًا عند م�صتوى دلله )α ≤ 0.05( بني متو�صطي  ●

من  مال  كل  ويف  الكلي  والبعدي  القبلي  الختبارين  يف  ال�صابطة  املجموعة  درجات 
مالتهما. 

حدود الّدراسة: 

اأجريت الدرا�سة �سمن احلدود االآتية: 
حافظة البلقاء يف اململكة الأردنية الها�صمية. . 1 حدوٌد مكانيٌة: تتمثل مبجُ
حدوٌد زمانيٌة: تتمثل بالف�صل الأول من العام الدرا�صي 2010/ 2011. . 2
حدوٌد ب�رصيٌة: اقت�رصت عينة الدرا�صة على طالب ال�صف ال�صابع الأ�صا�صي مبدر�صة . 3

ماح�ص الثانوية للبنني ومدر�صة الفحي�ص الثانوية للبنني. 

التعريفات اإلجرائية: 
لغايات هذه الّدرا�صة يرى الباحثون بعد ا�صتعرا�ص بع�ص التعريفات التي وردت يف 

الأدب الرتبوي مل�صطلحات الّدرا�صة ثم يخل�صون اإىل تعريفات اإجرائيٍة وهي كالآتي: 
الفاعلية: وقد عّرفها الباحثون اإجرائيًا باأّنها: مموعة اآثار نتجت من حتقيق الأهداف 
املن�صودة بتطبيق الربنامج التدريبي، ومعرفة حجم التاأثري يف تنمية التفكري الناقد الذي 
الوحدة  تدري�ص  عند  حمدودة  زمنية  فرتة  يف  التدريبي  الربنامج  ل�صتخدام  نتيجة  حدث 

املختارة وقد قي�صت باختبار التفكري الناقد. 
الإجراءات  من  مموعة  باأّنه:  اإجرائيًا  الباحثون  فيعرفه  التدريبي  الربنامج  اأما 
الباحث،  اأعداها  التي  الذهني  الع�صف  خطوات  وفق  املنظمة  والن�صاطات  واملمار�صات 
ومزودة باأن�صب الطرق والإجراءات التدري�صية من معدات واأدوات ومنظمات بيانية واأوراق 

عمل لتدري�ص املجموعة التجريبية الوحدة املختارة. 
يرى اأزوبرون )Osborn( كما هو م�صار اإليه يف )الطنطاوي، 2001: 50( »اأن الع�صف 
�صتخدم  الذهني موؤتر ابتكاري ذو طبيعة خا�صة من اأجل اإنتاج قائمة من الأفكار ميكن اأن تجُ

كمفاتيح تقود اإىل بلورة امل�صكلة«. 
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كما عرف الكناين الع�صف الذهني باأنه: هجوم مركز للعقل على الروتني وعادات الفكر 
اجلامدة، وتقوم هذه الت�صمية على ت�صور موقف حتٍد بني طرفني: العقل الب�رصي من جانب، 

وامل�صكلة التي تتطلب احلل من جانب اآخر )الكناين، 2005: 27( . 
املناق�صة  اأ�صاليب  من  اأ�صلوب  باأّنه:  اإجرائيًا  الذهني  الع�سف  الباحثون  وعرف 
اجلماعية فيه تت�صافر العقول معًا باأ�صلوب يت�صم بالعلمية واملو�صوعية للت�صدي للم�صكالت 
حمتويات  تدري�ص  خالل  حمددة  زمنية  فرتة  يف  الأفكار  من  ممكن  قدر  اأكرب  با�صتح�صار 
الوحدة املختارة، دون اأي تقومي لالأفكار اأثناء ا�صتح�صارها، وتاأجيل اإ�صدار الأحكام حلني 

النتهاء. 
اأما التفكري الناقد فقد ذكر عنه �صعادة )2003: 103( »باأن �صافيه )Chafee(« حدد 
معنى له باأنه: »عبارة عن عمل �صيء له معنى من العامل الذي يحيط بنا عن طريق الفح�ص 
الدقيق لتفكرينا وتفكري الآخرين، من اأجل تو�صيح الفهم اخلا�ص بنا والعمل على تنميته 

وتطويره«. 
�صار اإليه يف )Doud & Husin، 2004( باأنه  وقد عرفته كوتون )Cotton( كما هو مجُ

القدرة على تقييم املعلومات، وفح�ص جميع وجهات النظر يف مو�صوع ما. 
اأما دونالد )2002: 27( فقد عرفه: »باأنه تركيز الإمكانات والتحرك باجتاه العمل عن 
طريق تنظيم وحتليل الإمكانات، وتنفيذها وتطويرها وترتيبها ح�صب الأولوية والختيار 

واتخاذ القرارات«. 
التي  العقلية  للقدرات  الطلبة  اإك�صاب  باأّنه:  اإجرائيًا  الناقد  التفكري  الباحثون  وعرف 
يت�صمنها اختبار التفكري الناقد والذي يت�صمن الفح�ص احلذر والدقيق للمعتقدات والأحداث 
والعمل على تقومي الأبعاد املعرفية املتمثلة يف كل من الدقة يف فح�ص الوقائع، وال�صتدلل، 
وال�صتنتاج، وتقومي احلجج واملناق�صات، والتفريق بني الراأي واحلقيقة، والت�صنيف، اإ�صافة 
الآخر  الوجه  وروؤية  الأحداث،  تناول  املرونة يف  بـ:  املتمثلة  ال�صخ�صية  اإىل بع�ص جوانب 
املعد  الختبار  على  الإجابة  بدرجة  ويقا�ص  الأفكار.  من  اجلديد  نحو  والجتاه  لالأحداث، 

لذلك، ويف كل مال من مالته. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
يتناول الإطار النظري حمورين: املحور الأول تناول الع�صف الذهني من حيث مفهومه، 
واإجراءات  الذهني،  الع�صف  ومزايا  الذهني،  الع�صف  و�صور  وقواعده،  مبادوؤه  واأهميته، 
املحور  اأما  وم�صكالته،  الذهني  الع�صف  ومعوقات  الذهني،  الع�صف  با�صتخدام  التدري�ص 
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الثاين فقد تناول التفكري الناقد من حيث ماهيته، اأهمية تعليم التفكري الناقد، وخ�صائ�ص 
واأخرياً  الناقد  التفكري  تنمية  واأ�صاليب  الناقد،  التفكري  ومهارات  وحمدداته،  الناقد  التفكري 
ذات  �صابقة  درا�صات  الف�صل  هذا  يعر�ص  الناقد. كما  التفكري  تنمية  تواجه  التي  املعوقات 
�صلة بالدرا�صة احلالية، وقد �صنِّفت يف فئتني هي: الدرا�صات العربية والدرا�صات الأجنبية، 

وفيما ياأتي عر�ٌص لذلك. 

احملور األول العصف الذهين: 

اأوالً- اأهمية الع�سف الذهني: »للع�صف الذهني اأهمية كربى يف عملية التدري�ص«.  ♦
فاأهميته للطالب م�سار اإليها يف )�سيد، 2006: 292( كما ياأتي: 

ي�صاعد الطلبة على حل امل�صكالت حاًل اإبتكاريًا. . 1
ي�صاعد الطلبة على ال�صتفادة من اأفكار الآخرين من خالل تطويرها والبناء عليها. . 2
ي�صاعد على تا�صك الطلبة وتكوين عالقات بينهم وتقدير اآراء الآخرين. . 3

واأهميته للمعلم م�سار اإليها يف )احلميدان، 2005: 105( . 
ي�صاعد املعلم على ا�صتنتاج اأفكار اأو�صع من حلول تفكري الطلبة. . 1
يجعل املعلم اأكرث دميقراطية واحرتامًا لالآراء مهما اختلفت وجهات النظر. . 2
يجعل املعلم اأحد عنا�رص العملية التعليمية من خالل م�صاركة الطلبة له حيث اإن . 3

املعلم ل يكون هو القائد الوحيد يف حل امل�صكلة “. 
 ويذكر طاف�س )2004( اأن اأهمية الع�سف الذهني تكون على النحو االآتي: 

طريقة لها جاذبية بديهة، لأن تاأجيل النقد ي�صاعد على خلق مناخ ينمو فيه الإبداع، . 1
نظراً لعدم مقاطعة املتحدث واإعطائه احلرية الكاملة للتعبري عن اأفكاره مهما كان نوعها 

وم�صتواها. 
عملية عالجية، حيث يديل كل متحدث براأيه دون مقاطعة من اأحد. . 2
النقد . 3 مهارات  على  والتدريب  اخليال،  ا�صتثارة  يف  ت�صاعد  لأنها  تدريبية،  عملية 

والتحليل والإبداع لالأفكار املتقدمة بعد الإنتهاء من عملية توليدها. 
ويف هذا الإطار اأ�صار �صيلي )Selley, 2000( اإىل اأن طريقة الع�صف الذهني تقوم على 
اتاحة الفر�صة للتعبري احلر عن الأفكار، وبالآتي تزيد من ا�صتقاللية الطالب وحمفزاته اإذا 
اأنها  العقل من اجلمود. كما  اإىل حترر  اجُ�صتخدمت ب�صكل وا�صح ومنظم، وهذا كله يوؤدي  ما 
يف  ال�صحيح  بال�صكل  وظفت  ما  اإذا  املختلفة،  مب�صتوياته  الفهم  مهارات  تنمية  يف  ت�صهم 
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املواقف ال�صفية، فالأفكار التي تتدفق تتطلب من املتعلم ا�صتخدام التاأمل يف الأفكار من 
حيث ترتيبها، وت�صنيفها، واإخ�صاعها للنقد، وبالآتي الو�صول اإىل احللول النهائية للم�صكلة. 

ثانياً- مبادئ الع�سف الذهني وقواعده: حتى يتحقق ا�صتخدام اأ�صلوب الع�صف  ♦
الذهني لبد من اللتزام مببداأين اأ�صا�صيني واأربع قواعد مهمة: )غباين، 2008: 37( . 

Ú  املبداأ الأول: تاأجيل اإ�صدار اأي حكم على الأفكار املطروحة اأثناء املرحلة الأوىل من
الع�صف الذهني. 

Ú  املبداأ الثاين: الكمية تولد النوعية مبعنى اأن اأفكاراً كثرية من النوع املعتاد ميكن
اأن تكون مقَدمة للو�صول اإىل اأفكار قيمة اأو غري عادية يف مرحلة لحقة من عملية الع�صف 

الذهني. 
اأما القواعد االأربع فهي: 

ل يجوز انتقاد الأفكار التي ي�صارك فيها اأع�صاء الفريق اأو طلبة ال�صف مهما كانت  -
هذه الأفكار �صطحية اأو تافهة. 

ت�صجيع امل�صاركني على اإعطاء اأكرب عدد ممكن من الأفكار دون الإلتفات لنوعيتها.  -
الرتكيز على الكم، اإذ اإن العدد الكبري من الأفكار رمبا ي�صمل الفكرة الأ�صيلة.  -
الأفكار املطروحة ملك للجميع، وي�صتطيع اأي ع�صو اأن يدمج بني فكرتني. -

وتبني قطامي )2001( اأن جناح اإ�سرتاتيجية الع�سف الذهني يعتمد على تطبيق 
اأربعة مبادئ هي: 

عملية . 1 من  الأوىل  املرحلة  اأثناء  يف  املطروحة  الأفكار  على  حكم  اإ�صدار  تاأجيل 
�صعره بالتوتر  فقد امل�صارك املتابعة ويجُ يجُ اأو تقوميًا لأي فكرة قد  الذهني لأن نقداً  الع�صف 
عوق تفكريه للو�صول اإىل فكرة اأف�صل، لذا على الفرد الذي ل يجد اأفكاراً يف ذهنه التاأين  ويجُ

حلني مرحلة النقد والتعميم. 
قدر . 2 اأكرب  توليد  على  الذهني  الع�صف  جل�صة  يف  الرتكيز  اأي  النوعية:  تولد  الكمية 

ممكن من الأفكار مهما كانت جودتها. 
القدرات . 3 لنطالق  ال�صرتخاء  من  حالة  اإىل  للو�صول  وذلك  التفكري:  حرية  اإطالق 

الإبداعية لتوليد الأفكار يف جو بعيد عن النقد والتقومي. 
جديدة، . 4 باأفكار  واخلروج  الآخرين  اأفكار  تطوير  اأي  الآخرين:  اأفكار  على  البناء 

�صاع.  فالأفكار املقرتحة لي�صت حكراً على اأ�صحابها فهي حٌق مجُ
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علِّم اأّن الأدوات الأ�صا�صية . 5 4. عدم توافر الأدوات الالزمة يف ال�صف: فاإذا ما �صعر املجُ
وا�صتيعاب  اأدائه،  على  ذلك  �صينعك�ص  متوافرٍة  غري  مثاليٍة  �صفيٍة  ح�صٍة  لتنفيذ  املطلوبة 

الطلبة للح�صة ال�صفية. 
الذهني: هناك �صور خمتلفة للع�صف الذهني لكل �صورة  ♦ ثالثاً- �سور الع�سف 

با�صتخدام  اأو  اأو جماعية،  فردية  ب�صورة  الذهني  الع�صف  يتم  فقد  بها،  اخلا�صة  مميزاتها 
كما  وهي  ال�صابقة  ال�صور  من  �صورة  كل  عن  احلديث  وميكن   ، )الكمبيوتر(  الآيل  احلا�صب 

ياأتي: 
النوع يتم ع�صف ذهني لكل فرد على حده ثم  - الفردي: ويف هذا  الذهني  الع�صف 

اأف�صل  ختار  اأفكار كل هوؤلء الأ�صخا�ص من قبل املعلم ب�صفته رئي�صًا للجل�صة، ثم تجُ مع  جتجُ
هذه الأفكار كحل للم�صكلة املطروحة )علي، 2001( . اخل�رصاء )2005: 101( 

طريقة  - اإنه  حيث  الذهني  الع�صف  يف  الأ�صا�ص  وهو  اجلماعي:  الذهني  »الع�صف 
تبعني الإجراءات  جماعية لإنتاج الأفكار، حيث يجل�ص الأفراد معًا، ويقومون باإنتاج الأفكار مجُ
والقواعد اخلا�صة بهذه اجلل�صات، وبذلك تتاح الفر�صة اأمام كل فرد داخل املجموعة لي�صتفيد 

من اأفكار الآخرين، ويتمكن من بناء اأفكار اأخرى جديدة« )عبادة، 2001: 40( . 
�صتعان من خالل باأجهزة احلا�صب الآيل )الكمبيوتر(  - » الع�صف الذهني الإلكرتوين: ويجُ

، وقد يتم ذلك ب�صورة فردية اأو جماعية، وا�صتخدمت اأجهزة احلا�صب الآيل )الكمبيوتر( يف 
د ببع�ص الكلمات واحللول اخلا�صة  البداية، فكان يتم ب�صورة فردية، حيث كان الفرد يزوَّ
الأفكار  )الكمبيوتر( لإثارة املزيد من  الآيل  بامل�صكلة املطروحة من خالل جهاز احلا�صب 
لديه، ثم ا�صتخدمت خالل جل�صات جماعية، حيث يجل�ص الأفراد واأمام كل منهم جهاز حا�صب 
اآيل )كمبيوتر( ويقوم كل منهم باإنتاج الأفكار حول امل�صكلة املطروحة دون اأن يكون هناك 
ات�صال لفظي بينهم، بينما يتم الت�صال من خالل اأجهزة احلا�صب الآيل )الكمبيوتر( حيث 
على  منهم  كل  اأمام  بامل�صاركني  اخلا�صة  الأفكار  جميع  تظهر  بحيث  معًا،  مت�صلة  تكون 

�صا�صة احلا�صب الآيل )الكمبيوتر(« )عبد احلميد، 2000: 25( . 
وقد اأ�صتخدم الباحثون الع�صف الذهني اجلماعي لعتقادهما باأن املجموعة ت�صتطيع 
الفرد يف  الذهني يف جل�صة واحدة ما ينتجه  الع�صف  لتنتج بطريقة  اإنتاجها  اأن ت�صاعف 
وبالآتي  وتوليدها،  الأفكار  من  عدد  اأكرب  حتفيز  على  �صاعد  تجُ اجلماعة  لأن  عدة،  جل�صات 

تتو�صع دائرة التفكري. 
رابعاً- مزايا الع�سف الذهني: اأ�صار كل من زيتون )2002( وحممود )2003(  ♦

و�صيد )2006( اإىل مزايا الع�صف الذهني على ما ياأتي: 
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�صهل التطبيق فهول يحتاج اإىل تدريب طويل من قبل م�صتخدميه يف برامج التدريب.  -
اإقت�صادي، اأي اأنه ل يتطلب عادة اأكرث من مكان منا�صب جلمع اأكرب قدر من الأفكار  -

حول مو�صوع معني يف فرتة زمنية ق�صرية ن�صبيًا. 
نمي عادات التفكري املفيدة.  - بهج ويجُ م�صلٍّ ومجُ
اإ�صتخدام هذه الطريقة ل ي�صتلزم جهوداً كبرية يف الإعداد والتح�صري.  -
ت�صاعد هذه الطريقة على التفاعل وتبادل املعلومات والتهيئة للمو�صوع القادم.  -

وهنا يخالف الباحثون كاًل من زيتون )2002( وحممود )2003( و�صيد )2006( يف 
اأنه  الإعداد والتح�صري، ويرى  الذهني ل ي�صتلزم جهوداً كبرية يف  الع�صف  اأن  اإىل  الإ�صارة 
ل توجد طريقة تدري�ص ت�صري وفق خطوات علمية منظمة اإل وحتتاج اإىل جهود يف الإعداد 
والتح�صري، وحتى تنجح اأي طريقة ل بد من اأن ت�صتلزم جهوداً كبرية يف الإعداد والتح�صري. 
يف   )2006( و�صيد   )2003( وحممود   )2002( زيتون  من  كاًل  اأي�صًا  الباحثون  ويخالف 
قبل  من  طويل  تدريب  اإىل  يحتاج  ل  فهو  التطبيق  �صهل  الذهني  الع�صف  اأن  اإىل  الإ�صارة 
ي�صري وفق مبادئ  لأنه  ال�صهل تطبيقه  لي�ص من  اأنه  التدريب، ويرى  برامج  م�صتخدميه يف 
وقواعد وخطوات، وبالآتي ي�صتلزم املهارة والتدريب اجليد لتطبيقه. لأن هناك �صعوبة يف 
لتنبيه  لذلك  متيقظًا  املعلم  يجعل  الذي  الأمر  الذهني  الع�صف  بقواعد  دومًا  الطلبة  التزام 

الطالب، وهذا الأمر يجعل تطبيقه لي�ص �صهاًل. 
خام�ساً- اإجراءات التدري�س با�ستخدام الع�سف الذهني:  ♦

يجب  املراحل  من  بعدد  والتعليم  التعلم  موقف  يف  الذهني  الع�صف  اإ�صرتاتيجية  تر 
توخي الدقة يف اأداء كل منها على الوجه املطلوب ل�صمان جناحها، وتت�سمن هذه املراحل 

 )Parker,2003( :ما ياأتي
تام أ.  علم  على  امل�صاركني  بع�ص  يكون  قد  املو�صوع:  اأو  للم�صكلة  املعلم  حتديد 

بتفا�صيل املو�صوع يف حني يكون لدى بع�صهم الآخر فكرة ب�صيطة عنها، ويف هذه احلالة 
املطلوب من املعلم اإعطاء امل�صاركني احلد الأدنى من املعلومات عن املو�صوع، لأن اإعطاء 
�صيقة  مالت  يف  ويح�رصه  تفكريهم  من  كبرية  ب�صورة  َيحدجُ  قد  التفا�صيل  من  املزيد 

وحمدده. 
اإعادة �صياغة املو�صوع: حيث يطلب من امل�صاركني يف هذه املرحلة اخلروج من 	. 

نطاق املو�صوع على النحو الذي عرف به واأن يحددوا اأبعاده وجوانبه من جديد، فقد تكون 
للمو�صوع جوانب اأخرى. 
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تهيئة البيئة ال�صفية: يحتاج الطلبة امل�صاركني يف جل�صة الع�صف الذهني اإىل تهيئة ت. 
الظروف التي ت�صهم يف امل�صاركة وتوليد الأفكار واملعاين، وت�صتغرق عملية التهيئة حوايل 5 

دقائق يتدرب امل�صاركون فيها على الإجابة عن �صوؤال اأو اأكرث من اأ�صئلة املعلم. 
ويلخ�س الغبي�سي )2001( خطوات التدري�س با�ستخدام الع�سف الذهني كما ياأتي: 

طرح �صوؤال مفتوح النهاية حتى جُتتاح الفر�صة لتوليد اأكرب قدر ممكن من الأفكار. . 1
و�صع ال�صوؤال املطروح يف دائرة اأو مربع وتخرج منه اأ�صهم بالإجابات اأو الأفكار. . 2

بال�صوؤال  املتعلقة  الإجابات  ويتلقى  ال�صبورة،  على  الت�صجيل  بعملية  مموعة  كل  وتقوم 
املطروح. 

ل يتم تقومي الأفكار اأو الإجابات اأثناء ا�صتح�صارها. . 3
املجموعات . 4 اأمام  اأجُجنز  ما  مموعة  كل  تعر�ص  اخلطوة  هذه  من  الإنتهاء  بعد 

الأخرى وتدور املناق�صة بحيث ت�صتهدف فرز تلك الأفكار وت�صنيفها حتى ن�صل يف النهاية 
اإىل الأفكار اأو الإجابات ال�صحيحة. 

ي�صجل املتعلمون تلك الأفكار والإجابات. . 5
ميكن مناق�صة اأحد الأفكار وبالأ�صلوب ال�صابق نف�صه وهكذا. . 6

وي�سري ال�سويري )2001( اإىل اإجراءات ميكن القيام بها لتحقيق الع�سف الذهني هي: 
تق�صيم الطلبة اإىل مموعات: حيث يكون حجم املجموعة بني )5- 8( اأفراد. . 1
عر�ص امل�صكلة املطروحة للنقا�ص، وتو�صيحها بعناية. . 2
التاأكد من اأن كل طالب يفهم امل�صكلة ومو�صوع النقا�ص. . 3
ت�صجيع كل طالب على امل�صاركة براأيه حلل امل�صكلة. . 4
التو�صيح باأنه ل ينبغي لأحد اأن ي�صدر اأحكامًا م�صبقة على اقرتاحات الآخرين. . 5

حتديد الوقت واإعطاء اإ�صارة البدء والإنتهاء. 
الطلب من املتعلمني اأن يجيبوا عن الأ�صئلة التي تتبع الدر�ص. . 6

الربنامج  وفق  الذهني  الع�صف  جلل�صة  اإجرائية  خطوات  و�صعوا  فقد  الباحثون  اأما 
التدريبي املعد لهذه الدرا�صة وبالعتماد على ما جاء �صابقًا تتلخ�ص فيما ياأتي: 

Ú  :اأوالً- مرحلة ما قبل الع�سف الذهني وت�سم اخلطوات االآتية
تذكري الطلبة بقواعد ومبادئ و�رصوط جناح عملية الع�صف الذهني. أ. 
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توفر الأدوات واملعدات وكل ما ي�صتلزم لإجراء اجلل�صة. 	. 
توزيع الطلبة على �صكل مموعات، كل مموعة تتكون من رئي�ص ومقرر لها. ت. 
التهيئة املحفزة والت�صويق. 	. 
حتديد مو�صوع الع�صف الذهني. 	. 

Ú  :ثانياً- مرحلة بدء الع�سف الذهني وت�سم اخلطوات االآتية
حتليل مو�صوع الع�صف الذهني. أ. 
توليد الأفكار. 	. 

Ú  :ثالثاً- مرحلة ما بعد الع�سف الذهني وت�سم اخلطوات االآتية
فرز الأفكار. أ. 
التقومي. 	. 
طريقة اإنهاء احل�صة. ت. 
�ساد�ساً- معوقات الع�سف الذهني وم�سكالته:  ♦

تعددت معوقات الع�صف الذهني وم�صكالته، فقد �صنفها �صعيد )2000( اإىل: 
واحدة أ.  طريقة  الإن�صان  بتبني  الإدراكية  املعوقات  وتتمثل  الإدراكية:  املعوقات 

اأبعاد حتددها النظرة املقيدة  للنظر اإىل الأ�صياء والأمور فهو ل يدرك ال�صيء اإل من خالل 
التي تخفي عنه اخل�صائ�ص الأخرى لهذا ال�صيء. 

الفرد 	.  اإىل عدم ثقة  الف�صل، ويرجع هذا  النف�صية: وتتمثل يف اخلوف من  املعوقات 
املعوق  هذا  على  وللتغلب  بها،  الآخرين  واإقناع  جديدة  اأفكار  ابتكار  على  وقدراته  بنف�صه 
قدراته  يف  كثرياً  يقل  ل  وباأنه  الإبداع  على  وقدراته  بنف�صه  ثقته  الإن�صان  يدعم  اأن  يجب 

ومواهبه عن العديد من العلماء الذين اأبدعوا واأخرتعوا واأكت�صفوا. 
اأن ت.  اأكرث املعوقات �صعوبة، ويعني  ذاتيًا: ويعد هذا املعوق من  القيود املفرو�صة 

يقوم ال�صخ�ص من تلقاء نف�صه بوعي اأو بدون وعي بفر�ص قيود مل تفر�ص عليه لدى تعامله 
مع امل�صكالت. 

التقيد باأمناط حمددة للتفكري: كثرياً ما يذهب بع�صهم اإىل اختيار منط معني للنظر 	. 
اإىل الأ�صياء ثم يرتبط بهذا النمط مطوًل ل يتخلى عنه، كذلك قد ي�صعى بع�صهم اإىل افرتا�ص 

اأن هناك حاًل للم�صكالت يجب البحث عنه. 
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الت�صليم الأعمى لالفرتا�صات: وهي عملية يقوم بها العديد منا بغر�ص ت�صهيل حل 	. 
امل�صكالت، وتقليل الحتمالت املختلفة الواجب درا�صتها. 

عملية ح.  يف  الأ�صا�صية  الجتماعية  املعوقات  من  وهو  الأفكار:  تقومي  يف  الت�رصع 
التفكري الإبداعي، ومن العبارات التي عادًة ما تفتك بالفكرة يف مهدها ما ن�صمعه كثرياً عند 
طرح فكرة جديدة مثل: لقد جربنا الفكرة من قبل، من ي�صمن جناح هذه الفكرة؟ هذه الفكرة 

�صابقة جداً لوقتها، وهذه الفكرة لن يوافق عليها امل�صوؤولون. 
وميكن اأن ي�صيف الباحثون بع�ص املعوقات التي واجهتهم يف اأثناء القيام بطريقة 

الع�صف الذهني يف تنفيذ الربنامج تتلخ�ص فيما ياأتي: 
معوقات تتعلق مبزاجية الطالب بعدم �رصورة التعامل مع الآخرين.  -
ت�صعب عملية الع�صف الذهني يف بع�ص الأحيان، وتو�صعها ب�صكل كبري دون جدوى  -

من هذا الت�صعب يف حتقيق الهدف املطلوب. 
اإليها �صابقًا  - هناك �صعوبة يف التزام الطلبة دومًا بقواعد الع�صف الذهني امل�صار 

الأمر الذي يجعل املعلم متيقظًا دومًا لذلك، لتنبيه الطالب. 

احملور الثاني- التفكري الناقد: 

اأوالً- ماهيته:  ♦
اأعقد  اأو  اأرقى  التفكري، وهو  اأ�صكال  �صكل من  الناقد  التفكري  اأن  يرى جروان )1999( 
من عمليات التفكري الأ�صا�صية، وهو من املفاهيم الرتبوية املركبة التي تتداخل مع مفاهيم 
التفكري املختلفة، فينظر اإليه مرة على اأنه مواز للتفكري املجرد عند بياجيه، اأو م�صتوى التقومي 
عند بلوم )Bloom( ، ومرة اأخرى على اأنه مت�صابه مع اإ�صرتاتيجية حل امل�صكالت، واأبعد من 
وتعد  الإبداعي،  التفكري  اأو  ال�صتق�صاء  اأو  املنطقي  التفكري  اأنه  اأحيانًا على  اإليه  ينظر  ذلك 
اأدى  هذه الأ�صكال مرادفات ل�صيء واحد، على الرغم من الختالفات اجلوهرية بينها، مما 
�صاء ا�صتعماله  ب�صًا، ويجُ اإىل اأن ي�صبح م�صطلح التفكري الناقد من اأكرث امل�صطلحات الرتبوية لجُ
اأ�صلوب  التفكري وعملياته مثل:  من قبل كثري من الرتبويني عند حماولتهم حتديد مهارات 
املنطقي،  والتفكري  الوا�صح  والتفكري  التحليلي،  والتفكري  التاأملي  والتفكري  امل�صكالت  حل 
التفكري  عن  للتعبري  وا�صتخدامها  والتناق�ص  والتمييز  العيوب  وك�صف  امل�صتقبلي  والتفكري 
�رصورة  واإمنا  تربويًا،  خياراً  لي�ص  الناقد  التفكري  فاإن  وبالآتي   .  )1999 )جروان،  الناقد 
تربوية ل غنى عنها، ويعزى ذلك اإىل جملة من العتبارات منها اأن تنمية القدرة على هذا 
التفكري عند الطلبة توؤدي اإىل فهم اأعمق للمحتوى املعريف الذي يتعلمونه، ذلك اأن التعلم يف 
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اأ�صا�صه عملية تفكري، واأن التفكري يحول عملية اإك�صاب املعرفة من عملية خاملة اإىل ن�صاط 
ف�صي اإىل اإتقان اأف�صل للمحتوى واإىل ربط عنا�رصه بع�صها ببع�ص )عبيد، 2004( .  عقلي يجُ

ثانياً- اأهمية تعليم التفكري الناقد:  ♦
وعدم  وال�صتفهام  والبحث  الت�صاوؤل  روح  ت�صجيع  على  الناقد  التفكري  تعليم  يعمل 
الت�صليم باحلقائق دون القيام بالتحري اأو الكت�صاف، وهذا يوؤدي اإىل تو�صيع الآفاق العقلية 
اكت�صاب  على  وي�صجعهم  ذواتهم،  حول  ال�صيق  التمحور  عن  يبتعدون  وجعلهم  للمتعلمني 
العقلية  العمليات  وتو�صيع  مبتكرة،  تفكري  اأمناط  وتطوير  الأمور،  لتف�صري  جديدة  تطورات 
اخلربات  عن  والبتعاد  واملفاهيم،  املواقف  من  اأو�صع  رحاب  اإىل  بالنطالق  للمتعلمني 
التفكري  . ويوؤدي  احل�صية، وم�صاعدة املتعلمني يف تو�صيع نطاق خرباتهم )حبيب، 2003( 
الناقد اإىل مراقبة املتعلمني لتفكريهم و�صبطه، وبالآتي تكون اأفكارهم اأكرث دقة و�صحة، 
العاطفي  النقياد  عن  بعدهم  ويجُ اليومية  حياتهم  يف  القرارات  و�صع  يف  ي�صاعدهم  وهذا 
اإىل  الناقد يوؤدي  التفكري  اأن  . ويرى احلارثي )2001(  الراأي )غامن، 2004(  والتطرف يف 
تطوير تفكري الأ�صخا�ص لكي ي�صبحوا مو�صوعيني وغري متحيزين، يراعون الدقة والو�صوح 
على  تعتمد  ال�صاحلة  املواطنة  اأن   )2002( ال�رصور  وتوؤكد  القرارات.  اتخاذ  عند  والعدالة 
التفكري الناقد، لأن الفرد يكون قادراً على التعامل مع الكم الهائل من املعلومات، وقادراً 
على اإيجاد و�صيلة للحكم على م�صداقية هذه املعلومات، وبذلك اأ�صبح التفكري الناقد �صعاراً 
للعديد من رجال الرتبية والتعليم، لذلك عمد رجال الرتبية والتعليم اإىل القيام بالدرا�صات 
املعلم،  وتعليم  واملنهاج  التدري�ص  يف  الناقد  التفكري  مهارات  لتفعيل  املختلفة  والأبحاث 
فقد و�صع ريت�صارد بول )Pritchard Paul( كما هو م�صار اإلية يف )ال�رصور، 2002( نظرية 
للتفكري الناقد يف الرتبية تعطي طريقة لتطوير نظام التعليم، وجعل املدار�ص مكانًا لت�صجيع 

قدرات الأفراد على التفكري بعمق. 
ثالثاً- خ�سائ�س التفكري الناقد وحمدداته:  ♦

بغ�ص النظر عن الختالف يف نظرة العلماء للتفكري الناقد اإل اأن له بع�ص اخل�صائ�ص 
واملحددات التي يعرف بها، فقد اأ�صار �صعادة )2003( اإىل اأن باير )Beyer( ذكر اأن خ�سائ�س 

التفكري الناقد توفر ما ياأتي: 
القابليات العقلية املهمة: وتتمثل هذه القابليات بالت�صكك والعقل املتفتح وتقدير . 1

الدليل والهتمام بالدقة والو�صوح والنظر اإىل خمتلف وجهات النظر، وتغيري املواقف يف 
�صوء الأ�صباب اجلديدة. 
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املعايري املنا�صبة: يتطلب التفكري الناقد تطبيق املعايري املنا�صبة، وعلى الرغم من . 2
اجلدل القائم حول حاجة كل مادة درا�صية اإىل معايري خا�صة بها اإل اأن بع�ص هذه املعايري 

ميكن تطبيقها على جميع املواد. 
نوع من املحاولة: وتتمثل يف عبارة اأو مقرتح مدعوم بدليل، وهنا يت�صمن التفكري . 3

الناقد حتديد املجالت والعمل على تطبيقها وتطويرها. 
القواعد . 4 اأو  الأحكام  ا�صتنتاج  على  املقدرة  توافر  من  بد  ل  بال�صتنتاج:  الإهتمام 

العالقات  فح�ص  الأمر  يتطلب  ذلك  ولتحقيق  امل�صلمات،  من  اأكرث  اأو  واحدة  من  النهائية 
املنطقية بني البيانات واملعلومات املتوافرة. 

اأو . 5 الق�صية  اأو  الظاهرة  اإىل  الناقد  املفكر  ينظر  الأخرى:  النظر  بوجهات  الهتمام 
امل�صكلة من زوايا خمتلفة، اآخذاً يف اعتباره وجهات نظر الآخرين التي يجب ال�صتماع اإليها 

والإفادة منها، بهدف الو�صول اإىل قرار اأكرث دقة و�صوابًا يف نهاية الأمر. 
اأما املحددات التي ُيعرف بها التفكري الناقد فقد خل�سها امل�رضي )2003( فيما 

ياأتي: 
تفق عليها قبل البدء باإعطاء حكم اأو قرار. . 1 يحتاج التفكري الناقد اإىل اأدلة ومعايري يجُ
يف . 2 احلال  هي  كما  و�صارمة  حمددة  واأنظمة  قواعد  وفق  الناقد  التفكري  ي�صري  ل 

خطوات حل امل�صكالت واأ�صلوب البحث العلمي، واإمنا هي مموعة من املهارات الفعلية التي 
ل ت�صري وفق ن�صق معني. 

اإىل . 3 يهدف  واإمنا  قرار  اإعطاء  اأو  م�صكلة  الو�صول حلل  اإىل  الناقد  التفكري  يهدف  ل 
تطوير القدرات العقلية لدى الأفراد وفق منظومة مهارات تفكريية، بحيث ي�صدرون حكمًا اأو 

يتو�صلون اإىل راأي ب�صكل مو�صوعي دقيق. بعيد عن التحيز واملحاباة. 
ويرى احلارثي )2001( اأن التفكري الناقد يتحدد بثالثة جوانب هي: 

احلاجة اإىل الأدلة وال�صواهد التي تدعم الفكرة قبل احلكم على �صحتها. أ. 
وال�صواهد 	.  الأدلة  موثوقية  حتديد  يف  ت�صاعد  التي  املنطقي  البحث  اأ�صاليب  حتديد 

وتقدير مدى م�صاهمتها يف الو�صول اإىل النتائج املقبولة. 
مهارة توظيف الأ�صاليب والأدلة وال�صواهد ال�صابقة وا�صتخدامها يف تقومي الفكرة ت. 

ا�صتخدامًا منطقيا. 
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رابعاً- مهارات التفكري الناقد:  ♦
جلي�رص  و ن  ط�صو ا و �صع  و فقد   ، ة كثري قد  لنا ا لتفكري  ا ت  ا ر مها
منها:  الناقد  للتفكري  مهارات  عدة  على  احتوت  قائمة   )Watson  &  G laser,1991(
تقدير �صحة ال�صتنتاج من بني عدة بدائل، والتعرف اإىل الفرو�ص، واختبار �صحة نتائجها، 
منا�صبته  �صوء  يف  الدليل  اأو  املناق�صات  وتقومي  املعلومات،  وتف�صري  النتائج،  وا�صتنباط 
اإليه يف عبابنة )2002( ع�رص  امل�صار   )Beyer( باير  للق�صية املطروحة. وو�صع  واأهميته 
اخلرب  دقة  حتديد  والإدعاءات،  احلقائق  بني  التمييز  يف  تتمثل  الناقد،  للتفكري  مهارات 
عن  العالقة  ذات  املعلومات  وتييز  التنبوؤ،  على  والقدرة  امل�صادر،  �صدق  حتديد  و�صدقه، 
الغام�صة  الوا�صحة وفهم الأخبار واملناق�صات  الفر�صيات غري  العالقة، وتعريف  غري ذات 
التناق�صات املنطقية، وحتديد قوة املناق�صة واأهميتها، والتمييز بني  واملتداخلة، ومعرفة 
الدعاءات ذات القيمة، والإدعاءات غري ذات القيمة املعتربة وغري املعتربة. ومن الت�صنيفات 
احلديثة ت�صنيف فاي�صون )Faison( امل�صار اإلية يف )�صو�صن، 2008( والذي يرى باأن هذه 

املهارات تتكون من: 
)املالحظات . 1 طريق  عن  املعاين  تو�صيح  الرموز،  فك  الإ�صتيعاب:  اأو  التف�صري 

امل�صفوفات، اجلداول( . 
طريق . 2 عن  وحتليلها   ، )الطروحات(  املقولت  تعرف  الأفكار،  فح�ص  التحليل: 

)عنا�رص التفكري، الإن�صات، البيانات، الت�صنيف( . 
اأو الإ�صاعات عن طريق )طرح . 3 التقومي: تقومي احلجج، الإدعاءات، تقومي املقولت 

الأ�صئلة، امل�صداقية، املعقولية، الثقة( . 
تنظيم الذات: نقد الذات، واإ�صالح الذات عن طريق: )النقد الذاتي، والتغيري، وتعرف . 4

الأخطاء ال�صخ�صية يف التفكري( . 
ومهما كان نوع مهارات التفكري الناقد، يوؤكد الباحثون على توظيف مهارات التفكري 
وهذه  املحلي،  املجتمع  خدمة  يف  الفاعلة  امل�صاهمة  بهدف  اليومية  احلياة  يف  الناقد 
املهارات يجب اأن تكون مهارات علمية تعلميه عملية، لتمكن الطلبة من اإعادة بناء وتنظيم 

وتقومي املعلومات التي در�صوها يف املنهاج. 
خام�ساً- اأ�ساليب تنمية التفكري الناقد:  ♦

اقرتح نيدلز )Needles( امل�صار اإليه يف )العتوم، وعالونة، وجراح، واأبو غزال، 2005( 
مهارات اأو اأ�صاليب عدة من �صاأنها العمل على تنمية التفكري الناقد ومنها: 
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للربهان  - الرئي�صية  الأجزاء  حتديد  يف  �صهم  يجُ مما  دقيقا،  حتديدا  امل�صكالت  حتديد 
والدليل. 

اإدراك وجه ال�صبه والختالف بني املو�صوعات والأ�صياء، وهذا معناه القدرة على  -
الت�صنيف والتمييز. 

حتديد مو�صوعات ذات �صلة باملو�صوع وترتيبها ح�صب درجة ارتباطها باملو�صوع  -
واأهميتها. 

�صياغة مموعة من الأ�صئلة من �صاأن الإجابة عليها حتقيق فهم اأعمق للم�صكلة.  -
املالحظات  - نوعية  على  للحكم  مو�صوعية  معايري  مموعة  اأو  معيار  تقدمي 

وال�صتنتاجات. 
حتديد مدى ارتباط املو�صوعات والرموز ببع�صها وبامل�صكلة عمومًا.  -
دقة  - على  واحلكم  اإختزالها  وحماولة  املتكررة،  ال�صيغ  تييز  على  العمل  تركيز 

وموثوقية امل�صادر. 
تييز الإجتاهات والت�صورات والروؤى املختلفة التي تعالج امل�صكلة.  -
حتديد البيانات واحلكم على مدى كفايتها يف معاجلة امل�صكلة.  -
توقع النتاجات املمكنة واملحتملة ملختلف الظروف والأحداث التي حتيط بامل�صكلة  -

مو�صع التفكري. 
القدرة على تييز واإ�صتب�صار احللول التي مل تظهر �رصاحًة بالربهان والدليل.  -

وميكن تنمية التفكري الناقد لدى املتعلمني من خالل ثالثة اأ�صاليب هي )احليلة، 2002; 
 : ),Wakefield,1996 Smith, 1999 Cotton ; 1999; ;2005 ،غامن، 2004; قطامي

Ú  :االأ�سلوب االأول- امل�ستقل اأو املبا�رض يف تعليم التفكري الناقد
املنهاج  خارج  م�صتقلة  مادة  باعتباره  الناقد  التفكري  بتعليم  الأ�صلوب  هذا  ويتمثل 
من  النوع  بهذا  خا�صة  برامج  طريق  عن  الدرا�صية  املواد  من  كغريها  در�ص  تجُ الدرا�صي، 
التي  اجلوانب  من  كثري  يف  الطلبة  بتفكري  الإرتقاء  اإىل  الربامج  هذه  تهدف  حيث  التفكري، 
تتعدى التح�صيل. ويرى دعاة هذا الأ�صلوب باأن الهتمام بالتفكري ب�صكل مبا�رص يركز على 
املهارة الفكرية ولي�ص على املحتوى الدرا�صي، فالرتكيز على املحتوى ي�صكل معوقًا اأمام 
 )DeBono( تنمية املهارات الفكرية الإبداعية لدى الطلبة. ومن اأن�صار هذا الأ�صلوب ديبونو

 . )Pogrow( وبوغرو )Costa( وكو�صتا
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Ú  الدرا�سي املنهاج  خالل  من  الناقد  التفكري  تعليم  اأ�سلوب  الثاين:  االأ�سلوب 
)اأ�سلوب الدمج( :  

ويتمثل هذا الأ�صلوب بتعليم التفكري الناقد من خالل املناهج الدرا�صية. ويرى دعاة 
اأن تعليم التفكري الناقد من خالل املنهاج الدرا�صي اأف�صل من التفكري الناقد  هذا الأ�صلوب 
الق�صايا  لبع�ص  تف�صري  اإيجاد  يف  ي�صاهم  لأنه  الدرا�صية؛  املناهج  خارج  م�صتقلة  كمادة 
هذا  اأن�صار  ومن  التعليمية.  ال�صعوبات  بع�ص  على  التغلب  يف  وي�صاعد  الدرا�صية،  باملواد 

 . )Baum( وبوم )Gough( الأ�صلوب جاو
Ú  بني )اجلمع  الناقد  التفكري  تعليم  يف  املعريف  االأ�سلوب  الثالث:  االأ�سلوب 

االأ�سلوبني ال�سابقني( : 
وفيه يكون تعليم التفكري الناقد بو�صفه مادة م�صتقلة اإ�صافة اإىل ت�صمني مهاراته اإىل 
الناقد من خالل املهمات املوجودة يف  التفكري  الدرا�صي. كما يتم تعلم مهارات  املحتوى 

احلياة الواقعية مثل اإنتاج امل�صاريع ذات �صلة باحلياة اليومية. 
�ساد�ساً- املعوقات التي تواجه تنمية التفكري الناقد:  ♦

والأ�صباب  املعوقات  من  عدد  وجود  اإىل   )2007( وب�صارة  واجلراح،  العتوم،  اأ�صار 
واحلالت التي توؤدي اإىل ف�صل عملية تنمية التفكري الناقد وهي: 

اإنخفا�ص م�صتوى الدافعية للتعلم والإبداع. . 1
تدين م�صتوى املثابرة واملناق�صة والأن�صطة والطموح من قبل الطلبة. . 2
يولد . 3 مما  الإتقان،  درجة  اإىل  ت�صل  عملية  مواقف  اإىل  الأفكار  حتويل  �صعوبة 

الإح�صا�ص بالإحباط والرتاجع. 
عدم انتباه الطلبة داخل الغرفة ال�صفية، مما يولد الت�صتت يف الرتكيز. . 4
تعيينهم كمعلمني . 5 الرتبية قبل  يتلقاه طلبة كليات  التي  والدورات  التدريبات  قلة 

للمدار�ص يف تعليم التفكري. 
وي�سيف الباحثون معوقات اأخرى تتلخ�س مبا ياأتي: 

عدم لفت نظر الطلبة مل�صاألة التفكري باأنواعه، وعلى راأ�صه التفكري الناقد من قبل . 1
املعلمني يف اأثناء اإعطاء الدرو�ص. 

القيام باملهارة ويف كيفية �رصح املهارة وتطبيقها من قبل . 2 �صوء فهم متطلبات 
املعلم والطالب. 

اللتزام مبا هو موجود وعدم التطلع اإىل ما وراء الأمور. . 3
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دراسات سابقة: 
واأثره يف تنمية  الذهني،  الع�صف  اإىل مو�صوع  ال�صابقة  الدرا�صات  العديد من  تطرقت 
التفكري الناقد، وحظيت بع�ص احلقول املعرفية باهتمام كبري بهذا املو�صوع يف حني مل تلق 
الدرا�صات املتخ�ص�صة يف العلوم مثل هذا الهتمام الكبري، مما دفع الباحثني اإىل التعريف 
ببع�ص الدرا�صات القريبة من مو�صوع بحثهما، والتي ا�صتفادا منها يف ت�صميم البحث، ويف 

اإثراء اإطاره النظري، وفيما ياأتي بيان لأهمها: 

أوالً- الدراسات العربية: 

اأجرى الزعبي )2003( درا�صة هدفت اإىل اختبار اأثر كل من طرق الكت�صاف املوجه، 
من  الفقه  وحدة  يف  والتح�صيل  الناقد  التفكري  تنمية  يف  الذهني  والع�صف  واملناق�صة، 
الثامن الأ�صا�صي يف لواء الكورة، وتكونت عينة  مقرر الرتبية الإ�صالمية لدى طلبة ال�صف 
 )8( على  موزعني  الأ�صا�صي،  الثامن  ال�صف  ميثلون  ومتعلمة  متعلمًا   )199( من  الدرا�صة 
ولتحقيق  مموعات،  اأربع  اإىل  ع�صوائية  بطريقة  وق�صموا  مدار�ص،  اأربع  يف  درا�صية  �صعب 
الهدف من الدرا�صة، اأعدت اأدوات البحث املكونة من الربنامج التعليمي واختبار التح�صيل 
املعريف واختبار التفكري الناقد، وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل وجود اأثر وا�صح للطرائق الثالث: 
)الكت�صاف واملناق�صة والع�صف الذهني( يف التح�صيل وتنمية التفكري الناقد بغ�ص النظر 
عن اجلن�ص وعدم وجود اأثر ذي دللة اإح�صائية للتفاعل بني اجلن�ص و الطريقة يف كل من 
اختبار التح�صيل )املبا�رص( ، واختبار التفكري الناقد )املبا�رص( كذلك اأظهرت نتائج الدرا�صة 
وجود اأثر ذي دللة اإح�صائية للتفاعل بني اجلن�ص والطريقة يف كل من الختبار التح�صيلي 
البعدي )املوؤجل( واختيار الناقد البعدي )املوؤجل( . واإن درجة التح�صن يف التفكري الناقد 
الناحية  من  الذكور  عند  منها  اأعلى  كانت  الإناث  عند  التجربة(  بعد  و  )قبل  والتح�صيل 

الإح�صائية. 
الذهني  الع�صف  اإ�صرتاتيجيتي  اأثر  معرفة  اإىل  فهدفت   )2007( الدليمي  درا�صة  اأما 
املرحلة  طلبة  لدى  الناقد  والتفكري  الكتابي  التعبري  مهارات  تنمية  يف  التعاوين  والتعلم 
الثانوية ولتحقيق اأهداف الدرا�صة اأختار الباحثون )176( طالبا وطالبة من طلبة ال�صف 
 -2005( الدرا�صي  العام  يف  التعليمية  الكرك  منطقة  مدار�ص  من  العلمي،  الثانوي  الأول 
2006( منهم )87( طالبًا و )89( طالبة وقد وزع الطلبة ع�صوائيا على ثالث مموعات. 
الكتابي  التعبري  تدري�ص  يف  للمعلم  ودليال  الكتابي،  التعبري  يف  اختباراً  الباحثون  واأعد 
لنتائج  الدرا�صة  تو�صلت  وقد  التعاوين،  والتعلم  الذهني  الع�صف  ا�صرتاتيجيتي  با�صتخدام 
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من اأهمها وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α = 0.05( يف اكت�صاب 
الع�صف  اإ�صرتاتيجيتْي  اإىل  تعزى  الثانوي  الأول  ال�صف  طلبة  لدى  الناقد  التفكري  مهارات 
الع�صف  اإ�صرتاتيجية  ل�صالح  العتيادية  الطريقة  مع  باملقارنة  التعاوين  والتعلم  الذهني 

الذهني. 
الذهني يف  الع�صف  ا�صتخدام  اأثر  اإىل قيا�ص  وهي درا�صة هدفت   ،  )1998( دمياطي 
تدري�ص التاريخ يف تنمية التفكري لدى طالبات املرحلة املتو�صطة باملدينة املنورة، وتكونت 
والأخرى  جتريبية  اإحداهما  مموعتني  اإىل  تق�صيمهن  مت  طالبة،   )73( من  الدرا�صة  عينة 
ال�صابطة،  املجموعة  على  التجريبية  املجموعة  تفوق  الدرا�صة  نتائج  واأظهرت  �صابطة، 

واأت�صح اأن اأ�صلوب الع�صف الذهني له تاأثريه الفاعل يف تنمية التفكري. 
واأجرى �سليمان )1999( درا�صة هدفت اإىل التعرف اإىل اأثر طريقة الع�صف الذهني يف 
تنمية التفكري الناقد يف مادة الفل�صفة لدى املرحلة الثانوية يف م�رص، وتكونت عينة الدرا�صة 
الباحثون  وطبق  �صابطة،  كمجموعة  طالبًا   )32( و  جتريبية  كمجموعة  طالبًا   )30( من 
وال�صابطة،  التجريبية  املجموعة  على  وبعدي  قبلي  الناقد  للتفكري  )كورنيل(  اختباراً 
ال�صابطة  املجموعة  اإح�صائية بني  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  الدرا�صة  نتائج  واأظهرت 
الذهني قبل  بالع�صف  التي در�صت  التجريبية  التقليدية واملجموعة  بالطريقة  التي در�صت 
التدري�ص. ووجود فروق ذات دللة اإح�صائية بني املجموعة ال�صابطة التي در�صت بالطريقة 
ل�صالح  التدري�ص  بعد  الذهني  بالع�صف  در�صت  التي  التجريبية  واملجموعة  التقليدية 

املجموعة التجريبية. 
بينما اأجرى احلربي )2002( درا�صة هدفت اإىل قيا�ص اأثر ا�صتخدام الع�صف الذهني يف 
تنمية التفكري الناقد، والتح�صيل الدرا�صي لدى عينه مكونة من )63( طالبًا من طالب ال�صف 
م الطلبة اإىل مموعتني:  �صِّ الأول الثانوي ملادة الأحياء يف اململكة العربية ال�صعودية، حيث قجُ
اأحدهما �صابطة والأخرى جتريبية، واأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�صائية بني 
متو�صط التح�صيل البعدي لالأهداف املعرفية من ت�صنيف بلوم ل�صالح املجموعة التجريبية 

التي در�صت با�صتخدام الع�صف الذهني. 
درا�صة الدو�رضي )2005( وهدفت اإىل ا�صتق�صاء اأثر كل من طريقتي ال�صتق�صاء والع�صف 
الذهني يف تنمية التفكري الناقد يف الدرا�صات الجتماعية لدى طالب املرحلة الثانوية يف 
دولة قطر، حيث اختريت عينة مكونة من )60( طالبًا ل�صعبتني موزعتني بالطريقة الع�صوائية 
الأوىل مكونة من )30( طالبًا در�صت بالطريقة ال�صتق�صائية، واملجموعة الثانية مكونة من 
)30( طالبًا در�صت بطريقة الع�صف الذهني. وقد ا�صتخدم اختبار التفكري الناقد بالعتماد 
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اإح�صائية لكل من  اأثر ذي دللة  وتو�صل اإىل وجود   )Beyer,1985( اإ�صرتاتيجية باير  على 
طريقة ال�صتق�صاء والع�صف الذهني يف تنمية جميع مهارات التفكري الناقد. 

ثانياً- الدراسات األجنبية: 

مقرتح  برنامج  اأثر  معرفة  اإىل  هدفت  درا�صة   )Darayseh ,2003( دراي�سة  اأجرى 
مبني على اإ�صرتاتيجيتي اخلريطة الدللية والع�صف الذهني يف تطوير الجتاهات والقدرة 
الكتابية باللغة الإجنليزية لطلبة ال�صف الأول الثانوي العلمي، وتقومي الدور الذي توؤديه هذه 
ال�صرتاتيجيات يف الرتقاء باجتاهاتهم نحو الكتابة يف منطقة الرمثا، حيث تكون متمع 
الدرا�صة من طلبة ال�صف الأول الثانوي العلمي كافة يف املدار�ص احلكومية التابعة ملديرية 
 )212( من  الدرا�صة  عينة  وتكونت   2003  /2002 الدرا�صي  العام  يف  الرمثا  لواء  تربية 
اختريت ع�صوائيًا، وقد  لالإناث  للذكور، وثالث  �صعب  متعلمًا ومتعلمة، موزعني على ثالث 
تكونت املجموعة التجريبية من �صعبتني للذكور و�صعبتني لالإناث، بينما تكونت املجموعة 
ال�صابطة من �صعبة للذكور واأخرى لالإناث، وقد تو�صلت الدرا�صة لنتائج من اأهمها، وجود 

فروق دالة اإح�صائيًا ل�صالح املجوعة التجريبية التي مت تدري�صها وفقًا للربنامج املقرتح. 
 )IGP( التي هدفت اإىل درا�صة اأثر اإ�صرتاتيجية )Kochery, 2003( ودرا�صة كوت�رضي
التوجيه  اأي   Individual Orientation–Group Interactions –Personal Reflection
الفردي والتفاعل اجلماعي وانعكا�ص التفاعالت ال�صخ�صية يف اإنتاج وتوليد اأفكار جديدة، 
واإ�صرتاتيجية )IGP( هي اإ�صرتاتيجية معدلة لإ�صرتاتيجية الع�صف الذهني تقوم على ثالث 
مراحل لالأفكار هي: التوجيه الفردي، والتوجيه الذي يقوم على تفاعالت جزء من املجموعة 
اأو اجلماعة، والتوجيه الذي يقوم على التفكري )النعكا�ص( ، وهو تفكري نا�صئ عن خ�صائ�ص 
الفرد ال�صخ�صية، وهذه املراحل الثالث ت�صمح للم�صاركني يف اإنتاج اأفكار جديدة مبفردهم، 
ولو اأعطينا الوقت الكايف لهذه الطريقة ف�صوف نتوقع اأن تعمل على حت�صني الأفكار خا�صة 
لدى امل�صاركني ممن يتمتعون مب�صتوى عاٍل من الفهم و الإدراك حيث اأجريت الدرا�صة على 
اأوجدت  الإ�صرتاتيجية  اأن هذه  النتائج  واأظهرت   ، )عال/ منخف�ص(  اإدراك  طالب من ذوي 
عدداً كبرياً من الأفكار املبتكرة على عك�ص الطريقة املعتادة كما اأن الطلبة الذين يتمتعون 

مب�صتوى عاٍل من الإدراك اأنتجوا عدداً اأكرث واأف�صل من الأفكار اجلديدة. 
ودرا�صة وولرت )Walter, 2004( وهي درا�صة بحثت يف اأهمية �صوؤال الطالب للطالب 
بتوليد اأكرب عدد من احللول يف الفهم الريا�صي والعمل يف مهمات مفتوحة النهاية عندما 
الريا�صية وو�صعها. وتكونت  النماذج  اإ�صرتاتيجيات بناء  الثانوية  يناق�ص طالب املدار�ص 
عينة الدرا�صة من �صتة طالب من املرحلة الثانوية يعملون معًا كمجموعة يف مو�صوعات 
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دِّدت  ما قبل التفا�صل لدرا�صة تفكري الطلبة الريا�صي، واإيجاد الرباهني وتقومي احلجج. وحجُ
التقطت ونقلت ت�رصفات و�صلوكيات  الأحداث املهمة والتعريف بها مب�صاهد فيديو معينة 
الطلبة  باأ�صئلة  ال�صلة  اأن�صطة وثيقة  الطلبة عن طريق  معينة كالمية وغري كالمية، وتوبع 
اأ�صا�صًا يف حتفيز  اأنها كانت  بع�صهم بع�صًا، من خالل تنوع الأ�صئلة والأفكار التي ك�صفت 
املمار�صة  يف  مهمة  تطبيقات  الدرا�صة  لهذه  واأن  بهم،  خا�ص  ريا�صي  فهم  لبناء  الطلبة 
كن املتعلمني النا�صجني من التفكري نقديًا والبحث عن اإجابات لأ�صئلتهم.  والن�صاط ال�صفي ميجُ

إجراءات الّدراسة: 

ُمتمع الّدراسة: 

تكون متمع الدرا�صة احلالية من جميع طالب ال�صف ال�صابع الأ�صا�صي الذكور الذين 
يدر�صون مادة العلوم يف مديرية الرتبية والتعليم ملحافظة البلقاء خالل الف�صل الدرا�صي 
 )13( على  موزعني  طالب،   )1308( وعددهم   2011  /2010 الدرا�صي  العام  من  الأول 

مدر�صة ح�صب الإح�صائيات التي ح�صل عليها الباحثون من املنطقة التعليمية املعنية. 

عّينة الّدراسة: 

تكونت عينة الدرا�صة من )60( طالبًا من طالب ال�صف ال�صابع الأ�صا�صي الذين يدر�صون 
تربية  ملديرية  التابعتني  للبنني  الثانوية  وماح�ص  الفحي�ص  مدر�صتي  يف  العلوم  مادة 
واختريت  الدرا�صي 2010/ 2011.  العام  من  الأول  الدرا�صي  الف�صل  وذلك خالل  البلقاء، 
مدر�صة  من  طالبًا   )30( التجريبية  املجموعة  عدد  فكان   ، )ع�صوائية(  بطريقة  املدر�صتان 
الفحي�ص الثانوية للبنني حيث ت�صم املدر�صة )2( �صعبتني لل�صف ال�صابع، ووزعتا ع�صوائيًا 
التي �صمت )30( طالبًا، وعدد  التجريبية  )اأ( املجموعة  ال�صعبة  القرعة؛ مثلت  وعن طريق 
املجموعة ال�صابطة )30( طالبًا من مدر�صة ماح�ص الثانوية للبنني التي ت�صم )3( �صعب 
لل�صف ال�صابع وزِّعت ع�صوائيًا وعن طريق القرعة؛ مثلت ال�صعبة )ب( املجموعة ال�صابطة، 

وقد توزعت عّينة الّدرا�صة ح�صب اجلدول الآتي: 
الجدول )1( 

 يبّين توزيع أفراد عّينة الّدراسة تبعًا لطريقة التدريس والمجموعة

ال�سعبةالعددا�سم املدر�سة طريقة التدري�ساملجموعة

اأ30مدر�صة الفحي�ص الثانوية للبننيالربنامج التدريبي جتريبية
ب30مدر�صة ماح�ص الثانوية للبننيالربنامج العادي�صابطة
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إجراءات التكافؤ:

للتاأكد من تكافوؤ املجموعتني يف م�صتوى التفكري الناقد طبِّق اختبار التفكري الناقد 
اجُ�صتخدمت املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية واختبار  »الختبار القبلي« حيث 
)T- test( لعينتني م�صتقلتني لبيان دللة الفرق بني كل متو�صطني لأداء الطلبة على كل مال 
من مالت اختبار التفكري الناقد القبلية، وح�صب متغري املجموعة )التجريبية وال�صابطة( 

واجلدول )2( يبني ذلك: 
الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )T- test( ألداء الطلبة على اختبار التفكير الناقد 
القبلي الكلي وفي كل مجال من مجاالته وحسب متغير المجموعة )التجريبية والضابطة( . 

عدد املجموعةاملجال
الطلبة

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوى قيمة تاملعياري

الداللة

الدقة يف فح�ص 
الوقائع

302.690.626 ال�صابطة
 -0.399 0.693

302.740.583 التجريبية

ال�صتدلل
302.700.609 ال�صابطة

0.4560.653
302.670.611 التجريبية

تقومي احلجج
302.670.647 ال�صابطة 

0.6440.522
302.560.649 التجريبية

ال�صتنتاج
302.690.534 ال�صابطة 

 -0.6370.527
302.750.582 التجريبية

التفريق بني الراأي 
واحلقيقة

302.800.356 ال�صابطة 
0.7440.462

302.720.518 التجريبية

الت�صنيف
302.800.356 ال�صابطة

0.4150.685
302.780.496 التجريبية

ا�صتطالع بع�ص جوانب 
ال�صخ�صية

302.930.286 ال�صابطة 
0.9290.354

302.850.560 التجريبية

الكلي
3019.430.495 ال�صابطة 

1.2740.209
3019.170.644 التجريبية

 )α ≥ 0.05( دالة عند مستوى داللة 
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يتبني من اجلدول )2( ما ياأتي: عدم وجود فرق ذي دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة 
الإح�صائية )α ≤ 0.05( بني متو�صطي اأداء الطلبة على )اختبار التفكري الناقد القبلي الكلي 
ويف كل مال من مالته( وح�صب متغري املجموعة، حيث بلغت قيمة ت )1.274( وبدللة 
الإح�صائية )0.209( ؛ مما يدل على تكافوؤ مموعتْي الدرا�صة )التجريبية وال�صابطة( على 

)اختبار التفكري الناقد القبلي الكلي ويف كل مال من مالته( . 
وبذلك تبني نتائج التحليل يف اجلدول )2( تكافوؤ املجموعتني ال�صابطة والتجريبية 
يف الختبار القبلي الكلي ويف كل مال من مالته، مما يدل على تكافوؤ املجموعتني يف 

اختبار التفكري الناقد القبلي ويف كل مال من مالته. 

أداتا الّدراسة: 

م الباحثون اأداتني هما: الربنامج التدريبي واختبار التفكري الناقد  �صمَّ
الأ�صا�صية أ.  الذهني  الع�صف  ا�صرتاتيجيات  على  ا�صتمل  وقد  التدريبي:  الربنامج 

والتي تهدف اإىل تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة. 
اختبار التفكري الناقد: يهدف اإىل الك�صف عن مدى امتالك الطلبة ملهارات التفكري 	. 

الناقد التي حددها الباحثون وهي: الدقة يف فح�ص الوقائع، وال�صتدلل، وتقومي احلجج، 
وال�صتنتاج، والتفريق بني الراأي واحلقيقة، والت�صنيف، وا�صتطالع بع�ص جوانب ال�صخ�صية

صدق أداتي وثباتهما: 

ال�سدق: . 1
ر�ص الربنامج على ع�رصة حمكمني من اأع�صاء هيئة التدري�ص يف اجلامعات: عمان  عجُ
م�صكورين  قاموا  اّلذين  الأو�صط  وال�رصق  طالل،  بن  واحل�صني  التطبيقية،  والبلقاء  العربية 
الدرا�صة وبناًء على ما  الربنامج من حيث مالءمته لأغرا�ص  باإبداء وجهات نظرهم حول 

وردنا من مالحظات اأجري التعديل عليه بالإ�صافة اأو احلذف اأو اإعادة ال�صياغة. 
مدى  حتديد  منهم  طلب  حمكمني،  ع�رصة  على  عر�ص  فقد  الناقد  التفكري  اختبار  اأما 
تثيل كل فقرة للبعد الذي اندرجت حتته ومدى �صحة ال�صياغة اللغوية للعبارات والفقرات 
وو�صوحها، ومدى مالءمة البدائل )املموهات( لكل عبارة، والتاأكد من �صحة املحتوى العلمي 
اأية تعديالت اأخرى منا�صبة يرون �رصورة اإجرائها  لب من املحكمني اإقرتاح  لالأداة. كما طجُ
الفقرات  اللغوية لبع�ص  دِّلت ال�صياغة  على عبارات الأداة وفقراتها. وبناًء على ذلك فقد عجُ
والعبارات، وا�صتبدلت العبارات والفقرات التي اأ�صار اإليها املحكمون، وبعد التحقق من �صدق 
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املحتوى لالختبار عن طريق التحكيم، تاأكد الباحثون من �صدق الختبار من خالل اإيجاد 
ال�صدق العاملي، ويبني اجلدول )3( ت�صبع كل جانب )البعد( اختبار بالعامل العام )التفكري 
الناقد( ، الذي مت اإيجاده من خالل اإجراء التحليل العاملي للدرا�صة ال�صتطالعية التي قام 

بها الباحثون على عينة تكونت من )31( طالبًا من متمع الدرا�صة ومن خارج عينتها. 

الجدول )3( 

جدول معامات تشبع الجوانب )األبعاد( بالعامل العام )التفكير الناقد( 

1234567البعد

0.810.680.630.690.700.770.58العامل العام

يت�صح من اجلدول اأن معامالت ت�صبع اجلوانب )الأبعاد( بالعامل العام )التفكري الناقد( 
، تعدُّ ذات دللة اإيجابية ل�صدق الأداة و�صالحيتها للقيا�ص يف الدرا�صة. 

الثبات: . 2
بتطبيق الختبار على   )Test- Retest Method( اإعادة الختبار  الباحثون  ا�صتخدم 
عينة ع�صوائية مكونة من )31( طالبًا يف ال�صف ال�صابع الأ�صا�صي من متمع الدرا�صة )ومن 
اأعيد  اأ�صبوعني  الطلبة كفئة عليا، وبعد  واأخذ 25% كفئة دنيا و25% من   ، خارج عينتها( 
)بري�صون( لالختبار ككل  الإعادة  ثبات  وبلغ معامل  نف�صها،  العينة  الختبار على  تطبيق 

)0.86( ، مما يدل على اأن الختبار حقق درجة مقبولة من الثبات.
كما ا�صتخدم الباحثون معامل الت�صاق الداخلي )معامل كرونباخ الفا( لالختبار ككل 
�صبت معامالت �صعوبة فقرات الختبار وتييزها وبلغت معامالت  وبلغت قيمته )0.94( وحجُ
ال�صعوبة بني )0.27 –0.77( يف حني تراوحت قيم معامالت التمييز بني )0.36– 0.82( 
ودلت هذه القيم على وجود عالقة ايجابية ت�صري اإىل درجة مقبولة من الت�صاق الداخلي بني 

الأبعاد والدرجة الكلية وجميعها مقبولة لغايات هذه الدرا�صة. 

نتائج الّدراسة ومناقشتها: 
اأوًل- النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول واّلذي ن�صه: »هل هناك فرق دال اإح�صائيًا  ◄

واملجموعة  ال�صابطة  املجموعة  درجات  متو�صطي  بني   )α ≤ 0.05( دللة  م�صتوى  عند 
التجريبية يف اختبار التفكري الناقد البعدي الكلي، ويف كل مال من مالته؟ « واختبار 
عند  اإح�صائيًا  دال  فرق  هناك  يوجد  ل   « على:  تن�ص  التي  عنه،  املنبثقة  الأوىل  الفر�صية 
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م�صتوى دللة )α ≤ 0.05( بني متو�صطي درجات املجموعة ال�صابطة واملجموعة التجريبية 
يف اختبار التفكري الناقد البعدي الكلي ويف كل مال من مالته.«

اجُ�صتخدمت املتو�صطات احل�صابية  لالإجابة عن �صوؤال الدرا�صة الأول واختبار فر�صيته 
والنحرافات املعيارية واختبار )T- test( لعينتني م�صتقلتني، وذلك ملعرفة دللة الفروق 
من  مال  كل  ويف  الكلي،  البعدي  الناقد  التفكري  اختبار  على  الطلبة  اأداء  متو�صطي  بني 

مالته، وح�صب متغري املجموعة )التجريبية وال�صابطة( ، واجلدول )4( يبني ذلك: 
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )T- test( ألداء الطلبة على اختبار التفكير الناقد 
البعدي الكلي وفي كل مجال من مجاالته وحسب متغير المجموعة )التجريبية والضابطة( 

عدد املجموعةاملجال
الطلبة

املتو�سط 
احل�سابي

االإنحراف 
م�ستوى قيمة تاملعياري

الداللة

الدقة يف فح�ص الوقائع
303.080.75ال�صابطة

3.0050.004
303.270.68التجريبية

الإ�صتدلل
303.590.79ال�صابطة

3.1840.003
303.770.65التجريبية

تقومي احلجج
303.150.94ال�صابطة 

2.8480.006
303.410.88التجريبية

الإ�صتنتاج
303.160.58ال�صابطة 

2.790.007
303.320.53التجريبية

التفريق بني الراأي واحلقيقة
302.910.67ال�صابطة 

4.6350.0001
303.240.68التجريبية

الت�صنيف
303.050.73ال�صابطة

4.4870.0003
303.370.69التجريبية

ا�صتطالع بع�ص جوانب 
ال�صخ�صية

303.180.97ال�صابطة 
2.0780.038

303.390.85التجريبية

الكلي
3022.060.54ال�صابطة 

3.6550.0005
3023.690.58التجريبية

 )α ≥ 0.05( دالة عند مستوى داللة 



39

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون )1( - تشرين 

يتبني من اجلدول )4( وجود فرق ذي دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة الإح�صائية 
)α ≤ 0.05( بني متو�صطي اأداء الطلبة على )اختبار التفكري الناقد البعدي الكلي ويف كل 
)الذين  التجريبية  املجموعة  اأداء  ول�صالح  املجموعة  متغري  وح�صب  مالته(  من  مال 
ح�صابي  مبتو�صط  الذهني(  الع�صف  على  املبني  التدريبي  الربنامج  با�صتخدام  در�صوا 
)23.69( مقابل )22.06( لأداء املجموعة ال�صابطة، حيث بلغت قيمة ت )3.655( وبدللة 

الإح�صائية )0.0005( .
ولقد اأظهرت النتائج بالرجوع للجدول )2( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند 
م�صتوى الدللة )α ≤ 0.05( بني متو�صطي اأداء املجموعة ال�صابطة والتجريبية على اختبار 
التفكري الناقد القبلي الكلي ا�صتناداً اإىل قيمة )ت( املح�صوبة، حيث بلغت )1.274( وبدللة 
الإح�صائية )0.209( ، مما يدل على اأن مموعتي الدرا�صة متكافئتان قبل البدء يف تطبيق 
اأكدت على عدم  التي  �صليمان )1999(  النتيجة مع درا�صة  التدريبي.وتتفق هذه  الربنامج 
وجود فروق ذات دللة اإح�صائية بني املجموعتني »التجريبية وال�صابطة« قبل التدري�ص.
وتعد هذه النتيجة منطقية نوعًا ما لعدم تلقي اأفراد املجموعتني برامج تدريبية متخ�ص�صة 
يتدربون عليها يف مواقف علمية خمتلفة لرفع م�صتوى التفكري الناقد لديهم.لكن بعد تطبيق 
دللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت  الربنامج 
)α ≥ 0.05( بني متو�صطي درجات املجموعة ال�صابطة واملجموعة التجريبية يف اختبار 
التفكري الناقد البعدي الكلي، ويف كل مال من مالته.اإذ يالحظ من اجلدول )4( وجود 
املجالت،  جميع  يف  والتجريبية  ال�صابطة  املجموعتني  متو�صط  بني  اإح�صائيًا  دال  فرق 
اأن الفرق يعزى اإىل الربنامج التدريبي، وهذه النتيجة تدل على رف�ص الفر�صية  مما يوؤكد 
ال�صفرية وقبول البديلة.فقد حدث حت�صن لدى املجموعة التجريبية التي طبق عليها الربنامج 
التدريبي، وكانت قيمة )ت( املح�صوبة بالن�صبة للفرق بني متو�صطي مموعتي الدرا�صة على 
الختبار التفكري الناقد البعدي الكلي ح�صب متغري املجموعة )3.653( وبدللة اإح�صائية 
الدللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  يعني  مما   ،  )0.0004 (
α ≥ 0.05( بني متو�صط اأداء املجموعة ال�صابطة، وبني متو�صط اأداء املجموعة التجريبية  (
على اختبار التفكري الناقد البعدي الكلي بعد تثبيت اأثر اختبار التفكري الناقد القبلي الكلي، 
هذه  التدريبي.وتتفق  الربنامج  در�صت  التي  التجريبية  املجموعة  ل�صالح  الفرق  وكان 
تاأثريه  له  الذهني  الع�صف  اأ�صلوب  اأن  اأظهرت  التي   )1998( دمياطي  درا�صة  مع  النتيجة 
الفاعل يف تنمية التفكري ب�صكل عام، ويف هذه الدرا�صة التفكري الناقد ب�صكل خا�ص، وكذلك 
درا�صة �صليمان )1999( التي اأكدت على وجود فروق ذات دللة اإح�صائية بني املجموعتني: 
»التجريبية وال�صابطة« التي در�صت بالطريقة التقليدية والتجريبية التي در�صت بالع�صف 
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من  كل  درا�صة  مع  اأي�صًا  التجريبية.واتفقت  املجموعة  ل�صالح  التدري�ص  بعد  الذهني 
احلربي )2002( ودراي�صة )Darayseh ,2003( ل�صالح املجموعة التجريبية.

التجريبية  املجموعة  اإخ�صاع  اإىل  الباحثون  يراها  كما  النتيجة  هذه  عزو  وميكن 
وفقًا  املحتوى  تنظيم  فيها  روعي  بطريقة  الذهني  الع�صف  مال  يف  مبا�رص  تدريب  اإىل 
ممت بالعتماد على التخطيط الدقيق يف تنظيم املحتوى، واإدارة  لالأن�صطة التعليمية التي �صجُ
على  �صاعد  مما  املتعلمة،  املادة  وطبيعة  املتعلمني  وم�صتوى  يتفق  مبا  التعليمية  العملية 
تنمية التفكري عامة والتفكري الناقد خا�صة ب�صورة تلقائية.يف حني مل تتح الفر�صة لأفراد 
املجموعة ال�صابطة اخل�صوع ملثل هذا التدريب، وعلى الرغم من ذلك فاإننا نالحظ اأن اأداء 
املجموعة التجريبية على الختبار ككل، وعلى كل مال من مالته كان متوا�صعًا اإىل حٍد 
ما حيث كان من املاأمول اأن تكون النتائج اأف�صل، ويبدو اأن ذلك يتطلب مزيداً من التدريب 

على هذه املجالت، ول�صيما اأن ذلك انعك�ص على النتيجة الكلية.
ثانيًا- النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين واّلذي ن�صه:  ◄

»هل هناك فرق دال اإح�صائيًا عند م�صتوى دلله )α ≤ 0.05( بني متو�صطي درجات 
املجموعة التجريبية يف الختبارين القبلي والبعدي الكلي، ويف كل مال من مالتهما؟« 
واختبار الفر�صية الثانية املنبثقة عنه، والتي تن�ص على: »ل يوجد هناك فرق دال اإح�صائيًا 
عند م�صتوى دلله )α ≤ 0.05( بني متو�صطي درجات املجموعة التجريبية يف الختبارين 

القبلي والبعدي الكلي ويف كل مال من مالتهما«.
ولالإجابة عن �صوؤال الدرا�صة الثاين واختبار فر�صيته، ا�صتخدمت املتو�صطات احل�صابية 
والنحرافات املعيارية واختبار )T- test( لعينتني مرتبطتني، وذلك ملعرفة دللة الفروق 
بني متو�صطي درجات املجموعة التجريبية يف اختبار التفكري الناقد القبلي والبعدي الكلي، 

ويف كل مال من مالتهما، وح�صب متغري الختبار واجلدول )5( يبني ذلك: 
الجدول )5( 

 نتائج إختبار T- test بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية
 في اإلختبارين القبلي والبعدي الكلي وفي كل مجال من مجاالتهما

عدد االختباراملجال
الطلبة

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوى قيمة تاملعياري

الداللة

الدقة يف فح�ص 
الوقائع

303.170.96القبلي
3.080.004

303.660.79البعدي
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عدد االختباراملجال
الطلبة

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوى قيمة تاملعياري

الداللة

ال�صتدلل
302.870.83القبلي

2.530.014
303.280.82البعدي

تقومي احلجج
302.760.67القبلي

2.640.02
303.050.65البعدي

ال�صتنتاج
303.870.87القبلي 

2.160.04
304.280.72البعدي

التفريق بني الراأي 
واحلقيقة

303.491.00القبلي 
2.380.03

304.050.87البعدي

الت�صنيف
303.880.52القبلي

2.330.03
304.160.32البعدي

ا�صتطالع بع�ص 
جوانب ال�صخ�صية

303.830.97القبلي 
2.160.04

304.280.88البعدي

الكلي
3023.941.04القبلي 

3.010.004
3026.701.26البعدي

 )α ≥ 0.05( دالة عند مستوى داللة 

تبني نتائج التحليل يف اجلدول )5( اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 
دللة )α ≤ 0.05( بني متو�صطي درجات املجموعة التجريبية يف الختبار القبلي والبعدي 
للربنامج  اأن  يعني  مما  البعدي،  الختبار  ول�صالح  مالتهما،  من  مال  كل  ويف  الكلي، 
التدريبي اأثراً يف اإحداث هذه الفروق.اإذ يالحظ من اجلدول )5( وجود فرق دال اإح�صائيًا بني 
القبلي والبعدي الكلي، وعلى جميع  متو�صطي درجات املجموعة التجريبية على الختبار 
املجالت التي اختربت ول�صالح الختبار البعدي الكلي ويف كل مال من مالته، وهذه 
اإىل  الفرق يعزى  اأن  البديلة، مما يوؤكد  الفر�صية ال�صفرية، وقبول  النتيجة تدل على رف�ص 
الربنامج التدريبي، فقد كانت قيمة )ت( املح�صوبة بالن�صبة للفرق بني متو�صطات درجات 
املجموعة التجريبية يف الختبارين القبلي والبعدي الكلي ويف كل مال من مالتهما 
وح�صب متغري الختبار )3.01( وبدللة اإح�صائية )0.004( ، مما يعني وجود فروق ذات 
دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α ≤ 0.05( بني متو�صطي درجات املجموعة التجريبية 
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يف الختبارين القبلي والبعدي الكلي، ويف كل مال من مالتهما، وكان الفرق ل�صالح 
الختبار البعدي الكلي ويف كل مال من مالته.وعند املوازنة بني النتائج التي تو�صلت 
اإليها الدرا�صة احلالية فيما يخ�ص ال�صوؤال الثاين وفر�صيته ونتائج الدرا�صات ال�صابقة، جند 
اأنها اتفقت مع درا�صة كل من الزعبي )2003( ودرا�صة الدو�رصي )2005( التي اأ�صارت اإىل 
كما  النتيجة  هذه  عزو  وميكن  الناقد،  التفكري  الذهني يف تنمية  الع�صف  فاعلية طريقة 

يراها الباحثون اإىل اأ�سباب عدة هي: 
اأعدها . 1 والتي  الذهني،  الع�صف  طريقة  بها  �صارت  التي  اخلطوات  تكون  اأن  ميكن 

ت دوراً يف اإبعاد الطلبة عن اجلمود الفكري، وعملت على زيادة املرونة العقلية،  الباحثون اأدَّ
القدرة على  لديه  فاأ�صبحت  بنف�صه،  ثقته  ززت  وعجُ الطالب  عند  ال�صتقاللية  عمت  دجُ وبالآتي 
هذين  تنمية  مت  وبالآتي  والرباهني  احلجج  وتقومي  احلقيقة  بني  والتمييز  الراأي  تكوين 

املجالني.
اإىل . 2 الدر�ص  م�صكالت  حلل  الفردي  اجلهد  بتحويل  الذهني  الع�صف  طريقة  قامت 

من  املمكنة  احللول  من  عدد  اأكرب  اإىل  الأحادية  النظرة  وحتويل  جماعي،  تعاوين  اأ�صلوب 
فاإنهم  وبذلك  بينها،  والربط  املعلومات  ومعاجلة  الأفكار  با�صتنتاج  الطلبة  يقوم  خاللها 
يطورون ال�صتنتاج وال�صتدلل لديهم وهما مالني من مالن من مالت التفكري الناقد.

طريقة الع�صف الذهني تعطي ماًل وا�صعًا للطالب يتعدى فيه عتبة باب املعلومات . 3
مي، ويتجاوزه اإىل نافذة التفكري التي يرى من خاللها العامل ب�صورة اأو�صع وباأ�صكال  ال�صَ
بذلك،  عدة  مالت  يطور  فهو  باحلفظ،  ولي�ص  بالتفكري،  مدركاته  مع  فيتعامل  متنوعة، 

اأهمها ت�صنيف الأ�صياء في�صبح للتعلم الأثر الأبقى.
حتدث . 4 التي  امل�صاهد  جتاه  والنفعالت  الأحا�صي�ص  ببث  املجموعات  قيام  اإن 

ت�صودها  بيئة  يوفر  الآخرين،  اآراء  واحرتام  ال�صخ�صية  الروابط  من  واملنبثقة  اأمامهم 
احلرية والدميقراطية والبعد عن اخلوف واخلجل اأثناء تطبيق طريقة الع�صف الذهني، واأن 
انفعالتهم واآراءهم تنعك�ص على حمتوى املادة وبذلك يطورون مالت عدة اأهمها تنمية 

جوانب ال�صخ�صية.
املادة . 5 بني  العالقة  بتحديد  الكايف  الوقت  وك�صب  التعاونية  الأن�صطة  طبيعة  اإن 

التي يدر�صونها وهي وحدة احلرارة، وبني الواقع احلايل الذي نعي�صه من تغريات يف املناخ 
وامل�صكالت البيئية الأخرى والبحث عن �صبل الراحة لالإن�صان، جتعل كل �صخ�ص منا يحاور 
ذاته، ويعيد النظر يف ح�صاباته والبحث عن احلقيقة والت�صميم على الإجناز، وبذلك يطور 

الطلبة العديد من مالت التفكري الذاتي اأبرزها الدقة يف فح�ص الوقائع.
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رمبا ي�صاهم مبداأ التعزيز الفوري والثواب واملدح والبعد عن العقاب الذي ينت�رص يف . 6
اأجواء طريقة الع�صف الذهني يف اأثناء القيام بعملية التعليم وفقها، يف رفع م�صتوى التفكري 

والتفكري الناقد.
ثالثًا- النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثالث واّلذي ن�صه:  ◄

»هل هناك فرق دال اإح�صائيًا عند م�صتوى دلله )α ≤ 0.05( بني متو�صطي درجات 
املجموعة ال�صابطة يف الختبارين القبلي والبعدي الكلي، ويف كل مال من مالتهما؟ « 
واختبار الفر�صية الثالثة املنبثقة عنه، والتي تن�ص على: »ل يوجد هناك فرق دال اإح�صائيًا 
عند م�صتوى دلله )α ≤ 0.05( بني متو�صطي درجات املجموعة ال�صابطة يف الختبارين 

القبلي والبعدي الكلي ويف كل مال من مالتهما.
لالإجابة عن �صوؤال الدرا�صة الثالث واختبار فر�صيته اجُ�صتخدمت املتو�صطات احل�صابية 
لعينتني مرتبطتني وذلك ملعرفة دللة الفروق   )T- test( والنحرافات املعيارية واختبار 
بني متو�صطي درجات املجموعة ال�صابطة يف اختبار التفكري الناقد القبلي والبعدي الكلي 

ويف كل مال من مالتهما ح�صب متغري الختبار واجلدول )6( يبني ذلك: 
الجدول )6( 

نتائج اختبار T- test بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة في االختبارين 
القبلي والبعدي الكلي وفي كل مجال من مجاالتهما 

عدد املجموعةاملجال
الطلبة

املتو�سط 
احل�سابي

االإنحراف 
م�ستوى قيمة تاملعياري

الداللة

الدقة يف فح�ص 
الوقائع

302.980.74القبلي
1.9270.056

303.120.62البعدي

الإ�صتدلل
303.080.78القبلي

1.0280.305
303.180.76البعدي

تقومي احلجج
302.890.86القبلي 

1.9010.059
302.750.78البعدي

الإ�صتنتاج
303.190.75القبلي 

0.8070.421
303.110.78البعدي

التفريق بني الراأي 
واحلقيقة

303.750.69القبلي 
1.5680.118

303.640.78البعدي
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عدد املجموعةاملجال
الطلبة

املتو�سط 
احل�سابي

االإنحراف 
م�ستوى قيمة تاملعياري

الداللة

الت�صنيف
302.870.88القبلي

0.9460.347
302.780.76البعدي

ا�صتطالع بع�ص 
جوانب ال�صخ�صية

302.830.79القبلي 
1.8620.066

302.880.85البعدي

الكلي
3021.480.88القبلي 

1.790.057
3021.360.95البعدي

 )α ≥ 0.05( دالة عند مستوى داللة 

اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن الفرق يف الأداء القبلي والبعدي للمجموعة ال�صابطة، لي�ص 
ذا دللة اإح�صائية يف الختبار القبلي والبعدي الكلي، ويف جميع املجالت، مبعنى اأنه ل 
يوجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة )α ≤ 0.05( بني متو�صطي درجات 
املجموعة ال�صابطة على الختبار القبلي والبعدي الكلي، ويف كل مال من مالتهما، 
وهذا يعود لعدم تعر�ص املجموعة ال�صابطة اإىل الربنامج التدريبي.اإذ يالحظ من اجلدول 
على  ال�صابطة  املجموعة  درجات  متو�صطي  بني  اإح�صائيًا  دال  فرق  وجود  عدم   )6(
على  تدل  النتيجة  وهذه  مالتها،  من  مال  كل  ويف  الكلي،  والبعدي  القبلي  الختبار 
للفرق  بالن�صبة  املح�صوبة  )ت(  قيمة  كانت  فقد  البديلة،  ورف�ص  ال�صفرية  الفر�صية  قبول 
ويف  الكلي،  والبعدي  القبلي  الختبارين  يف  ال�صابطة  املجموعة  درجات  متو�صطي  بني 
 )0.057( اإح�صائية  وبدللة   )1.79( الختبار  متغري  وح�صب  مالتهما  من  مال  كل 
ال�صوؤال  يخ�ص  فيما  احلالية  الدرا�صة  اإليها  تو�صلت  التي  النتائج  بني  املقارنة  وعند 
الدرا�صات  من  العديد  مع  اتفقت  اأنها  جند  ال�صابقة  الدرا�صات  ونتائج  وفر�صيته،  الثالث 
مثل: درا�صة كل من الزعبي )2003( ودرا�صة الدو�رصي )2005( درا�صة ترويا وجراهام 

)Troia & Graham, 2002( )Louis, 1999( فيما اأ�صري اإليه �صابقًا.

وميكن عزو هذه النتيجة كما يراها الباحثون اإىل اأ�سباب عدة هي: 
تعلم . 1 باأنها تركز على  العادية  الطريقة  الذهني مقارنًة مع  الع�صف  تتميز طريقة 

اأن الربنامج  التعلم، يف حني  الرئي�ص الذي تدور عليه عملية  الطالب بحيث جتعله املحور 
العتيادي ل يوفر هذه الفر�صة الكافية للطالب.
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يف . 2 دوريهما  عن  الذهني  الع�صف  طريقة  يف  الطالب  ودور  املعلم  دور  اختالف 
الطريقة العتيادية، ويتجلى دور املعلم اأكرث باأن يكون �صبوراً على الطلبة يف اأثناء التحاور 
الفر�صة  اإتاحة  باأنف�صهم من  الباحثون  الذهني وهذا ما قام به  البدء بالع�صف  اأثناء  ويف 

للطالب للتعامل بحرية داخل الغرفة ال�صفية واملخترب املدر�صي.
الربامج العتيادية ل توفر الطابع الجتماعي البنائي كما توفره الربامج املبنية . 3

على طرق ذات اأ�ص�ص معرفية اجتماعية، لذلك من املمكن اأنه مل تتح الفر�صة الكافية للطالب 
يف العمل ب�صكل جماعي وروح الفريق الواحد، كما هو احلال يف طريقة الع�صف الذهني التي 

توؤمن للطالب الأريحية يف النخراط بالأن�صطة.
ال�صابقة، والقيام . 4 ا�صتدعاء خرباتهم  الذهني تتطلب من املتعلمني  الع�صف  طريقة 

اجتماعية،  ومهارات  املعرفة،  اكت�صاب  كمهارة  فكرية خمتلفة،  ومهارات  ذهنية  بعمليات 
ك�صب الطلبة اللذين يتعلمون مهارات  ومهارات تنظيمية واإدارية واأن�صطة تعاونية، وكل هذا يجُ
يتعلمون  ملن  الفر�صة  تتاح  ل  حني  يف  الناقد،  التفكري  مقدمتها  ويف  خمتلفة،  تفكريية 

بالطريقة العتيادية.

التوصيات: 
يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحثون مبا ياأتي: 

اأهمية الع�صف الذهني يف تدري�ص العلوم، و�رصورة تدريب املعلمني على مبادئه . 1
وقواعده واإجراءاته.

تو�صعة مالت اإدراك املتعلمني وحتريرهم من النظرة الأحادية القطعية من خالل . 2
توظيف الع�صف الذهني يف التدري�ص.

يف . 3 الفاعل  ودوره  الطالب،  لدى  املعرفية  اخللفية  باأهمية  املعلمني  وعي  زيادة 
عملية التعلم.

الناقد للطالب، وعلى اختالف م�صتوياته، . 4 التفكري  الهتمام ب�صفة خا�صة بتعليم 
باملعطيات،  املنا�صب  بالتفكري  الأحداث  وتييز  ال�صحيح،  التفكري  مبقدورهم  ي�صبح  لكي 

ومن خالل تدفق الأفكار.
الفعال . 5 الت�صال  مثل:  الناقد  التفكري  تنمية  يف  اأخرى  طرق  حول  درا�صات  اإجراء 

والتوا�صل بني الطلبة.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
دار . 1 العني:  وتطبيقات.  مفاهيم  التفكري:  »تعليم   )1999( الرحمن،  عبد  فتحي  جروان: 

الكتاب اجلامعي. 
احلارثي: اإبراهيم بن حمد م�صلم، )2001( »تعليم التفكري«. الريا�ص: مكتبة ال�صقري. . 2
حبيب: مدي عبد الكرمي، )2003( »اإجتاهات حديثة يف تعليم التفكري«. القاهرة: دار . 3

الفكر العربي. 
الناقد . 4 التفكري  تنمية  يف  الذهني  الع�صف  طريقة  »اأثر   )2002( �صعد،  علي  احلربي: 

عرعر«.  مبدينة  الأحياء  مقرر  يف  الثانوي  الأول  ال�صف  لتالميذ  الدرا�صي  والتح�صيل 
ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة مقدمة اإىل كلية الرتبية، جامعة اأم القرى مبكة املكرمة. 

الكتاب . 5 مركز  القاهرة،  والتفكري«.  »التدري�ص   )2005( اهلل،  عبد  بن  اإبراهيم  احلميدان: 
للن�رص والتوزيع. 

احليله: حممد حممود، )2002( »طرائق التدري�ص واإ�صرتاتيجياته« الطبعة الثانية، العني: . 6
دار الكتاب اجلامعي، الإمارات العربية املتحدة 

اخل�رصاء: فادية، )2005( »تعليم التفكري الإبتكاري والناقد )درا�صة تطبيقية(«. عمان: . 7
ديبونو للطباعة والن�رص والتوزيع. 

تدري�ص . 8 يف  الذهني  الع�صف  اأ�صلوب  »ا�صتخدام   1998( اإبراهيم،  فوزية   : دمياطي، 
املنورة«.  باملدينة  املتو�صطة  املرحلة  طالبات  لدى  التفكري  تنمية  يف  واأثره  التاريخ 

مركز البحوث الرتبوية، جامعة امللك �صعود. 
الدو�رصي: را�صد اأحمد، )2005( »اأثر ا�صتخدام كل من طريقة الع�صف الذهني وال�صتق�صاء . 9

يف تنمية التفكري الناقد يف الدرا�صات الجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف دولة 
قطر«. ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة مقدمة اإىل جامعة عمان العربية. 

دونالد: ج. ترفنجر، كارول: نا�صاب، )2002( اأ�ص�ص التفكري واأدواته. تدريبات يف تعلم . 10
الكتاب اجلامعي،  دار  العني:  والناقد. ترجمة منري احلوراين،  الإبداعي  بنوعيه  التفكري 

الإمارات العربية املتحدة. 
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الزعبي: اإبراهيم اأحمد �صالمة، )2003( »اأثر كل من طرائق الإكت�صاف املوجة واملناق�صة . 11
والع�صف الذهني يف تنمية مهارات التفكري الناقد والتح�صيل يف مادة الرتبية الإ�صالمية 
لدى طلبة املرحلة الأ�صا�صية العليا يف الأردن.« ر�صالة دكتوراة غري من�صورة مقدمة اإىل 

جامعة عمان العربية. 
عمان: . 12 مهاراته.«  اأ�صاليبه،  مفهومه.  التفكري  »تعليم   )2002( ح�صني،  ح�صن  زيتون: 

جهينة للن�رص والتوزيع. 
للن�رص . 13 ال�رصوق  دار  عمان:  العلوم.«  تدري�ص  »اأ�صاليب   )2005( حممود،  عاي�ص  زيتون: 

والتوزيع. 
ال�رصور: ناديا، )2002( ، »مدخل اإىل تربية املتميزين واملوهوبني«. عمان: دار الفكر . 14

للطباعة والن�رص والتوزيع. 
�صعادة: جودت، )2003( »تدري�ص مهارات التفكري« عمان: دار ال�رصوق للن�رص والتوزيع. . 15
�صعيد: عبد اخلالق �صعيد، )2000( »ا�صتخدام اأ�صلوب الع�صف الذهني يف تدري�ص املواد . 16

الجتماعية«. اململكة العربية ال�صعودية: وزارة املعارف. 
�صليمان: عبد الرحمن �صيد، )1999( »اأثر ا�صتخدام اأ�صلوب الع�صف الذهني يف تدري�ص . 17

الفل�صفة على تنمية التفكري لدى طالب املرحلة الثانوية.« ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة 
مقدمة اإىل كلية الرتبية يف جامعة عني �صم�ص، م�رص. 

�صيد: عبد الوهاب ها�صم، )2006( م�صادر فعالية برنامج با�صتخدام القدح الذهني يف . 18
العلمي  املوؤتر  الإعدادي،  الثالث  ال�صف  تالميذ  لدى  اللغوي  الإت�صال  مهارات  تنمية 

الأول )5- 6( مار�ص، جامعة اأ�صيوط، كلية الرتبية، الوادي اجلديد، �ص 292. 
ال�صويري: دخيل اهلل حمد، )2001( »املوهبة والإبداع يف ظل البيئة الرتبوية« وقائع . 19

املوؤتر العلمي الثاين للمجل�ص العربي للموهوبني واملتفوقني، ج 2 عمان- الأردن. 
جهينة . 20 عمان:  مهاراته.«  اأ�صاليبه،  مفهومه،  التفكري  »تعليم   )2004( حممود،  طاف�ص: 

للن�رص. 
واأ�صاليب . 21 رعايتهم  اأ�صاليب  »املوهوبون   .  )2001( احلميد،  عبد  رم�صان  الطنطاوي: 

التدري�ص لهم« املن�صورة، املكتبة الع�رصية، ط1، �ص 50. 
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الثاين يف . 22 اجلزء  الناقد ملحتوى  التفكري  توافر مهارات  نهاد، )2002( »مدى  عبابنه: 
ومدى  الأردن  يف  الأ�صا�صي  والعا�رص  التا�صع  لل�صفني  الأر�ص  وعلوم  الكيمياء  كتابي 

ممار�صتها التعليمية.« ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة مقدمة اإىل جامعة الريموك. 
عبادة: اأحمد، )2001( »احللول الإبتكارية للم�صكالت«. مركز الكتاب للن�رص. . 23
عبد احلميد: اأ�صماء حممد، )2000( . »ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية الع�صف الذهني يف تنمية . 24

من�صورة  غري  ماج�صتري  ر�صالة  باملنيا.«  الرتبية  كلية  طالب  لدى  الإبتكاري  التفكري 
مقدمة اإىل جامعة املينا. 

عبيد: اإدوارد، )2004( . »اأثر اإ�صرتاتيجية التفكري ال�صتقرائي والتفكري احلر يف التفكري . 25
الناقد والإدراك فوق املعريف والتح�صيل لدى طلبة املرحلة الأ�صا�صية يف مادة الأحياء.« 
اأطروحة دكتوراه غري من�صورة مقدمة اإىل كلية الدرا�صات العليا، جامعة عمان العربية. 

مهارات . 26 »تنمية   .  )2007( موفق،  وب�صارة:  النا�رص،  عبد  واجلراح:  عدنان،  العتوم: 
التفكري.« عمان: دار امل�صرية. 

27 . .  )2005( واأبوغزال: معاوية،  النا�رص،  عبد  �صفيق، وجراح:  يو�صف، وعالونة:  العتوم: 
»علم النف�ص الرتبوي: النظرية والتطبيق«، دار املي�رصة، عمان: الأردن. 

علي: هنية عبد ال�صمد، )2001( . »فعالية ا�صتخدام اأ�صلوب الع�صف الذهني يف تنمية . 28
التاريخ«.  مادة  يف  الثانوي  الأول  ال�صف  طالبات  لدى  الأعلى  املعرفية  امل�صتويات 

ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، مقدمة اإىل جامعة عني �صم�ص القاهرة: م�رص. 
غامن: حممود حممد، )2004( . »التفكري عند الأطفال.« عمان: مكتبة دار الثقافة. . 29
غباين: عمر حممد، )2008( . »اإ�صرتاتيجيات حديثة يف تعلم وتعليم التفكري.« عمان: . 30

اإثراء للن�رص والتوزيع. 
الجتماعية . 31 الدرا�صات  »تدري�ص   .  )2001( املق�صود،  عبد  اإ�صماعيل  حممد  الغبي�صي: 

العني:  والتوزيع،  للن�رص  الفالح  مكتبة  التعليمي.«  عائدة  وتقومي  وتنفيذه  تخطيطه 
الإمارات العربية املتحدة. 

الفكر . 32 دار  ”ط1، عمان:  الأ�صا�صية.  للمرحلة  التفكري  »تعليم   .  )2001( نايفة،  قطامي: 
للطباعة والن�رص والتوزيع. 
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قطامي: نايفة، )2005( . »تعليم التفكري لالأطفال.« عمان: دار الفكر للطباعة والن�رص . 33
والتوزيع. 

الكناين: ممدوح عبد املنعم، )2005( . »�صيكولوجية الإبداع واأ�صاليب تنميته.« عمان: . 34
دار املي�رصة للن�رص والتوزيع والطباعة. 

دار �صفاء . 35 الناقد.« عمان:  الإبداعي  التفكري  »تنمية مهارات   . �صو�صن، )2008(  ميد: 
للن�رص والتوزيع. 

تنمية . 36 الذهني يف  القدح  اأ�صلوب  ا�صتخدام  »اأثر   .  )2003( الرزاق خمتار،  عبد  حممود: 
مهارات القراءة الإبداعية لدى تالميذ املرحلة البتدائية«. ملة البحث يف الرتبية وعلم 

النف�ص، كلية الرتبية، جامعة املينا، �ص119. 
مطبعة . 37 اإربد:  الجتماعية.«  الدرا�صات  يف  التفكري  »تعليم   .  )2003( قا�صم،  امل�رصي: 

الروزانا. 

ثانياً املراجع األجنبية: 
1. Cotton, k. (1999) . Teaching Thinking Skills. School Improvement Research 

Series. Northwest Regional Educational Laboratory, PORT land. 
2. Darayseh, AL- Mutassim Ahmad. (2003) . The Effect OF A Proposed 

Program Based On Semantic Mapping And Brainstorming Strategies 
On Developing The English Writing Ability And Attitudes Of The First 
Scientific Secondary Students, Unpublished Thesis Univerity Of Jordan. 

3. Darling- Hammond, L. (2000) . Teacher Quality And Student Achievement: 
A Review Of State Policy Evidence. Education Policy Analysis Archives, 
8 (1) . 

4. . Daud, N & Husin, Z. (2004) . Developing Critical Thinking Skills 
In Computer Aided Extended Rending Classes. , British Journal Of 
Educational Technology, 33 (4) 477- 487. 

5. . Kochery , Timothy Seward. (2003) . IGP Brainstorming Investigating A 
Methodology That Accommodates To Personal Characteristics In Idea- 
Generating GROUPS, p 17.. 

6. Parker, J. (2003) . The Role Of Metacognition In The Classroom
Retrieved October. 10, 2009 From The World Wide Web
http: / / www. mwsu. edu- edu/ coe/ projects/ epaper/ eta. htm. 
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