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ملخص
التفكري  ا�سرتاتيجية  اأثِر  عن  الك�سِف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
الب�رشي يف تنميِة التفكري الناقد يف الريا�سيات لدى طلبة املرحلة 
ال�سف  طالب  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون  وقْد  العراق،  يف  االإعدادية 
الريا�سيات  الذين يدر�سون مادة  الذكور  االأحيائي  العلمي  اخلام�ص 
الدرا�سة من )50(  2019، وتكونت عينة   - 2018 الدرا�سي  للعام 
طالبا موزعني على جمموعتني: جتريبية و�سمت )25( طالبا تعلموا 
بواقع  �سابطة  وجمموعة  الب�رشي،  التفكري  ا�سرتاتيجية  با�ستخداِم 
التفكري  )25( طالبا تعلموا بالطريقة االعتيادية، وا�ستخدم اختبار 
الناقد لقيا�ص درجة حت�سني مهارات التفكري الناقد باأبعادِه اخلم�سة، 
والتي اهتمت الدرا�سة بها، وهي: التعرف اإىل االفرتا�سات، ومهارة 
اال�ستدالل، ومهارة اال�ستنتاج، ومهارة تقييم احلجج، ومهارة ك�سف 

املغالطات واالأخطاء. 
اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروٍق دالٍة اح�سائيًا عند م�ستوى 
الداللة )α ≤ 0.05( بني جمموعتي الدرا�سة يف تنمية التفكري الناقد، 
ا�سرتاتيجية  با�ستخدام  تعلمت  التي  التجريبية  املجموعة  ول�سالح 

التفكري الب�رشي، وانتهت الدرا�سة بعدٍد من التو�سيات. 
التفكري  الب�رشي،  التفكري  ا�سرتاتيجية  املفتاحية:  الكلمات♦

الناقد، الريا�سيات، املرحلة االإعدادية. 
Abstract: 

The present study was designed to explore the 
effectiveness of the Using Visual Thinking Strategy 
(VTS (in improving critical thinking in Mathematics 
among Preparatory School Students in Iraq. The study 
population was all male students in the academic year 
2018- 2019 from all public middle schools of Dhi- 
Qar Governorate, whereas, the sample of the current 
research included 50 male students divided into two 
groups: the experimental group included 25 students 
who used VTS, while the control group included 25 
students who used the normal way of teaching. The 
critical thinking test was used to measure the degree 
of the five- dimensioned critical thinking skills 
development: recognition of assumptions, deduction, 
inference, evaluation of arguments, revealed 
inaccuracies and errors. Results showed a significant 
difference at a≤0.05 on students in developing 
their critical thinking by using VT (in favor of the 
experimental group. 

Keywords: Visual Thinking Strategy (VTS (, 
Critical Thinking, Mathematics, Middle School. 

املقدمة
وازدهارها،  االأمم  تقدم  يف  اأ�سا�سيًا  دوراً  الريا�سيات  تلعب 
ولكي يتحقق هذا الهدف ت�سعى املوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية اإىل 

تطوير التعليم بكافة اأ�سكاله واأنواعه، وذلك الأن املعرفة لي�ست هدفًا 
يف حد ذاتها، واإمنا هي اإحدى و�سائل جتويد بناء التفكري للمتعلم. 
وتعد ال�سورة مكماًل للغة يف البناء االأ�سا�سي لعمليات التفكري، واأن 
التفكري  مهارات  اإتقان  على  املتعلم  ي�سجع  املناهج  يف  ت�سمينها 

التي يتم تنميتها باملمار�سة والتوجيه. 
جمال  يف  تطويٍر  عملية  اإىل  احلديث  ع�رشنا   يحتاج 
والتكيِف  املواءمِة  اأجِل  من  الريا�سيات  تدري�ص  ا�سرتاتيجيات 
الأنَّ  والتعليم،  التكنولوجيا،  ع�رش  يف  ال�رشيعة  الع�رش  حياة  بني 
امل�سكالت التي تواجه التعليم التقليدي، والتي انعك�ست اآثارها على 
م�ستوى التعليم، جعلته بعيداً عن حتقيق االأهداف املر�سومة له، ومل 
تزود  اأّن  من  التقليدية  الريا�سيات  تدري�ص  ا�سرتاتيجيات  تتمكن 
املتعلم باملعرفة واملهارات واملمار�سات الالزمة، لكي يكون مواطنًا 
يف  والتغيريات  التحديات  مواكبة  ي�ستطيع  وواعيًا  ومنتجًا  �ساحلًا 

بيئته اأو يف العامل اخلارجي  )�سالح، 2012( . 
تعليمية،  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  اإىل  بحاجة  الرتبويني  اإن 
اإىل  الو�سول  اأجل  التدري�ص من  تغيريات جذرية يف عملية  واإحداث 
تعلم فعال، بحيث ت�سل خمرجات هذه العملية اإىل امل�ستوى املطلوب، 

 .)Kaur,2012( لذا كان يجب البحث عن ا�سرتاتيجيات جديدة
الأ�ساليب  كبرياً  اهتمامًا  احلديثة  الرتبية  اأولت  فقد  لذلك 
العملية  بناء  اأركان  من  ركنًا  وعدتها  وا�سرتاتيجياته،  التدري�ص 
العملية  جناح  يف  م�ساهمة  و�سيله  بو�سفها  والتعلمية،  التعليمية 
الرتبوية وتطورها، ملا لها من اأثٍر كبرٍي يف تفكري الطالب، فاأ�ساليب 
التدري�ص وطرائقه وا�سرتاتيجياته لي�ست ثابتة يف كل ع�رٍش و زماٍن، 
ويف كل جمتمع فهي وليدة حاجاٍت وظروٍف واحتياجاٍت اجتماعيٍة 
ملواجهة  الرتبوية  واالهتمامات  االأهداف  بتغري  تتغري  فهي  ملحٍة، 

متطلبات املجتمع وحاجاته ال�رشورية )املو�سوي، 1994( . 
 VTS( Visual( الب�رشي  التفكري  ا�سرتاتيجية  تعد 
Thinking Strategy من االجتاهات احلديثة يف طرق التدري�ص 
التي تركز على قاعدة تعلم مهارات التفكري، وهي ا�سرتاتيجية تعليم 
نظرية  اإىل  وت�ستند  الفنية،  غري  املجاالت  يف  تطبيقها  ميكن  وتعلم 

التطور اجلمالية وحمورها الطالب واملنهج وطريقة التدري�ص. 
ُطورت ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي يف الواليات املتحدة منذ 
Ho 30( عامًا من قبل عامل النف�ص املعريف هاو�سون )- )أأكرث من 
الباحثان  حاول  اإذ   ،  )Yenawine( يناوين  الفن  ومعلم   )sen
بقطعٍة  املتاأثرين  االأ�سخا�ص  نظرات  بني  االختالف  درجات  فهم 
فنيٍة ذات معنى، وبحثا فهم الدعوات التي جاءت للتطوير اجلمايل 
 and Vygotsky ت�سكي  وفيجو  بياجيه  اأعمال  على  امل�ستندة 
Piaget التي بحثت اأمناط ال�سلوك املالحظ يف العامل، والتي كانت 

 . )Reilly et al.، 2005( تف�سرياتها معتمدة على املالحظات
ُتقدم ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي للطلبة يف مواقف خمتلفة 
تتم  التي  واملناق�سات  اأخرى،  ملوا�سيٍع  تعر�سهم  عند  تخدمهم 
النقا�ص،  يف  الطلبة  اأ�سلوب  تطوير  على  تعمل  التفكري  عمليات  عرب 
 DeSantis) وتفيدهم يف التعامل مع املجاالت االأخرى يف املجتمع

 .),2011

الإدارة  ت�ستخدم  قاعدة  الب�رشي  التفكري  ال�سرتاتيجية  اإن 
الذي  التطوير  منوذج  اأن  كما  لالأ�سئلة،  وا�سرتاتيجية  املناق�سات، 
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يقع حتت مظلة التفكري الب�رشي يتكون من خم�ص مراحل تطويريٍة، 
التفكري وتنظيم نظرات  كل مرحلٍة مميزٍة بال�سلوك املثايل، وبطرق 

 . )Housen ,1992( امل�ساركني يف احلدث
مراحل،  خم�ص  من  الب�رشي  التفكري  ا�سرتاتيجية  تتكون 
فاملرحلة االأوىل تدعى بامل�ساءلة )Accountive( وفيها تكون طريقة 
الطالب  اإجراء مالحظات ع�سوائية، حيث يالحظ  العر�ص من خالل 
مثل  املو�سوع  اأو  للمحتوى  والوا�سحة  امللمو�سة  اجلوانب  اأكرث 
 )Constructive( واملرحلة الثانية هي البناء ، )....خطوط ، مربعات(
اأي م�ساعدة  الطالب على بناء اإطار للنظر با�ستخدام االأدوات االأكرث 
ت�سبح  وهنا  ال�سابقة،  ومعلوماتهم  ت�سوراتهم  خالل  من  �سهولة 
النظر  لتدقيق  بتفا�سيل  لربطها  انطالق  نقطة  ال�سابقة  مالحظاتهم 
Clas- الت�سنيف  الثالثة فهي  ال�سورة، واأما املرحلة  اأو  ال�سكل  )إإىل 

التحليل  خالِل  من  وحقائٍق  اأدلٍة  عن  الطالب  يبحث  وهنا   )sifying

ب�سكٍل  لي�سنفها  تعقيداً  اأكرث  لت�سبح  معلوماته  لتو�سيع  للموقف 
الرابعة  املرحلة  واأما  املطلوبة،  املعلومات  لديه  وترتاكم  �سحيٍح، 

فهي التف�سري 
االأفكار  ليو�سح  فر�سة  للطالب  يتيح  الذي   )Interpretive(  
اجلديدة  من خالل رموز، ويبتعد عن امللمو�ص واحلد�ص اإىل الرمزية، 
اإعادة االإبداع  )Re- Creative( وهنا  واأخريا املرحلة اخلام�سة هي 
اال�ستجابة  وتكون  العالقات  ومييز  مدربة،  الطالب  عني  تكون 
والتاأمل  بطرٍق متنوعٍة، ولكل طالب طريقته اخلا�سة للمعاجلة على 

 . )Housen ,2007( اأ�سا�ص فهمه
فاأن  الب�رشي  التفكري  ا�سرتاتيجية  �سوء  يف  الطالب  دور  اأما 
دور  ويكمن  الب�رشي.  ال�سكل  فح�ص  يف  ت�ساعده  الكثرية  االأ�سئلة 
االأول هو ماذا ترى يف  املركزي  وال�سوؤال  االأ�سئلة،  اإلقاء  املعلم يف 
ثم  ال�سورة،  يف  الرتكيز  على  الطالب  وت�سجيع  ال�سكل؟  اأو  ال�سورة 
وت�سهيل  ال�سورة،  على  االنتباه  على  احلفاظ  مع  منهم  كل  يتحدث 
املناق�سات مع الطلبة، ويتفاعل مع اأفكارهم واقرتاحاتهم، وي�سارك 
النظر  وجهات  اإىل  اال�ستماع  اإىل  باالإ�سافة  املعاين،  تركيب  يف 
للنظر بعناية،  والفر�سة  الوقت  لديهم  الطلبة يكون  بينما  املتعددة. 
واإعادة التفكري وا�ستمراره، حيث ي�سمعون لبع�سهم بع�سا، ويخمنون 
�سوية، ويناق�سون اأفكارهم ومقرتحاتهم لبناء اأفكاٍر جديدٍة. وال�سوؤال 
الثاين ما الذي جعلك تقول ذلك؟ جلعل الطالب يركز على املناق�سة، 
ويطلب املعلم منهم دعم تف�سرياتهم، باال�ست�سهاد باالأدلة املوجودة 
يف ال�سورة، ومراجعة تف�سرياتهم االولية. ويكون ال�سوؤال الثالث ماذا 
مكثٍف،  ب�سكٍل  البحث  عملية  الطالب  يعيد  وهنا  ذلك؟  من  اأكرث  جتد 
ثم  ومن  �سحيحٍة،  اإجابٍة  من  اأكرث  كانت  اأكرث،  نظر  كلما  انه  ليجد 

 .)DeSantis ,2011( مراجعة النتائج
يف   )VTS( الب�رشي  التفكري  ا�سرتاتيجية  اأهداف  وتتلخ�ص 
تنمية املهارات التقنية بني االأ�سخا�ص من خالل الثقافات املتنوعة 
وتطوير  املعنى.  بناء  يف  الثقة  لتوليد  متنوعٍة  واأماكٍن  اأوقاٍت  يف 
بني  الن�سطة  امل�ساركة  وتنمية  االأ�سخا�ص،  عند  املالحظة  قدرة 
االأفراد من خالل طرح االأ�سئلة غري املحدودة، والردود امل�ساعدة من 
املعلم، واإحداث التفاعل بني الطلبة من خالل حل امل�سكالت، بالعمل 
واالإ�سغاء  التعبري  مثل  االت�سال،  مهارات  وتنمية  باملجموعات، 
ال�ساملة  النظرة  مهارة  واكت�ساب  النقا�ص،  واإدارة  النظر،  لوجهات 
املتعلمني  لدى  والف�سول  احلافز  وتنمية  جتزئته،  ثم  للمو�سوع 

 . )Yenawine, 2013( لل�سعي نحو اكت�ساب املعلومات
اأما عالقة ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي بالنظريات الرتبوية؛ 
تعليميٍة  ا�سرتاتيجياٍت  تت�سمن  الب�رشي  التفكري  ا�سرتاتيجية  فاإن 
املركز  الن�سط،  االكت�ساف  اأ�سا�سها  التي  والطلبة،  املعلمني  من  لكاًل 
اأهداف ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي  حول املتعلمني. فعند مراجعة 
احلالية.  والرتبوية  االإدراكية،  باالأفكار  مرتبطة  جندها  ال�سابقة، 
حيث تركز على ا�ستعمال االأ�سئلة غري املحدودة، واإعادة ال�سياغة، 
وربط اأفكار املتعلم ذات العالقة لت�سهل مناق�سة املجموعة من قبل 
موا�سع  املعلم  ي�سكل  فيها  التي  للمناق�سة،  اآمٍن  جٍو  وخلق  املعلم، 
لفح�ص كل فقرٍة ب�سكٍل ن�سيٍط، ومالحظة كل فقرٍة، واإمعان النظر من 
اأثناء املناق�سة، وت�سهيل ذلك  اأو ال�سورة، يف  قبل الطلبة اإىل ال�سكل 
باإ�سارات املعلم ولغة اجل�سم، ومناق�سة وتبني كل اأفكار االآخرين من 
ات�ساٍل  كل  الطلبة وجتربة  قبل  تعليق من  لكل  املعلم  تناول  خالل 

 .)Housen ,2007( وتربيٍر لالأفكار باإعطاء دليل
هو  الناقد  للتفكري  ميل  لديه  الذي  ال�سخ�ص  خ�سائ�ص  ومن 
للحقائق  والنفي  واالإثبات  االنعكا�سي  بال�سك  الن�ساط  االنخراط يف 
على  ال�سخ�ص  الت�سكيكية  املواقف  ت�سجيع  اأن  وميكن  واملعلومات 
Nu-) ال�سائب القرار  ويتخذ  ا�ستنتاجًا �سحيحًا  ينتج   للتفكري حتى 

 .)groho , et al, 2018

وهنا ياأتي دور املدر�ص لتحقيق ذلك، اإذ اإن ت�سورات املعلمني 
الف�سل  يف  �سلوكياتهم  على  توؤثر  الطالب  لدى  الناقد  التفكري  حول 
الأن  طالبهم،  فهم  كيفية  اإىل  النظر  املعلمني  على  فيجب  الدرا�سي، 
جتاه  واملواقف  ال�سخ�سية،  الفل�سفات  مع  يتعار�ص  اأن  ميكن  هذا 
اإذ يجب  التوا�سل مع الطالب  التدري�ص التي حمورها  ا�سرتاتيجيات 
اأن ال يقت�رش على نقل املعلومات اىل الطالب فقط، بل يتعدى ذلك 
 Choy & Cheah,) الناقد  التفكري  قدراتهم مهاراتهم يف  تنمية  اىل 

 . )2009

اأثبتت الدرا�سات اأن املدر�ص الذي يعمل على تعويد طلبته على 
ا�ستخدام املناق�سات واال�سئلة التي تطور التفكري الناقد لديهم، فاإنهم 
التي تكون هذا  العمليات املعرفية  ي�سبحون قادرين على ممار�سة 

النوع من التفكري )اللقاين وعودة ،1991( . 
وعلى الرغم من اختالف الرتبويني يف تعريف مفهوم التفكري 
الناقد، اإال اأن هناك بع�ص القوا�سم امل�سرتكة منها، اأن التفكري الناقد 
ا�ستدعاء  ولي�ص  ما،  مل�سكلة  حاًل  او  القرار،  التخاذ  مرادفًا  لي�ص 
الأحكام،  اإ�سدار  يتطلب  الناقد  التفكري  واإمنا  ال�سخ�ص،  ملعلومات 
واالأخطاء  املغالطات  وك�سف  املنطق  وقواعد  لال�ستدالل  ويحتاج 

)جروان،1999( . 
وللتفكري الناقد اأهمية يف العملية الرتبوية، فهو يجعل عملية 
تقدمي تربيرات  القدرة على  الطلبة  ن�سطة، ويك�سب  املعرفة  اكت�ساب 
يراقب  اأن  اإىل  يوؤدي  كما  اليومية.  امل�ساكل  يف  ومقبولة  �سحيحة، 
الطالب تفكريهم و�سبطه، وتكون االأفكار لديهم اأكرث و�سوحًا ودقة. 
التفكري  الأن  اليومية،  احلياة  يف  قراراتهم  اتخاذ  يف  ي�ساعدهم  مما 
الناقد مهم يف حل امل�سكالت، واأن العالقة بينهما اإيجابية )ابراهيم، 

 .  )2006
وي�ستطيع املدر�ص اأّن يبدي اهتمامًا اأكرب لغر�ص تنمية قدرات 
طالبه على التفكري، ومبا اأن التفكري الناقد هو نوع من اأنواع التفكري، 
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فاإن تنميته لدى الطالب قد يوؤدي اإىل فهم اأعمق للمحتوى املعريف 
الناقد ي�ساعدهم على اكت�ساب  التفكري  الذي يتعلمونه. واأن توظيف 
ربط عنا�رش  اىل  ويوؤدي  للمحتوى،  اأف�سل  ب�سكل  واتقانهم  املعرفة 
يف  الفاعلة  الطرق  با�ستخدام  قام  ما  اإذا  بع�سا.  ببع�سها  املحتوى 
تدري�سه للمادة، لذا كان لزامًا على املدر�ص ا�ستخدام طرائق التدري�ص 

 .)Amiri, 2018( التي يكون فيها الطالب ايجابيًا ال �سلبيًا
اأفراد  من  فرد  كل  اإليها  يحتاج  الناقد  التفكري  مهارات  اإن 
خاللها  من  مت  التي  التجريبية  الدرا�سات  معظم  واأن  املجتمع، 
التفكري،  من  النوع  هذا  مهارات  لتنمية  وخربات  برامج  ا�ستخدام 
اأظهرت اأن هذه املهارات تعود بالفائدة على الطالب من اأوجه عدة، 
اأنها جتعل  للمحتوى املعريف، كما  اأعمق  اإىل فهٍم  توؤدي  اأنها  حيث 
والتمركز  التبعية  من  وحترره  تفكريه  يف  اال�ستقاللية  لديه  املتعلم 
حول الذات، وت�سجع روح الت�ساوؤل والبحث لديه، وعدم تقبل الت�سليم 
باحلقائق دون اإجراء حتٍر كاٍف، وكذلك جتعل من اخلربات املدر�سية 
ذات مغزى، وتعزز من �سعي الطالب لتطبيقها وممار�ستها، كما اأّنها 
ترفع من م�ستوى التح�سيل ، وجتعل املتعلم اأكرث اإيجابية، وتفاعاًل 
وم�ساركة يف التعلم. وتعزز من قدرته على ايجاد احللول مل�سكالته، 
من  وترفع  بنف�سه،  ثقته  من  وتزيد  لها.  املنا�سبة  القرارات  واتخاذ 
م�ستوى تقديره لذاته، وتتيح للمتعلم فر�سة للنمو والتطور واالإبداع 

)نبهان، 2001( . 
ومن مهارات التفكري الناقد : مهارة التعرف على االفرتا�سات، 
افرتا�سات  يقدم  والطالب  ريا�سية،  عبارة  تقدمي  بذلك  ويق�سد 
�سادقة، ومتييز الغر�ص من املعلومات املعطاة، ومهارة اال�ستدالل 
وتعني قدرة الطالب على حتديد بع�ص النتائج املرتتبة على مقدمات، 
او معلومات �سابقة لها، ومهارة اال�ستنتاج وت�سري اىل قدرة الطالب 
مفرت�سة،  اأو  مالحظة،  معينة  حقائق  من  نتيجة  ا�ستخال�ص  على 
اأو خطئها، يف �سوء  النتيجة  اإدراك �سحة  القدرة على  لديه  ويكون 
على  الطالب  قدرة  وتعني  احلجج  تقييم  ومهارة  املعطاة،  احلقائق 
اال�سا�سية  امل�سادر  بني  والتمييز  رف�سها  او  وقبولها  الفكرة  تقييم 
كفاية  على  احلكم  واإ�سدار  وال�سعيفة  القوية  واحلجج  والثانوية 
على  القدرة  وهي  واالخطاء،  املغالطات  ك�سف  ومهارة  املعلومات. 
معرفة املغالطات، واالخطاء املنطقية يف اال�ستدالل، وبناء احلجة، 

وجتنب االأفكار اخلاطئة، اأو االأدلة اخلاطئة( ال�سياب، 2001( . 
تطوير  ومت  الناقد،  التفكري  لقيا�ص  عديده  حماوالت  جرت 
اختبار  االختبارات:  اأهم هذه  الغر�ص. ومن  لهذا  اختبارات متعددة 
 The  و اختبار كورنيل Watson & Glasser Test واط�سون – كال�رش
Cornell Project Critical Thinking Test و اختبار رو�ص للعمليات 

العليا Ross Test Of Higher Cognitive Processors  و  املعرفية 
 New Jersey Of Reasoning اختبار نيوجر�سي للمهارات املنطقية
 The Ennis Weir, Critical Thinking و اختبار اين�ص – وير Skills

Essay Test  )الزعبي، �سواملة، 2017( . 

الإن  وذلك  الناقد،  والتفكري  الريا�سيات  بني  وثيقة  والعالقة 
هو  الذي  اال�ستنتاج،  ملمار�سة  منا�سبة  فر�سة  تتيح  الريا�سيات 
اأن  ميكن  الريا�سيات  خالل  فمن  الناقد.  التفكري  مهارات  اإحدى 
يتعلم الطالب �سياغة اال�ستنتاجات، التي يتم ترتيبها منطقيًا على 
مقدمات معلومة. واأن يفكر الطالب تفكرياً �سليمًا من خالل مقدمات 
الريا�سيات ومن خالل تركيزها  اأن درا�سة  ال يعتقد ب�سحتها. كما 

التفكري  مهارات  لتنمية  الفر�سة  تتيح  الريا�سية  امل�ساألة  حل  على 
الناقد. حيث يتعلم الطالب متييز املعلومات، واقرتاح بدائل احللول، 
واحلكم على احلل من حيث �سحته. وي�ساعد التفكري الناقد يف تعلم 
املفاهيم والتعميمات واملهارات الريا�سية، التي هي من اأ�سا�سيات 

تعلم الريا�سيات )عنابي، 1991( . 
ت�سهيل  هو  اأ�سا�سية  ب�سفه  التدري�ص  هدف  اأن  عرفنا  ما  واإذا 
التعلم، وتن�سيطه وتوجيهه، وبالتايل �سمان حدوث التعلم، لذا فاإن 
جتعله  بحيث  وفاعاًل،  ن�سطًا  الطالب  جتعل  التي  الطريقة  ا�ستخدام 
يجني من عملية التعلم مبقدار ما يبذل من جهٍد وعمٍل. فظهر التوجه 
التعلم من املدر�ص  الن�ساط يف عملية  انتقل فيه مركز  الذي  اجلديد 
اىل الطالب. واأ�سبحت مادة التدري�ص و�سيلة ولي�ست غاية. وكما هو 
معروف اأن تعليم التفكري الناقد يعد من االأهداف االأ�سا�سية الأي نظام 

تربوي اإال اأّن هذا ال ياأتي اإال من خالل اختيار الطريقة املنا�سبة. 
اأجريت جمموعة من الدرا�سات ذات ال�سلة مبتغريات الدرا�سة، 
)ا�سرتاتيجية  امل�ستقل  املتغري  تناولت  التي  بالدرا�سات  بداأوا  حيث 
التفكري الب�رشي( ، ثم الدرا�سات التي تناولت املتغري التابع )التفكري 

الناقد( ، وعلى النحو االآتي: 
 )Housen & DeSantis  2007,) وهاو�سون  دي�سانت�ص  اأجرى 
التفكري  تنمية  يف   VTS ا�سرتاتيجية  اأثر  تق�سي  اإىل  هدفت  درا�سة 
الب�رشي والتفكري الناقد، ملدة ثالث �سنوات من ف�سل ال�ستاء 2000 
اإذ يقوم  الثالث حتى اخلام�ص،  ال�سفوف من  2002 على  اإىل ربيع 
الطالب بفح�ص ومناق�سة االإعمال الفنية، ومت جمع البيانات مرتني 
يف ال�سنة  وكانت عينة الدرا�سة )50( موزعة على )25(   للمجموعة 
املقابالت،  اإجراء  ومت  ال�سابطة،  للمجموعة   )25( و  التجريبية 
وحتليل مناذج من اإجابات الطلبة، واأظهرت الدرا�سة تفوق املجموعة 
الناقد، وكان من  والتفكري  الب�رشي  التفكري  التجريبية يف مهارات 
اأبرز نتائج الدرا�سة تطور املجموعة التجريبية يف مواد درا�سية غري 
الفنية حيث اأحرزوا تطورا يف الريا�سيات وكذلك اال�ستعداد للقراءة. 
اإىل  هدفت  بدرا�سة   )DeSantis, 2011( دي�سانت�ص  وقامت 
تنمية  يف     )VTS( الب�رشي  التفكري  ا�سرتاتيجية  اأثر  عن  الك�سف 
امل�سائل  وحل  والتوا�سل   ، الناقد  والتفكري  الب�رشي  التفكري 
ت�سوير  خالل  من  النوعي  املنهج  الباحثة  واعتمدت  الريا�سية، 
وا�ستخدام  والثانية،  االأوىل  ال�سنة  يف  �ساعتني  مدة  فيديو  الدرو�ص 
 )4( �ساعة واحدة، وقام  الثالثة فتم ت�سوير  ال�سنة  اأما يف  حمللني، 
للمعلمني، ومت اختيار مدر�سة  الفيديو وا�ستبيانات  حمللني بتحليل 
VTS ، حيث  ال�سابقة يف  بينغهام االبتدائية، وذلك خلربة املعلمني 
طبق الربنامج ملدة ثالث �سنوات لل�سفوف من )K- 6( ، وكان عدد 
الطالب )84( طالبًا يف )6 ( �سفوف درا�سية، وكانت نتائج الدرا�سة 
واملناق�سات  الب�رشي،  التفكري  مهارات  يف  تطوروا  الطالب  اأن 
كما حدد  الريا�سية،  امل�سائل  والقراءة، وحل  باملحادثة  والتوا�سل 
لتعليقات  والتاأطري  الربط  زيادة  على  للرتكيز  اأهدافا  املعلمون 

الطالب. 
ا�ستخدام  اأثر  اإىل  التعرف   )2004( املالكي  درا�سة  هدفت 
طريقة اال�ستك�ساف املوجه يف التح�سيل ويف تنمية التفكري الناقد 
لدى طلبة فرع الرتبية الفنية يف كلية الرتبية اال�سا�سية. طبقت هذه 
 )42( الدرا�سة(  )اأفراد  البحث  عينة  بلغت  العراق.حيث  يف  الدرا�سة 
طالبا وطالبة موزعني ع�سوائيا على جمموعتني بواقع )21( طالبا 
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وطالبة، وكان عدد الطالب )13( طالبًا، وعدد الطالبات )8( طالبات 
يف كل من املجموعتني التجريبية وال�سابطة، قام الباحث بتدري�ص 
جمموعتي البحث، فدر�ست املجموعة التجريبية بطريقة اال�ستك�ساف 

املوجه، ودر�ست املجموعة ال�سابطة بالطريقة االعتيادية.
واأعد الباحث اختباراً للتفكري الناقد يف �سوء اختبار واط�سون 
متعدد. من  االختيار  نوع  من  فقرة   )15( من  يتاألف  كال�رش،   –
واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف اختبار 
ول�سالح  القبلي  االختبار  يف  نتائجها  على  البعدي  الناقد  التفكري 

املجموعة ال�سابطة.
وهدفت درا�سة اأبو �سعبان )2010( اإىل تق�سي اأثر ا�سرتاتيجية 
التدري�ص باالأقران على تنمية مهارات التفكري الناقد يف الريا�سيات 
لدى طالبات ال�سف احلادي ع�رش يف غزة، وتكونت عينة الدرا�سة من 
التجريبية  للمجموعة  )40( طالبة  بواقع  )80( طالبة مت توزيعهن 
الدرا�سة،  نتائج  واأظهرت  ال�سابطة،  للمجموعة  طالبة   )40( و 
 )α≤0.05( الداللة  اإح�سائية عند م�ستوى  ذات داللة  وجود فروق 
وقريناتهن  التجريبية  املجموعة  طالبات  درجات  متو�سطات  بني 
الناقد ول�سالح املجموعة  التفكري  ال�سابطة يف مهارات  املجموعة 

التجريبية.
عن  الك�سف  اإىل  هدفت  التي  درا�سته   )2011( جنم  واأجرى 
يف  الريا�سيات  تدري�ص  يف  امل�سكالت  حل  اأ�سلوب  ا�ستخدام  اأثر 
وا�ستخدم  االأ�سا�سي،  التا�سع  ال�سف  لدى طلبة  الناقد  التفكري  تنمية 
)افراد  الدرا�سة  عينة  وتكونت  التجريبي  �سبه  املنهج  الباحث 
الدرا�سة( من )89( طالبًا، موزعني على �سعبتني اإحداهما جتريبية، 
املهارات )معرفة  الناقد  التفكري  اختبار  والثانية �سابطة، وت�سمن 
واال�ستنتاج(  اال�ستدالل،  املناق�سات،  تقومي  التف�سري،  االفرتا�سات، 
عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  .واأظهرت 
يف  الطلبة  درجات  متو�سطات  بني   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ستوى 

املجموعتني التجريبية وال�سابطة ول�سالح املجموعة التجريبية.
مهارات  معرفة  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2013( حممد  وقام 
الطلبة  الرتبية،  الريا�سيات يف كلية  ق�سم  لدى طلبة  الناقد  التفكري 
الف�سل  يف  ال�سباحية  الدرا�سة  يف  الرابعة(  )املرحلة  املطبقني 
الدرا�سي االأول 2012 - 2011، وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي 
وتكونت عينة الدرا�سة من )56( طالبًا وطالبة، بواقع )21( طالبا 
و )35( طالبة من طلبة املرحلة الرابعة يف ق�سم الريا�سيات، واأعد 
الباحث اختباراً يقي�ص )21( فقرة من فقرات مهارات التفكري الناقد، 
حيث ت�سمن املقيا�ص )6( فقرات ملهارة معرفة االفرتا�سات، و )8( 
فقرات ملهارة تقومي احلجج، و )7( فقرات ملهارة ك�سف املغالطات 
التفكري  مهارات  ميتلكون  الطلبة  اأنَّ  الدرا�سة  واأظهرت  واالأخطاء، 

الناقد.
اأثر  اإىل  التعرف  هدفت  فقد   )2014( �سبح  درا�سة  واأما 
طلبة  واجتاهات  حت�سيل  على  الريا�سي  التفكري  اأمناط  توظيف 
على  االإجابة  ولغر�ص  الريا�سيات،  يف  االأ�سا�سي  الثامن  ال�سف 
الباحثة املنهج �سبه  ا�ستخدمت  الدرا�سة واختبار فر�سياتها،  اأ�سئلة 
ال�سف  طلبة  من  طالبًا   )60( من  البحث  عينة  وتكونت  التجريبي، 
الثامن االأ�سا�سي، ومت اختيار املدر�سة بالطريقة الق�سدية، ولتحقيق 
اأهداف الدرا�سة مت اختيار �سعبتني اإحداهما جتريبية وعدد افرادها 
واأظهرت  )30( طالبًا،  افرادها  )30( طالبًا، واالأخرى �سابطة عدد 

م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج 
ال�سف  طالب  درجات  متو�سطات  بني   )α ≤ 0.05( الداللة 
الثامن االأ�سا�سي يف اختبار التفكري الناقد لطالب بني املجموعتني 

التجريبية وال�سابطة ول�سالح املجموعة التجريبية.
اأثر  معرفة  اإىل  هدفت  درا�سة   )2016( وحمزة  علي  واأجرى 
لدى طلبة  الناقد  التفكري  تنمية  تعلمي يف  تعليمي  امنوذج  ت�سميم 
ق�سم الريا�سيات يف جامعة دياىل، حيث تكونت عينة الدرا�سة من 
وعددهم   ،2016  -  2015 الدرا�سي  للعام  االوىل  املرحلة  طلبة 
للمجموعة  طالبًا   )30( و  التجريبية،  للمجموعة  طالبًا   )30(
ال�سابطة، واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
طالب  درجات  متو�سطات  بني   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ستوى  عند 
الكلي،  الناقد  التفكري  اختبار  يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعة 
ويف كل جمال من جماالته ول�سالح التجريبية، ويعزى الباحث هذا 

الفرق اإىل الربنامج التعليمي.
اأهدافها،  ال�سابقة تنوعت  الدرا�سات  اأن معظم  الباحثون  وجد 
فمنها ما ركز على ا�ستق�ساء اأثر ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي مثل  
دي�سانت�ص  ،و   )Housen & DeSantis,2007  ) دي�سانت�ص وهاو�سون 
)DeSantis ,2011( اأما درا�سة ابو�سعبان )2010( و جنم )2011( 
و علي و حمزة )2016( ، فاأنها ا�ستخدمت ا�سرتاتيجيات تدري�سية 
تركز   )2013( حممد  درا�سة  كانت  بينما  الناقد،  التفكري  لتنمية 
على معرفة مهارات التفكري الناقد لدى الطالب، و من خالل اطالع 
الباحثني على هذه الدرا�سات وجدوا اأن درا�ستهم احلالية قد اتفقت 
ملهارات  جتريبية  درا�سة  كونها  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  هذه  مع 
التفكري الناقد، وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات يف تدري�ص مادة الريا�سيات 
ب�سفة عامة، ولكن االختالف اأن الدرا�سة احلالية هدفت اإىل ا�ستخدام 

ا�سرتاتيجية VTS لتنمية مهارات التفكري الناقد.
ال�سابقة،  الدرا�سات  الدرا�سة احلالية عن باقي  وما متيزت به 
اأنها من اأوائل الدرا�سات التي �ست�ستخدم ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي 
يف  االإعدادية  للمرحلة  الريا�سيات  يف  الناقد  التفكري  حت�سني  يف 
العراق، على حد معرفة الباحثني، كما متيزت عن الدرا�سات ال�سابقة 
االإعدادية  املرحلة  طالب  وهم  العراقية،  البيئة  من  جمتمعها  يف 
يف حمافظة ذي قار/ العراق، واأفراد عينتها طلبة ال�سف اخلام�ص 

العلمي االأحيائي.
واأفاد الباحثون من الدرا�سات ال�سابقة من خالل التعرف على 
الدرا�سات التي اأجريت يف جمال متغريات البحث احلايل ، فزودتهم 
االأهداف  وحتديد  امل�سكلة  حتديد  يف  �ساعدتهم  وتف�سريات  باأفكار 
والت�سميم التجريبي املنا�سب واتباع االإجراءات املنا�سبة واالطالع 
على ت�ساميم البحوث، مما �ساعد يف حتقيق متطلبات البحث احلايل 
وذلك  منها  االإفادة  مت  النتائج.كما  تف�سري  يف  االإفادة  عن  ف�سال 
بالتعرف على خطوات بناء التفكري الناقد وكذلك من خالل االطالع 
على  ال�سابقة.والتعرف  الدرا�سات  يف  اجلاهزة  االختبارات  على 

الو�سائل االإح�سائية املالئمة للدرا�سات وحتليل البيانات. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها وفرضياتها: 
ملدة  الريا�سيات  يف  متخ�س�سني  كونهم  الباحثون  الحظ 
طويلة �سعفًا يف التفكري الناقد يف الريا�سيات لدى طالب املرحلة 
االإعدادية، ومن خالل اطالع الباحثني على العديد من الدرا�سات مثل 
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درا�سة )ملالكي، 2004( ،  ودرا�سة )على وحمزة ،2016( ، ودرا�سة 
التفكري  امتالك مهارات  اأظهرت �سعفًا يف  التي   )2011 )التميمي، 
الناقد. وهذا اأعطى الباحثني الدافعية للبحث عن اأ�سباب هذا ال�سعف 
الذي قد يرجع يف بع�ص جوانبه اإىل ا�سرتاتيجيات التدري�ص املتبعة، 
اأثر  عن  الك�سف  يف  تتمثل  التي  احلالية،  الدرا�سة  م�سكلة  وانبثقت 
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي يف حت�سني التفكري الناقد يف 

الريا�سيات لدى طالب املرحلة االإعدادية يف العراق. 
تهدف♦الدرا�سة♦احلالية♦اإىل♦حتقيق♦الأهداف♦الآتية:♦

تق�سي♦اأثر♦ا�ستخدام♦ا�سرتاتيجية♦التفكري♦الب�رصي♦يف♦حت�سني♦
التفكري♦الناقد♦يف♦الريا�سيات♦لدى♦الطلبة.♦

يتمثل �سوؤال الدرا�سة احلالية يف االآتي: 
حت�سني♦ يف♦ الب�رصي♦ التفكري♦ ا�سرتاتيجية♦ ا�ستخدام♦ اأثر♦ ما♦
يف♦ الإعدادية♦ املرحلة♦ طلبة♦ لدى♦ الريا�سيات♦ يف♦ الناقد♦ التفكري♦

العراق؟♦
ال�سفرية  الفر�سية  اختبار  �سيتم  الدرا�سة  �سوؤال  عن  لالإجابة 

االآتية: 
 )α≤0.05( ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى
التي  التجريبية  املجموعة  طالب  درجات  متو�سطات  بني 
طالب  درجات  ومتو�سطات  الب�رشي،  التفكري  ت�ستخدم ا�سرتاتيجية 
التفكري  يف  االعتيادية  الطريقة  ت�ستخدم  التي  ال�سابطة  املجموعة 

الناقد يف الريا�سيات لدى طالب املرحلة االإعدادية يف العراق. 

أهمية الدراسة و حمدداتها:  
تنبع اأهمية الدرا�سة من مو�سوع الدرا�سة حيث تعد ا�سرتاتيجية 
عالج  يف  ت�سهم  قد  اال�سرتاتيجيات التي  اإحدى  الب�رشي  التفكري 
اأ�ساليب التعلم غري الفعالة امل�ستخدمة يف ح�س�ص الريا�سيات غري 

القادرة على حت�سني التفكري الناقد يف الريا�سيات. 
كما ميكن للمعلمني وامل�رشفني الرتبويني ملادة الريا�سيات 
درا�سية  لوحدة  الباحثون  به  قام  الذي  التح�سري  من  اال�ستفادة 

ح�سب ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي. 
حمافظة  يف  احلكومية  املدار�ص  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رشت 
– 2019، وحتدد هذه   2018 الدرا�سي  العام  العراق يف  ذي قار/ 
االفرتا�سات،  على  التعرف  وهي  الناقد  التفكري  مبهارات  الدرا�سة 
احلجج،  تقييم  ومهارة  اال�ستنتاج،  ومهارة  اال�ستدالل،  ومهارة 
ومهارة ك�سف املغالطات واالأخطاء، كما تتحدد نتائج هذه الدرا�سة 
ب�سدق اأدوات الدرا�سة وثباتها، ومو�سوعية امل�ستجيبني، واأمانتهم 

العلمية. 

مصطلحات الدراسة: 
على ♦◄ قائم  تعليمي  منوذج  الب�رصي:  التفكري♦ ا�سرتاتيجية♦

اإدارة املناق�سات وطريقة طرح االأ�سئلة،  ويتكون من خم�ص مراحل 
تطويرية هي )امل�ساءلة والبناء والت�سنيف والتف�سري واإعادة االإبداع( 
، و كل مرحلة مميزة بال�سلوك املثايل، وبطرق التفكري وتنظيم نظرات 

 . )Housen, 2007( الطالب يف احلدث
وتبنى الباحثون هذا التعريف اإجرائيًا. 

املنطق ♦◄ بقواعد  حمكوم  تاأملي  تفكري  هو  الناقد:  التفكري♦
على  كالتعرف  متعددة  معرفية  ملظاهر  نتاج  وهو  والتحليل، 
االفرتا�سات، ومهارة اال�ستدالل، ومهارة اال�ستنتاج، ومهارة تقييم 
تقوميية  عملية  وهو  واالأخطاء،  املغالطات  ك�سف  ومهارة  احلجج، 
ت�ستخدم قواعد اال�ستدالل املنطقي يف التعامل مع املتغريات )العتوم 

 . واجلراح وب�سارة، 2009( 
وتعريفه اإجرائيًا هو العالمة التي يح�سل عليها الطالب نتيجة 
الإجابته على اختبار التفكري الناقد، الذي يت�سمن خم�ص مهارات هي 
اال�ستنتاج،  ومهارة  اال�ستدالل،  ومهارة  االفرتا�سات،  على  التعرف 

ومهارة تقييم احلجج، ومهارة ك�سف املغالطات واالخطاء. 
العراق، ♦◄ يف  التعليم  مراحل  الإعدادية:  اإحدى  املرحلة♦

وكل  املهني،  والفرع  االأدبي،  والفرع  العلمي،  الفرع  من  وتتكون 
اإعدادي،  خام�ص  اإعدادي،  )رابع  �سفوف  ثالثة  من  يتكون  فرع 
يف  بالتخ�س�ص  الطالب  يبداأ  العلمي  الفرع  ويف   ، اإعدادي(  �ساد�ص 
الدرا�سة  اإىل  اأو  الدرا�سة العلمية االأحيائية،  اإىل  اإما  ال�سف اخلام�ص، 
له  وزارية حتدد  امتحانات  املرحلة  نهاية  التطبيقية، ويف  العلمية 
الكلية اأو اجلامعة التي يدر�ص فيها. فاملتخرج من الدرا�سات العلمية 
وال�سيدلة  الطبية  التخ�س�سات  بني  االختيار  فيمكنه  االإحيائية 
والعلوم والبيطرية، اأما الدرا�سة العلمية التطبيقية فتوؤدي اإىل كليات 
وغريها،  االأر�ص  كعلوم  العلوم  كليات  وبع�ص  باأنواعها،  الهند�سة 
ومعاهد  بكليات  االلتحاق  ميكنه  االأدبية  الدرا�سة  من  واملتخرج 

الرتبية واالآداب وغريها )ال�ساعدي ، 2008( . 

الطريقة واإلجراءات
تناول الباحثون منهجية الدرا�سة وت�سميمها، واأفراد الدرا�سة، 

واملادة التعليمية، واأدوات الدرا�سة، وعلى النحو االآتي: 

منهجية الدراسة وتصميمها: 

ا�ستخدم املنهج �سبه التجريبي وت�سميم الدرا�سة ميكن التعبري 
عنه ح�سب االآتي:
اختبار♦بعدياملتغري♦امل�ستقلاختبار♦قبليجمم�عتا♦البحث

ا�سرتاتيجية التفكري الناقدالتجريبية
التفكري الناقدالتفكري الب�رشي

الطريقة التفكري الناقدال�سابطة
التفكري الناقداالعتيادية

أفراد الدراسة: 

اختري اأفراد الدرا�سة من مدر�سة )اإعدادية مهد االأنبياء للبنني( 
طالب  من  �سعبة  من  اأكرث  املدر�سة  يف  ويوجد  املتي�رشة،  بالطريقة 
ع�سوائيا  �سعبتان  اختريت  اإذ  االأحيائي،  العلمي  اخلام�ص  ال�سف 
تدري�سها  ومت  طالبًا،   )25( افرادها  وعدد  جتريبية،  اأحداهما 
وعدد  �سابطة  واالأخرى  الب�رشي،  التفكري  با�ستخدام ا�سرتاتيجية 

افرادها )25( طالبًا، مت تدري�سها بالطريقة االعتيادية. 

املادة التعليمية وأدوات الدراسة: 

اأثر  عن  الك�سف  يف  متثلت  والتي  الدرا�سة،  اأهداف  لتحقيق 
الناقد  التفكري  حت�سني  يف  الب�رشي  التفكري  ا�ستخدام ا�سرتاتيجية 



119

أثر استخدام استراتيجية التفكير البصري في حتسني التفكير الناقد 
في الرياضيات لدى طلبة املرحلة اإلعدادية في العراق 

أ.نعيم عجيمي البدري
أ.د. علي محمد الزعبي
أ.د غازي ضیف هلل رواقة

لدى طالب املرحلة االإعدادية يف العراق، قام الباحثون باإعداد دليل 
وفق  الدرا�سة  اأدوات  واعداد   ، املتتابعات(  )ف�سل  التعليمية  املادة 

االتي: 
اأول:♦املادة♦التعليمية:♦♦♦♦

لتحقيق اهداف الدرا�سة، اأعدت املادة التعليمية، ومبا يتنا�سب 
مع ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي، وفق االإجراءات االآتية: 

1♦ كتاب . من  املتتابعات  ف�سل  اختري  التعليمية:  املادة  اختيار 
الدرا�سي  للعام  االإحيائي  العلمي  ال�سف اخلام�ص  الريا�سيات 

.2019  - 2018
2♦ الباحثون . قام  حيث  التعليمية،  املادة  الإعداد  التخطيط 

املفاهيم  املتتابعات، وحتليله، وحتديد  باالطالع على ف�سل 
التعليمية  النتاجات  وحتديد  واخلوارزميات،  والتعميمات 

املرجو حتقيقها من ف�سل املتتابعات.
3♦ االأمثلة . بتمثيل  الباحثون  قام  التعليمية  املادة  ت�سميم 

والن�ساطات املوجودة يف ف�سل املتتابعات، بوا�سطة االأ�سكال 
التخطيطية، والر�سوم البيانية، والتي �سمنوها يف دليل املعلم 

الذي اعده الباحثون لتنفيذ الدرو�ص.
4♦ عر�ست املادة على جمموعة من املتخ�س�سني يف طرق تدري�ص .

ومالحظاتهم  اأراءهم  واإبداء  حتكيمها  بغر�ص  الريا�سيات، 
العلمية  املادة  �سحة  ومدى  مالئمتها،  ومقرتحاتهم، ومدى 

املقدمة، ومت االخذ بها.
ثانياً:♦اأدوات♦الدرا�سة:♦♦♦

خم�ص  من  تكون  والذي  الناقد(  التفكري  )اختبار  االأداة  اأعدت 
واال�ستنتاج،  واال�ستدالل  االفرتا�سات،  على  التعرف  هي:  مهارات 
ثالث  مهارة  واالخطاء.ولكل  املغالطات  وك�سف  احلجج،  وتقييم 
منا�سب،  اأحدها  بدائل  بثالثة  متعدد،  من  االختيار  نوع  من  فقرات 
�سدق  من  للمهارة.وللتاأكد  ينتمي  حملول  مثال  فقرة  كل  وي�سبق 
االختبار مت عر�سه على جمموعة من املحكمني من ذوي االخت�سا�ص 
واخلربة، للتاأكد من �سالحيته لقيا�ص ما و�سع من اأجله، ومت االأخذ 
الداخلي  االت�ساق  التحقق من �سدق  املحكمني.ولغر�ص  مبالحظات 
الختبار التفكري الناقد، مت تطبيق االختبار على عينة ا�ستطالعية من 
جمتمع الدرا�سة، من خارج عينتها قوامها )15( طالبا، وا�ستخرجت 
معامالت ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية الختبار التفكري الناقد، 

كما هو مو�سح يف جدول )1( : 
الجدول )1( 

معامالت االرتباط لكل سؤال مع الدرجة الكلية الختبار التفكير الناقد

ترتيب♦
الفقرة

ارتباط♦ال♦فقرة♦مع♦الدرجة♦
الكلية

ترتيب♦
الفقرة

ارتباط♦الفقرة♦مع♦الدرجة♦
الكلية

1**0.6509*0.601

2**0.77210*0.598

3*0.55611**0.672

4*0.61212*0.591

5**0.70013**0.676

ترتيب♦
الفقرة

ارتباط♦ال♦فقرة♦مع♦الدرجة♦
الكلية

ترتيب♦
الفقرة

ارتباط♦الفقرة♦مع♦الدرجة♦
الكلية

6*0.55414*0.549

7**0.64315**0.668

8*0.543

 (α ≤ 0.05) دالة احصائياً عند مستوى الداللة*

 (α ≤ 0.01) دالة احصائياً عند مستوى الداللة**

بري�سون  ارتباط  معامالت  قيم  ان   )1( جدول  نتائج  ت�سري 
لفقرات االختبار التفكري الناقد مع الدرجة الكلية لالختبار تراوحت 
عند  جميعها  اح�سائيا  دالة  قيم  وهي   ،  )0.543  ،  0.772( بني 

م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( )عودة، 2010 ( .
مدى  ومعرفة  االأ�سئلة،  مالئمة  مدى  من  التحقق  ولغر�ص 
�سعوبتها قام الباحثون من خالل االختبار الذي طبق على العينة 
اال�ستطالعية ال�سابقة، بح�ساب معامالت ال�سعوبة والتمييز الأ�سئلة 

اختبار التفكري الناقد واجلدول )2( يو�سح ذلك
 الجدول )2( 

قيم معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التفكير الناقد

ترتيب♦
الفقرة

معامل♦
�سع�بة♦
الفقرة

معامل♦
متيز♦
الفقرة

ترتيب♦
الفقرة

معامل♦
�سع�بة♦
الفقرة

معامل♦
متيز♦
الفقرة

ترتيب♦
الفقرة

معامل♦
�سع�بة♦
الفقرة

معامل♦
متيز♦
الفقرة

10.550.7460.510.74110.480.66

20.480.6770.460.77120.770.64

30.480.7480.460.79130.510.65 

40.550.7890.550.74140.590.66

50.310.55100.500.77150.370.59

يبني اجلدول )2( قيم معامالت ال�سعوبة، ومعامالت التمييز 
لكل فقرة من فقرات اختبار التفكري الناقد بعد تطبيقها على العينة 
بني  للفقرات  ال�سعوبة  معامالت  قيم  تراوحت  حيث  اال�ستطالعية، 
معامل  اأف�سل  اإن  اإذ  مقبولة،  القيم  هذه  وتعد   ،  )0.31  -  0.77(
بينه  0.80( كما   - 0.20( االختبارية هو ما بني  للفقرة  �سعوبة 
)ملحم، 2011 ( .بينما تراوحت قيم معامالت التمييز بني الفقرات 
الفقرة �سمن احلد  اأن معامل متييز  ، وهذا يعني   )0.55  - 0.79(
املقبول حيث اأن معامل التمييز املقبول هو 20، % فاأكرث، )ح�سني، 

. ) 2011
خالل  من  الباحثون  قام  االختبار  ثبات  من  التحقق  لغر�ص 
بح�ساب  ال�سابقة،  اال�ستطالعية  العينة  على  طبق  الذي  االختبار 
معامل الثبات لالختبار بطريقة األفا كرو نباخ، وبلغت قيمته الكلية 
)0.89( .اأما املهارات فهي معرفة االفرتا�سات )0.85( ، اال�ستنتاج 
و ك�سف   ،  )0.86( وتقومي احلجج   ،  )0.86( واال�ستدالل   ،  )0.89(
هذه  الأغرا�ص  مقبولة  قيمة  .وهي   )0.84( و  واالخطاء  املغالطات 

الدرا�سة )عودة، 2010( .

الصيغة النهائية لالختبار:  

وثبات،  ب�سدق،  تتعلق  التي  كافة  االإجراءات  اإكمال  بعد 
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اختبار  اأ�سبح  االختبار،  فقرات  متييز  ومعامل  �سعوبة،  ومعامل 
من  تكون  والذي  النهائية،  ب�سيغته  للتطبيق  جاهزا  الناقد  التفكري 
)15( موقفا اختباريا، ويقي�ص االختبار خم�سًا من مهارات التفكري 
الناقد هي: معرفة االفرتا�سات، اال�ستنتاج، اال�ستدالل، تقومي احلجج 

وك�سف االأخطاء واملغالطات.

متغريات الدراسة: 

ا�ستملت♦الدرا�سة♦على♦املتغريات♦الآتية:♦

Ú♦ املتغري امل�ستقل ويتمثل يف طريقة التدري�ص وله م�ستويان
هما: ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي، والطريقة االعتيادية 

Ú♦.املتغري التابع: التفكري الناقد يف الريا�سيات

إجراءات الدراسة: 

Ú♦. )حتديد جمتمع الدرا�سة، وعينتها )اأفراد الدرا�سة
Ú♦.بناء اأداة الدرا�سة، والتاأكد من �سدقها، وثباتها
Ú♦ .تطبيق االختبار القبلي
Ú♦ سيقوم� الذي  املعلم،  مع  االجتماعات  من  جمموعة  عقد 

تو�سيح  اأجل  من  التجريبية،  للمجموعة  التدري�ص  طريقة  بتنفيذ 
با�ستخدام  والتدري�ص  التخطيط،  وكيفية  وماهيتها،  الدرا�سة،  هدف 

ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي.
Ú♦ با�ستخدام التجريبية  املجموعة  تدري�ص  مت 

ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي من قبل مدر�ص، قام الباحثون بتدريبه 
على ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي، واملجموعة ال�سابطة مت تدري�سها 
اخلربة  اأثر  لتحييد  نف�سه  املدر�ص  قبل  من  االعتيادية،  بالطريقة 

واملوؤهل العلمي.
Ú♦.VTS تطبيق اخلطة التدري�سية با�ستخدام ا�سرتاتيجية
Ú♦.تطبيق اختبار التفكري الناقد البعدي
Ú♦.جمع البيانات يف جداول خا�سة
Ú♦.عر�ص النتائج ومناق�ستها وتف�سريها
Ú♦.تقدمي املقرتحات والتو�سيات

نتائج الدراسة: 

ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  اأثر  ما  الدرا�سة:  �سوؤال  عن  لالإجابة 
التفكري الب�رشي يف حت�سني التفكري الناقد يف الريا�سيات لدى طلبة 

املرحلة االإعدادية يف العراق؟ 
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت 
واملتو�سطات املعدلة الأداء طالب ال�سف اخلام�ص العلمي االحيائي 
اال�ستدالل،  ومهارة  االفرتا�سات،  اإىل  )التعرف  امل�ستويات  على 
ومهارة اال�ستنتاج، ومهارة تقييم احلجج، ومهارة ك�سف املغالطات 
تبعا  ومهاراته  الناقد  التفكري  الختبار  الكلية  والدرجة  واالخطاء( 

ملتغري املجموعة )جتريبية، �سابطة( ، واجلدول )3( يو�سح ذلك.

الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات افراد المجموعتين الضابطة والتجريبية الختبار التفكير الناقد ومهاراته القبلي والبعدي لطالب الصف الخامس العلمي االحيائي

العدداملجم�عةامل�ست�ى
البعديالقبلي

املت��سط♦
املعدل

اخلطاأ♦
املعياري املت��سط♦

احل�سابي
النحراف♦
املعياري

املت��سط♦
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

التعرف على االفرتا�سات 

251.760.5976.041.0206.1020.181جتريبية

251.840.5542.280.4582.2180.181�سابطة

1.800.5714.160.8594.1600.111 متو�سط

مهارة اال�ستدالل 

252.040.9787.161.1437.1380.170جتريبية

251.760.6632.360.4902.3820.170�سابطة

1.900.8394.760.9034.7600.104 متو�سط

مهارة اال�ستنتاج 

251.640.6386.001.0005.9560.185جتريبية

251.680.6271.720.6141.7640.185�سابطة

1.660.6263.860.8983.8600.113 متو�سط

مهارة تقييم احلجج 

251.520.6536.641.3506.6070.217جتريبية

251.400.5771.880.7261.9130.217�سابطة

1.460.6134.261.0184.2600.133 متو�سط
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أثر استخدام استراتيجية التفكير البصري في حتسني التفكير الناقد 
في الرياضيات لدى طلبة املرحلة اإلعدادية في العراق 

أ.نعيم عجيمي البدري
أ.د. علي محمد الزعبي
أ.د غازي ضیف هلل رواقة

العدداملجم�عةامل�ست�ى
البعديالقبلي

املت��سط♦
املعدل

اخلطاأ♦
املعياري املت��سط♦

احل�سابي
النحراف♦
املعياري

املت��سط♦
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

مهارة ك�سف املغالطات واالخطاء 

252.160.6246.721.1736.6180.209جتريبية

251.960.7352.360.5692.4620.209�سابطة

2.060.6824.540.9334.5400.128 متو�سط

التفكري الناقد الكلي

259.121.36432.562.51832.4390.407جتريبية

258.641.44010.601.63310.7210.407�سابطة

21.5800.286 8.881.40921.581.440 متو�سط

الدرجة  يبني اجلدول )3( تباينًا ظاهريًا يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات املعدلة الأداء الطالب على 
الكلية الختبار التفكري الناقد، وفقًا ملتغري ا�سرتاتيجية التدري�ص، وقد اأظهرت املتو�سطات ارتفاع متو�سطات املجموعة التجريبية، مقارنة 
للمجموعة   )10.721( و  التجريبية  للمجموعة   )32.439( املعدلة  املتو�سطات  بلغت  كما  البعدي،  االختبار  على  ال�سابطة  باملجموعة 
ال�سابطة للدرجة الكلية الختبار التفكري الناقد.اإنَّ ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي �سبب اختالف فئات متغري املجموعة )جتريبية، 
وحتليل  املتعدد،  امل�ساحب  االأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدام  مت  احل�سابية  املتو�سطات  بني  االإح�سائية  الفروق  داللة  ولبيان   ، �سابطة( 

التباين االأحادي امل�ساحب للدرجة الكلية واجلدولني )4 و 5( يو�سحان ذلك.
الجدول )4( 

نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد الختبار التفكير الناقد ومهاراته البعدي لدى طالب الصف الخامس العلمي االحيائي 

درجات♦جمم�ع♦املربعاتامل�ست�ىم�سدر♦التباين
احلرية

مت��سط♦
الدللة♦قيمة♦فاملربعات

الإح�سائية
حجم♦الثر
♦)η2(♦

التعرف على االفرتا�سات القبلي 
 0.00110.0010.0010.979التعرف على االفرتا�سات بعدي)امل�ساحب( 

 5.76115.7618.5980.005مهارة اال�ستدالل بعديمهارة اال�ستدالل القبلي )امل�ساحب( 

 2.22112.2213.4230.071مهارة اال�ستنتاج بعديمهارة اال�ستنتاج القبلي )امل�ساحب( 

 2.01812.0182.3870.130مهارة تقييم احلجج بعديمهارة تقييم احلجج القبلي )امل�ساحب( 

مهارة ك�سف املغالطات القبلي 
 1.43511.4351.7730.190مهارة ك�سف املغالطات واالخطاء بعدي)امل�ساحب( 

231.1320.0000.843 160.1751160.175التعرف على االفرتا�سات بعديالطريقة

هوتلنج =193.590 
ح=0.000 

239.1921239.192357.0020.0000.892مهارة اال�ستدالل بعدي

197.8371197.837304.8330.0000.876مهارة اال�ستنتاج بعدي

249.2961249.296295.0240.0000.873مهارة تقييم احلجج بعدي

197.9511197.951244.6860.0000.850مهارة ك�سف املغالطات واالخطاء بعدي

اخلطاأ

29.781430.693التعرف على االفرتا�سات بعدي

28.814430.670مهارة اال�ستدالل بعدي

   27.897430.649مهارة اال�ستنتاج بعدي

   36.338430.845مهارة تقييم احلجج بعدي

   34.803430.809مهارة ك�سف املغالطات واالخطاء بعدي

الكلي

   206.72049التعرف على االفرتا�سات بعدي

   325.12049مهارة اال�ستدالل بعدي

   262.02049مهارة اال�ستنتاج بعدي

   339.62049مهارة تقييم احلجج بعدي
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درجات♦جمم�ع♦املربعاتامل�ست�ىم�سدر♦التباين
احلرية

مت��سط♦
الدللة♦قيمة♦فاملربعات

الإح�سائية
حجم♦الثر
♦)η2(♦

   278.42049مهارة ك�سف املغالطات واالخطاء بعدي

يبني اجلدول )4( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( ، تعزى ال�سرتاتيجية التدري�ص يف اختبار التفكري 
الناقد الكلي، ومهاراته )التعرف على االفرتا�سات و اال�ستدالل واال�ستنتاج وتقييم احلجج و ك�سف املغالطات واالخطاء( ، وجاءت الفروق 
ل�سالح التجريبية التي در�ست با�ستخدام ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي، كما اأظهرت النتائج وجود اأثر كبري، وفق نتائج حجم االأثر مربع اإيتا 
ال�سرتاتيجية التدري�ص، يف ف�سل املتتابعات على حت�سني اأداء الطالب يف التفكري الناقد ككل، اإذ بلغت قيمة حجم االأثر )0.968( على الدرجة 
الكلية لالختبار، يف حني بلغ حجم االأثر على م�ستوى مهارات التفكري الناقد، والذي ت�سهم فيه ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي يف حت�سن اأداء 
الطالب ب )0.843( يف مهارة التعرف على االفرتا�سات، و )0.892( يف مهارة اال�ستدالل، و )0.876( يف مهارة اال�ستنتاج، و )0.873( 

يف مهارة تقييم احلجج، و )0.850( يف مهارة ك�سف املغالطات واالخطاء، وهو حجم اأثر مرتفع جدا كما جاء يف )عودة، 2010 ( .
الجدول )5( 

تحليل التباين االحادي المصاحب ألثر )طريقة التدريس( على التفكير الناقد

حجم♦الثر♦)η2(♦الدللة♦الح�سائية♦)ح(♦قيمة♦الإح�سائي♦)ف(♦مت��سط♦املربعاتدرجات♦احلريةجمم�ع♦املربعاتم�سدر♦التباين

24.123124.1235.9040.019االختبار القبلي )امل�ساحب( 

5721.00515721.0051400.1840.0000.968الطريقة

192.037474.086اخلطاأ

10754.02049الكلي املعدل

اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )5( اجلدول  من  يتبني 
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية  ≥ α( تعزى الأثر  الداللة )0.05  عند م�ستوى 
التفكري الب�رشي، اإذ بلغت قيمة ف )1400.184( وبداللة اإح�سائية 

)0.000( ، وجاءت الفروق ل�سالح املجموعة التجريبية.
التفكري  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  اأثر  عن  الك�سف  اأجل  ومن 
على  االحيائي  العلمي  اخلام�ص  ال�سف  طالب  اأداء  على  الب�رشي، 
اإيتا )η2( لقيا�ص  اإيجاد مربع  الناقد ومهاراته، ثم  التفكري  اختبار 
التباين يف  %96 من  اأن  ، وهذا يعني  االأثر فكان )0.968(  حجم 
التفكري  اختبار  على  االحيائي  العلمي  اخلام�ص  ال�سف  طالب  اأداء 
%4 يرجع لعوامل  التدري�ص بينما  الناقد ومهاراته، يرجع لطريقة 

اأخرى غري متحكم بها.

مناقشة نتائج الدراسة
التجريبية،  املجموعتني  بني  االإح�سائي  الفرِق  ظهوَر  اإنَّ 
وال�سابطة ل�سالح املجموعة التجريبية التي ُدِر�ست وفق ا�سرتاتيجية 

التفكري الب�رشي، ميكُن♦تف�سريَها♦بالآتي:♦
اإّن التدري�َص وفقًا ال�سرتاتيجية التفكري الب�رشي، �ساعَد الطالَب 
واملعلوماِت  االأفكاِر،  و�سوِل  خالِل  من  الفعاِل  والتعلِم  الفهِم،  على 
بطريقة اأ�رشع من الطريقة االعتيادية، مما اأدى اىل اكت�ساِب مهاراٍت 
اإيجابيًا، و فاعاًل يف عمليِة  عقليٍة ومعرفيٍة، جعلْت املتعلَم عن�رشاً 
ها حت�سُن  اأنَّ نف�سة.كما  تلقاء  املعرفة من  باكت�ساِف  يقوُم  اإذ  تعلمِه، 
ال�سليم،  والتخطيط  املواقف،  وحتليل  اال�ستيــعاِب،  على  القدرَة 
ومراجعة التعلم وتعزيزه من خالل التفكري، وبالتايل منـــو مهارات 
على  �ساعدهم  عاٍل  ب�سوٍت  االأفكاِر  مراجعَة  اأنَّ  كما  الناقد،  التفكري 
اأفكارهم  وتعديل  ال�سابقة،  خلرباتهم  وا�ستدعاءهم  تعلمهم،  تقييم 
مواقٍف  يف  اكت�سبوها  التي  معارفهم  وتوظيف  ال�سابقة،  اخلاطئة 

لالأ�سئلة  اإجاباٍت  وو�سع  تعلمه،  يريدون  الذي  ما  وحتديد  جديدٍة، 
التي يطرحونها، ومقارنة تعلمهم ال�سابق بتعلمهم الالحق، وهذا ما 
جعلهم ينظمون جمموعــة العنا�رش داخل ال�سكل الب�رشي، وعر�سها 
عر�سها،  يف  وبتتابٍع  و�سل�ٍص،  مرٍن  ب�سكٍل  احتياجاتهم  وفق  على 
مع  ان�سجامًا  اذهاِنهم  يف  املعلوماِت  ت�سكيَل  عليهم  و�َسهل   َ وي�رشَّ

البنيِة املعرفيِة التي ميتلكونها.
اعتاَد الطالُب من خالِل تدري�سهم بطريقة ا�سرتاتيجية التفكري 
ال�سري بخطواٍت للح�سول  اإتباِع خطواٍت تتطلَب منهم  الب�رشي على 
ي لديهم مهارات  التخبِط يف جزيئاٍت ال تنمَّ على املعرفة، بداًل من 

التفكري الناقد.
الفر�سَة  الب�رشي  التفكري  ا�سرتاتيجية  ا�ستخداُم  اتاَح  كما 
يف  وردت  التي  واملعتقداِت  واالفكاِر  االآراِء  مناق�سِة  يف  للطالِب 
لكلِّ طالٍب يف  الفر�سَة  واأتاحت   ، البحث(  )مو�سوع  العلمية  املاّدِة 
التعبرِي عن راأيه واأفكاره، واحلكم على االآراِء واالفكاِر املختلفِة على 
العلميِة.مما  احلقائِق  اىل  ت�ستنُد  التي  الكافيِة  العلميِة  االدلِة  اأ�سا�ِص 
وا�ستقالليِة  احلِر،  التفكرِي  على  َع  �سجَّ اإيجابيًا  دميقراطيًا  جواً  خلَق 
احلكِم، اإذ اإن حريَة الفكر ُتعدُّ �رشيانًا حيويًا يف التفكرِي الناقِد ، وهذا 
ى اىل تنميِة هذا النوع من التفكري لدى طالب ال�سف اخلام�ص  ما اأدَّ

العلمي االحيائي يف الريا�سيات.
اإّن تفوَق ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي على الطريقِة االعتيادية 
اكت�ساِف  على  وت�ساعُدهم  والتق�سي،  البحِث  على  الطالَب  ت�سجُع 
ال�سِف  لطالِب  العمريِة  للمرحلِة  مالئمتها  و  باأنف�ِسهم،  املعلوماِت 
من  املرحلة  هذه  طالُب  به  يتمتُع  ملا   ، االحيائي  العلمي  اخلام�ِص 
ن�سٍج فكرٍي وعقلٍي، كما اأّن هذه الطريقَة ت�ساعُد يف �سدِّ انتباِه الطالب 
وتركيزه واإثارة اهتمامه بالدر�ص وعدم ت�ستت اأفكاره وذهنه، الأّنه 

يكوُن معّر�سا لل�سوؤال يف اأيِّ وقٍت.
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أثر استخدام استراتيجية التفكير البصري في حتسني التفكير الناقد 
في الرياضيات لدى طلبة املرحلة اإلعدادية في العراق 

أ.نعيم عجيمي البدري
أ.د. علي محمد الزعبي
أ.د غازي ضیف هلل رواقة

زاَد من  الب�رشي  التفكري  ا�سرتاتيجية  با�ستخداِم  التدري�َص  اإّن 
ثقِة الطالِب باأنف�ِسهم وباآراِئهم واالأفكار التي يطرحونها، من خالل 
النتائج  ومناق�سة  الدرو�ص،  ملوا�سيع  اال�ستك�سافية  االأن�سطة  عمل 
م�ستعدون  هم  نف�سه  الوقت  ويف  ثقة،  بكل  عليها  يح�سلون  التي 
لتبديل اآراءهم باأخرى اأو تعديلها اذا قوبلت باأدلة مو�سوعية ت�سّوُغ 

ذلك.
اإن االن�سطة التي مت عر�سها داخل ال�سف كانت م�سممة ومهياأة 
وموجهه لدفع الطالب على ممار�سة مهارات معرفة االفرتا�سات و 
اال�ستنتاج، واملقارن، ة وتقييم احلجج، والت�سنيف، و ك�سف االأخطاء 
ومرنٍة  مت�سل�سلٍة  ب�سورٍة  االأن�سطة  هذه  تنفيَذ  اأّن  واملغالطات.كما 
ومرتابطٍة ومتدرجٍة من العاِم اىل اخلا�ِص ومن ال�سهِل اىل ال�سعِب، 
اأ�سهَم يف تطويِر خربات ذات مغزى لطالب املجموعة التجريبية التي 
التفكرِي  الب�رشي، مما �ساعَد على تنميِة  التفكري  ا�سرتاتيجية  در�ست 

الناقِد لديهم.
وزادت  الطالب  انتباه  �سّدْت  الب�رشي  التفكري  ا�سرتاتيجية  اإّن 
من تركيِزهم وانتباِههم بو�سِفها طريقَة تدري�ٍص جديدًة مل يعهدوها 

من قبل يف تعلمهم.
الطالُب  حتفز  الب�رشي  التفكري  ا�سرتاتيجية  ا�ستخداَم  اإّن 
املختلفة،  لقدراته  املجال  واإف�ساح  املنا�سب،  القرار  اتخاِذ  على 
الريا�سيات  در�ِص  جعِل  اإىل  اأّدى  الذي  العلمي،  املحتوى  من  مفيدا 
الب�رشي،  التفكري  ا�سرتاتيجية  فاعِليَة  اأّن  يعني  ما  م�سوقًا وحمببًا، 
الفر�سة  واأتاحت  وا�سٍح،  ب�سكٍل  منها  الهدَف  حتققَّ  اأْن  ا�ستطاعْت 
ومتنوعٍة،  جديدٍة  بطريقٍة  الناقد  التفكري  مهارات  تنمية  يف  للطلبة 
تعطي املتعّلم فر�سًة متكررًة لبناء معاين من وجهات نظر خمتلفة، و 
يف بيئة تدعم البحث عن طرق جديدة واأ�ساليب حديثة، وذات مغزى 
الأّنها وظفت جمموعَة االأ�ساليِب العلمية مثل الع�سف الذهني، وطرح 
االأ�سئلة، و النقا�سات املفيدة، باالإ�سافة اإىل ممار�سِة عمليات التفكري 
ب�سكٍل م�ستمٍر مثل اإدراك العالقات، واإجراء املقارنات والت�سنيفات، 
مما �ساعد الطلبة على التعبري عن اأفكارهم، وتاأملها وتعديلها بناء 
التفكري  مهارات  اكت�ساب  على  �ساعدهم  مما  اجلديد،  املوقف  على 
 )0.84( االفرتا�سات  على  التعرف  )مهارة  مثل  املتعددة  الناقد 
مع  الطالِب  تفاعِل  اىل  اأّدت  الب�رشي  التفكري  ا�سرتاتيجية  اإن  اإذ   ،
الأّنها  ن�ساطهم،  ازدياد  يف  اأ�سهمت  كما  انتباههم  و�سدت  الدرو�ِص، 
تعطي الفر�سة لهم ليكت�سفوا املفاهيم اجلديدة باأنف�ِسهم، وي�سعون 
حيزاً  اأمامهم  جعل  مما  اخلا�سة،  وطرِقهم  باأ�سلوِبهم  الفر�سيات 
وا�سعًا وكبرياً من االإجاباِت مع عدِم االكتفاِء باإجابٍة واحدٍة وحمددٍة 
فقط، مما دفع الطالب اىل التفكري وممار�سة العمليات العقلية الناقدة 
اال�ستدالل  ملهارة  االأثر  حجم  بلغ  �سحيحة.و  اإجابة  اىل  للو�سول 
التفكري  ا�سرتاتيجية  اأن  اإىل  ال�سبب  الباحثون  يرجع  و   ،  )0.89(
الب�رشي عززت قدرة الطالب على حتديد بع�ص النتائج املرتتبة على 
على  الرتكيز  لها من خالل  �سابقة  معلومات  اأو  مقدمات �سحيحة، 
ال�سور واال�سكال، واال�ستماع اىل وجهات نظر الطالب االخرين يف 
اأثناء النقا�سات.اأما مهارُة اال�ستنتاِج فقد بلَغ حجُم اأثرها )0.87( ، 
ويرجُع الباحثون ال�سبَب اإىل اأّن مهارة اال�ستنتاج تت�سمن كثريا من 
نتائج من  اأو  نتيجة  ا�ستخال�ص  القدرة على  املعقدة مثل  العمليات 
وا�ستخال�ص  بيانات معرو�سة،  اأو  اأراء  اأو  اأو حقائق  عدة،  مقدمات 
البيئة  النقا�سات يف  واأنَّ  العالقات املرتبطة،  النتائج املنطقية من 

بيئات  وت�سكيل  الب�رشي  التفكرِي  ا�سرتاتيجيُة  وّفرتها  التي  ال�سفية 
افرتا�سية تقوُم على اجلدِل والنقا�ص وفْق خطواٍت منتظمٍة مت�سل�سلٍة 
واالختيارات  البدائل،  وتخمني  العلمي،  الدليل  وفح�ص  ومنطقيٍة، 
وهي عمليات يبداأُ كل موقٍف من مواقف هذا االختبار بتقدمي حقائٍق 
�سادقٍة موثقٍة و�سيجد الطالب بعد كل حقيقٍة ا�ستنتاجاٍت قْد تكوُن 
�سحيحًة اأو خاطئًة واملطلوُب منه اأْن يفح�َص كل ا�ستنتاٍج على حدة، 
بلَغ  فقد  احلجج  تقييم  مهارة  خطئِه.واأما  اأو  �سحتِه  درجَة  ويقرُر 
ا�سرتاتيجية  اأنَّ  اإىل  ال�سبَب  الباحثون  ويعزو   )0.873( اأثرها  حجُم 
التفكري الب�رشي �ساعدْت الطالَب عند م�ساركِتهم يف مناق�ساٍت حول 
ق�سايا مثريٍة للجدِل واخلالِف داخل ال�سف يفرت�ُص جعِلهم قادرين 
على التمييز بني احلجِج القويِة واحلجِج ال�سعيفة املت�سلِة بالق�سيِة 
احلجة  قوة  على  واحلكم  زمالوؤهم،  يطرحها  التي  النقا�ص  مو�سوع 
ات�سااًل  احلجة  ات�سال  هو  االأول   : اأ�سا�سيني  على  يبنى  �سعفها  اأو 
واأهميتها،  احلجة  قيمة  طرحه.والثاين  مت  الذي  بال�سوؤال  مبا�رشاً 
احلجج  اأما  بال�سوؤال،  �سله  وذات  مهمة  تكون  القوية  فاحلجج 
واإن  حتى  بال�سوؤال  مبا�رشة  ات�سااًل  مت�سلة  غري  فتكون  ال�سعيفة 
اأما  .و  ال�سوؤال  ثانوية من  باأجزاء  اأهمية �سعيفة وتت�سل  لها  كانت 
مهارة ك�سف املغالطات واالأخطاء فقد بلَغ حجُم اأثرها )0.850( ، 
ويرجع الباحثون ال�سبَب اإىل اأنَّ ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي �ساعدْت 
اأثناء العمليات اجلربية  الطالَب يف ا�ستعماِل القواعد ال�سحيحة يف 
بدقٍة وحتديد مو�سع اخلطاأ يف احلِل، اإذ اإن ا�ستعماَلها بدوَن دقٍة قد 
مغالطٍة  وجود  نتيجة  معقولٍة  وغري  منطقيٍة  غري  نتائٍج  اإىل  يوؤدي 
اأو اأكرث يف طريقِة اال�ستنتاج؛ وذلك من خالل ا�ستجابتهم للمواقف 

التعليمية التي تتطلب ا�ستخدام تلك املهارات.
وقد تكوُن املو�سوعاُت التي مت اختيارها لغر�ص تدري�سها يف 
التجربِة من املو�سوعاِت التي ي�سلُح تدري�سها على وفق ا�سرتاتيجية 
دي�سانت�ص  درا�سة  مع  الدرا�سِة  هذه  نتائُج  الب�رشي.وتتفُق  التفكري 
التفكري  ا�سرتاتيجية  ا�ستخداَم  اأّن  توؤكُد  التي   )DeSantis, 2011(
دي�سانت�ص  درا�سة  الب�رشي.و  التفكرِي  بتح�سنِي  اأ�سهمت  الب�رشي 
ا�ستخداَم  اأّن  توؤكُد  التي   )Housen & DeSantis,  2007) وهاو�سون 
ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي اأ�سهمت يف تنميِة التفكري الناقد، ومع 
درا�سة اأبو�سعبان )2010( ، التي اأظهرت اأّن ا�ستخداَم ا�سرتاتيجيات 

تدري�سية حديثة حت�سُن مهارات التفكري الناقد يف الريا�سيات.
كما اأظهرت نتائُج الدرا�سِة اأّن التدري�َص بالطريقة االعتيادية 
ال�سابطة،  املجموعة  لدى طالب  الناقد  التفكري  تنمية  اإىل  يوؤدي  ال 
الطريقة يكون هو  بهذه  املدر�َص  اأّن  اىل  يعوُد  ال�سبَب يف ذلك  ولعلَّ 
حموَر العملية التعليمية، فهو الذي ي�رشُح و يو�سُح ويف�رُش وي�ستنتُج 
و وي�سنُف ويقارُن ، اأي اأّنه م�سدَر املعلوماِت واحلقائِق العلميِة، اأما 
موقف الطالب هنا فينح�رُش يف تلقي املعلومِة وحفِظها فقط، دون 
للتفكري  املثرية  واملناق�سة  االأ�سئلة  لتوجيه  للطالب  الفر�سِة  اإتاحِة 
التي  والتعميمات  والق�سايا،  العلميِة،  املفاهيِم  ببع�ِص  تت�سُل  التي 
.واإّن  �سلبيُّ الطالِب  دوَر  اأنَّ  يعني  مما  الدر�ِص،  مو�سوُع  يت�سمُنها 
ا�ستظهاِر  احلفِظ  على  تاأكيُدها  االعتياديِة  الطريقِة  على  يوؤخُذ  ما 

املعلومات، مما مينُع الطالُب من ممار�سِة مهارات التفكري الناقد.
،2004( التي  واختلفت الدرا�سُة احلاليُة مع درا�سِة )املالكي 

اأظهرْت اأّن الطريقَة االعتيادية توؤدي اىل تنميِة التفكرِي الناقد.



124

أول 2019م )29( - كانون  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد )11( - العدد 

التوصيات: 
يقرتُح♦ احلايل،♦ البحُث♦ عنها♦ التي♦متخ�َس♦ النتائِج♦ �س�ِء♦ يف♦

الباحث�ن♦ما♦ياأتي:♦�♦
1♦ اإجراَء درا�ساٍت اأخرى ملعرفِة اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التفكري .

العلمِي  كالتفكرِي  التفكري،  من  اأخرى  اأنواٍع  على  الب�رشي 
كال  وعلى  وغريها،  الريا�سي  والتفكري  االإبداعي  والتفكرِي 
اجلن�سني يف ال�سفوِف الدرا�سيِة من املرحلِة االأوىل من التعليِم 
حتى يتعوَد الطلبُة وهم �سغاُر على هذه اال�سرتاتيجيِة لي�سهَل 

فهُمها وتطبيقها وتعلمها يف املراحِل الالحقِة. 
2♦ ا�ستخداَم ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي يف تدري�ِص الريا�سيات .

جنبًا اإىل جنٍب مع اال�سرتاتيجيات واالأ�ساليب االأخرى ملا لها 
من اأهميٍة يف تنمية مهارات التفكري الناقد، و�رشورة ت�سمني 

الكتاب املدر�سي بال�سور، والتمثيالت املنا�سبة. 
3♦ تدريَب املالكات التدري�سية يف اأثناء اخلدمة وقبلها على كيفية .

ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التفكري الب�رشي يف تدري�ِص الريا�سيات، 
وتزويِدهم باملعلوماِت واالإي�ساحات حول هذه اال�سرتاتيجية 

واأ�س�ص تدري�سها. 
4♦ التفكري . ا�سرتاتيجية  وتطبيِق  يتنا�سُب  مبا  املدار�ِص  وجتهيَز 

الب�رشي يف تدري�ِص الريا�سيات من و�سائٍل تعليميٍة، واأجهزٍة 
ومواٍد ت�ساعُد على التدري�ِص وفقًا لهذه اال�سرتاتيجية. 

5♦ وعقَد دوراٍت لتاأهيِل واإعداِد املدر�سني لتزويدهم باملعلومات .
ومفرداته،  ومهاراته  فل�سفته  حيث  من  الناقد  التفكري  حول 

والقدرات العقلية واملعايري التي توؤلفه. 
6♦ يت�سمُن . املدر�ص  دليل  باإ�سداِر  الرتبيِة  وزارِة  قيام  �رشورَة 

التفكري  ا�سرتاتيجيُة  ومنها  تدري�سيٍة حديثٍة وخمتلفٍة،  طرائَق 
الب�رشي يف تدري�ِص الريا�سيات، وكيفية ا�ستخدام كلِّ طريقٍة 
منها يف التدري�ص، يوزع على املدر�سني اأو يو�سُع يف املكتبِة 
املدر�سية وُيعدُّ دليل عمل لهم، وكذلك احلال بالن�سبة الأنواع 

التفكري ب�سورٍة عامٍة، والتفكري الناقد ب�سكٍل خا�ص. 
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