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 تنمية في المتقدمة المنظِّمات على قائم تعليمي برنامج أثر

 في األساسي التاسع الصف طلبة لدى العلوم في الناقد التفكير
 .طولكرم محافظة

 
 *حممود أمحد الشمايل .د

 **حممود عبد اجلليل رمضان. د                         

 صالملخ
تنمية هدفت هذه الدراسة إلى تقّصي أثر برنامج تعليمي قائم على المنظِّمات المتقدمة في 

تربية والتعليم في التفكير الناقد في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس مديرية ال
ى عينة الدراسة عل تقطبو  ستخدام المنهج التجريبي بصورته شبه التجريبية،اتم و  ،محافظة طولكرم

طالبًا وطالبًة ( 25)، انتظموا في المجموعة التجريبية وعددهم اتطالب وطالب( 401)قصدية من 
درسوا وحدة التفاعالت الكيميائية باستخدام المنظِّمات المتقدمة، والمجموعة الضابطة وعددهم 

ختبار ااسة تّم بناء لتحقيق أغراض الدر و  ،طالبًا وطالبًة درسوا نفس الوحدة بالطريقة االعتيادية( 25)
أظهرت نتائج و  ،قبل تطبيقه على عينة الدراسةمهارات التفكير الناقد، وتّم التحقق من صدقه وثباته 

الدراسة وجود فرق دال إحصائيًا في متوسط أداء طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار 
لمجموعة التجريبية، وعدم وجود فرق لصالح ا مهارات التفكير الناقد البعدي يُعزى لطريقة التدريس

 ختبار مهارات التفكير الناقدادال إحصائيًا في متوسط أداء طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في 
، ووجود فرق دال إحصائيًا في متوسط أداء طلبة المجموعة التجريبية البعدي يُعزى لمتغير الجنس

 بعدي يُعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنسختبار مهارات التفكير الناقد الاوالضابطة في 
  .لصالح المجموعة التجريبية من اإلناث

 .علوم ناقد، تفكير متقدمة، منظمات: المفتاحية الكلمات

 .فلسطني -ة يالرتبكلية   - النجاح الوطنيةجامعة  -أساليب التدريسيف قسم  مساعدأستاذ  *
 .فلسطني -كلية الرتبية   -امعة النجاح الوطنية ج -أساليب التدريسأستاذ مساعد يف قسم  **
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 :الدراسة مقدمة .1
يف كل دولة من الدول على التغيري يف الرؤيا من وقت آلخر يف ضوء التغريات  الرتبية والتعليم دأبت

وقد يتمثل هذا التغيري يف األهداف، واالسرتاتيجيات، والطرق، واألساليب، ، اليت تطرأ على تلك الدول
االنتقال من الرتكيز على العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف تعلم ل التعليمية، وقد متثل التغيري يف الرؤيا بوالوسائ

 خمرجات التعلم، إىل الرتكيز على العوامل الداخليةو املوضوع، وطبيعة بيئة التعلم، املعلم، و : مثلالطالب 
، وأسلوب تعلمهملعلومات، ودافعيته ااجلته السابقة، وسعته العقلية، ومنط تفكريه ومع ة الطالبمعرف: مثل

يف حياة الفرد  ألثرها الكبرياملواد الدراسية، بني  ة من أمهيةعلوم العاملل وملا ،(3002زيتون وزيتون، )
تعّد أساساً ضروريًا لفهم القوانني والنظريات واملبادئ العلمية، إضافة إىل تدريب الطالب على  إذواجملتمع؛ 

لتفكري املختلفة، والتدرج يف تنميتها على امتداد املراحل التعليمية املختلفة لبلوغ درجة ممارسة مهارات ا
 (. 3002كيوان، )اإلتقان للمهارات اليت تعّلمها واالستفادة منها 

لدورها ، العلوم ديثة يف تعليموطرق التدريس احلضرورة استخدام اسرتاتيجيات ومن هنا كان من ال
إثراء معلوماهتم وتكوين البىن املفاهيمية  علىهم العلم وعملياته، ومساعدة الطلبة فيف متكني املتعلم من 
 حيقق تعلمًا يتم فيه بالشكل الذيمهارات البحث والتقصي  تنميةتفكريهم و  ياملتكاملة لديهم، وحتد

ات القائمة على وبالتايل تكوين وبناء األفكار والعالقلدى الطالب؛  عرفة السابقةاجلديدة مع امل رفةدمج املع
التعلم ذي املعىن، ولتحقيق هذا التعلم ال بد من استخدام بعض املثريات التعليمية املرتبطة بالتعلم البنائي 
مثل خرائط املفاهيم، واخلرائط الذهنية، والدوائر املفاهيمية، وامللخصات الشفوية أو التحريرية اليت يطلق 

 .عليها مسمى املنظمات املتقدمة
يف توسيع قدرة الطالب على تنظيم املادة اجلديدة وتسهيل تعّلمها املتقدمة نظمات ية املوتكمن أمه

على اكتساب املعارف اجلديدة،  تهقدر  زيادةو  ،السابقةمن متييز األفكار اجلديدة  على وزيادة قدرته
 (.3002أمحد، )ب املعلم الثقة يف اختيار الطرق واألساليب الالزمة يف عملية التعليم اكسإو 

كان لزامًا على معلمي العلوم تنمية  ومستواه تفكرياليعتمد على نوعية  التعلم املكتسبأّن ومبا 
أنواع التفكري املختلفة لدى الطلبة من خالل توظيف طرق وإسرتاتيجيات تدريس حديثة متكن الطلبة من 

 .توظيف مهارات التفكري املختلفة
جيب الرتكيز عليها من القائمني على العملية التعليمية؛  أحد أشكال التفكري اليت التفكري الناقدإن 

 ،اخلطأالصواب من االنفعاالت ليكونوا قادرين على متييز و وذلك مبساعدة الطلبة على التجرد من امليول 
 (. 3002الناقة، )وعدم تقبلهم ألي معلومة إال بعد التمعن والتقصي وإصدار األحكام املنطقية عليها 
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تعلم العلوم اليت تركز على بناء شخصية عاملة متمكنة فامهة تستطيع تفسري ويف ضوء أهداف 
الظواهر واألحداث، وقادرة على التكيف مع املستجدات العلمية صار حتمًا على املؤسسة التعلمية توفري 

سواء أكان ذلك يف جمال  الفرص املواتية لتمكني املتعلمني من تنمية مهارات التفكري املختلفة لديهم
وبالتايل عزمت هذه الدراسة على البحث  ،التفكري التأملي، أم التفكري اإلبداعي، أم التفكري الناقد وغريها

تقييم يف كيفية تنمية التفكري الناقد لدى املتعلم ملا ميتاز به هذا النمط من مهارات تفكري متنوعة متثلت يف 
، وبالتايل عمد الباحثان اىل االطالع التفسريو ، االستقراءو االستنباط، و التنبؤ باالفرتاضات، و النقاشات، 

على طرق التدريس اليت ميكن أن تعمل على تنمية التفكري اإلبداعي، وتبني وجود عدد من الطرق مثل 
طريقة املنظمات املتقدمة : الصف املقلوب، وطريقة احملطات العلمية، وكثري من طرق التدريس البنائية؛ منها

نظمات املتقدمة يف التحصيل وبقاء أثر التعلم، ووجود بعض الدراسات اليت توصي اليت تطرقت إىل أثر امل
بناًء على ما ورد جاءت هذه الدراسة لتقصي أثر و  Kملتقدمة يف تنمية التفكري الناقدباستخدام املنظمات ا

األساسي يف  التفكري الناقد لدى طلبة الصف التاسعتنمية برنامج تعليمي قائم على املنظمات املتقدمة يف 
 .حمافظة طولكرم

 :الدراسةمشكلة  .2
بالنظر للواقع العملي لتدريس مادة العلوم، لوحظ أن تعليم العلوم ال يزال يسري وفق املنحى 

أيضاً  نيومن خالل عمل الباحث ،(3002قباجة، ) التقليدي يف التدريس مبتعدًا عن األساليب احلديثة
يف تنوع وتعدد من به تدريس العلوم  ىتسلسل املنظم لألفكار، وملا حيظتدنياً يف قدرة الطلبة على ال احظال

يف تدريس العلوم يف ضوء التعلم القائم على مراعاة الفروق الفردية بني  هوأساليباملستخدمة تدريس الطرق 
صاهلا بسبب طبيعة العلوم املتجددة واملرتبطة حبياة الفرد وتطوره عرب الزمن واتو  ،(3002زكي، )املتعلمني 

، وما أكدته مهارت القرن احلايل من اجتاهات جديدة يف جماالت (3002الفالح، )باحلياة لفظيًا وعملياً 
عادات العقل املنتجة والتفكري، وتعزيز  ماملهارات، أو القدرات، و التنمية َسواٌء على مستوى تنمية املفاهيم، 

التعلم البنائي مثل طريقة الصف املقلوب  وذلك باستخدام طرقجوانب التفكري املختلفة لدى املتعلم، 
تفرتض بناًء على ما سبق و  ،(3002العطية، )وغريها، وتوفري بيئة صفية تعمل على تنمية التفكري الناقد 

اسرتاتيجيات التعلم البنائي واليت منها هذه الدراسة أن تنمية التفكري الناقد يتحقق من خالل توظيف 
  .يف تدريس العلوم، ومن هنا تبلور اإلحساس مبشكلة الدراسة" ةاملنظمات املتقدم"اسرتاتيجية 
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 :الدراسة أسئلة .3
 :السؤال اآليتسعت الدراسة لإلجابة عن 

التفكري الناقد يف العلوم لدى طلبة تنمية ما أثر برنامج تعليمي قائم على املنظِّمات املتقدمة يف 
هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند : لسؤال اآليتوينبثق من السؤال الرئيس ا؛ الصف التاسع األساسي؟

بني املتوسطات احلسابية ألداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار ( α =0,05)مستوى الداللة 
مهارات التفكري الناقد البعدي للصف التاسع األساسي يف العلوم يُعزى ملتغري اجلنس، وطريقة التدريس، 

 والتفاعل بينهما؟
 :الدراسة فرضية .4

بني املتوسطات احلسابية ( α =0,05)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال
ألداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي للصف التاسع األساسي 

 .يف العلوم يُعزى ملتغري اجلنس، وطريقة التدريس والتفاعل بينهما
 :أهداف الدراسة. 2

التفكري تنمية أثر برنامج تعليمي قائم على املنظمات املتقدمة يف  تعرفإىل  الدراسةهدفت هذه 
وتبعاً ملتغري التفاعل  ، وتبعاً ملتغري طريقة التدريس،التاسع األساسي يف العلوم العامةالناقد لدى طلبة الصف 

 .بني اجلنس وطريقة التدريس
 :الدراسة أهمية. 6

يف أّّنا قد تغين األدب الرتبوي مبوضوعات حول املنظمات املتقدمة وأثرها يف تنمية  كمن أمهيتهات
قد تفيد و  ات التفكري الناقد،مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة، وما توفره من اختبارات للكشف عن مهار 

ملنظمات املتقدمة، وتوجيه يف الرتكيز على استخدام طريقة التدريس با علوماملتخصصني وواضعي منهاج ال
يف عمل االختبارات املقننة  وتساعدهم ،تسهم يف تنمية مهارات التفكري الناقد الستخدامها كوّنا ملعّلمنيا

 . هاوحتديد اليت من شأّنا كشف درجات التفكري الناقد لدى الطلبة
 :حدود الدراسة. 7
 طولكرم ممثلة مبدرسيت ذكور عالر الثانوية، احلد املكاين املتمثل يف املدارس احلكومية مبحافظة. 0. 7
 .بنات عالر األساسية العلياو 
 .م 3007/ 3002العام الدراسي الذي متثل يف الفصل األول من : احلد الزماين. 3. 7
 .فقد متثل يف كتاب العلوم العامة للصف التاسع األساسي: احلد املوضوعي. 2. 7
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 :يةوتعريفاتها اإلجرائ الدراسة مصطلحات. 8
كل ما يُزوْد به املعّلم طالبه من مادة متهيدية خمتصرة، تقّدم يف بداية املوقف : املنظمات املتقدمة. 0. 2

التعليمي هبدف تيسري تعّلم املفاهيم املتصّلة باملوضوع، وذلك بتقليل الفجوة بني ما يعرفه الطالب من قبل، 
 (.3000مرعي واحليلة، )وما حيتاج إىل معرفته 

مادة متهيدية خمتصرة مت إعدادها لتقدميها لطلبة اجملموعة التجريبية يف بداية : املتقدم إجرائياً املنظم 
لتسهيل تدريس الوحدة احملددة من   اهلرمية يف التنظيمالتجرد والعمومية، و ب تتسمتدريس املوضوع اجلديد، 

 .كتاب العلوم العامة للصف التاسع األساسي
رأي أو اختاذ قرار أو إصدار حكم معريف من قبل الطلبة؛ حيث يتميز هذا  إبداء :الناقدالتفكري . 3. 2

احلكم بالتنظيم ويهدف إىل التحليل والتفسري والتقييم واالستنتاج، ويهتْم بشرح االعتبارات املتعلقة باألدلة 
 (.32 ،3002احلارثي وأمبو سعيدي، )إليه والرباهني والطرق اليت يستند إليها احلكم الذي مّت التوصل 

العالمة اليت حصل عليها الطلبة من خالل إجابتهْم على اختبار مهارات : التفكري الناقد إجرائياً 
 . دراسةللالتفكري الناقد املعّد 

سنة، وجيلسون على ( 02-02)ترتاوح أعمارهم بني  ذينالطلبة ال: طلبة الصف التاسع األساسي. 2. 2
م ضمن املرحلة األساسية العليا حسب تصنيف وزارة الرتبية مقاعد الدراسة يف املدارس احلكومية، وه

 .والتعليم للمراحل التعليمية يف فلسطني
إن كانت اليت اعتاد املعلم استخدامها وتدريس طلبته هبا بغض النظر : الطريقة االعتيادية إجرائياً . 2. 2

 . تقليدية أم حديثة
 :اإلطار النظريا. 9
ىل أّن التعّلم يكون فعااًل إذا ما شعر إ الكثري من النظريات الرتبويّة تشري: املنظمات املتقدمة. 0. 9

الطالب بأّن ما يتعّلمه ذو معىن، وهذا ما أكده أوزبل إذ شّدد يف نظريته املعرفية على البنية املعرفية 
زيد من للطالب، وكيفية اكتساب املعرفة وتنظيمها وختزينها يف ذاكرته، وكيفية استخدامها يف حتقيق امل

أْن تكون املعلومة املقدمة للطالب مرتبة ترتيبًا منطقياً، وأْن : وحىت يكون التعّلم ذا معىن يلزم أمران. التعّلم
يُعطى الطالب فرصًة للمشاركة وهُتيأ له الظروف املالئمة لربط املعلومات اجلديدة ببنيته املعرفية ربطاً جوهرياً 

ة تطبيقاً لنظرية أوزبل، حيث تقوم بتنظيم املعرفة وبنائها يف بُنية الطالب ومتثل املنظِّمات املتقدم ،غري قسري
ويعين  ،(3002عطية، )وغالباً ما يُستخدم املنظِّم املتقدم قبل الشرح والتوضيح يف طريقة احملاضرة . املعرفية

راد  بداية املوضو أوزبل باملنظِّم املتقدم ما يُزوْد به املعّلم طالبه من مادة متهيدية خمتصرة تقّدم يف
ُ
ع التعليمي امل
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؛ حيث تعمل على تقليل الفجوة بني ما يعرفه الطالب، وما حيتاج إليه؛ مما ييسر عملية تعّلم تدريسه
ساعد يف حدوث التعّلم ت وتعمل كجسور معرفية تقلل الفجوة بني املعلومات اجلديدة والسابقة ،املفاهيم

 (.3000مرعي واحليلة، )ذي املعىن 
مراجعة الطالب  علىر أمهّية املنظِّمات املتقدمة يف العملية التعليمية يف كوّنا تساعد تظه  

تسهيل عملية  علىاملعلومات واخلربات السابقة لديه اليت سُتمثل أساسًا يف تعّلم املادة اجلديدة، وُتساعده 
 ,Muiruri et al) اسرتجاع هذه املفاهيم، كما ُتشكل خمططًا عامًا للمادة اليت سيتم تعّلمها

دمج املعلومات اجلديدة يف بنيته املعرفية السابقة، ومتكنه من السيطرة على  على هكما تساعد  ،(2016
 (. Tseng et al, 2002)تعّلمه، وزيادة الفهم ملا يتعّلمه 

ُيستخدم و ( العرض واإليضاح)املنظِّم الشارح  :ىلإتقسم  "أوزبل"تقدمة كما صّنفها واملنظمات امل
ا تكون املادة املراد تعّلمها جديدة، وغري مألوفة لدى الطلبة، ليسهل عليهم تعّلمها وربطها مبا لديهم عندم

واملنظِّم املقارن ُيستخدم عندما تكون املادة املراد تعّلمها  ،هتم املعرفيةامن معلومات ومعرفة سابقة يف بني
ويتّم . ربة السابقة عن بعض جوانب املوضوعمألوفة عند الطلبة وغري جديدة كلياً عليهم، ولديهم بعض اخل

وتظهر أمهية هذا . توضيح املفاهيم اجلديدة مبقارنتها باملفاهيم السابقة وبيان أوجه الشبه واالختالف بينها
 (. 3000العثمان، )املنظِّم يف القدرة على ربط التعّلم اجلديد خبربات الطالب وخمزونه املعريف 

، واملنظِّمات السمعية، املنظِّمات البصرية: دمة حسب أمناط تقدميها إىلوتصنف املنظِّمات املتق  
مع األطفال والطلبة من ذوي صعوبات تستخدم واملنظِّمات املتقدمة السمعية والبصرية ، واملنظِّمات البيانية

 (. 3002علي، )التعّلم 
أن يكون عليه املنظِّم املتقدم  وضع أوزبل ضوابط وحمددات ملا جيب :املتقدمةمواصفات املنظِّمات . 3. 9

جيب أن يقدم املنظِّم املفاهيم واحلقائق األساسية للموضوع املراد تدريسه بشكل  إذلتحقيق اهلدف منه؛ 
 (. Atomatofa, 2013)يسمح للطالب باستنتاج العالقة بني هذه املفاهيم 

ملنظِّمات املتقدمة من إحداث التعلم اقرتح أوزبل مبدأين لتمكني ا :التعليميةمبادئ تنظيم املادة . 2. 9
 .لدى الطلبةذي املعىن 

يُقصد به تنظيم املادة التعليمية تنظيماً هرمياً يتم البدء فيها من األفكار  :مبدأ التمايز التدرجيي. 0. 2. 9
 . العامة اجملردة مثّ االنتقال إىل األفكار األكثر تفصيالً ودقة
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يُقصد به دمج األفكار اجلديدة يف البناء املعريف لدى الطلبة؛ أْي ربط  :مبدأ التوفيق التكاملي .3. 2. 9
نّه عندما إوميكننا القوْل  ،تنظيمًا هرمياً التعّلم اجلديد بالتعّلم السابق وحيدث ذلك عندما يتم تنظيم املادة 

 (. 3003بو مي، أ)يتحقق مبدأ التمايز التدرجيي يف تنظيم املادة يتحقق تلقائياً مبدأ التوفيق التكاملي 
 :لبناء املنظِّم املتقدم جيب على املعّلم اتباع اخلطوات اآلتية :املتقدمةبناء املنظِّمات  كيفية. 2. 9

االطالع على املادة التعليمية اجلديدة ملعرفة املتطلبات السابقة هلذه املعرفة، تذكري الطلبة وإعادة 
تلخيص املبادئ العامة و همهم للمتطلبات السابقة، التأكد من فو لسابقة للمادة، اتدريسهم للمتطلبات 

اعتماد املادة اجلديدة على املادة التعليمية السابقة؛ من  حتديد مدىو واألفكار الرئيسية املوجودة يف الوحدة، 
حتديد مواصفات املنظِّم املتقدم وبنائه؛ حبيث تكون و أجل الكشف عن أوجه الشبه واالختالف بينهما، 

التأكد من مشول املنظِّم املتقدم لألفكار الرئيسية املوجودة يف و كما يف املادة التعليمية،   متسلسلة أفكاره
 الوحدة، وتقييم صالحيته والعمل على تنقيحه، حتديد الطرق واألنشطة والوسائل التعليمية املناسبة

(Chen, 2007 .) 
بتتبع املراحل  ؛ يتم ذلكلتعليميةاستخدام اسرتاتيجية املنظِّمات املتقدمة يف تقدمي املادة ا كيفية

مرحلة تقدمي املنظِّم املتقدم اليت تتضمن التمهيد للدرس، تليها مرحلة تقدمي موضوع الدرس اجلديد؛ : اآلتية
مث مرحلة تدعيم التنظيم املعريف، وهتدف ، م ومتسلسلبتنظيحيث يُقّدم املعّلم معلومات الدرس اجلديد 

الدراسية اجلديدة يف بنية الطلبة املعرفية؛ حيث يسعى املعّلم للتحقق من هذه املرحلة إىل تثبيت املادة 
حدوث التعّلم باستخدام مبادئ التوفيق التكاملي بطرح األسئلة على الطلبة، واالستماع إىل أجوبتهم 

 (.3000؛ قطامي، 3007؛ احلصري والعنيزي، 3002دحالن، )
التعامل مع املشكالت اليت تواجهه يف  علىاإلنسان  سلوك داخلي معقد ُيساعد :الناقدالتفكري . 2. 9

حياته اليومية وفهم طبيعة األشياء من حوله إضافة إىل متكينه من اختاذ القرارات وإصدار األحكام، وابتكار 
 (.3009علي، )أشياء جديدة ذات معىن 

عرفة واملعلومات التفكري قْد ال يتطور مع النمو الطبيعي للطالب، وال ُيكتسب من خالل تراكم امل
فقط، وإمّنا يتْم تنميته من خالل التعليم والتدريب املستمر؛ باعتبار التدريب اجلوهر الرئيس يف حتسني 

 (.Ziadat & Alziyadat, 2016)التفكري 
باستخدم فكرة التفكري املنعكس " جون ديوي"بدأت حركة التفكري الناقد مع أعمال  

التفكري الناقد، واتفق أغلب ب هتم كثري من الباحثني، واقرن العشرينواالستقصاء، ويف الثمانينات من ال
 ,Bulgurcuoglu)على أن عملية التفكري تبدأ من العقل، وتنتهي بالتحّول إىل سلوك  نيالباحث
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من احملاوالت األوىل يف تعريف التفكري الناقد، ( John Dewey)حماولة جون ديوي  دّ وتع ،(2016
 هاتأملي يرتبط بقدرة الفرد على النشاط، وهو تفكري يتناول دراسة املعتقدات وحتليل عرّفه بأنّه تفكري إذ

 (. 3000العياصرة، )باالستناد إىل حقائق تدعمها القدرة على االستنتاج، 
أّن التفكري الناقد طريقة تفكري يف موضوع ما أو مشكلة ( Richard Paul)يرى ريتشارد بول 

فكر إىل حتسني نو 
ُ
عية تفكريه من خالل حتمُّل مسؤولية اختاذ القرار الناتج عن التفكري يؤدي بامل

(Scanlan, 2006)،  ينسإ"وأما" (Ennis ) فريى أنه عملية البحث عن معىن للمعلومات، وتقرير
أّن التفكري الناقد ( Udall & Daniel) "آدل ودانيال"وأورد  ،(Azar, 2010)قبوهلا أو رفضها 

 (. 3002 ،إبراهيم)لشيء باالستناد إىل معايري متفق عليها مسبقاً حل املشكالت، وتقييم ا
يف ضوء ما مّت عرضه من تعريفات خمتلفة للتفكري الناقد، مُيكن تعريفه بأنّه عملية إبداء رأي أو   

 . اختاذ قرار أو إصدار حكم يف ضوء معايري حمددة، وعملية عقلية للبحث عن معىن للموقف احلاصل
، ويشتمل على مهارات كثرية  (التفكري األساسي)املستوى األدىن : للتفكري وهناك مستويان

وهذه املهارات ركائز أساسية قبل االنتقال ملستويات  .كاكتساب املعرفة، واملالحظة، واملقارنة، والتطبيق
فكري الت: يشمل مخسة أنواع من التفكري هيف، (التفكري املركب)أّما املستوى األعلى  ،أعلى يف التفكري

املرشدي وآخرون، )الناقد، والتفكري اإلبداعي، وحّل املشكالت، واختاذ القرارات، والتفكري فوق املعريف 
3002.) 

التفكري الناقد يُثري فضول الطالب للتقّصي والتساؤل والبحث عن احلقيقة، وعدم التسليم    
 علىكما ُيساعد الطالب ،  (Zetriuslita et al, 2016)للحقائق دون التحّري عنها واكتشافها 

ساعدته
ُ
 على ضبط تفكريه لتصبح أفكاره أكثر منطقية، وُتكسبه العقالنية واملرونة يف مواجهة املواقف؛ مل

باإلضافة إىل قدرته على إعطاء تفسريات منطقية للحلول اليت  ،(3002حممد، )اختاذ القرارات املناسبة 
 النتائج وحل املشكالتلتوصل إىل ني املتعلم من ايعمل على متكفالتفكري نشاط عقلي  ،توصل إليها

(Yuliani & Saragih, 2015) ، يف نقل الطالب من اكتساب املعرفة أيضاً ويسهم التفكري الناقد
ىل توظيفها يف حياته اليومية، وبالتايل حُيول العملية التعليمية إىل نشاط عقلي يؤدي إىل إتقان احملتوى إ

على تقبُّل  لبةيُساعد التفكري الناقد الطكما ،  (3002هادي، )قد املعلومات ن علىالتعليمي، ومساعدته 
، (3002الركيبات، )وجهات نظر اآلخرين حىت لو كانت خمالفة آلرائهم، واالستماع إليهم بعقلية منفتحة 

أما . جيايبلألفضل، كما يعود على اجملتمع باألثر اإل موتغيري حياهت نيصاحل وابالنفع ليكون مويعود عليه
خصائص التفكري الناقد فقد متثلت يف كونه سلوكاً ضمنياً داخلياً يصُعب معرفته إال إذا جتّسَد من أقوال إىل 
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يعكس العمليات العقلية اليت يقوم هبا الطالب مثل الفهم، نفسه  أفعال، وهو عملية عقلية ونتاج يف الوقت
يُستثار التفكري الناقد باملواقف إجيابية كانت أم واالستدالل، والتوصل إىل النتائج، وإصدار األحكام، و 

يزيد من  اً إجيابي اً نشاط دّ سلبية، ما يدفع بالطالب إلعادة النظر يف املواقف واختاذ القرارات املناسبة، كما يع
 (. 3002اخلوالدة، )ثقة الطالب بنفسه 

ف مهارات التفكري الناقد إىل تصني( 3002العكول والسعودي، )أشار  :الناقدمهارات التفكري . 2. 9
 :كالتايل( Watson & Glaser) "واطسن وجالسري" الذي عمد إليه

احلقيقة والرأي، واهلدف من  من درجة صدق املعلومات املعطاة القدرة على متييز :االفرتاضات. 0. 2. 9
 .املعلومات املعطاة

ية هلا، ومعرفة إذا كانت القدرة على حتديد املشكلة وإعطاء تفسريات منطق: التفسري. 3. 2. 9
 .التعميمات املعطاة مقبولة أم ال

 .القدرة على حتديد النتائج احملتملة بناًء على معلومات سابقة معطاة: االستنباط. 2. 2. 9
 .القدرة على استخالص نتائج معينة بناًء على حقائق ومالحظات معطاة: االستقراء. 2. 2. 9
الضعيفة، من على تقومي الفكرة بقبوهلا أو رفضها، ومتييز احلجج القوية القدرة : تقومي النقاشات. 2. 2. 9

 (. 3002العكول والسعودي، )وإصدار حكم مبدى كفاية املعلومات املعطاة 
 ؛يقصد هبا املواصفات العاّمة املتفق عليها بني الباحثني يف جمال التفكري: معايري التفكري الناقد. 7. 9

ل من املعّلم والطالب جيب االلتزام هبا يف عملية التفكري عامة والتفكري الناقد وهذه املعايري ُموجهات لك
 :(3002، اجلهين)ليها إأشار  ها كماخاصًة؛ ومن أبرز 

ويقصد به صياغة األفكار واملعلومة بطريقة واضحة ومفهومة؛ وبالتايل ميكن احلكم : الوضوح. 0. 7. 9
  .عليها

اد عن السطحية يف معاجلة املوضوعات بدرجة عالية من العمق يف ويقصد به االبتع: العمق. 3. 7. 9
 .التفكري

 .يُقصد به اإلملام جبميع جوانب موضوع التفكري بشكل مشويل واسع: االتساع. 2. 7. 9
اخلوالدة، )يُقصد به تنظيم األفكار بشكل متسلسل ومرتابط يؤدي إىل معىن واضح  :املنطق. 2. 7. 9

3002.) 
صدر من خالل األدلة امل ةمبعىن أْن تكون الفكرة أو املعلومة صحيحة، وموثوق :الصحة. 2. 7. 9

 . والرباهني
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 .يُقصد به إعطاء موضوع التفكري حّقه من املعاجلة واجلهد ليخرج بأقل األخطاء املمكنة :الدقة. 2. 7. 9
 الزعانني،)التفكري يُقصد به حتديد طبيعة العالقة ومدى الرتابط بني عناصر موضوع  :الربط. 7. 7. 9

3009.) 
، بل إّن مهاراته غري فطريالتفكري الناقد أهم أنواع التفكري العليا، فهو  ديع: تنمية التفكري الناقد. 2. 9

، فامتالك مهارات التفكري الناقد ال يرتبط هإىل تدريب مستمر حىت ميتلك مهارات الفردمتعلمة؛ حيتاج 
ممارسة التفكري الناقد حسب قدراته العقلية واحلسية بتوظيف املنطق مبرحلة عمرية معينة، فكل فرد ميكنه 

 (. 3002ربايعة، )االستداليل واالستقرائي والتحليلي 
يف ظّل العوملة وعصر االنفجار املعريف املتسارع، أصبح من األمهية مواكبة هذا التطور بتنمية التفكري 

كسبهم األساليب املنطقية يف يتطلبات العصر، و الناقد الذي ُيسهم يف مساعدة الطلبة على مواجهة م
؛ لذلك على مؤسسات اجملتمع (3002الفاحل، )استنتاج األفكار وتفسريها ومتحيصها قبل التسليم هبا 

التعليمية أْن تتحمل مسؤولية تدريب الطلبة على التفكري الناقد؛ ألنّه حيتاج إىل تكاتف القائمني على 
املناهج واملشرفني واملعلمني اختاذ القرارات الالزمة، فعلى ُمعّدي املناهج العمل  العملية التعليمية من ُمعّدي

على تضمني مهارات التفكري الناقد يف املواد الدراسية من خالل األنشطة والتمارين، والعمل على تطوير 
تشجيع املعّلم ويتمثل دور املشرفني يف  ،(3002الركيبات، )األهداف التعلمية وأدوات التقييم املختلفة 

وهنا يقع على املعلم الدور الرئيس  ،على تنمية التفكري الناقد من خالل التخطيط والتنفيذ للعملية التعليمية
يساعد الطلبة فيف تنمية التفكري الناقد؛ حيث يُعّد من أهم عوامل جناح تدريب الطلبة على التفكري الناقد؛ 

تخدام أساليب واسرتاتيجيات حديثة من شأّنا أن تنمي على البحث والتقصي بعيدًا عن التلقني، واس
 (. 3002احلارثي وأمبو سعيدي، )مهارات التفكري الناقد لدى الطالب 

يتمثل دور املعلم أيضًا يف مقدرته على تصميم املواقف التعليمية اليت يواجه الطلبة هبا املشكالت 
يتمكنوا من تطوير تفكريهم لألفضل إال من خالل مْن أجل التدريب على التفكري الناقد، ألّن الطلبة لْن 

، وتشجيعهم على التواصل الفعال (3002احلراحشة، )املشاركة باألنشطة اليت تساعدهم على ذلك 
، إضافة إىل تشجيعهم على التعّلم النشط الذي يقوم على توليد (3002الفاحل، )والتحاور مع بعضهم 

وُيضاف إىل  ،(3002هادي، )كري العليا اليت تثري تفكريهم األفكار وذلك بتوجيه أسئلة مهارات التف
ساعدة الطالب على اشتقاق العالقات ملذلك أمهية استخدام الرسوم البيانية واخلرائط واملنظمات بأنواعها 

 . تنمية مهارات التفكري لدى الطلبة يفبني املفاهيم واألفكار، وهذا بدوره له األثر 
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اإلضاءة، والتهوية، وطريقة : بيئة املادية مثلعوامل ال: د لدى الطلبةعوامل تنمية التفكري الناق
 ,Cassum & Gul)" كسيم وُجل"جلوس الطلبة، وتوافر مستلزمات التدريس كما ورد يف دراسة 

 "نيديهاجين وآخر "الكفاءة الذاتية للطالب كما ورد يف دراسة : ، وعوامل شخصية ذاتية مثل(2017
(Dehghanim, et al, 2011 .) 

 :دراسات سابقة. 40
 :لدراسات حول املنظمات املتقدمةا. 0. 00

اليت هدفت ملقارنة فعالية ( Sharma & Bachauri, 2016) "شارما وباشوري"دراسة 
تعليم املفاهيم يف العلوم والتحصيل لدى طلبة املستوى  يفمنوذج املنظم املتقدم ومنوذج التحصيل املفاهيمي 

: طالبًا مت توزيعهم عشوائيًا على جمموعتني بالتساوي( 20)نت عينة الدراسة من تكو  ،التاسع يف اهلند
اجملموعة األوىل درست باستخدام منوذج املنظم املتقدم، واجملموعة الثانية درست باستخدام منوذج التحصيل 

العناصر : هي ؛ولتحقيق أغراض الدراسة مّت اختيار مخسة مفاهيم من العلوم ليتم تدريسها ،املفاهيمي
جوشي " ، ومن مجع البيانات الالزمة مّت تطوير اختبار(الكهرباء والتوتر السطحيو الضوء و املركبات و 

أظهرت نتائج الدراسة  ،للقدرات العقلية العليا يف العلوم (Joshi & Sansanwal) "وسانسانول
رت وجود فروق دالة إحصائياً تساوياً يف فاعلية النموذجني يف حتصيل الطلبة للمفاهيم يف العلوم، كما أظه

كما أظهرت نتائج الدراسة   ،يف متوسط حتصيل الطلبة يعزى الختبار القدرات العقلية العليا بني النموذجني
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف التفاعل بني النموذجني واختبار القدرات العقلية العليا على حتصيل 

 .الطلبة
بدراسة هدفت الستقصاء أثر التدريس باملنظمات التخطيطية  (3002 ،يونس وعلي والركايب)قام 

ولتحقيق ذلك طُبقت  ،حياء يف بغدادحتصيل طلبة الصف الرابع العلمي يف مادة األ يفو أبعاد التعلم 
يف العمر  ئةطالبًا موزعني على ثالث جمموعات متكاف( 92)الدراسة ملدة فصلني على عينة مكونة من 

اجملموعة التجريبية األوىل درست  ،بق ملادة علم األحياء واختبار القدرة العقليةالزمين والتحصيل السا
باستخدام املنظمات التخطيطية، واجملموعة التجريبية الثانية درست باستخدام أبعاد التعلم، واجملموعة 

كون من  بناء اختبار حتصيلي ممتّ و  اً،طالب( 20)الضابطة درست بالطريقة االعتيادية، يف كل جمموعة 
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق  ،فقرة من النوع املقايل( 03)فقرة من نوع اختيار من متعدد، و( 20)

حصائية وبفارق كبري لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل على اجملموعة التجريبية الثانية يف حتصيل إذات داللة 
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وعة التجريبية األوىل والثانية على اجملموعة لصاحل اجملم حصائياً إمادة علم األحياء، ووجود فروق دالة 
 .ابطة يف حتصيل مادة علم األحياءالض

دراسة هدفت ملعرفة األثر النسيب لنموذج املنظم ( Kowshik, 2015) "كوشيك"أجرى 
طُبقت الدراسة على  ،حتصيل طلبة املستوى التاسع يف علم األحياء مقارنة بالطريقة التقليدية يفاملتقدم 

درسوا وحدة )اجملموعة التجريبية : طالب موزعني بالتساوي على جمموعتني( 000)ونة من عينة مك
درسوا نفس الوحدة )، واجملموعة الضابطة (الكائنات الدقيقة يف علم األحياء باستخدام منوذج املنظم املتقدم

 الدراسية، وحدة يف يوألغراض هذه الدراسة مّت استخدام اختبار حتصيل ،(باستخدام الطريقة االعتيادية
وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فرق دال إحصائياً بني متوسط حتصيل الطلبة يف االختبار القبلي والبعدي 

وجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسط حتصيل الطلبة يف االختبار القبلي تللمجموعة التجريبية، بينما ال 
وجود فرق دال إحصائيًا بني متوسط حتصيل طلبة  والبعدي للمجموعة الضابطة، كما أشارت النتائج إىل

 . اجملموعة التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي
 ,UzZaman, Choudhary & Qamar) "أوزامان وقودهاري وقمر"كما قام 

بدراسة هدفت إىل معرفة أثر استخدام اسرتاتيجية املنظم املتقدم يف حتصيل طلبة الصف التاسع ( 2015
 ،ولتحقيق أغراض الدراسة اسُتخدم املنهج التجرييب ،والقدرة على االحتفاظ بالتعلم يف إسالم أباديف العلوم 

اجملموعة : طالباً موزعني على جمموعتني( 20)ومّت اختيار العينة عشوائياً من طلبة الصف التاسع مكونة من 
الطلبة الذين درسوا )واجملموعة الضابطة ( الطلبة الذين درسوا باستخدام اسرتاتيجية املنظم املتقدم)التجريبية 

وقد أشارت نتائج الدراسة  ،ومّت تطبيق اختبار قبلي وبعدي على اجملموعتني ،(باستخدام الطريقة التقليدية
 .االحتفاظ بالتعلم على إىل أن اسرتاتيجية املنظم املتقدم تعمل على حتسني قدرة الطلبة

فاهيم مب واحتفاظهم حتصيل الطلبة يفت املتقدمة ويف دراسة هدفت إىل استقصاء أثر املنظما
 ،اجلاذبية: )هي ؛مفاهيم ةباختيار أربع( Atomatofa, 2013) "أتوماتوفا"اجلاذبية يف نيجرييا، قامت 

 ،وهي من املواضيع املهمة اليت مل تدرس من قبل( وانعدام الوزن، والرحالت الفضائية، واألقمار الصناعية
طالباً يف والية دلتا ( 20)نهج التجرييب بصورته شبه التجريبية على عينة مكونة من وطبقت الدراسة وفق امل
درسوا )، واجملموعة الضابطة (درسوا باستخدام املنظم املتقدم)اجملموعة التجريبية : موزعني على جمموعتني

اظ بالتعلم واختبار ولتحقيق أغراض الدراسة مّت تصميم اختبار االحتف ،(نفس املواضيع بالطريقة االعتيادية
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا يف متوسط عالمات طلبة اجملموعة  ،التحصيل القبلي والبعدي

 . التجريبية والضابطة يف اختبار االحتفاظ باملفاهيم لصاحل اجملموعة التجريبية
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عصف الذهين تقّصي أثر استخدام اسرتاتيجييت ال إىلبدراسة هدفت ( 3003 ،أبو مي)وقامت 
واملنظم املتقدم يف تدريس العلوم للمتفوقني من الصف السابع األساسي يف التحصيل والتفكري العلمي يف 

اتبعت فيها املنهج التجرييب بصورته شبه التجريبية، واقتصرت الدراسة على ثالثة مدارس من أصل  ،عّمان
طالبًا وطالبًة من الطلبة ( 23)اسة من وتكونت عينة الدر  ،تسعة من املدارس التابعة للتعليم اخلاص

 توزيعهم عشوائيًا على جمموعتني جتريبيتني وجمموعة ثالثة ضابطة طُبق عليهم اختبار حتصيل متّ  ،املتفوقني
طالباً وطالبًة من الطلبة املتفوقني ( 30)اجملموعة التجريبية األوىل تكونت من  ،بعدي واختبار تفكري علمي

، واجملموعة التجريبية الثانية (املادة باستخدام اسرتاتيجية العصف الذهين يفارة درسوا وحدة أثر احلر )
، واجملموعة (درسوا نفس الوحدة باستخدام اسرتاتيجية املنظم املتقدم)طالبًا وطالبًة ( 02)تكونت من 

تائج الدراسة وأشارت ن ،(درسوا نفس الوحدة بالطريقة االعتيادية)طالباً وطالبًة ( 02)الضابطة تكونت من 
إىل وجود فروق دالة إحصائية يف متوسطات التفكري العلمي للطلبة املتفوقني تعزى السرتاتيجييْت العصف 

 .الذهين واملنظم املتقدم مقارنًة بالطريقة االعتيادية لصاحل اجملموعتني التجريبيتني
( جانيه وأوزبل)ذجي دراسة جتريبية هدفت إىل معرفة أثر استخدام أمنو ( 3003 ،إبراهيم)وأجرى 

ثانوي العلمي يف مادة األحياء واألرض عند املستويات املعرفية  الالتعليميني يف حتصيل طلبة الصف الثاين 
ولتحقيق أغراض  ،كافة، وعند مستوى التذكر والفهم والتطبيق كلٌّ على حدة يف حمافظة ريف دمشق

طالبًا وطالبًة مّت ( 030)ثانوي العلمي مكونة من الالدراسة مّت اختيار عينة قصدية من طلبة الصف الثاين 
اجملموعة التجريبية األوىل درست باستخدام أمنوذج جانيه . توزيعهم بالتساوي على جمموعتني جتريبيتني

درست باستخدام أمنوذج أوزبل، ومّت تطبيق اختبار حتصيل قبلي وبعدي على : واجملموعة التجريبية الثانية
( α=0.02)نتائج الدراسة إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة وأشارت  ،اجملموعتني

بني حتصيل طلبة اجملموعتني التجريبيتني األوىل والثانية عند املستويات املعرفية كافة لصاحل اجملموعة التجريبية 
ى الداللة ووجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستو  ،(اليت درست باستخدام أمنوذج أوزبل)الثانية 

(α=0.02 ) بني حتصيل طلبة اجملموعتني التجريبيتني األوىل والثانية عند مستوى التذكر ومستوى الفهم
 (.اليت درست باستخدام أمنوذج أوزبل)والتطبيق كل على حدة ولصاحل اجملموعة التجريبية الثانية 

طة العلمية هدفت إىل تقصي أثر طريقيْت األنش( 3002 ،حياصات)ويف دراسة قام هبا 
االستقصائية واملنظِّم املتقدم يف اكتساب مهارات حّل املسائل الفيزيائية والتفكري الناقد وفهم طلبة املرحلة 

ولتحقيق هدف الدراسة طُبقت على  ،اجلامعية للمفاهيم الفيزيائية يف جامعة البلقاء التطبيقية يف األردن
طالباً ( 20)اجملموعة التجريبية األوىل :  ثالث جمموعاتطالبًا وطالبًة موزعني إىل( 009)عينة مكونة من 
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طالبًا وطالبًة يدرسون ( 20)وطالبًة يدرسون باألنشطة العلمية االستقصائية، واجملموعة التجريبية الثانية 
مّت وألغراض الدراسة  ،طالباً وطالبًة يدرسون بالطريقة االعتيادية( 29)باملنظِّم املتقدم، و اجملموعة الضابطة 

اختبار مهارات حّل املسائل الفيزيائية، واختبار فهم املفاهيم الفيزيائية، واختبار  : بناء األدوات اآلتية
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات  ،كاليفورنيا ملهارات التفكري الناقد

لفيزيائية، ومهارات التفكري الناقد، وفهم مهارات حّل املسائل ا: عالمات اجملموعات الثالث يف اختبارات
 (.اليت درست باستخدام األنشطة العلمية االستقصائية)املفاهيم الفيزيائية لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل 

 :الدراسات اليت تناولت التفكري الناقد يف العلوم. 3. 00
راسة هدفت إىل د( Faud et al, 2017) "فؤاد وزبيدة وماّنل وسوريني"أجرى كل من 

منوذج االستقصاء العلمي املتباين، ومنوذج االستقصاء العلمي املتباين : )استقصاء فاعلية ثالثة مناذج تعليمية
متغري اجلنس على تنمية مهارات التفكري الناقد فق و ( جبانب منوذج اخلرائط الذهنية، والنموذج التقليدي

اسة مّت بناء اختبار ملهارات التفكري الناقد قبلي وبعدي؛ ولتحقيق أغراض الدر  ،لدى الطلبة يف اندونيسيا
 ،طالبًا وطالبة موزعني إىل ثالث جمموعات يف ثالث مدارس خمتلفة( 92)تكونت عينة الدراسة من 

وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار مهارات التفكري الناقد بني النماذج 
كما أشارت نتائج الدراسة   ،(وذج االستقصاء العلمي املتباين جبانب منوذج اخلرائط الذهنيةمن)لصاحل  ةالثالث

 .إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث لصاحل اإلناث
ويف دراسة هدفت إىل تقصي األثر املتباين لربنامج جترييب ومهي على حتسني التفكري النقدي لدى 

باعتماد ( Demirbag et al, 2016) "دميريباغ وونيسن ويسيليورت"يا قام هبا طلبة اجلامعة يف ترك
طالبًا من قسم اللغة العربية يف جامعة ( 22)تكونت عينة الدراسة من  ،املنهج التجرييب لغرض الدراسة

فة من خالل توفري جو إجيايب محاسي للطلبة يف غر )جتريبية، ومهية : أديامان، موزعني على ثالث جمموعات
واستخدم اختبار كاليفورنيا للتفكري  ،طالباً ( 30)، وضابطة، يف كل جمموعة (الصف وإعالمهم بأمهية ذلك

وأشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعات  ،الناقد املعّدل للغة الرتكية
نتائج الدراسة إىل وجود حتسن  كما أشارت  ،(ذكور وإناث)الدراسة يف التفكري الناقد يعزى للجنس 

ملحوظ يف التفكري النقدي لدى جمموعات الدراسة الومهية، التجريبية، والضابطة على الرتتيب لكن نتائج 
شارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار التفكري الناقد البعدي بني أحتليل التباين 

 .اجملموعات الثالث
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يف تنمية مهارات  ةهدفت لتقّصي فاعلية األسئلة الناقد( 3002 ،فاحلال)ويف دراسة قامت هبا 
اعتمدت الدراسة التصميم  ،التفكري الناقد يف العلوم لدى طالبات الصف األول املتوسط يف الرياض

اجملموعة التجريبية مكونة من : طالبة موزعني على جمموعتني( 22)تكونت عينة الدراسة من فالتجرييب؛ 
طالبة درسن بالطريقة ( 22)درسن باستخدام األسئلة الناقدة، واجملموعة الضابطة مكونة من طالبة ( 20)

وأسفرت نتائج الدراسة عن  ،ومتّ تطبيق اختبار التفكري الناقد القبلي والبعدي على اجملموعتني ،االعتيادية
فاعلية األسئلة الناقدة يف  وجود فروق دالة إحصائيًا بني جمموعيْت الدراسة لصاحل اجملموعة التجريبية، أي

 .تنمية التفكري الناقد لدى الطالبات يف العلوم
 يفبدراسة هدفت ملعرفة أثر تدريس العلوم باسرتاتيجية لعب الدور ( 3002 ،نصراهلل)وقامت 

تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالب املرحلة األساسية العليا مقارنة بالطريقة االعتيادية وجنس 
وجهة نظره حول أثر تدريس  منكما هدفت ملعرفة أثر كل من اخلربة واجلنس والتخصص للمعلم الطالب،  

عتمد فيها اُ  ،تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطالب يف فلسطني يفالعلوم باسرتاتيجية لعب الدور 
ة العليا يف املدارس تصميم املنهج شبه التجرييب، وألغراض الدراسة مشل اجملتمع مجيع طلبة املرحلة األساسي

وتكونت عينة الدراسة من  ،لوكالة الغوث، ومجيع معلمي ومعلمات العلوم يف حمافظة طولكرم ةالتابع
، (درسوا بالطريقة االعتيادية)ضابطة : طالبًا وطالبًة من الصف التاسع موزعني على جمموعتني( 030)

دليل معلم : ض الدراسة مّت بناء األدوات اآلتيةوألغرا ،(درسوا باستخدام اسرتاتيجية لعب الدور)وجتريبية 
م البيئة ئلتدريس الوحدة احملددة باسرتاتيجية لعب الدور، مقياس التفكري الناقد لواطسن جالسري املعّدل ليال

نتائج وجود الوأظهرت  ،فقرة( 20)الفلسطينية مكون من مخس مهارات، واستبانة للمعلمني مكونة من 
اختبار التفكري الناقد بني طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يُعزى لطريقة التدريس يف  اً إحصائي دالفرق 

لصاحل اجملموعة التجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإلناث والذكور يف اختبار التفكري الناقد 
 .لصاحل اإلناث
اث املتناقضة يف التحصيل بدراسة هدفت إىل معرفة فاعلية اسرتاتيجية األحد( 3002 ،جواد)وقام 

وتنمية التفكري الناقد لدى طالب الصف الرابع العلمي يف مادة الفيزياء يف مدينة احلّلة وفق تصميم املنهج 
 ومتّ تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب الصف الرابع العلمي يف املدارس اإلعدادية والثانوية؛  ،التجرييب

: توزعت العينة على جمموعتني بالتساوي ،ن إعدادية الفيحاء للبننيطالبًا م( 20)اختيار عينة مكونة من 
درست وفقاً للطريقة )، واجملموعة الضابطة (درست وفقاً السرتاتيجية األحداث املتناقضة)اجملموعة التجريبية 

ار قبلي اختبار التحصيل يف مادة الفيزياء، واختب: وألغراض الدراسة مّت إعداد األدوات اآلتية ،(االعتيادية
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وأشارت نتائج الدراسة . وبعدي يف التفكري الناقد مكون من مخسة جماالت لقياس القدرات العقلية الناقدة
داللة إحصائية بني طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري الناقد ولصاحل  يإىل وجود فرق ذ
 .اجملموعة التجريبية
ت لتقّصي أثر برنامج تعليمي قائم على اسرتاتيجية بدراسة هدف( 3002 ،احلراحشة)وقامت 

التخيل يف تنمية مهارات التفكري الناقد والدافعية حنو التعّلم لدى طالبات الصف السابع األساسي يف 
طالبة موزعني ( 23)تكونت عينة الدراسة من  ،أحباث العلوم يف مدينة املفرق مقارنة بالطريقة االعتيادية

باستخدام اسرتاتيجية التخيل، واجملموعة  تاجملموعة التجريبية درس: إىل جمموعتنيعشوائيًا بالتساوي 
على  ولتحقيق أهداف الدراسة مّت إعداد الربنامج التعليمي القائم ،بالطريقة االعتيادية تالضابطة درس

وأسفرت نتائج الدراسة . اسرتاتيجية التخيل، واختبار مهارات التفكري الناقد، ومقياس الدافعية حنو التعّلم
عن وجود فروق دالة إحصائيًا بني جمموعيْت الدراسة يف اختبار التفكري الناقد ومقياس الدافعية حنو التعّلم 

 .لصاحل اجملموعة التجريبية
بدراسة هدفت إىل تقصي أثر التعلم التعاوين ( Al-Husseiny, 2014) "احلسيين"وقامت 

لدى طلبة الصفني السابع والعاشر يف املدارس اخلاصة يف  يف علم األحياء يف تعزير مهارات التفكري الناقد
 ،وإىل تقصي أثر التقييم الذايت للطلبة يف حتسني مهارات التفكري الناقد وفق املنهج التجرييب ،بريوت

طالباً  (20)طالبًا وطالبًة من الصف السابع و (20)طالبًا وطالبًة ( 030)الدراسة من  تكونت عينة
اجملموعة التجريبية درست : ، ووزّع طلبة كل صف بالتساوي إىل جمموعتني(وطالبًة من الصف العاشر

الدراسة مّت  ولغرض ،باستخدام التعلم التعاوين، واجملموعة الضابطة درست باستخدام التعلم الفردي املباشر
وأشارت نتائج  ،اجملموعتني يف هذا االختبار إعداد اختبار قبلي وبعدي يف التفكري الناقد ملقارنة حتصيل

الدراسة إىل وجود تأثري دال إحصائيًا للتعلم التعاوين مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف العاشر 
 .ايت والتفكري الناقد لدى طالب كال الصفنيوأشارت إىل وجود عالقة ارتباطية بني التقييم الذ ،فقط

بدراسة هدفت إىل استقصاء أثر التعلم القائم  Zhou et al, 2013)) "آخرونزهو و "قام 
تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة املدرسة الثانوية يف  يفعلى العمل يف تدريس التجارب الكيميائية 

سنة موزعني على  09-07ًا ترتاوح أعمارهم بني طالب( 009)تكونت عينة الدراسة من  ،الصني
طالبًا درسوا باستخدام التعّلم القائم على العمل، واجملموعة ( 29)اجملموعة التجريبية وعددهم : جمموعتني

 ،استمرت الدراسة لفصل كامل طالبًا درسوا باستخدام أسلوب احملاضرة؛( 20)الضابطة وعددهم 
دام اختبار كاليفورنيا ملهارات التفكري الناقد قبلي وبعدي، ومت اختيار ولتحقيق أغراض الدراسة مّت استخ
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داللة إحصائية بني طلبة  يوأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذ ،مخس جتارب كيميائية لتتم الدراسة عليها
، وكان اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية يف اختبار مهارات التفكري الناقد

 . مهارة االستنباط مث مهارة التقييم مث مهارة التحليل: ترتيب امتالك الطالب للمهارات كالتايل
 : منهج الدراسة وتصميمها. 44

عتمدت هذه الدراسة املنهج التجرييب بصورته شبه التجريبية لبيان أثر برنامج تعليمي قائم على ا
د يف العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي، وهو األنسب التفكري الناقتنمية املنظِّمات املتقدمة يف 
درسوا وحدة التفاعالت ( اً ، وإناثاً ذكور )جتريبية : لذلك مّت اختيار جمموعتني. ألغراض هذه الدراسة

 ؛درسوا نفس الوحدة بالطريقة االعتيادية( اً ، وإناثاً ذكور )الكيميائية باستخدام املنظِّمات املتقدمة، وضابطة 
 :فقاً للتصميم اآليتوذلك و 

G1E: O1 O2 X O1' O2'                  G1C: O1 O2 - O1' O2' 
G2E: O1 O2 X O1' O2'                G2C: O1 O2 – O1' O2' 

 G1E  جمموعة جتريبية ذكورG1C  جمموعة ضابطة ذكورG2E  جمموعة جتريبية إناث
G2C  ة إناثضابطجمموعة. 

  :الدراسةمجتمع . 45
؛ 3002/3007من مجيع طلبة الصف التاسع األساسي يف حمافظة طولكرم للعام الدراسي تّكون 

 .حصائيات مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة طولكرمإحبسب  ،طالباً وطالبةً ( 2222)بلغ عددهم 
  :الدراسةعينة . 41

لقرب  مهشعب؛ مت اختيار  2موزعني يف  اتطالب وطالب( 002) هابلغ عدد أفرادعينة قصدية 
 .يبني توزيع أفراد العينة (0) رقم دولواجل ،ُمديرْي املدرستني للتعاون املدرستني، واستعداد

 0جدول 
 تبعاً لعدد األفراد، واملدرسة، ونوع اجملموعة، واجلنس توزيع أفراد عينة الدراسة

 اجملموع اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية املدرسة
 27 32 32 مدرسة ذكور عالر الثانوية

 27 32 39 مدرسة بنات عالر األساسية العليا
 002 23 23 اجملموع
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  :البرنامج التعليمي القائم على استراتيجية المنظِّمات المتقدمة. 41
مت االطالع على : مّت تصميم املادة التعليمية املستندة إىل املنظِّمات املتقدمة وفقًا للخطوات اآلتية

سات والبحوث السابقة اليت تناولت اسرتاتيجية املنظِّمات املتقدمة، وضع قائمة األدب الرتبوي والدرا
ميوهلم  وحتديد خصائص املتعلمينو معرفة األهداف العاّمة للوحدة، و باملوضوعات اليت سيتناوهلا دليل املعّلم، 

اختيار و لوحدة الدراسية، ا حتديد األهداف السلوكية املراد حتقيقها عند املتعّلم بعد دراستهو واملرحلة العمرية، 
 .املعينة على حتقيق أهداف الوحدةالوسائل التعليمية واالسرتاتيجيات 

 :ودليل الطالب دليل المعلم. 42
باسرتاتيجية املنظِّمات املتقدمة ألوزبل وأنواعها وخطوات  اً تعريفو مقدمة  دليل املعلم تضمن

مقدار احلصص و خالل تدريس هذه الوحدة،  التدريس هبا، واألهداف السلوكية املراد حتقيقها من
حتقيق األهداف،  علىتدريس ووسائل تعليمية معينة الأساليب و لكل موضوع يف الوحدة،  ةاملخصص

دليل للطالب  ، ومت إعدادوأوراق عمل خمتلفة من املنظِّمات املتقدمة فيما خيص حمتوى الوحدة، أشكاالً و 
 . دمةللوحدة وفق اسرتاتيجية املنظِّمات املتق

 . ومّت التأكد من صدق حمتوى الدليلني بعرضهما على جمموعة من احملكمني املختصني
  :الدراسةأدوات . 46

 :ات اآلتيةو إعداد وبناء األد الدراسة متّ لتحقيق الغرض من هذه 
ارات مّت إعداد اختبار التفكري الناقد بعد االطالع على العديد من االختب :اختبار التفكري الناقد. 0. 02

، وبناًء (Keesler, 2008؛ 3002 ،اجلهين)ة كل من دراسكوالدراسات اليت تناولت التفكري الناقد،  
التنبؤ و تقييم النقاشات، : هي ؛على ذلك مت اختيار مخس مهارات من مهارات التفكري الناقد

اليت عرضها تصنيف االستنباط، واالستقراء، وهذه املهارات تنسجم مع املهارات و التفسري، و باالفرتاضات، 
واتفقت يف ذلك أيضًا مع مهارات التفكري الناقد  ،Watson & Glaser))" واطسن وجالسري"

 (. 3002 ،محدان وعباس؛ 3000 ،درويش وأبو مهدي) كل من  املعتمدة يف دراسة
بعد حتديد مهارات التفكري الناقد، مّت بناء االختبار من نوع االختيار من متعدد؛ حيث تكّون من 

فقرة بواقع مخس فقرات لكل مهارة من مهارات التفكري الناقد ولكل فقرة ثالثة بدائل، وقد تضمن ( 32)
مهارة تقييم : وهي كاآليت ؛االختبار مهارات التفكري الناقد اخلمس اليت وردت مفصلة يف البحث

 .ة االستقراءمهار و مهارة التفسري، و مهارة االستنباط، و مهارة التنبؤ باالفرتاضات، و النقاشات، 
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مّت التحقق من الصدق الظاهري حملتوى اختبار : الظاهري الصدق: الناقدصدق اختبار التفكري . 3. 02
التفكري الناقد، من خالل عرضه على جمموعة من احملكمني املختصني يف املناهج وأساليب تدريس العلوم، 

 .تدريس العلوم ومشريف العلوم الرتبويني، واملعلمني واملعلمات ذوي اخلربة يف
مّت حساب صدق االتساق الداخلي لالختبار بعد  (:صدق االتساق الداخلي)الصدق املنطقي . 2. 02

تطبيقه على العينة االستطالعية باستخدام معامل ارتباط بريسون؛ حيث مّت حساب معامل االرتباط بني 
لالختبار، وكانت معامالت االرتباط عالمة كل مهارة من مهارات اختبار التفكري الناقد والعالمة الكلية 

وهذا يشري إىل ( α =0700)ومجيعها دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ( 0722-0773)ترتاوح بني 
صدق االختبار واتساقه داخليًا وكذلك مّت حساب معامل االرتباط بني عالمة كل فقرة يف االختبار 

ومجيعها دالة ( 07222-07202)ط ترتاوح بني والعالمة الكلية لالختبار، وكانت معامالت االرتبا
 .إحصائياً وتشري إىل صدق االختبار واتساقه داخلياً 

مّت التحقق من ثبات اختبار مهارات التفكري الناقد املعّد ألغراض الدراسة بعد : ثبات االختبار. 2. 02
مّت حساب معامل  SPSSبرنامج  نصفية، واستخدامتطبيقه على العينة االستطالعية بطريقة التجزئة ال

 .وتعّد قيمة مقبولة لتحقيق الغرض من الدراسة( 0720)بلغت قيمته  الذياالرتباط؛ 
متّ  تصحيح االختبار وفقاً إلجابة منوذجية للحل، لتكون العالمة النهائية : آلية تصحيح االختبار. 2. 02

 . جابة اخلاطئةبواقع عالمة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإل( 32)الكاملة لالختبار 
 :الدراسةإجراءات . 47
 . االطالع على األدبيات والبحوث الرتبوية والدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة. 0. 07
حتليل حمتوى املادة التعليمية من املفاهيم العلمية من كتاب العلوم العامة للصف التاسع . 3. 07

 .األساسي
طالب العّلم، ودليل املدليل و  ،تعليميالربنامج ال :والتحقق من صدقها وثباهتا ات الدراسةو بناء أد. 2. 07

لدراسة وحدة التفاعالت الكيميائية املعّدة وفق اسرتاتيجية املنظِّمات املتقدمة، واختبار مهارات التفكري 
 . الناقد
 . لى الدليل الذي مّت إعداده زيارة املدرستني اللتني مّت اختيارمها وإطالع املعّلم واملعلمة عمتّ . 2. 07
 .  اختيار الشعب اليت ستمثل اجملموعات التجريبية والضابطة من الصف التاسع األساسيمتّ . 2. 07
 . إجراء اختبار قبلي يف التفكري الناقد جملموعيْت الدراسة. 2. 07
 .حصص أسبوعياً  (2)مبعدل  تدريس طلبة اجملموعات التجريبية باسرتاتيجية املنظِّمات املتقدمة. 7. 07
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 .إجراء اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي جملموعيت الدراسة على التوايل،وتصحيحه .2. 07
 . وحتليل النتائج ووضع التوصيات SPSSإجراء املعاجلات اإلحصائية املناسبة باستخدام برنامج . 9. 07
  :الدراسةمتغيرات . 48
طريقة التدريس باستخدام املنظمات : وهلا مستويان ؛قة التدريساملتغريات املستقلة تضمنت طري. 0. 02

 (. ذكر، أنثى)وله مستويان  ؛اجلنس ،والطريقة االعتيادية املتقدمة،
 .مهارات التفكري الناقد: املتغري التابع. 3. 02
  :اإلحصائيةالمعالجات . 49

إلحصائية للعلوم االجتماعية لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياهتا، مت استخدام برنامج الرزمة ا
(SPSS) ومت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والنسب املئوية، ومعامل ثبات ،

وطريقة التجزئة النصفية ومعامل ثبات ألفا كرونباخ حلساب ( 30)التحليل، ومعادلة كودر ريتشاردسون 
ط بريسون اارتب ومعامل (ANCOVA)حب املصاثبات االختبار، كما مت استخدام حتليل التباين 

 . حلساب صدق االتساق الداخلي الختبار التفكري الناقد
 : نتائج الدراسة ومناقشتها. 50

ليها بعد مجع البيانات الالزمة وحتليليها إحصائياً إيتناول هذا الفصل نتائج الدراسة اليت مّت التوصل 
 .ار النظريطومناقشة النتائج يف ضوء الدراسات السابقة واإل

ما أثر برنامج تعليمي قائم على املنظِّمات : "الذي ينص على الرئيس؛لنتائج املتعلقة بالسؤال ا
الذي انبثق عنه السؤال " التفكري الناقد يف العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي؟تنمية املتقدمة يف 

 :اآليت
بني املتوسطات احلسابية ( α =0702)هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة "

ألداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي للصف التاسع األساسي 
" واجلنس والتفاعل بينهما؟( املنظِّمات املتقدمة، والطريقة االعتيادية)يف العلوم يُعزى لطريقة التدريس 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى : "رضية الصفرية اآلتيةولإلجابة عن هذا السؤال صيغت الف
بني املتوسطات احلسابية ألداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات ( α =0702)الداللة 

املنظِّمات املتقدمة، )التفكري الناقد البعدي للصف التاسع األساسي يف العلوم يُعزى لطريقة التدريس 
 " واجلنس والتفاعل بينهما( طريقة االعتياديةوال
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والختبار هذه الفرضية ُحسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء طلبة اجملموعة 
التجريبية وطلبة اجملموعة الضابطة يف اختبار مهارات التفكري الناقد القبلي والبعدي تبعًا ملتغري طريقة 

دول اجل ؛ كما يبني(ذكور، وإناث)وتبعًا ملتغري اجلنس ( مة، والطريقة االعتياديةاملنظِّمات املتقد)التدريس 
 (.3)رقم 

 2جدول 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء طلبة جمموعيْت الدراسة يف اختبار مهارات التفكري الناقد 

 التدريس واجلنس والتفاعل بينهما القبلي والبعدي تبعاً لطريقة

 عدد الطلبة اجلنس موعةاجمل
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
 2709 00722 2722 9792 32 ذكور الضابطة
 2709 03722 2772 00702 32 إناث الضابطة

 2709 03737 2720 00729 23 الكلي
 2772 02729 2722 00707 32 ذكور التجريبية
 2799 07722 2772 00732 39 إناث التجريبية

 2722 02729 2703 00777 23 الكلي

 الكلي
 2722 02722 2707 00702 27 ذكور
 2729 02732 2770 00709 27 إناث

 2720 02722 2792 00722 002 اجملموع
 (32)العالمة الكلية لالختبار *

إىل عدم وجود فرق ظاهري بني املتوسط احلسايب ألداء طلبة اجملموعة ( 3)ُتشري النتائج يف اجلدول 
بلغ املتوسط احلسايب ألداء  إذالضابطة وطلبة اجملموعة التجريبية يف اختبار مهارات التفكري الناقد القبلي؛ 

بينما ُلوحظ وجود فرق واضح  ،(00777)أداء اجملموعة التجريبية ومتوسط ( 00729)اجملموعة الضابطة 
بلغ املتوسط احلسايب  فقدبني جمموعيْت الدراسة يف أداء الطلبة يف اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي؛ 

، بينما بلغ املتوسط احلسايب ألداء (2709)احنراف معياري ب( 03737)ألداء طلبة اجملموعة الضابطة 
هذه النتيجة إىل أّن اسرتاتيجية وقد تُعزى (. 2722)احنراف معياري ب( 02729)طلبة اجملموعة التجريبية 

املنظِّمات املتقدمة تستخدم عمليات تفكري خمتلفة منها مهارات التفكري الناقد تلقائيًا من خالل متكني 
 يهمالطلبة من استخدام حواسهم، والرتكيز، ودقة املالحظة، ومن خالل إعادة تنظيم وبناء البنية املعرفية لد

يف تنظيم املفاهيم  اً مميز  اً أسلوب املنظِّمات املتقدمة أسلوب عدكما ي. ة السابقةوربط املعرفة اجلديدة باملعرف
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العلمية بشكل هرمي متسلسل من املفاهيم العامة األكثر مشولية إىل املفاهيم اخلاصة األقل مشولية، وهي 
ها وتفسريها، مثّ الربط بني املفاهيم، واستنتاج العالقات املنطقية اليت تربط بين علىبذلك تساعد الطلبة 

وقد تُعزى هذه النتيجة أيضًا إىل إعطاء الطالب فرصة ، نتائج والتعميمات يف ّناية الدرسالتوصل إىل ال
للحوار واملناقشة مع املعّلم أو مع الطلبة من خالل العمل، وهذا بدوره يكسب الطالب فرصة اكتساب 

غري املنطقية، واختاذ القرار من ز احللول املنطقية مهارات التفكري الناقد كالقدرة على إدارة النقاش ومتيي
ألسئلة ذات املستويات العليا اليت من شأّنا اوقد تُعزى هذه النتيجة كذلك إىل استخدام املعّلم  ،املناسب

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات  ،دمقناقشة واحلوار حول املنظِّم املتأن تستثري تفكري الطلبة، أثناء امل
ىل األثر اإلجيايب السرتاتيجية املنظِّم املتقدم يف التفكري الناقد منها دراسات كل من إابقة اليت أشارت الس

 Demirbag, et)، و(Faud, etal, 2017)، و(3003 ،أبو مي)، و(3002 ،حياصات)
al,2016)و(3002 ،احلراحشة)، و(3002، جواد)، و ،(Al Husseiny, 2014)الفاحل)، و، 

3002.) 
أشارت النتائج إىل وجود فرق ظاهري بسيط بني متوسطي أداء الذكور واإلناث يف اختبار كما 

احنراف معياري ب( 00702)بلغ املتوسط احلسايب ألداء الذكور  إذمهارات التفكري الناقد القبلي؛ 
 وأشارت إىل ،(2770)احنراف معياري ب( 00709)، بينما بلغ املتوسط احلسايب ألداء اإلناث (2707)

وجود فرق ظاهري بسيط بني متوسطْي أداء الذكور واإلناث يف اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي؛ 
، بينما بلغ املتوسط احلسايب (2722)احنراف معياري ب( 02722)بلغ املتوسط احلسايب ألداء الذكور ف

طني احلسابيني بني املتوس( 0720)، وذلك بفارق (2729)حنراف معياري با( 02732)ألداء اإلناث 
وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فرق . ألداء كال اجلنسني يف اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي

بني متوسطْي أداء طلبة اجملموعة التجريبية ( α =0702)داللة إحصائية عند مستوى الداللة  يذ
، وهذا يدّل على أّن (ذكور، وإناث)اجلنس والضابطة يف اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي يُعزى ملتغري 

اسرتاتيجية املنظمات املتقدمة كان هلا أثر مساوي يف حتسني أداء طلبة اجملموعة التجريبية يف اختبار مهارات 
( اً ، وإناثاً ذكور )وقد يُعزى ذلك إىل أن طلبة اجملموعة التجريبية  ،فكري الناقد البعدي لكال اجلنسنيالت

مع استخدام اسرتاتيجية املنظِّمات املتقدمة يف تدريس العلوم، وأظهروا اندفاعًا ورغبًة يف  تفاعلوا وانسجموا
وقد يُعزى ذلك إىل أّن طلبة جمموعيْت الدراسة من كال اجلنسني يف نفس املرحلة العمرية ونفس  ،مالتعلّ 

ًة إىل أّنم يعيشون يف بيئة ، إضاف(البيئة الصفية، واملنهاج)مرحلة النمو العقلي، ويتعرضون للظروف نفسها 
وتتفق نتائج هذه ، مدارس كال اجلنسنياجتماعية وثقافية ُمتقاربة، وإىل تكافؤ الفرص التعليمية املقدمة يف 
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اليت أشارت إىل عدم وجود فرق دال ( Demirbag,etal, 2016)الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة 
 ةوختتلف نتائج هذه الدراسة مع دراس ،ى ملتغري اجلنسإحصائيًا يف تنمية مهارات التفكري الناقد يُعز 

(Faud et al, 2017)اليت أشارت إىل وجود فرق دال إحصائيًا يف تنمية ( 3002 ،نصراهلل)، و
وقد يعزى ذلك إىل اختالف البيئة اليت مّتت فيها . مهارات التفكري الناقد يُعزى للجنس، لصاحل اإلناث

اليت مّتت يف إندونيسيا، أو بسبب ( Faud, et al, 2017)لية مثل دراسة الدراسة عن بيئة الدراسة احلا
مقياس واطسن ( 3002 ،نصراهلل)استخدمت دراسة  فقداختالف طبيعة االختبار الذي مّت عقده للطلبة 

رتجم والذي مّت تكييفه ليال
ُ
ة مّت م الطلبة والبيئة الفلسطينية، بينما يف هذه الدراسئجالسري للتفكري الناقد امل

إعداد اختبار خاص يف وحدة التفاعالت الكيميائية بناًء على تصنيف واطسن جالسري ملهارات التفكري 
وملعرفة فيما إذا كان الفرق بني املتوسطات احلسابية ذا داللة إحصائية، أُجرَي اختبار حتليل التباين  ،الناقد

بة يف اختبار مهارات التفكري ألداء الطل( α =0702)عند مستوى الداللة ( ANCOVA)املصاحب 
أداء  احلسبانالناقد البعدي تبعاً لطريقة التدريس واجلنس والتفاعل بني طريقة التدريس واجلنس، مع األخذ ب

حيث مّت تطبيقه على عينة الدراسة قبل البدء ( اختبار مهارات التفكري الناقد)الطلبة على االختبار نفسه 
 . يُظهر نتائج االختبار( 2) رقم بالتجربة كمتغري مصاحب، واجلدول

 2جدول 
ألداء طلبة جمموعيْت الدراسة يف اختبار التفكري الناقد ( ANCOVA)نتائج حتليل التباين املصاحب 

 التدريس واجلنس والتفاعل بينهما البعدي تبعاً ملتغريي طريقة
 التباين مصدر

 
درجات  جمموع املربعات

 احلرية
قيمة ف  متوسط املربعات

 وبةاحملس
مستوى 

 αالداللة 
مربع إيتا 
 العملية

 07939 07000 07392 02907229 0 02907229 االختبار البعدي
 07727 07000 2027222 2227220 0 2227220 طريقة التدريس

 07002 07300 07222 97222 0 97222 اجلنس
 07022 07037 27002 27220 0 27220 اجلنسو التفاعل بني الطريقة 

    07202 99 0397322 اخلطأ
     002 32277239 الكلي

احملسوبة ألداء الطلبة يف اختبار مهارات التفكري الناقد ( ف)نالحظ أّن قيمة ( 2)اجلدول  من
وهي أقل ( α= 07000)عند مستوى الداللة ( 2027222)البعدي تبعًا ملتغري طريقة التدريس تساوي 

ضية الصفرية، وبالتايل يوجد فرق ذو داللة إحصائية لذلك نرفض الفر ( α =0702)من مستوى الداللة 
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بني متوسطْي أداء طلبة اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختبار ( α =0702)عند مستوى الداللة 
كما نالحظ   ،(واالعتيادية املنظِّمات املتقدمة،)مهارات التفكري الناقد البعدي يُعزى ملتغري طريقة التدريس 

مربع إيتا العملية ألداء الطلبة يف اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي تبعًا ملتغري طريقة التدريس أّن قيمة 
، ويّدل ذلك على أّن حجم األثر الستخدام اسرتاتيجية املنظِّمات املتقدمة على أداء (07727)يساوي 

، وهذا يؤكد األثر االجيايب طلبة اجملموعة التجريبية يف اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي كبري
السرتاتيجية املنظِّمات املتقدمة وأمهيتها يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة اجملموعة التجريبية مقارنًة 

 .بالطريقة االعتيادية
احملسوبة ألداء الطلبة يف اختبار مهارات التفكري ( ف)نالحظ أّن قيمة فأما بالنسبة ملتغري اجلنس  

وهي أكرب من ( α =07300)عند مستوى الداللة ( 07222)البعدي تبعًا ملتغري اجلنس تساوي الناقد 
نه ال يوجد فرق ذو داللة إالفرضية الصفرية الثانية، أي  نقبللذلك ( α =0702)مستوى الداللة 

 بني متوسطْي أداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف( α =0702)إحصائية عند مستوى الداللة 
كما كانت قيمة مربع إيتا العملية   ،(ذكور، إناث)اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي يُعزى ملتغري اجلنس 

، وُيشري ذلك (07002)ألداء الطلبة يف اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي تبعًا ملتغري اجلنس يساوي 
جريبية والضابطة يف اختبار التفكري الناقد إىل أّن حجم األثر ملتغري اجلنس على أداء طلبة اجملموعة الت

 .البعدي قليل
احملسوبة ألداء الطلبة يف اختبار ( ف)وبالنسبة للتفاعل بني طريقة التدريس واجلنس، ُوجد أّن قيمة  

عند مستوى الداللة ( 27002)مهارات التفكري الناقد البعدي تبعًا للتفاعل بني الطريقة واجلنس تساوي 
(=α07037 ) أقل من مستوى الداللة وهي(α =0702 ) لذلك نرفض الفرضية الصفرية السادسة، أي

= α)عند مستوى الداللة  اً إحصائي داليوجد تفاعل بني طريقة التدريس واجلنس، وعليه يوجد فرق 
بني متوسطْي أداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي ( 0702

كما كانت قيمة مربع إيتا العملية ألداء الطلبة يف اختبار مهارات   ،للتفاعل بني الطريقة واجلنس عزىيُ 
، ويّدل ذلك على أّن حجم (07022)التفكري الناقد البعدي تبعًا للتفاعل بني الطريقة واجلنس يساوي 

طة يف اختبار مهارات التفكري األثر لتفاعل طريقة التدريس واجلنس على أداء طلبة اجملموعة التجريبية والضاب
 .الناقد البعدي قليل
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وملعرفة اجتاه الفرق يف املتوسطات احلسابية ألداء طلبة جمموعيْت الدراسة لصاحل أي جمموعة  
مّت حساب املتوسطات احلسابية املعّدلة للمجموعتني يف أدائهما يف اختبار مهارات ( الضابطة أم التجريبية)

 (.2) رقم دولاجل كما يف ؛التفكري الناقد البعدي
 2جدول 

املتوسط احلسايب املعّدل واخلطأ املعياري ألداء جمموعيْت الدراسة يف اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي 
 التدريس واجلنس والتفاعل بينهما تبعاً لطريقة

 اخلطأ املعياري املتوسط احلسايب املعّدل اجلنس اجملموعة

 07322 03722 ذكور الضابطة
 07302 03722 إناث

 07022 03722 الكلي

 07329 02793 ذكور التجريبية
 07302 02797 إناث

 07022 02720 الكلي

 الكلي
 07223 02709 ذكور
 07209 02770 إناث

إىل أّن الفرق يف املتوسطات احلسابية بني اجملموعتني كانت لصاحل ( 2)ُتشري نتائج اجلدول 
بلغ املتوسط احلسايب املعّدل للمجموعة  إذ درست باستخدام املنظِّمات املتقدمة؛ اجملموعة التجريبية اليت

كما ُتشري   ،(03722)للمجموعة الضابطة  وهو أكرب من املتوسط احلسايب املعّدل( 02720)التجريبية 
ناث مقارنة إىل أّن الفرق يف املتوسطات احلسابية يف اجملموعة التجريبية كان لصاحل اإل( 02)نتائج اجلدول 

واملتوسط احلسايب املعّدل ألداء اإلناث ( 02793)بلغ املتوسط احلسايب املعّدل ألداء الذكور  فقدبالذكور؛ 
، وبالتايل يوجد فرق ذو داللة إحصائية يف متوسط أداء طلبة جمموعات الدراسة تبعًا للتفاعل (02797)

ل على أّن اسرتاتيجية يية اإلناث، وهذا دلبني طريقة التدريس واجلنس لصاحل طلبة اجملموعة التجريب
املنظِّمات املتقدمة كان هلا أثر إجيايب على أداء طالبات اجملموعة التجريبية يف اختبار مهارات التفكري الناقد 

 .كثر من اجملموعات الثالث األخرىالبعدي أ
بني ( α =0702)داللة إحصائية عند مستوى الداللة  يأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فرق ذ

متوسطْي أداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي يُعزى للتفاعل 
دل على أّن اسرتاتيجية املنظِّمات يوهذا  ،وعة التجريبية اإلناثبني طريقة التدريس واجلنس، لصاحل اجملم

موعة التجريبية يف اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي املتقدمة كان هلا أثر إجيايب على أداء طالبات اجمل
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لكل من اجلنس وطريقة التدريس على املتغري  اً مشرتك اً ّن هناك تأثري أأكثر من اجملموعات الثالث األخرى، و 
 (.اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي)التابع 

تدريس يبية مع استخدام اسرتاتيجية وقد تُعزى هذه النتيجة إىل تفاعل اإلناث يف اجملموعة التجر 
كما قد تُعزى هذه النتيجة إىل أّن اإلناث يف اجملموعة التجريبية أبديَن اجلديّة   ،جديدة أفضل من غريهن

 .والرغبة يف التفاعل مع طريقة التدريس اجلديدة، وزادت مثابرهتن ونشاطهن داخل احلصة
 :التوصيات. 54

جيايب للربنامج التعليمي القائم على املنظِّمات املتقدمة يف أسفرت نتائج الدراسة عن األثر اإل
التفكري الناقد يف العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي يف حمافظة طولكرم، وبناًء على هذه النتائج مّت 

 : إدراج التوصيات اآلتية
مات املتقدمة يف تدريس االستفادة من مناذج الدروس اليت مّت إعدادها وفقًا السرتاتيجية املنظِّ . 0. 30

 .العلوم
يب االستفادة من اختبار مهارات التفكري الناقد الذي مّت إعداده لغرض الدراسة، وخاصًة يف أسال. 3. 30

 .تقومي تعّلم الطلبة يف العلوم
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 المراجع العربية
يني يف حتصيل طلبة التعليم( جانيه و أوزبل)أثر استخدام أمنوذجي (. 3003) .مجعة حسن ،إبراهيم

-029 ،(2)32جملة جامعة دمشق، . الصف الثاين ثانوي العلمي يف مادة علم األحياء واألرض
092. 

 . مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة .التفكري الناقد وقضايا اجملتمع املعاصر(. 3002) .حممد أنور ،إبراهيم
لذهين واملنظم املتقدم يف تدريس العلوم أثر استخدام اسرتاتيجييت العصف ا(. 3003) .رنا ،أبو مي

 ،رسالة ماجستري غري منشورة .للمتفوقني من الصف السابع األساسي يف التحصيل والتفكري العلمي
 .األردن ،جامعة الشرق األوسط

أثر استخدام املنظمات املتقدمة يف حتصيل طلبة املرحلة الثانية قسم (. 3002) .نادية ستار ،أمحد
 (. 22) ،جملة دياىل. دة العربية العامةاإلرشاد يف ما

أثر استخدام األلعاب التعليمية يف اكتساب مهارات التفكري الناقد (. 3002) .فدوى بن راشد ،اجلهين
رسالة ماجستري غري  .مبقرر الرياضيات لدى طالبات الصف األول املتوسط مبدينة مكة املكرمة

 .السعودية ،جامعة أم القرى ،منشورة
فاعلية اسرتاتيجية األحداث املتناقضة يف التحصيل وتنمية التفكري الناقد (. 3002) .دي حممدمه ،جواد

جامعة  ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية. لدى طالب الصف الرابع يف الفيزياء
 . 273-222 ،(33) ،بابل
لية برنامج تدرييب مستند إىل العصف فاع(. 3002) .سهري ،التل ؛مصطفى ،القمش ؛فؤاد ،اجلوالدة

جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث . الذهين يف تنمية التفكري الناقد لدى طلبة الصف السابع
 . 20-00 ،(20)0والدراسات، 

أثر استخدام أنشطة يف (. 3002) .عبد اهلل بن مخيس ،أمبوسعيدي ؛إبراهيم بن سلطان ،احلارثي
جملة  .ة املعرفة يف العلوم لدى طالبات الصف السابع مبحافظة مسقطالتفكري الناقد على مراقب
 . 20-09 ،(0)00 ،جامعة السلطان قابوس ،الدراسات الرتبوية والنفسية

أثر برنامج تعليمي قائم على اسرتاتيجية التخيل يف تدريس العلوم يف تنمية (. 3002) .كوثر  ،احلراحشة
جملة احتاد  التعلم لدى طلبة املرحلة األساسية يف األردن،مهارات التفكري الناقد والدافعية حنو 

 . 330-022 ،(0)03اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس، 
 . مكتبة الفالح :األردن. طرق التدريس العامة(. 3007) .يوسف ،العنيزي ؛علي منري ،احلصري
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دى تالمذة الصف الرابع مستوى مهارات التفكري الناقد ل(. 3002) .بلسم ،عباس ؛ميساء ،محدان
األساسي يف مادة الرياضيات وعالقته مبتغريي اجلنس والبيئة دراسة ميدانية يف مدارس التعليم األساسي 

سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية،  -جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية مبحافظة الالذقية،
22(2)، 202-207 . 

قيتْ األنشطة العلمية االستقصائية واملنظِّم املتقدم يف اكتساب أثر طري(. 3002) .حممد ،حياصات
مهارات حّل املسائل الفيزيائية والتفكري الناقد وفهم املفاهيم الفيزيائية لدى طلبة املرحلة اجلامعية 

 .األردن ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،دكتوراه غري منشورة رسالة .املتوسطة
التدريس باستخدام الوسائط املتعددة يف التحصيل وتنمية مهارات التفكري أثر (. 3002) .ناصر ،اخلوالدة

-922 ،(2)23دراسات العلوم الرتبوية،  .الناقد يف مبحث الرتبية اإلسالمية للمرحلة األساسية
0000 . 

النحو  أثر استخدام املنظمات املتقدمة يف التحصيل و بقاء أثر التعلم يف مادة(. 3002) .عمر ،دحالن
 . فلسطني ،اجلامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستري غري منشورة .لدى طالب الصف الثامن

مؤشرات التفكري الناقد لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدينة جنني من (. 3002) .سائد حممد ،ربايعة
الرتبوية جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات . وجهة نظر املعلمني ودرجة تنميتهم هلا

 . 372-322 ،(9)2والنفسية، 
درجة ممارسة التفكري الناقد لدى طلبة الصف الثامن األساسي يف مديرية (. 3002) .أجمد ،الركيبات

 . 22-22 ،(2)2اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة، ، بيةالرتبية والتعليم ملنطقة البادية اجلنو 
الكهرباء املتحركة باستخدام برامج تعليمية بأسطوانات  فعالية تدريس وحدة(. 3009) .مجال ،الزعانني

مدجمة على التحصيل، ومهارات التفكري الناقد، والدافع لإلجناز لتالميذ الصف التاسع األساسي 
 .92-20، (0)00جملة جامعة األزهر، سلسلة العلوم اإلنسانية، . مبحافظات غزة

تيجية احملطات العلمية يف تدريس العلوم على أثر استخدام اسرتا( 3002) .زكي، حنان مصطفى أمحد
بداعي والدافعية حنو تعلم العلوم لدى تالميذ نمية عمليات العلم والتفكري اإلالتحصيل املعريف وت

 .033-22، (2)02اجمللة املصرية للرتبية العلمية، ، الصف الرابع االبتدائي
. لم والتدريس من منظور النظرية البنائيةالتع(. 3002) .كمال عبد احلميد  ،زيتون ؛حسن حسني ،زيتون

 .عامل الكتب
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بناء برنامج تعليمي مستند إىل الفلسفة البنائية وقياس فاعليته يف (. 3003) .سحر حسن ،شحادة
رسالة دكتوراه غري  .معاجلة املفاهيم البديلة يف تعلم العلوم وتنمية التفكري التباعدي لدى الطلبة

 .األردن ،ةجامعة عمان العربي ،منشورة
أثر استخدام خرائط املفاهيم يف تدريس مادة اجلغرافيا على حتصيل (. 3000) .ناصر بن عثمان ،العثمان

جامعة  ،رسالة ماجستري غري منشورة .تالميذ الصف األول املتوسط واجتاهاهتم حنو املقرر الدراسي
 .السعودية ،امللك سعود

دار الصفاء للنشر : عّمان .ديثة يف التدريس الفعّالاالسرتاتيجيات احل(. 3002) .حمسن علي ،عطية
 .والتوزيع

أثر استخدام اسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية مهارات التفكري الناقد  (.3002) .العطية، نورة محد
 .22-07، (097) ،جملة القراءة واملعرفة .بات كلية الرتبية جبامعة اجملمعةلدى طال

يف " Risk"أثر برنامج تعليمي قائم على مبادئ (. 3002) .خالد ،السعودي ؛غادة ،العكول
التحصيل ومهارات التفكري الناقد يف مبحث الرتبية اإلسالمية لدى طالبات الصف الثامن األساسي 

 . 327-332 ،(3)03اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية، يف األردن، 
دار الشروق للنشر : عمان .نظرية والتطبيقالتفكري الناقد بني ال(. 3009) .إمساعيل إبراهيم ،علي

 . والتوزيع
توظيف أمناط املنظمات املتقدمة يف نظام إدارة بيئة التعلم االلكرتوين عن (. 3002) .أكرم فتحي ،علي

على التحصيل املعريف وبقاء اثر التعلم لدى طالب ماجستري التوجيه واإلرشاد الرتبوي  EMESبعد 
 . 300 -022 ،(0)2اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة،  .جبامعة امللك عبد العزيز

دار أسامة للنشر : عمان .التفكري الناقد واسرتاتيجيات تعليميه(. 3000) .وليد توفيق ،العياصرة
 . والتوزيع

فاعلية األسئلة الناقدة يف تنمية مهارات التفكري الناقد يف العلوم لدى طالبات (. 3002) .سلطانة ،الفاحل
 .220-222 ،(3)07جملة العلوم الرتبوية والنفسية، . لة املتوسطة يف مدينة الرياضاملرح

فاعلية استخدام إسرتاتيجية االستقصاء التأُملي يف اكتساب املفاهيم الفيزيائية  (.3002) .زياد ،قباجة
، جملة جامعة ورقلةوتنمية االجتاهات العلمية لدى طلبة الصف السادس األساسي يف فلسطني، 

 .(03)جلزائر، ا
 .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان .مناذج التدريس(. 3000) .يوسف ،قطامي
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استخدام التشبيهات يف بناء املفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكري لدى أثر  (.3002) .روال ،كيوان
نجاح جامعة ال ،رسالة ماجستري غري منشورة. طالب الصف الرابع الساسي يف مدارس حمافظة نابلس

 .فلسطني ،نابلس ،الوطنية
اجلامعة -مهارات التفكري الناقد لدى طلبة قسم الرياضيات يف كلية الرتبية(. 3002) .عمار ،حممد

 . 022-002 ،(302)3جملة األستاذ، . املستنصرية
يف التحصيل ( Risk)فاعلية برنامج رسك (. 3002) .مؤيد ،حميسن ؛عباس ،حسني ؛عماد ،املرشدي

جملة كلية الرتبية األساسية . فكري الناقد لدى طالب الصف اخلامس العلمي يف مادة األحياءوتنمية الت
 . 233-209 ،(02) ،جامعة بابل-للعلوم الرتبوية واإلنسانية

دار املسرية : عمان. 2ط. طرائق التدريس العامة(. 3000) .حممد حممود ،احليلة ؛توفيق أمحد ،مرعي
 . للنشر والتوزيع

استخدام اسرتاتيجية الويب كويست يف تدريس العلوم على تنمية  أثر(. 3002) .ح أمحدصال ،الناقة
جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات . مهارات التفكري الناقد لدى طالب الصف السادس األساسي

 . 22-22 ،(0)32الرتبوية والنفسية، 
ب الدور على تنمية مهارات التفكري أثر تدريس العلوم باسرتاتيجية لع(. 3002) .أالء عادل ،نصر اهلل

جامعة النجاح  ،رسالة ماجستري غري منشورة. الناقد لطالب املرحلة األساسية العليا يف مدينة طولكرم
 . فلسطني ،نابلس ،الوطنية

 . دار املسرية: عمان .التفكري الناقد والبحث العلمي(. 3000) .فريال حممد ،أبو عواد ؛حممد بكر ،نوفل
مهارات التفكري الناقد املتضمنة يف أسئلة كتب الفيزياء للمرحلة املتوسطة (. 3002) .سفرا ،هادي
-220 ،(32) ،جامعة بابل-اإلنسانيةبية األساسية للعلوم الرتبوية و جملة كلية الرت  (.دراسة حتليلية)

220. 
دمة يف تنمية مهارات فاعلية استخدام اسرتاتيجية املنظمات املتق(. 3002) .إبراهيم بن عبد اهلل ،اليحىي

جامعة  ،رسالة ماجستري غري منشورة .الفهم القرائي باللغة االجنليزية لدى طالب الصف األول الثانوي
 . السعودية ،أم القرى

ما أثر التدريس باملنظمات التخطيطية و أبعاد (. 3002) .قصي ،الركايب ؛امساعيل ،علي ؛حسني ،يونس
جملة كلية الرتبية األساسية،  .ء عند طالب الصف الرابع العلمي؟التعلم يف حتصيل مادة علم األحيا

30(29)، 027-029. 
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