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فاعلية برانمج إثرائي يف تنمية التفكري الناقد ابستخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز
للتعلم املتزامن عن بعد لدى طالبات الرتبية اخلاصة املتفوقات يف جامعة مؤته

The effectiveness of enrichment program in developing
critical thinking using the Microsoft Teams application for
simultaneous distance learning among high academic
achievement special education female students at mut’ah
University
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ملخص الدراسة
هدفت الدراسة احلالية إىل تطوير برانمج إثرائي يستخدم تطبيق مايكروسوفت تيمز
للتعليم املتزامن عن بعد والكشف عن فاعليته يف تنمية مهارات التفكري الناقد ،ومت إعداد
إختبار للتفكري الناقد والتحقق من صدقه وثباته ،واتبعت الدراسة التصميم التجرييب ذو
اجملموعتني ،وتكونت عينة الدراسة من ( )20طالبة متفوقة من طالبات ختصص الرتبية
اخلاصة يف جامعة مؤتة مت إختيارهن ابلطريقة القصدية ،ومت تقسيمهن عشوائياً إىل جمموعتني؛
ضابطة من ( )10طالبات وجتريبية من ( )10طالبات ،وقد أثبتت املقارانت القبلية تكافؤ
اجملموعتني ،ومت تطبيق الربانمج اإلثرائي على اجملموعة التجريبية .وأشارت النتائج اىل وجود
فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05=αبني اإلختبارين القبلي والبعدي على اجملموعة
التجريبية لصاحل اإلختبار البعدي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05=αبني
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تطبيق مايكروسوفت
 مما يشري إىل،اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية
 وعدم وجود فروق بني اإلختبار،فاعلية الربانمج اإلثرائي يف تعليم مهارات التفكري الناقد
 وأوصت. مما يشري اىل استمرارية فاعلية الربانمج،البعدي والتتبعي على اجملموعة التجريبية
.الدراسة إبجراء دراسات مشاهبة يف بيئات تعليمية خمتلفة
. التعليم عن بعد، التفكري الناقد، الطلبة املتفوقني:الكلمات املفتاحية
Abstract
The current study aimed to develop enrichment program by
using Microsoft Teams application for simultaneous distance
education, and to reveal its effectiveness in developing critical
thinking skills, a critical thinking test was prepared and extract its
validity and stability, the study used two-group experimental
design, the study sample consisted of (20) high academic
achievement under graduation special education female students
at mut’ah university, selected purposefully, divided randomly
into two groups (control 10, experimental 10), the pre-applied
comparisons proved its equivalence, the enrichment program was
applied on experimental group. The results indicated an effect of
enrichment program in increasing the level of critical thinking in
the experimental group, there was statistically significant
differences (α=0.05) between the pre-post tests on the
experimental group in favor of the post test, and absence of
statistically significant differences (α=0.05) between post-follow
up test to the experimental group, which indicates continuous
effectiveness for the program. The study recommends conducting
similar studies in different environments.
Key word: high academic achievement, critical thinking, distant
education
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مقدمة
إهتم علماء الرتبية ابلتفوق واملتفوقني ،ألهنم الذين يسه ه هههموي يف تطوير اللد األفض ه ه ه
من خالل التطورات املعرفية والتقنية ،اليت تربز نتيجة جهودهم ،فالتقدم العلمي احلاص يف
هذا العصه ه ه ه ه ههر بك أبعادم وأصه ه ه ه ه ههنافه ،يكمن سه ه ه ه ه ههببه يف التفوق ،وما يشه ه ه ه ه هههدم العا اليوم
وسه ه ه ه ههيشه ه ه ه هههدم مسه ه ه ه ههتقبالً من تطور وتلري يف وافة اجملاالت واملسه ه ه ه ههارات ،سه ه ه ه ههببه املتفوقني،
فالش ه ههخص املتفوق ليا قادراً على أي يلري نفس ه ههه ويعيد تش ه ههكي ذاته فحسه ه ه ب قادراً

على أي يُلري ما حوله ويعيد تشكيله (عياصرة وإمساعيل.)2012 ،

ويتضههمن مفهوم التفوق األواد ي اإلزاز املرتفأ أو التحصههي الدراسههي العار قدار
ملحوظ فوق متوس ه ه ه ه أقرانه ،جتعله ضه ه ه ههمن أعلى فئة من الطلبة يف التحصه ه ه ههي األواد ي
ابإلض ه ههافة اىل امتالوه لص ه ههفات وملريا أةها اململابرا العالية والذواء املرتفأ والتفكري املس ه ههتق

والناقد (السرور)2010 ،

وللتفكري الناقد مواصه ه ههفات أسه ه ههاسه ه ههية تعد ملابة معايري اكم التفكري الناقد ونشه ه هها
تدري الطلبة على
عقلي مميز وتتضههمن هذم املعايريا الوضههوا ،واالسههتيضههاا ،حيي
األس ه ههئلة االس ه ههتيض ه ههاحية حول القض ه هها املطروحة والتعبري بوض ه ههوا ومراعاا الص ه ههحة والدقة
والعمق والشه ه ههمولية واالسه ه ههتناد إىل املعلومات املوثقة ،وطرا األفكار بشه ه ههك منطقي من م
متسلس مرتاب يؤدي إىل املعىن املطلوب (.)Paul,1995

ويتم تعليم التفكري الناقد والتدري على ممارسه ه ههته الفعلية يف املدرسه ه ههة من خالل توفري
املناخ التعليمي املشههجأ للتعبري عن األفكار خالل مناقشههة املعلومات والقضهها اليت اتوي
أفكار معينة لتوض ه ه ههيب العيوب املنطقية فيها ،مما ع الطال ينتق من حالة املوافقة على
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األفكار اليت تتض ه ه ههمنها أو رفض ه ه ههها إىل حالة الوعي واملناقش ه ه ههة نا واليلها وإ هار جوانبها

املنطقية والالمنطقية (.)Harnadek,1979

و كن استخدام التعلم عن بعد يف تعليم الطلبة املتفوقني يف وافة اجملاالت ،النه
يتناس مأ خصائصهم األواد ية ومتيزهم ابململابرا واالستقاللية ،واتصافهم اباللتزام واالنفتاا
واملرونة ،وتفضيلهم للتعلم املستق  ،وتفاعلهم النش مأ املدخالت السمعية والبصرية
للتعلم ،وهم غالبًا يفضلوي التجريد والتعام مأ املفاهيم املعقدا ،وما يسمب التعلم عن بعد
بتمايز املنهاج ،ويعطي فرص تعلم تناس سرعة التعلم الفردية نم ،مما ع برامج تعليمهم
عن بعد خياراً إ ابياً للتعام مأ الواقأ ،ويقدم حالً عملياً رغم أنه ليا بديالً للتعليم
املباشر يف غرفة الصف التقليدية (.)Kubilius & Corwith, 2010

والتعليم عن بعد ،تدريا غري مباش ه ه ه ه ههر ال يلتقي فيه املعلم ابلطال  ،ويس ه ه ه ه ههتخدم فيه
الوسهائ التقنية والوسهائ املعلوماتية وبرامج التواصه  ،وما يعد من أفضه اخليارات الرتبوية
للولوج اىل العص ه ه ه ه ههر املعلومايت ومواجهة التحد ت اليت تفرض ه ه ه ه ههها طفرا التطور االلكرتو ،
ابالض ه ه ه ه ه ههافة إىل أنه يناس ه ه ه ه ه ه ميول الطلبة املتفوقني الذين يتميزوي بتفض ه ه ه ه ه ههي التعلم الذايت

(.)Rao, 2004

ويرى الباحي أةية تدري الطلبة املتفوقني يف املرحلة اجلامعية على مهارات التفكري
النههاقههد عن بعههد وتطبيقهها هها يف اجلوانه املختلفههة ،حيههي أي تطوير مهههارا م وقههدر م على
التفكري الناقد يصق معارفهم العلمية ويطور قدر م على االبداع واالزاز املتفوق.
مش ك كككلة الدراس ك ككة و سك ك ك لت ا :تقتص ه ه ههر العملية التدريس ه ه ههية يف مع م األوقات على حف
املعلومة واسرتجاعها ،مأ أي الو يفة األهم لتعليم املتفوقني أواد ياً هو تليري أمنا تعلمهم
واإلنتقال هبم من مس ه ه ههتوى فهم االس ه ه ههتدالالت والقونني وتطبيقا ا يف موقف احلياا اليومية
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-
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اىل مستوى اعلى كنهم من الوصول اىل اوتشاف القوانني وتطوير امكاان م إلستكشاف

قوانني جديدا (شاهني .)2017 ،وهناك أةية ابللة لتطوير مستوى تفكري الطلبة املتفوقني
اىل درجة جتعلهم قادرين على االسه ه ه ه ه ه ههتدالالت اجلديدا وما يتعلق هبا من نتاجات علمية،
ويزيد من قدر م املنطقية على تقدمي االدلة على إسه ه ههتكشه ه ههافا م وهذا يؤود ضه ه ههرورا تقدمي
خربات تعليميههة خههاص ه ه ه ه ه ه ههة ومن مههة للطلبههة املتفوقني تطور من قههدر م على التفكري النههاقههد
).)Maker & Shiever, 2005
ويكمن اللرض من الدراسة احلالية يف استقصاء فاعلية برانمج لتعليم التفكري
الناقد عن بعد ،حيي تبلورت مشكلة الدراسة من شعور الباحي أبةية تعليم مهارات

التفكري الناقد للمتفوقني يف املرحلة اجلامعية ،وتوصيات دراسات خمتلفة ممل دراسة (الزق،

 )2012اليت أشارت إىل ضرورا تطوير التفكري الناقد لدى الطلبة املتفوقني يف اجلامعة .ومأ
هور جائحة ووروان واد ا مت تبين أسلوب التعليم عن بعد يف الربانمج ،فتممللت املشكلة
يف مواجهة اد ت جائحة ووروران يف جمال تعليم الطلبة املتفوقني للتفكري الناقد وتلبية
احتياجا م عن طريق التعليم عن بعد.
لذا جاءت مشههكلة الدراسههة للكشههف عن اثر برانمج تعليمي إثرائي يف تنمية مهارات
التفكري الناقد للمتفوقني يتم تطبيقه عن بعد بشك متزامن ،عن طريق تطبيق ميكروسوفت
تيمز للتواص ه ه ه على افراد عينة الدراس ه ههة ،حيي ااول هذم الدراس ه ههة اإلجابة عن األس ه ه هئلة
التاليةا
 .1ه هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبني متوسطي
أداء أفراد اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي تُعزى للربانمج اإلثرائي.
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 .2ه هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبني متوسطي
أداء أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة ،على اختبار التفكري الناقد يف التطبيق البعدي
تُعزى للربانمج اإلثرائي.
 .3ه هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبني متوسطي
أداء أفراد اجملموعة التجريبية ،على اختبار التفكري الناقد يف التطبيقني البعدي والتتبعي
تُعزى للربانمج اإلثرائي.
فرضيات الدراسة :تنبملق فرضيات الدراسة من اسئلتها السابقة لذا مت وضأ الفرضيات
التالية للتحقق من صحتهاا
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0,05يف متوس
درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي على اختبار التفكري الناقد
تعزى للربانمج.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0,05يف متوس
درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي على اختبار التفكري الناقد
تعزى للربانمج.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0,05بني متوسطي
درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يف التطبيقني البعدي والتتبعي على اختبار التفكري
الناقد تعزى للربانمج.
مهية الدراسة :هناك ندرا يف الدراسات واألحباث اليت تناولت برامج تعليم التفكري الناقد
للطلبة املتفوقني يف مرحلة اجلامعة يف األردي ،واليت تستخدم تقنيات التعليم املتزامن عن
بعد ،ومن هنا فإي هذم الدراسة قد تسهم يف سد النقص على املستوى احمللي .حيي تقدم
تطبيق عملي لتعليم التفكري الناقد من خالل برانمج اثرائي قد يساهم يف ز دا درجة التفكري
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-
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الناقد للطالب املتفوقني يف املرحلة اجلامعية ،وقدر م على جتن الوقوع يف اخلطأ واحلصول
ٍ
صحيحة ،أو ح ٍ ما ،أو ٍ
نقاش يص إىل نتيجة بناءا ،أو اختاذ قرار سليم،
على نتائج
والتعام مأ التلريات والتناقضات الملقافية ،ووسائ االتصال واملعلومات يف العوملة.
وما أتيت أةية الدراسة يف ووهنا ااول التعرف على فاعلية برانمج لتنمية التفكري الناقد
لدى الطلبة املتفوقني ،من خالل استخدام التعليم املتزامن عن بعد ابستخدام برانمج
ميكروسوفت تيمز ولفت االنتبام إىل ضرورا استخدام مواد تعليمية عن بعد يف اجلامعة تطور
التفكري الناقد للمتفوقني.
مصطلحات الدراسة:
التعليم عن بعككد ( :)distant educationيعرف "أبنههه التعليم الههذي يفص ه ه ه ه ه ه ه ه
فيز ئياً بني الطال واملعلم وال يتطل من الطال االنتقال اىل مكاي معني يف وقت معني
من أج احلصه ه ه ههول على خربات التعلم" (ابسك ك كككا .)2012 ،وهو أحد أشه ه ه ههكال التدريا

الذي يقوم على التواص ه ه ه غري املباشه ه ههر بني املعلم والطال من خالل الوسه ه ههائ املعلوماتية

واملواد الس ه ههمعية والبصه ه هرية وعرب التلفزيوي أو احلاس ه ههوب ( .)Rao,2004ويعرف إجرائياً
للا ت الدراس ههة احلالية أبنه اس ههتخدام تطبيق مايكروس ههوفت تيمز للتواص ه ه املتزامن وتنفيذ
الربانمج االثرائي.
التفكري الناقد ()critical thinkingا يرى واطس ه ه ه ههوي وجليس ه ه ه ههر ( & (Watson

 Glaser,2008أبنه احملاولة املسه ه ه ههتمرا الختبار احلقائق أو اآلراء يف ضه ه ه ههوء األدلة اليت
تسههندها بدال من القفز إىل النتائج ،ويتضههمن ابلتار إتقاي أسههالي البحي املنطقي اليت
تس ههاعد يف اديد قيمة خمتلف األدلة والوص ههول إىل نتائج س ههليمة واختبار ص ههحة النتائج،
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وتقومي املناقش ههات بطريقة موض ههوعية خالص ههة (املبدل .)2010 ،ويعرف إجرائياً ألغراض
هذم الدراسة أبنه "ما تقيسه أداا الدراسة".

الطلبة املتفوقني كادمييا ) :(high academic achievementيطلق رينزور

( )Renzulli, 2001على التفوق األواد ي مصطلب املوهبة املدرسية أو موهبة التفوق
يف العالمات املدرسية ،ويعرف الطلبة املتفوقني إجرائياً ألغراض الدراسة احلالية أبهنم الطلبة
الذين وانت معدال م الرتاومية فوق ( )84وحاصلني على تقدير امتياز يف بداية الفص
الدراسي األول من العام الدراسي .2019 /2018
حدود الدراسة :تتحدد نتائج الدراسة ا يلي
 احلدود املكانيةا ولية العلوم الرتبوية /جامعة مؤته /حماف ة الكرك. احلدود الزمانية :مت تطبيق أدوات الدراسة يف الفص الدراسي الملا من العام الدراسي2020/2019م.
 احلدود البش ك ك ككرية :الطلبة املتفوقني يف ختص ه ه ه ههص الرتبية اخلاص ه ه ه ههة /ولية العلوم الرتبويةجبامعة مؤته.
اإلطار النظري والدراسات السابقة :مل الطلبة املتفوقني جمموعة الناشطني أواد ياً ،أي

أهنم الطالب الذين ي هروي خصائص تعلم استملنائية أو موهبة استملنائية للتعلم ،ويتصفوي
بسعة املعرفة يف جماالت عامة أو حمددا ،ولديهم ح استطالع عار لالستكشاف وشلف
يف فهم املفاهيم ومتمللها واستخدامها ،وي هروي أداءً استملنائياً يف جماالت التحلي  ،والرتوي
نذم املفاهيم (.)Sternberg & Davidson,2005
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وهناك من يفرق بني املوهبة والتفوق ،حيي ين ر إىل املوهبة على أهنا ملكة معينة
أو مهارا يتقنها الطال بلض الن ر عن مستوام الدراسي ،أما التفوق فهو حمصور عيار
التحصي يف املقررات الدراسية ،وقد أود جانييه ( )Gagneعلى أي ميداي تربية
أي يتعام معهم وفئة خاصة من خالل مفهومني رئيسني ،ةاا املوهبة
املوهوبني،
والتفوق ،ورغم أي هذين املصطلحني يستخدماي ومرتادفني ،إال انه أود على رب املوهبة
ابمتالك القدرات الطبيعية الفائقة واستخدامها يف جمال واحد على األق  ،بدرجة تضأ الفرد
ضمن أعلى ( )%10من أقرانه من نفا الفئة العمرية ،أما التفوق ،فيتضمن إتقاي القدرات
املطورا واملعارف أي أنه امتالك األفراد ألداء مميز ومتقن نتج عن تطور من م لقدرا م
الطبيعية (مواهبهم) بدرجة تضعهم ضمن أعلى ( )%10من أقراهنم من نفا الفئة العمرية
اليت ينتموي إليها ،يف جمال واحد على األق من النشا اإلنسا (.)Gagne, 2003
ويشري فرويد إىل أي التفوق يف اإلزاز واألعمال اخلارقة ،قد يعود إىل ما يسمى
استخدام ميكانزمات أو آليات الدفاع األولية من أج احملاف ة على مستوى تكيف مناس
لدى الفرد ،حيي أطلق عليها مصطلب التسامي الذي يعرب عن آلية دفاع أولية ضد القلق
والتوتر جتع الفرد حيول طاقته الداخلية إىل إزازات متفوقة (الزق.)2012 ،

وختالف وجهة الن ر البيئية ،وجهة الن ر الوراثية يف تفسري التفوق ،فاألوىل تشري
إىل أي التفوق يتأثر ابلبيئة أوملر من الوراثة والعوام اجلسمية ،بعكا الملانية اليت تؤود على
أةية العام الوراثي يف هور التفوق ،ويرى الرتبويوي أي العوام البيئية املناسبة كنها أي
تساعد على هور التفوق لدى الطلبة ،ويقصد ابلعوام البيئية املناسبة ،و ما حيي ابلفرد
من عوام وتسهيالت أسرية ومدرسية وجمتمعية وخربات إثرائية تؤدي إىل هور التفوق
(عبد اللطيف .)،2011 ،ويرى الباحي اي مع م الطلبة تلكوي أداءات متميزا ولكن
بطرائق خمتلفة ،وال بد من الرتويز على دور اجلامعة بعد املدرسة يف تنمية قدرا م وتطوير
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هوا م من خالل الربامج الفردية اليت كن تنفيذها ابستخدام تقنيات التعليم عن بعد
املتنوعة.
ويعد التحصي الدراسي يف مقدمة احملكات اليت تعتمد يف الكشف عن املتفوق عقلياً،
فهو من الصفات اليت يتميز هبا املتفوقوي عقلياً (احلدايب واألشول .)2012 ،ويقاس
التحصي الدراسي ابالختبارات األواد ية ،اليت تعد وتطبق من قب املدرس اجلامعي لتممل
وافة أجزاء حمتوى املقرر الدراسي املستهدف هبدف التعرف على مدى اقيق األهداف
املنشودا يف التعليم (عدس وتوق .)2005 ،وهي اختبارات حمكية املرجأ (الزغول،

 .)2012ويعتمد تفسري نتائجها على اديد مستوى إتقاي املهارات واملعلومات
واالجتاهات اليت حيويها املقرر التعليمي (الكبيسي .)2008 ،وقد اعتمدت الدراسة احلالية
على هذم االختبارات ألهنا استخدمت معيار املعدل الرتاومي للدرجات اليت أعطيت من
قب املدرسني يف اجلامعة لتحديد التفوق.
ومن أهم اخلصائص والسمات العقلية للطال املتفوق ،الشلف ابلقراءا واالطالع
يف سن مبكرا ،وسرعة التعلم واحلف  ،والقدرا على االستدالل ،والتعميم ،والتجريد ،وفهم
املعا  ،والتفكري املنطقي ،وإدراك العالقات ،وإتقاي وإزاز األعمال العقلية بدرجة أعلى
من أقرانه ،والتذور والرتويز واململابرا واالنتبام واملالح ة ،ويتناول املشكالت أبسلوب متعدد
للحلول ،ويستخدم األسالي اإلبداعية يف معاجلتها ،والعم الفعال واملستق  ،واالندماج
يف العم  ،والتخطي  ،والتن يم وإدارا الوقت ،واالستبصار ،وإجراء التجارب ،وترتي
األفكار ،واألشياء بطريقة غري عادية ،والتطور الللوي ،والقدرا اللف ية بشك أعلى من
أقراهنم و يزهم هارات التفكري الناقد (جروان.)2014 ،
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ويرجأ لف التفكري الناقد يف الللة االزليزية ) )Critical thinkingإىل
الللة االغريقية ،ويعين احلكم الرشيد املبين على معايري؛ حيي اهتم فالسفة اليواني القدماء
بدراسة التفكري ونشا روحي عقلي ،وقد اهتم العلماء والفالسفة العرب ابلتفكري وأدواته

خاصة أدوات املنطق الرمزي اليت تشك أهم أدوات التفكري الناقد (جروان.)2014 ،

و هر االهتمام فهوم التفكري الناقد تربو ً يف أعمال جوي ديوي (John
) doweyيف النصف األول من القري العشرين وتوسأ املصطلب يف فرتا ما بعد احلرب
العاملية الملانية (يف النصف الملا من القري العشرين) نتيجة مساةات جالسر )(Glaser
يف الستينات ،وإينيا ) (Ennisيف الملمانينات الذي ميز بني التفكري الناقد وح
املشكالت؛ حيي أشار إىل أي التفكري الناقد يبدأ عند التعام مأ املعلومات واالستنتاج
واالدعاء؛ حيي يروز على القيمة ،أو مدى صحة الشيء ،بينما يروز ح املشكالت على
األسالي والعمليات اليت متكن من حلها (جروان.)2014 ،

ورغم شهرا وانتشار استخدام مصطلب التفكري الناقد بني الرتبويني إال أهنم
يتفقوا على تعريف حمدد له نتيجة اختالف االجتاهات الفكرية بينهم ،حيي عرفه ابير على
أنه "الي ملعرفة واملعلومات وتقسيمها" ،ويعرفه بولت ) (poltteعلى أنه "استخدام
املستو ت املعرفية العليا الملالث يف تصنيف بلوم املعريف (التحلي والرتوي والتقومي)" ،بينما
يرى إنيا أبنه "تفكري أتملي يستهدف تقرير ماذا نفع أو نعتقد").(Ennis, 1997

وقد قسم واتسوي وجالسر ) (Watson & Glaser, 2008مهارات التفكري الناقد
املعرفية إىل مهارات تفسري املعلومات واالستنتاج واالستقراء وتقييم احلجج املنطقية والتحقق
من االفرتاضات ،وأشارا إىل أي عملية التفكري الناقد تضم استخدام األدلة والشواهد
واألسالي املنطقية لدعم اآلراء والنتائج .وما تتضمن عملية التفكري الناقد أبعاد وجدانية
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ممل الدافعية والملقة ابلنفا والنضج املعريف واالنفتاا العقلي على أفكار اآلخرين
).(Facione, 2004

ويتفق مع م الباحملوي الرتبويوي على امكانية تعليم التفكري الناقد للطلبة العاديني
واملتفوقني ) (De bono, 2003لكنهم خيتلفوي حول الطريقة املناسبة لتعليم التفكري لذا
هرت اجتاهات متعددا لتحقيق هذم اللاية لدى الطلبة ،أةها التعليم املباشر للتفكري
بشك مستق منها املقررات الدراسية من خالل حمتوى معريف حر على شك برامج ،أو
دروس متتابعة (وهو االجتام اليت سوف تطبقه هذم الدراسة) ،وتضمني تعليم التفكري من
خالل دجمه ابملقررات الدراسية اليت تستخدم اسرتاتيجيات تعليمية تنمي التفكري داخ
الدروس حبيي يصبب اندف األول للتعليم تطوير عملية التفكري لدى الطلبة (زيتون،

.)2003

وللمدرس أةية ودور يف تعليم التفكري الناقد ،ألنه كن أي ارس عدا أدوار
واسرتاتيجيات تساعد على تعليم التفكري الناقد ،فهو املخط للخربات واألنشطة التعليمية
يف دروسه اليومية ،وهو املسؤول عن تن يم املناخ الصفي املالئم الذي يعزز اوتساب الطلبة
خلربات االستدالل واالستقصاء ،وتشجيأ العم بروا الفريق ،والتعبري عن الرأي يف جو

مشجأ على االستكشاف احلر( .السرور .)2005 ،و كن استخدام اسرتاتيجيات
متعددا لتعليم التفكري الناقد خالل الربامج اخلاصة أو ضمن مواضيأ املساقات اجلامعية ممل
اسرتاتيجية طرا األسئلة واآلراء حونا .واسرتاتيجية الدفاع عن وجهات الن ر اليت تتضمن
اديد املواضيأ بدقة وإاثرا األسئلة واجلدل حونا ومناقشة أسباهبا ،وتقدمي األدلة والرباهني
لتدعيمها ،أو تفنيدها واستعراض و برهاي فردم حول وجهة الن ر املعنية ،ومن مث تدعيمه

او تفنيدم (ابراهيم.)2005 ،
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ويشري أورايلي ) (Orielly,1985إىل استخدام الشك وطريقة لتعليم التفكري
الناقد ،من خالل التساؤل حول األدلة وتقيميها وهي تطبيق ملنهجية الشك لدى ديكارت
بشك تعليمي ،حيي يستخدم فيها املراجأ وامللحو ات ولوحات اإليضاا ،أما اسرتاتيجية
ابير لتعليم التفكري الناقد فتؤود على التمهيد للطلبة ملكوانت املهارا ،مث تقدمي اخلصاص
املميزا نا ،وإجراءات استخدامها ،ومناقشة الطلبة هبذم اإلجراءات ،وتدريبهم عليها،
واستخدام التلذية الراجعة من قب املعلم حول التدريبات ،والعم الذايت لدى الطلبة ،وما
يؤود ابير على أةية التعميم واإلنتقال إىل تطبيقات خمتلفة رافقة اإلرشاد من قب املعلم،
وعدم صحة استخدام املهارات خالل احملتوى الدراسي قب التدرب عليها بشك مسبق
).(Beyer, 2007

والتعلم عن بعد ليا مفهوماً جديداً فقد بدأ منذ زمن طوي  ،حيي تعلم الكملري من
الباحملني يف العصور السابقة من خالل املراسالت مأ العلماء وذوي اخلربا ،إال أي املراجأ
اللربية تشري إىل أي التعليم عن بعد بدأ عام ( )1973عندما أنشئت مجعية الدراسة داخ
املنزل على يد املعلمة آان تكتور ( )Anna Tiktorعن طريق املراسلة ،وجاء أول اعرتاف
رمسي ابلتعلم عن بعد من قب والية نيويورك األمريكية عام ( )1983عندما أنشئت ولية
شوتووا ( )Chautauquaلآلداب احلرا ،ومنب الدرجات العلمية للطالب الذين أهنوا
املساقات الدراسية عرب املراسلة ،وانتشرت املدارس واجلامعات اليت توفر تعليم ابملراسلة يف
الوال ت املتحدا ممل مدرسة ابلتيمور االبتدائية ،ومأ التقدم العلمي والتقين توفرت جتارب
للتعليم عن بعد عرب أن مة الدوائر التلفزيونية املللقة وأشرطة الفيديو ،فكانت أول جتربة يف
ذلك يف معهد نيوجريسي للتكنولوجيا عام (،)Jeffries, 2004( )1984

وقد تطور التعليم عن بعد بشك متسارع يف هناية القري العشرين وبداية االلفية الملالملة
مأ االنفجار املعريف والتطور املذه يف وسائ التواص االجتماعي ،حيي هرت الكت
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-

ISSN 2716-7887 / EISSN 2716-7909

60

جملة العلوم االنسانية واالجتماعية

العدد 05 :الشهر 03السنة201:

ص – 48:ص 89

فاعلية برنامج إثرائي يف تنمية التفكري الناقد باستخدام
تطبيق مايكروسوفت

واجملالت االلكرتونية على شبكة االنرتنت ،مث هور أن مة احملاواا احملوسبة اليت تسمب
بتقليد مواقف أو جتارب تعليمية حاسوبية ،واملعم االفرتاضي الذي يسمب إبجراء جتارب
علمية على احلاسوب يف خمتربات افرتاضية ،و هور اجلي اخلاما من اجلواالت واالنرتنت
وتطور جوج واستخدام برامج متنوعة للتواص عرب االنرتنت ،و هور منصات التعليم عن
بعد اليت تسمب ابلتعلم املتزامن وغري املتزامن بني املعلم واملتعلم والتعليم ،ومهد هذا التقدم
إىل تطوير مناذج تعليمية لتخطي برجمة التعليم عن بعد هبدف تطوير استقاللية املتعلمني
من خالل بيئة تعليمية داعمة تقدم خربات مالئمة كن أي يستفيد منها الطلبة املتفوقني
خارج املؤسسة التعليمية (.)Davis & Rimm, 2011
و هرت دراسات وملريا تدعم هذا التوجه ،ممل دراسة الزهرا ( )2011اليت
وضحت مناذج التعلم عن بعد للموهوبني واملتفوقني ،أما شنودا ( )2006فقد أودت
دراسته على ضرورا استخدام التعليم عن بعد يف برامج تعليم املتفوقني واملوهوبني .وقد
تقصت دراسة ثومبسوي ( )Thompson, 2010خربات الطالب املوهوبني أواد ياً أي
املتفوقني ومعلميهم حول برامج التعليم عن بعد ،حيي أشارت النتائج إىل اي التعلم عن
بعد استطاع أي يوص اخلربات التعليمية الفردية بشك فعال أوملر مما يفعله الصف الن امي،
وأنه يتيب نم العم أبماي وسرعة تناسبهم للتعلم ووقتاً أطول للتأم وفرصة للتعلم املستق
الذي حيقق حاجا م.
ويصنف التعليم عن بعد اىل تعليم متزامن يتواجد فيه وال املدرس والطالب يف
نفا الوقت على منصة التعليم اإللكرتونية ويتم اعطاء الدرس بشك مشابه للصف العادي
وتتيب التطبيقات احلالية للمعلم اي يتابأ وافة طالبه واي يشروهم يف انشطة الدرس
واملناقشات ،وتعليم غري متزامن عرب الرسائ املتلفزا املرسلة يف تطبيقات الشبكة العنكبوتية

يتبعها واجبات للطلبة يقوموي حبلها وارسانا للمعلم الكرتونيا (عبود.)2015 ،
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ويتميز التعليم عن بعد بسهولة الوصول للمعلومات من قب الطال املتفوق
دوي معيقات زمانية ومكانية ،ويتصف ابملرونة اليت تتيب ختطي احلواجز املادية للتعلم والتسيري
الذايت الذي يتيب للمتفوق أي يتعلم وفق روفه وقدراته ،واختيار ن ام توصي املعلومات
سواء ابللقاءات املتزامنة أو املراسلة والتسجي  ،ونتيجة لذلك هرت وملري من النماذج
العاملية يف تعليم املتفوقني عن بعد ،ممل برانمج التعلم عن بعد ( Center for talented
 )youth CTY on lineيف جامعة جونز هوبكنز الذي يطرا مساقات متعددا
الوسائ  ،ويعتمد الربانمج أسلويب اإلثراء والتسريأ ملناهج الطالب املدرسية ،ومدرسة لويز ان
للر ضيات والعلوم والفنوي اليت يوجد هبا برانمج منقول عن بعد ( )Telelearningيتم
من خالله تقدمي جروس للطلبة املتفوقني يف املناطق الريفية عرب احلواسي والسبورات
االلكرتونية وأجهزا املودم وخطو اناتف .وطور ماوربايد ولويا ( & McBride
 )Lewis, 1993برانمج التعليم عن بعد لعرض الدروس اخلاصة ابملتفوقني يف أوملر من
مئة موقأ ريفي .وبرانمج أولينك ( )Owlinkوهو برانمج يوفر فرص تعليم للطالب من
الروضة وحىت الصف الملا عشر ابستعمال تقنيات املؤمترات املتلفزا واالنرتنت .والربانمج
التعليمي للشباب املوهوبني ( Educational program for gifted youth
 ) (EPGYمساقات التعلم والتعليم عن بعد املستندا إىل احلاسوب والوسائ املتعددا،
ويلطي مرحلة ر ض األطفال وحىت اجلامعة (عبود.)2015 ،
وهناك مشكالت تواجه التعلم عن بعد ممل عدم قدرا الطالب املتفوقني على استخدام
للة اجلسد بوصفها مؤشرا على مشاروة الطال  ،واملشكالت التكنولوجية غري املتوقعة اليت
تعيق التواص  ،وعدم ااتحة الفرصة امام الطال للتفاع اإلجتماعي وامكانية انعزاله
وانفصاله عن الواقأ ،واالفتقار إىل الدعم الوجدا من األقراي واملعلمني بصورا شخصية
(.)Gallagher, 2011
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الدراسات السابقة  :هناك العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع برامج تعليم التفكري
الناقد للعاديني واملتفوقني ويف ما يلي استعراض ألهم هذم الدراسات وفق تسلسلها التارخييا
هدفت دراسة فقيهي ( )2006إىل التعرف على اثر برانمج ) (Riskيف تعليم
التفكري الناقد على عينة من طالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة ابملدينة املنورا
وتكونت عينة الدراسة من ( )60طالبة مت اختيارهن ابلطريقة العشوائية البسيطة من مستوى
الصف الرابأ؛ حيي قسمت العينة عشوائياً إىل جمموعتني ،ضابطة وعددها ( )30طالبة
وجتريبية وعددها ( )30طالبة ،وابستخدام اختبار واتسوي وجالسر يف املقارانت القبلية
والبعدية للمجموعتني ،توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني
التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي مما يشري إىل األثر اإل ايب
لربانمج ) (Riskيف تعليم التفكري الناقد.
هدفت دراسة سريانو وسولر ( )Serrano & Solar, 2011إىل التعرف على
فاعلية برانمج تعليمي مرتكز على املنهج العلمي على التفكري الناقد واالبداعي والقدرا على
ح املشكلة لدى الطلبة املتفوقني أواد ياً ،وتكونت عينة الدراسة من ( )48طالباً موهوابً
ذوي خصائص متجانسة من حييا النوع االجتماعي ،الطبقة االجتماعية االقتصادية،
والتحصي الدراسي واملهارات املعرفية ،واتبعت التميم التجرييب ذو اجملموعتني ،حيي أ هرت
النتائج دليالً على األثر اإل ايب للربانمج املرتكز على تعليم املنهجية العلمية يف تطوير التفكري
الناقد وح املشكالت لدى الطلبة املتفوقني ،بينما ت هر الدراسة دالئ على ز دا
مستوى التفكري االبداعي لدى العينة التجريبية.
هدفت دراسة ) (Altintas & Ozdemir, 2012لبحي أثر تدريا
الر ضيات ،وفقاً لنموذج بوردو النموذجي لتطوير مهارات التفكري الناقد ح املشكالت
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ىف الر ضيات لدى عينة مكونة من ( )47من املوهوبني وغري املوهوبني ،ومت تصميم برانمج
قائم على أنشطة بوردو ،ومت التوص إىل وجود فعالية لنموذج بوردو النموذجي لتطوير
مهارات التفكري الناقد ح املشكالت ىف الر ضيات لدى املوهوبني أوملر من غري املوهوبني
من خالل ممارسة أنشطة ملهارات التفكري النقدي ،وح مشكالت املواقف الر ضية.
هدفت دراسة الرافعي ( )2012إىل التعرف على أثر الربانمج اإلثرائي الصيفي
الملامن املقدم من مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع يف تنمية مهارات
التفكري االناقد لدى عينة من املوهوبني على مستوى اململكة العربية السعودية واملقام يف
رحاب جامعة امللك خالد ومعرفة مستوى التفكري الناقد لدى أفراد عينة الدراسة ،والتعرف
على مهارات التفكري الناقد اليت يتميز هبا الطلبة املوهوبني ،ولتحقيق هذم األهداف فقد
مت استخدام املنهج شبه التجرييب ذو تصميم اجملموعة الواحدا ،ومت تطبيق اختبار التفكري
الناقد على عينة قوامها ) (44طالباً موهباً مت اختيارهم من إدارات التعليم املختلفة ،وقد
توصلت الدراسة اىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوس االداء القبلي
والبعدي للمجموعة تعزى للربانمج ،وأي الطالب تلكوي مستوى متوس من التفكري
الناقد ،وما توصلت الدراسة إىل أي أبرز مهارات التفكري الناقد اليت يستخدمها الطلبة
االستنبا  ،يليها التفسري ،مث معرفة االفرتاضات ،مث تقومي املناقشات ،وأخرياً االستنتاج.
دراسة املرشدي وملري وحميسن ( )2014اليت هدفت إىل معرفة فاعلية التدريا
بربانمج ريسك ( )Riskيف التحصي وتنمية التفكري الناقد لدى طالب الصف اخلاما
العلمي يف مادا األحياء ،واستخدم الباحي التصميم التجرييب ذي الضب اجلزئي جموعتني
متكافئتني جتريبية وضابطة مت اختيارهم عشوائياً ،وقام الباحي ببناء أدوات البحي اليت
متمللت ابختبار اصيلي مكوي من ) )50فقرا من نوع االختيار من متعدد ذي أربعة بدائ
إما األداا الملانية فقد متمللت ابختبار التفكري الناقد والذي تكوي بصيلته النهائية من ()72
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فقرا على وفق املهارات اليت حددها و من واطسوي ووالسر للتفكري الناقد .وعند معاجلة
البياانت احصائيا أ هرت النتائج تفوق طالب اجملموعة التجريبية الذين درسوا على وفق
برانمج ريسك ) (Riskعلى طالب اجملموعة الضابطة الذين درسوا على وفق الطريقة
التقليدية يف اختباري التحصي والتفكري الناقد.
دراسة (العواملة ومحدي والسرور )2016 ،اليت هدفت إىل استقصاء أثر برانمج
ريسك يف تنمية مهارات التفكري االبداعي والتفكري الناقد لدى عينة من طلبة الصف العاشر
األساسي ،واتبعت الدراسة املنحى التجرييب ذو اجملموعتني ،واستخدمت مقياس تورنا
لالبداع ومقياس وروني للتفكري الناقد ،وأشارت الدراسة إىل فعالية الربانمج يف تنمية وال
من التفكري االبداعي والتفكري الناقد.
دراسة (اللامدي )2018 ،اليت هدفت إىل التعرف على مدى فاعلية برانمج
إثرائي  -يعتمد على برانمج ريسك  -يف تنمية مهارات التفكري الناقد اليت تكشف عن
امللالطات املنطقية واليت يرتكبها الطالب اثناء تواصلهم وطرحهم الفكارهم ،وتكوي جمتمأ
الدراسة من الطالب املوهوبني يف الصف االول اثنوي ابملدارس التابعة ملنطقة الباحة ،حيي
مت اختيار عينة قصدية من ( )18طالباً ومت تقسيمها على اجملموعتني التجريبية والضابطة
بواقأ ( )9طالب لك منهما ،وقد مت تطوير اختبار للتفكري الناقد وتطبيقه على عينة
استطالعية بلغ عددها ( )58طالبا ،مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية ،واستخراج دالالت
صدق وثبات له على بيئة الباحة ،ابالضافة اىل استخراج معامالت متييز للفقرات .وأشارت
النتائج اىل وجود فروق يف أداء الطالب البعدي على االختبار وك واليت تعزى ملتلري
اجملموعة (جتريبية ،ضابطة) ،لصاحل أداء اجملموعة التجريبية ،ووجود فروق يف أداء الطالب
أفراد اجملموعة التجريبية على االختبار وك واليت تعزى ملتلري التطبيق (قبلي ،بعدي) لصاحل
أداء الطالب على االختبار البعدي ،مما يدل على فاعلية الربانمج اإلثرائي.
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وتتشابه الدراسة احلالية مأ وافة الدراسات السابقة من حيي اندف ،واليت
سعت مجيعها إىل تطبيق برامج إثرائية تعليمية لتطوير مهارات التفكري الناقد ،أما من حيي
نوع الربانمج املطبق ،فهي ختتلف مأ دراسة و من (فقيهي )2006 ،و(املرشدي وغري
وحميسن )2014 ،و(اللامدي )2018 ،و(العواملة ومحدي والسرور )2016 ،اليت
استخدمت برانمج ريسك املطور من قب اند سرور ( )2005لتنمية التفكري الناقد،
ووذلك اختلفت مأ دراسة (الرافعي )2012 ،اليت وشفت عن فعالية برانمج إثرائي صيفي
يف تنمية التفكري الناقد ،واتفقت مأ دراسة و من (سريانو وسولر )2011 ،اليت
استخدمت برانمج مطور خصيصاً للتفكري الناقد ،أما من حيي العينة ،فقد اختلفت مأ
وافة الدراسات السابقة ،فتكونت عينتها من الطالبات املتفوقات يف املستوى اجلامعي.
واتفقت الدراسة احلالية مأ دراسات و من (فقيهي )2006 ،و(سريانو وسولر)2011 ،
و(املرشدي وملري وحميسن )2014 ،و(العواملة ومحدي وسرور )2016 ،و(اللامدي،
 )2018يف استخدامها للتصميم شبه التجرييب ذو اجملموعتني (ضابطة ،جتريبية) ،واختلفت
مأ دراسة (الرافعي )2012 ،اليت استخدمت التصميم شبه التجرييب ذو اجملموعة الواحدا.
ويالح وذلك تفرد الدراسة احلالية يف ووهنا استخدمت اسلوب التعليم عن بعد بشك
متزامن ،حيي يتوفر لدى الباحي اي دراسات استخدمت برامج تدريبية للتفكري الناقد
عن بعد بشك متزامن.
الطريقة واإلجراءات
من جية الدراسك ك ككة  :اعتمد يف هذم الدراسه ه ه ههة على التصه ه ه ههميم شه ه ه ههبه التجرييب ،حيي طبق
القي ههاس القبلي على أفراد اجملموع ههة التجريبي ههة ،مث مت تنفي ههذ لق ههاءات الربانمج على العين ههة
التجريبية من خالل تطبيق مايكروسه ه ه ه ه ه ههوفت تيمز على االنرتنت .وبعد االنتهاء من ذلك
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طبق عليهم القياس البعدي مث طبق االختبار التتبعي على العينة التجريبية بفارق اس ه ه ه ههبوعني
 ،يف حني تتعرض اجملموعههة الضه ه ه ه ه ه ه ههابطههة للربانمج التههدرييب ،وطبق عليهم القيههاس القبلي
والبعدي .مث مت مجأ البياانت واليلها واستخراج النتائج ومناقشتها.
جمتمع الدراسك ككة :يتكوي جمتمأ الدراس ه ههة احلالية من وافة طلبة ختص ه ههص الرتبية اخلاص ه ههة يف
مس ههتوى البكالوريوس يف ولية العلوم الرتبوية يف جامعة مؤته يف الفصه ه الدراسه هي الملا من
العام الدراسه ه ه ه ه ه ههي ( )2020 /2019والبالغ عددهم ( ،)161حس ه ه ه ه ه ه ه ما تشه ه ه ه ه ه ههري إليه
س ه ههجالت دائرا التس ه ههجي يف اجلامعة ،حيي بلغ عدد املتفوقني منهم ( )28طالبة متفوقة
وال يوجههد ذوور متفوقني ،وبنس ه ه ه ه ه ه هبههة ( )%17.4تقريبهها من اجملموع الكلي لطلبههة الرتبيههة
اخلاص ههة ،ويالح أبي أعداد الطالب الذوور يف ختص ههص الرتبية اخلاص ههة وانت قليلة ،فقد
بلغ جمموع الطالب الذوور يف ختصه ه ههص الرتبية اخلاصه ه ههة لدرجة البكالوريوس ( )10طالب
وبنسبة ( )%6تقريباً ،واجلدول ( )1يبني توزيعهم على متلريات الدراسة.
جدول ( )1توزيع جمتمع الدراسة على املتغريات
املستوى

تربية خاصة

اجملموع

ذكور

إانث

السنة الرابعة

1

9

10

السنة الثالثة

1

24

25

السنة الثانية

2

59

61

السنة االوىل

6

59

65

اجملموع

10

151

161
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عينة الدراس ك ك ك ك ككة :العينة التجريبية وأتلفت من ( )20طالبة من طلبة ولية العلوم الرتبوية
املتفوقات ختصه ههص تربية خاصه ههة يف جامعة مؤته ،مت اختيارهن وعينة قصه ههدية ،ومت توزيعهن
عش ه ه ه ه ه ه هوائي هاً إىل جمموعتني ،ةههاا التجريبيههة وعههددههها ( )10واليت تلقههت تههدريبههات الربانمج
االثرائي ،والملانية ضابطة وعددها ( )10واليت تتلقى تدري يف الربانمج.
متغريات الدراسة
 .1املتلري املستق ا وهو الربانمج اإلثرائي.
 .2املتلري التابأا وهو درجة التفكري الناقد.
تكافؤ جمموعيت الدراسة القبليا
للتأكد من تكافؤ اجملموعتني فقد كانت العينة تتصككف اصككائص متشككا ة نوعاً ما

يف عدد من املتغريات من ا :اجلنس ،وتس ك ك ككاوي فراد العينة يف املعدل الرتاكمي ،حي

كان على من (.)84

وللكشككف عن نانس جمموعع عينة الدراسككة إحصككائياً ،فقد د إتاد املتوسككطات

احلس ك ك ك ككابية وااليرافات املعيارية ليداء القبلي ألفراد اجملموعتني التجريبية والض ك ك ك ككابطة
على اختبار التفكري الناقد ،واجلدول ( )2يوضح ذلك.

تكافؤ اجملموعتني :يشه ههري اجلدول ( )2اىل نتائج اختبار Mann-Whitney Test
للعينهات املسه ه ه ه ه ه ههتقلهة ،ذات احلجم الصه ه ه ه ه ه ههلري ،والهذي مت إجراءم الختبهار تكهافؤ اجملموعتني
الضابطة والتجريبية قب اجراء الربانمج التدرييب.
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اجلدول ( )2نتائج اختبار تكافؤ اجملموعات
Wilcoxon W

قيمة Z

الداللة
اإلحصائية
0.689

اجملال

Mann-Whitney
 Uاختبار

اختبار

االفرتاض

46

101.000

-.400

التفسري

43.5

98.500

-.534

0.593

االستدالل

46.5

101.500

-.292

0.771

االستنتاج

49

104.000

-.083

0.934

تقييم احلجة

44

99.000

-.542

0.588

التفريق بني الراي واحلقيقة

47.5

102.500

-.202

0.840

الكشف عن املعلومة االوملر ارتباطا
ابملوضوع

49

104.000

-.078

0.938

التفكري الناقد(الكلي)

47

102.000

-.230

0.818

يتضب من اجلدول ( )2أبي قيمة ( (Zغري دالة احصائياً عند مستوى داللة ()α≤0.05
عند اختبار التكافؤ بني اجملموعتني ،التجريبية والضابطة .وهذا يشري اىل تكافؤ اجملموعتني
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بينهم؛ وابلتار صالحية اجراء االختبارات البعدية
بعد إجراء التدخ املناس لتنمية التفكري الناقد لدى الطلبة.
دوات الدراسة :لتحقيق أهداف الدراسة احلالية ،مت استخدام أداتني ةاا مقياس التفكري
الناقد ،وبرانمج إثرائي لتطوير التفكري الناقد.
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والً :اختبار التفكري الناقد :لتحقيق أهداف الدراس ه ه ه ه ههة احلالية ،مت إعداد اختبار التفكري الناقد يف

هذم الدراسة تبعاً للخطوات التاليةا

 .1مراجعة األدب الن ري املتعلق ابلتفكري الناقد يف املراجأ املتخصه هص ههة ممل ا (الس ههرور،
2010؛ السه ه ه ه ههرور2005 ،؛ جرواي )2014 ،وذلك لتحديد أبعاد مفهوم التفكري
الناقد وامل اهر الدالة عليه.
 .2اإلس ه ه ه ههتفادا من مقاييا للتفكري الناقد ممل ا (اختبار واطس ه ه ه ههوي وجالس ه ه ه ههر للتفكري
النا قد) ،وإختبار واليفورنيا للتفكري الناقد ،يف وضأ فقرات اختبار الدراسة احلار.
 .3صه ههياغة فقرات تقيا التفكري الناقد وتتناس ه ه مأ أهداف الدراسه ههة احلالية وجمتمعها
وبيئتها ،حيي تكوي االختبار يف صه ه ه ه ه ه ههورته األولية من ( )42فقرا ،موزعة على ()7
أبعاد تشه ه ه ه ههتم أهم جوان التفكري الناقد ،وهذم األبعاد هيا اديد االفرتاضه ه ه ه ههات،
التفس ه ههري ،االس ه ههتنتاج ،االس ه ههتنبا  ،تقييم احلجج ،التمييز بني احلقائق واآلراء ،التمييز
بني املعلومات ذات الصلة ابملوضوع واملعلومات غري ذات الصلة.
 .4صدق االختبارا مت التحقق من صدق االختبار ،ابتباع الطرق التالية ،ةاا
أ .صدق احملتوى (الصدق ال اهري)ا ومت التحقق منه بعرض االختبار على جمموعة من
احملكمني وعددهم ( )10مدرس ه ه ههني يف اجلامعات من أص ه ه ههحاب اخلربا والتخصه ه ههص،
وذلك إلبداء املشه ههورا فيما يتعلق دى انتماء الس ه هؤال للبعد واالختبار وتقييم صه ههحة
الص ههياغة الللوية لةس ههئلة وس ههالمتها ،وتص ههحيب ص ههياغة األس ههئلة حس ه ه توجيهات
معيارا للتعدي وصه ه ه ه ه ه ههدق األسه ه ه ه ه ه ههئلة،
احملكمني واعتمد إمجاع ( )%80من احملكمني ً
حيي قام الباحي بتعدي االختبار حبذف األسه ه ه ه ه ه ههئلة اليت مأ عليها احملكمني
بنسبة ( )%80حيي أصبب عدد أسئلة االختبار ( )34من نوع اختيار من متعدد،
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لك فقرا س ه ه هؤال ثالث خيارات واحدا فق ص ه ههحيحة ،حيي أتخذ االجابة عالمة
صفر أو واحد ،وموزعة الفقرات (األسئلة) على األبعاد التاليةا
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تقييم االفرتاضه ه ه ه ههاتا وتتضه ه ه ه ههمن االسه ه ه ه ههئلة من ( ،)5-1وتكوي الدرجة الدنيا على
املهارا (صفر) أما الدرجة العليا فتكوي ( )5درجات.
التفسريا وتتضمن األسئلة من ( )10-6وتكوي الدرجة الدنيا على املهارا (صفر)
أما الدرجة العليا فتكوي ( )5درجات.
االس ه ه ههتنتاجا وتتض ه ه ههمن األس ه ه ههئلة من ( )16-11وتكوي الدرجة الدنيا على املهارا
(صفر) أما الدرجة العليا فتكوي ( )6درجات.
االسه ه ههتنبا ا وتتضه ه ههمن األسه ه ههئلة من ( )20-17وتكوي الدرجة الدنيا على املهارا
(صفر) أما الدرجة العليا فتكوي ( )4درجات.
تقييم احلججا وتتض ههمن األس ههئلة من ( )24-21وتكوي الدرجة الدنيا على املهارا
(صفر) أما الدرجة العليا فتكوي ( )4درجات.
التمييز بني احلقائق واآلراءا وتتضمن األسئلة من ( )29-25وتكوي الدرجة الدنيا
على املهارا (صفر) أما الدرجة العليا فتكوي ( )5درجات.
التمييز بني املعلومات ذات الصههلة ابملوضههوع واملعلومات غري ذات الصههلةا وتتضهمن
األسئلة من ( )34-30وتكوي الدرجة الدنيا على املهارا (صفر) أما الدرجة العليا
فتكوي ( )5درجات.

الصدق البنائي :مت اختبار الصدق البنائي لالختبار من خالل إ اد معامالت ارتبا
بريسوي لك فقرا من فقرات االختبار ابجملال الذي تنتمي إليه جلميأ جماالت التفكري الناقد
بعد تطبيقه على العينة االستطالعية اليت تكونت من ( )20طال وطالبة والذين مت
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اختيارهم عشوائياً من جمتمأ الدراسة ومن خارج عينة الدراسة األساسية ،واجلدول ( )3يبني
ذلك.
جدول ( )3معامالت االرتباط بني الفقرة واجملال والفقرة والدرجة الكلية ملقياس
التفكري الناقد على العينة االستطالعية (ن=)20

اجملال

االفرتاض

التفسري

االستنتاج

االستنبا

رقم الفقرة

معامل ارتباط

معامل ارتباط الفقرة

الفقرة ابجملال

ابلدرجة الكلية للمقياس

1

**0.794

**0.801

2

**0.736

**0.806

3

**0.950

**0.783

4

**0.814

**0.834

5

**0.805

**0.836

6

**0.803

**0.846

7

**0.804

**0.842

8

**0.730

**0.790

9

**0.732

**0.767

10

**0.819

**0.850

11

**0.653

**0.850

12

**0.711

**0.849

13

**0.734

**0.779

14

**0.726

**0.803

15

**0.705

**0.804

16

**0.693

**0.730

17

**0.661

**0.732
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تقييم احلجة

التفريق بني الرأي واحلقيقة

الكشف عن املعلومة
األوملر ارتباطاً ابملوضوع

18

**0.709

**0.819

19

**0.781

**0.859

20

**0.712

**0.857

21

**0.701

**0.828

22

**7050.

**0.803

23

**4620.

**0.804

24

**7650.

**0.730

25

**7000.

**0.712

26

**0.726

**0.803

27

**0.705

**0.804

28

**0.714

**0.803

29

**0.706

**0.804

30

**0.705

**0.730

31

**0.683

**0.732

32

**0.691

**0.819

33

**0.734

**0.859

34

**0.726

**0.857

**دالة احصائيا عند مستوى داللة (.)0.05 ≤ α
ومن اجلدول ( )3يتبني أي معامالت االرتبا للفقرات مأ أبعادها وللدرجة الكلية للمقياس
وانت مقبولة وذات داللة إحصائية ،مما يشري إىل صالحية االختبار ألغراض الدراسة
احلالية.
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ثبات االختبار :
مت اجراء اختبار معام الملبات للمقياس ابستخدام معادلة وودر ريتشاردسوي – ،20
ووانت النتائج وما يتضب يف اجلدول (.)4
جدول ( )4نتائج حتليل ثبات جماالت التفكري الناقد الدراسة
عدد

اجملال

معامل الثبات ابستخدام Ku-

الفقرات

20

االفرتاض

5

0.878

التفسري

5

0.774

االستدالل

6

0.817

االستنتاج

4

0.857

تقييم احلجة

4

0.827

التفريق بني الراي واحلقيقة

5

0.894

الكشف عن املعلومة االوملر ارتباطا ابملوضوع

5

0.885

التفكري الناقد (املقياس الكلي)

34

0.818

يشري اجلدول ( )4اىل مستو ت ثبات مرتفعة جلميأ جماالت املقياس ،واليت تراوحت بني
(.)0.894 -0.774
اثنياً :برانمج الدراسة
للوصه ه ههول إىل بناء برانمج يناس ه ه ه الدراسه ه ههة وجمتمأ الدراسه ه ههة ،فقد اتبأ الباحي اخلطوات
اآلتيةا
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 .1االطالع على األدب الن ري املتعلق ابلتفكري الناقد ،وبرامج تعليم التفكري الناقد ممل
برانمج ( Riskالسرور )2005 ،وبرانمج حالوا التفكري (النلرز.)2004 ،
 .2اديد التدريبات اإلثرائية وعددها ( )14تدري .
 .3اديد اجللسات التدريبية لتطبيق الربانمج به ( )14جلسة تدريبية بواقأ جلستني لك
مهارا موزعة على مهارات الربانمج السبعة ،وتبلغ مدا و جلسة تدريبية منها ()60
دقيق ههة ،موزع ههة على ( )7أ م ت ههدريبي ههة ،حي ههي تكوي اليوم الت ههدرييب من جلسه ه ه ه ه ه ههتني
تدريبيتني ،وتتضه ه ه ه ه ه ههمن و جلسه ه ه ه ه ه ههة تدريبية ورقة عم  ،يقوم و متدرب حبلها ،ويتم
عرض ومناقشههة اإلجاابت يف اجللسههة ،ابإلضههافة اىل جلسههة التهيئة واالختبار القبلي،
وجلسة اخلتام واالختبار البعدي ،وجلسة االختبار التتبعي.

حمتوى الربانمج :حيتوي الربانمج على سه ه ه ههبعة مهارات للتفكري الناقد مت وضه ه ه ههأ ما منها
وفق أبعاد التفكري الناقد لدى ):(Watson & Glaser, 2008

 اديد االفرتاض ه ه ههاتا وهي القدرا على إدراك االفرتاض ه ه ههات الض ه ه ههمنية غري ال اهرا يف
قضية ما ،أو صحة الفرض بناء على احلقائق واملقدمات املتوفرا.
 التفس ههريا ويعين القدرا على التوض ههيب والش ههرا للمعلومات حول املش ههكلة أو الوصههول
إىل تربير منطقي نا بناء على املعلومات املتوفرا.
 االسه ه ه ه ه ه ههتنب هها ا وهو الق ههدرا على ا ههدي ههد النت ههائج املرتتب ههة على احلق ههائق (املعطي ههات
واملقدمات).
 االستنبا ا وهو القدرا على التوص إىل نتائج من حقائق معينة سواء وانت مالح ة
يف الواقأ أو مفرتضه ه ه ههة وإدراك صه ه ه ههحة النتيجة أو عدم صه ه ه ههحتها يف ضه ه ه ههوء املعلومات
املتوفرا.
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 تقييم احلججا تقييم الفكرا ابلقبول أو الرفض بن ههاء على األدل ههة والرباهني اليت تقوم
وفاية املعلومات للوصول إىل الفكرا (القرار).

وأضه ه ه ه ه ه ههيف ن ه هها بع ه ههدين من أبع ه ههاد التفكري الن ه ههاق ه ههد وفق ( & :(Munro

Slater, 1985

 التمييز بني احلقههائق واآلراءا وهي متييز العبههارات اليت اتوي على حقههائق والعبههارات
اليت اتوي على آراء بناء على البياانت املتوفرا.
 التمييز بني املعلومات ذات الصلة ابملوضوع واملعلومات غري ذات الصلةا وهي القدرا
عن الكش ه ههف على العالقة بني املعلومات املتوفرا والفكرا الرئيس ه ههة للموض ه ههوع .وقد مت
إعتماد مجيأ هذم األبعاد عند وضأ فقرات أداا الدراسة احلالية.
اسلوب الربانمج :يستخدم الربانمج احلار أسلوب هاراندك ))Harnadek, 1979
يف تعليم التفكري الناقد ،حيي يتم تعليم هذا الربانمج يف جلسات خاصة مستقلة ،تطبق
ابستخدام أسلوب التعليم املتزامن عن بعد عرب تطبيق ميكروسوفت تيمز ،وعلى منفذ
الربانمج مراجعة املهارات جيداً واالطالع على تطبيقا ا ،وإتباع اخلطوات التالية يف تنفيذ
اجللساتا
 .1إعالي اسم املهارا ،وتعريفها وشرحها ،وإعطاء أممللة عليها ،مأ توضيب مكاي استخدام
املهارا يف اململال.
 .2يوضب املدرب املهارا ،ومدلونا ،وأهدافها ،واستخدامها من خالل األممللة.
 .3شرا التمارين أو التدريبات واشراك املستهدفني ومناقشتهم هبا بشك واضب ومبس .
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 .4ااتحة الفرصة للح الذايت للتمارين الواردا يف ورقة العم مأ إعطاء الطال الوقت
الكايف للح  ،و كن للطال أي حي التمارين بشك فردي ،أو زوجي ،أو مجاعي،
حس طبيعة التمارين.
 .5يقوم املدرب ناقشة إجاابت التمارين مأ مجيأ الطلبة ،ويتأود من فهم مجيأ الطلبة
للح أو اإلجابة.
 .6يشجأ املدرب الطلبة على اإلتياي أبممللة على استخدامات املهارا ليتأود من إتقاهنم
نا.
صدق الربانمج:
للت أود من قدرا الربانمج التعليمي وحمتو ته على اقيق تنمية التفكري الناقد ،مت عرض ه ه ه ه ه ه ههه
على جمموعة من احملكمني بلغ عددهم ( )10حمكمني من أصه ه ه ه ههحاب التخصه ه ه ه ههص واخلربا
إلض ههافة أي مالح ات وتعديالت يروهنا مناس ههبة ،وقد طل من احملكمني دراس ههة أهداف
الربانمج ومدى تناس ه ه ههبها مأ حمتوام ،ومأ الفئة املس ه ه ههتهدفة وعدد اللقاءات املس ه ه ههتخدمة يف
تنفيذها .وقد أُخذت آراء احملكمني ومالح ا م بعني االعتبه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههار ،ومت إخراج الربانمج
بص ه ه ه ه ه ههورته النهائية بناءً عليها ،حيي مت اعتماد نس ه ه ه ه ه ههبة اتفاق ( )%90بني احملكمني على
جلسات الربانمج.
نتائج الدراسة ومناقشت ا
نتائج الفرضية األوىل وتفسريها :واليت تنص على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى داللة ( )α ≤ 0,05يف متوسط درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يف
التطبيق البعدي على اختبار التفكري الناقد تعزى للربانمج".
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للتحقق من صحة الفرض مت استخدام اختبار ماي – ويتين للعينات املستقلة إل اد
داللة الفروق بني متوس الرت لدرجات العينة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي على
اختبار التفكري الناقد ،حيي مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
للمجموعتني واجلدول ( )5يوضب ذلك.
جدول ( )5املتوسط احلسايب وااليراف املعياري لدرجات الطلبة على اختبار التفكري
الناقد البعدي

اجملموعة

العدد

املتوسط احلسايب

االيراف املعياري

التجريبية

10

17.12

1.27

الضابطة

10

10.32

1.92

يتبني من جدول ( )5وجود فروق اهرية بني املتوسطات احلسابية ألداء الطلبة
على اختبار التفكري الناقد البعدي وك  ،وللتأود من داللة تلك الفروق االحصائية مت
استخدام اختبار ماي – وتين الرتيب للعينات املستقلة وت هر النتائج يف اجلدول (.)6
اجلدول ( )6نتائج اختبار مان-ويتين ألداء طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة
على اختبار التفكري الناقد البعدي

اجملموعة

العدد

متوسط الرتب

جمموع الرتب

التجريبية

10

99.21

1.0912

الضابطة

10

235.

03.52
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يتبني من اجلدول ( )6أبي قيمة ماي ويتين قد بللت على اختبار التفكري الناقد
وك ( )1.01وبداللة إحصائية ( ،)α= 0.025حيي واي الفرق بني متوسطات الرت
وجمموعها يف نتائج اختبار ماي-ويتين على أداء الطالب البعدي على االختبار وك واليت
تعزى ملتلري اجملموعة (جتريبية ،ضابطة) ،و ا أي املتوس احلسايب ومتوس الرت للمجموعة
التجريبية أعلى من الضابطة فإي الفروق وانت لصاحل أداء اجملموعة التجريبية؛ حيي ازداد
مستوى أدائهم البعدي ،مما يدل على فاعلية الربانمج اإلثرائي.
ويعزو الباحي االختالف بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف النتائج النهائية لصاحل
اجملموعة التجريبية اىل فعالية براانمج التفكري الناقد املطبق يف الدراسة احلالية ،وهذا يشري اىل
أةية تعرض طلبة اجلامعات لربامج تعليم التفكري الناقد يف تطوير مهارا م يف االستنتاج
واالستدالل والتفسري ووضأ االفرتاضات والتقييم.
وقد اتفقت نتائج الدراسة احلالية مأ نتائج دراسة و من ( & (Altintas,

 Ozdemir, 2012اليت أشارت إىل فعالية برانمج قائم على منوذج بوردو يف تطوير
التفكري الناقد ،ودراسة (فقيهي )2006 ،اليت اشارت إىل فعالية برانمج ريسك يف تطوير
مهارات التفكري الناقد ،و(املرشدي وملري وحميسن )2014 ،و(العواملة ومحدي وسرور،
 )2016و(اللامدي )2018 ،اليت أ هرت مجيعها فاعلية برانمج ريسك يف تنمية مهارات
التفكري الناقد ،ووذلك اتفقت مأ دراسة (سريانو وسولر )2011 ،اليت أثبت فاعلية برانمج
منهج علمي يف تنمية مهارات التفكري الناقد ،واختلفت مأ دراسة (الرافعي )2012 ،اليت
أشارت إىل عدم وجود فعالية لربانمج التفكري الناقد القائم على مترينات برانمج ريسك يف
تعليم الطلبة املوهوبني ملهارات التفكري الناقد.
عرض نتائج الفرضية الثانية وتفسريها:
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واليت تنص على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحص ك ككائية عند مس ك ككتوى داللة ( ≤ α

 ) 0,05يف متوس ك ك ك ك ككط درجككات اجملموعككة التجريبيككة يف التطبيقني القبلي والبعككدي على
اختبار التفكري الناقد تعزى للربانمج"

للتحقق من صه ههحة الفرض مت اسه ههتخدام اختبار ويلكووسه ههوي (Wilcoxon
) Signed Ranks Testإل اد داللة الفروق بني متوس ه ه ه ه ه ه ه الرت لدرجات العينة
التجريبيههة يف التطبيقني القبلي والبعههدي على اختبههار التفكري النههاقههد .حيههي مت حس ه ه ه ه ه ه ههاب
املتوس ه ه ههطات احلس ه ه ههابية واالحنرافات املعيارية للتطبيقني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
واجلدول ( )7توضب ذلكا
اجلدول ( )7املتوسط احلسايب وااليراف املعياري لعالمات الطلبة على اختبار
التفكري الناقد البعدي

التطبيق

العدد

املتوس احلسايب

االحنراف املعياري

القبلي

10

9.62

56.3

البعدي

10

2.161

32.21

يتبني من جدول ( )7وجود فروق اهرية بني املتوسطات احلسابية ألداء الطلبة
على اختبار التفكري الناقد القبلي والبعدي وك  .وللتأود من داللة تلك الفروق االحصائية
مت استخدام اختبار ويلكووسوي للعينات املرتبطة وما يف جدول (.)8
جدول ( :)8اختبار ويلكوكسون )(Wilcoxon Signed Ranks Test
للعينات املرتبطة إلتاد داللة الفروق يف درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني
القبلي والبعدي على اختبار التفكري الناقد
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اجملال

الرتب

العدد

متوسط

جمموع

اختبار التفكري

الرتب السالبة

0

0.00

0.00

الرتب املوجبة

10

5.01

50.10

الرتب املتساوية

0

اجملموع

10

الناقد الكلي بعدي
– اختبار التفكري

الناقد الكلي قبلي

الرتب

الرتب

ز
-2.673

الداللة

االحصائية
0.024

يتضب من جدول ( )8أي عدد الرت املوجبة ( )10و توجد أي رت سالبة ومتساوية
وواي جمموع الرت ( )50.00وهي دالة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.024حيي
واي الفرق بني متوسطات الرت وجمموعها يف نتائج اختبار ويلكووسوي على أداء الطالب
القبلي والبعدي على االختبار وك واليت تعزى ملتلري التطبيق (قبلي ،بعدي) ،و ا أي
املتوس احلسايب ومتوس الرت للتطبيق البعدي أعلى من القبلي ،فإي الفروق وانت
لصاحل أداء الطالب على االختبار البعدي ،مما يدل على فاعلية الربانمج اإلثرائي وهذا يؤود
نتائج الفرضية األوىل.
ويعزو الباحي هذم النتيجة إىل فعالية برانمج تعليم التفكري الناقد للطالب يف اجملموعة
التجريبية ،حيي ارتفأ متوس أدائهم على االختبار بشك ملحوظ بعد تطبيق الربانمج
االثرائي عليهم ،وهذا يشري إىل ضرورا التدري على مهارات التفكري الناقد ضمن برامج
إثرائية مستقلة.
وقد اتفقت نتائج الدراسة احلالية مأ نتائج دراسة ((Altintas, & Ozdemir, 2012

اليت أشارت إىل فعالية برانمج قائم على منوذج بوردو يف تطوير التفكري الناقد ،ودراسة

(فقي ي )2006 ،اليت اشارت إىل فعالية برانمج ريسك يف تطوير مهارات التفكري الناقد.
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واختلفت مأ دراسة (الرافعي )2012 ،اليت أشارت إىل عدم وجود فعالية لربانمج ريسك
يف تعليم الطلبة املوهوبني ملهارات التفكري الناقد.
نتائج الفرضية الثالثة وتفسريها:
واليت تنص على أنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( α

 )≤ 0,05بني متوسك ك ككطي درجات اجملموعة التجريبية والضك ك ككابطة يف التطبيقني البعدي

والتتبعي على اختبار التفكري الناقد تعزى للربانمج "

للتحقق من صحة الفرض مت استخدام اختبار ماي – ويتين للعينات املستقلة إل اد
داللة الفروق بني متوس الرت لدرجات العينة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي على
اختبار التفكري الناقد ،حيي مت حسه ه ه ه ه ه ههاب املتوسه ه ه ه ه ه ههطات احلسه ه ه ه ه ه ههابية واالحنرافات املعيارية
للمجموعتني واجلدول ( )9يوضب ذلك.
اجلدول ( )9املتوسط احلسايب وااليراف املعياري لدرجات الطلبة على اختبار التفكري
الناقد البعدي
اجملموعة

العدد

املتوسط احلسايب

االيراف املعياري

التجريبية

10

24.61

74.2

الضابطة

10

25.11

24.2

يتبني من اجلدول ( )9وجود فروق اهرية بني املتوسطات احلسابية ألداء الطلبة على اختبار
التفكري الناقد البعدي وك  ،وللتأود من داللة تلك الفروق االحصائية مت استخدام اختبار
ماي – وتين الرتيب للعينات املستقلة وت هر النتائج يف اجلدول (.)10
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اجلدول ( )10نتائج اختبار ماي -ويتين ألداء طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة على
اختبار التفكري الناقد البعدي
اجملموعة

العدد متوسط الرتب

جمموع الرتب

قيمة اختبار مان -الداللة
ويتين

التجريبية

10

21.21

10.212

الضابطة

10

55.6

55.65

االحصائية
121.

0.042

يتبني من اجلدول ( )10أبي قيمة ماي ويتين قد بللت على اختبار التفكري الناقد
وك ( )1.12وبداللة إحصائية ( ،)0.042 = αحيي واي الفرق بني متوسطات
الرت وجمموعها يف نتائج اختبار ماي -ويتين على أداء الطالب التتبعي على االختبار وك
واليت تعزى ملتلري اجملموعة (جتريبية ،ضابطة) ،و ا أي املتوس احلسايب ومتوس الرت
للمجموعة التجريبية أعلى من الضابطة فإي الفروق وانت لصاحل أداء اجملموعة التجريبية،
حيي بقي مستوى أدائها على االختبار البعدي أعلى من أداء اجملموعة الضابطة مما يدل
على إستمرارية فاعلية الربانمج اإلثرائي لتعليم التفكري الناقد.
التوصيات واملقرتحات
ويف ضوء نتائج الدراسة احلالية ،توصي الدراسة بضرورا تطوير برامج إثرائية خمتلفة
يف جمال التفكري الناقد لطلبة اجلامعة املتفوقني ،تعتمد على مناحي أخرى غري املنحى
املنطقي ،ممل املناحي الر ضية ،والقدرات الفراغية البصرية ،وإجراء دراسات على عينات
خمتلفة من املتفوقني يف وليات جامعية خمتلفة ،وتضمني املساقات اجلامعية مترينات على
التفكري الناقد للعاديني واملتفوقني ،واعتماد مساقات إثرائية للتفكري الناقد لدى طلبة
الكليات املختلفة يف اجلامعة.
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املراجع

إبراهيم ،جم ه ههدى عزيز ( .)2005التفكري من من ور تربوي تعريف ه ههه ،طبيعت ه ههه،
-1
مهاراته ،تنميته ،أمناطه .القاهراا عا الكت .
ابس ههكا ،جويا فانتاس ههي  ،ترمجةا اخض ههري ،غس ههاي ( .)2012خدمة الطالب
-2
املوهوبني خارج غرفة الصف التقليدية ،مكتبة العبيكاي للنشر والتوزيأ ،السعودية.

جرواي ،فتحي ( .)2014تعليم التفكريا مفههاهيم وتطبيقههات .األردي ،عمههايا
-3
دار الفكر.
احلهدايب ،داوود عبهد امللهك ،واألشه ه ه ه ه ه ههول ،ألطهاف أمحهد حممهد ( .)2012البيئة
-4
األس ه ه ه ه ه ه هريهة الهداعمهة لنمو املوهبهة ومها يهدروهها التالميهذ املوهوبوي وعالقتهها ببعض املتلريات
الد لرافية "دراسة ميدانية" ،اجمللة العربية لتطوير التفوق.26-1 ،)5( ،
الرافعي ،حيىي بن عبد هللا ( .)2012أثر برانمج إثرائي صههيفي يف تنمية مهارات
-5
التفكري الناقد لدى املتفوقني (دراسه ههة شه ههبه جتريبية على الربانمج الصه ههيفي الملامن املقدم من
مؤس ه هس ههة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة) .جملة جامعة جازاي-فرع العلوم االنس ههانية1 ،
(.)2
-6

الزق ،أمحد حيىي ( .)2012مدخ إىل علم النفا .2 .األردي ،عماي.

-7
الزق ،أمحد ( .)2012مسه ه ه ه ه ه ههتوى التفكري الناقد لدى الطلبة املوهوبني أواد ياً
والطلبة العاديني ومدى الفرق بينهم يف املهارات االساسية للتفكري الناقد .جامعة البحرين،
جملة العلوم الرتبوية والنفسية.)2(13 ،
الزهرا  ،س ههعود ( .)2011رعاية املوهبة واالبداع وإثرائهما عن بعد .ورقة عم
-8
مقدمة إىل امللتقى اخلليجي الملا لرعاية املوهوبني "املوهبة جتمعنا" املنعقد دينة صه ه ه ه ه ه ههاللة
بسلطنة عماي.
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-9

الزغول ،عماد عبد الرحيم ( .)2012مبادئ علم النفس الرتبوي .2 .دار

الكتاب اجلامعي .اإلمارات.
 -10زيتوي ،حسه ه ه ه ههن ( .)2003تعليم التفكري رؤية يف تنمية العقول املفكرا.مصه ه ه ه ههر،
القاهراا عا الكت .
 -11السه ه ه ههرور ،اند (  .)2005تعليم التفكري من خالل املنهج املدرسه ه ه ههي ،األردي،
دار وائ للنشر.
 -12الس ه ه ه ه ه ههرور ،اند ) .(2005برانمج  RISKلتعليم التفكري الناقد .عماي –
األردي ،مروز ديبونو للطباعة والنشر والتوزيأ.

 -13الس ه ه ه ههرور ،اند هاي  .)2010( .مدخ اىل تربية املتميزين واملوهوبني .األرديا
دار الفكر.

 -14ش ه ه ههاهني ،عو معني ( .)2017برامج رعاية املوهوبني حس ه ه ه ه فئا م العمرية.
موض ههوعات أس ههاس ههية يف تربية املوهوبني .اجمللا الوطين لالعالم ،االمارات العربية املتحدا،
دار قندي للطباعة والنشر والتوزيأ.
 -15ش ه ه ه ههنودا ،إمي فهمي حنا ( .)2006تعليم املوهوبني واملتفوقني عن بعد ،املؤمتر
العلمي الس ههنوي الرابأ عش ههر (اوتش ههاف املوهوبني ورعايتهم وتعليمهم يف الوطن العريب بني
الواقأ واملأمول.
 -16عبههد اللطيف ،مههدحههت عبههد احلميههد ( .)2011الص ه ه ه ه ه ه هحههة النفس ه ه ه ه ه ه هيههة والتفوق
الدراسي ،اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية.

جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-

ISSN 2716-7887 / EISSN 2716-7909

85

جملة العلوم االنسانية واالجتماعية

العدد 05 :الشهر 03السنة201:

ص – 48:ص 89

فاعلية برنامج إثرائي يف تنمية التفكري الناقد باستخدام
تطبيق مايكروسوفت

 -17عبود ،يسرى زوي ( .)2015تعليم الطالب املوهوبني ورعايتهم عن بعد /تصور
مقرتا .املؤمتر الههدور الملهها للموهوبني واملتفوقني /قسه ه ه ه ه ه ههم الرتبيههة اخلههاص ه ه ه ه ه ه ههة /وليههة الرتبيههة/
جامعةاالمارات العربية املتحدا.
 -18ع ههدس ،عب ههد الرمحن وتوق ،حمي ال ههدين ( .)2005امل ههدخه ه اىل علم النفا.
مكتبة الشباب.

 -19العواملة ،عص ه ه ه ه ههام اجلدوع ومحدي ،نزيه والس ه ه ه ه ههرور ،اند ( .)2016أثر برانمج
الن ام الذوي ملعاجلة املعرفة " "RISKيف تنم ية مهارات التفكري االبداعي والناقد لدى
طلبة املرحلة االسههاسههية العليا يف االردي .دراسههات العلوم الرتبوية ،جامعة العلوم االسههالمية
العاملية.)1( 43 ،
 -20عياصرا ،سامر مطلق حممد وإمساعي  ،نور عزيزي ( .)2012مسات وخصائص
الطلبههة املوهوبني واملتفوقني وههأسه ه ه ه ه ه ه ههاس لتطوير مقههاييا الكشه ه ه ه ه ه ههف عنهم .جههامعههة العلوم
والتكنولوجيا .اجمللة العربية لتطوير التفوق.)4(3 ،

 -21اللامدي ،رشه ه ه ههيد ةالي ( .)2018فاعلية برانمج إثرائي مقرتا يف تطوير بعض
مهارات التفكري الناقد لدى الطالب املوهوبني .رسههالة ماجسههتري غري منشههورا ،ولية الرتبية،
جامعة الباحة السعودية.
 -22فقيهي ،راني هها علي ( .)2006برانمج ريس ه ه ه ه ه ه ه ههك وأثرم يف تعليم التفكري الن ههاقههد
لطالبات قسههم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة .رسههالة ماجسههتري غري منشههورا ،جامعة طيبة،
املدينة املنورا ،السعودية.

 -23الكبيسي ،عبد الواحد محيد ( .)2008تنمية التفكري أبسالي مشوقة .عماي،
االرديا ديبونو للطباعة والنشر.
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 -24النلرز ،جوي ،ترمجةا الطباع ،سههوسههن ( .)2004لنعلم أطفالنا حالوا التفكري.
مكتبة العبيكاي للنشر والتوزيأ ،السعودية.

 -25املبدل ،عبداحملس ه ه ههن رش ه ه ههيد ( .)2010املكوانت اإل ابية للبيئة الص ه ه ههفية – يف
ضه ه ههوء ن رية موراي -وعالقتها هارات التفكري الناقد .رسه ه ههالة دوتورام غري منش ه ه هورا ،ولية
العلوم االجتماعية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود ،الر ض.

 -26املرشدي ،عماد حسني وملري ،عباس حسني وحميسن ،مؤيد حسني (.)2014
فاعلية برانمج رسه ه ههك ) (Riskيف التحصه ه ههي وتنمية التفكري الناقد لدى طالب الص ه ههف
اخلاما العلمي يف مادا األحياء .جملة ولية الرتبية األس ه ه ههاس ه ه ههية للعلوم الرتبوية واالنس ه ه ههانية،
جامعة ابب .18 ،
1Altintas, E. Ozdemir, A. (2012). The Effect of Teaching
with the Mathematics Activity Based on Purdue Model on
Critical Thinking Skills and Mathematics Problem Solving
Attitudes of Gifted and Non-Gifted Students, Procedia - Social
and Behavioral Sciences, (46), 853-857.
2Beyer, B. (2007). practical strategies for teaching, Boston,
Allyn & Bacon.
3Davis, G.A., & Rimm, S. B. (2011). Education of The
gifted and talented (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Pearson.
4De Bono, E. (2003). debono’s Thinking Course. Penn
Plaza,N Y. 82, 85, 94 Mila Management Resturies, UK Inc.
5Ennis, R. (1997). Critical thinking: What is it? Proceeding
of the Forty- Eight Annual Meeting of the Philosophy of
Education Society Denver, Colorado, March (27 -30).
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