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لدى طالبات الصف   اللغة اإلنجليزيةمبحث في    الناقدحل المشكالت في تنمية التفكير  إستراتيجّيةأثر 
 في األردن  الثاني الثانوي 

 أستاذ مساعد سارة محمد يعقوب الفريحات
 جامعة البلقاء التطبيقية  -العلوم التربوية كلية   –عضو هيئة تدريس  
 ستاذ مساعد حسين علي اللوامة أ

 كلية العلوم التربوية _ جامعة الحسين بن طالل  –تدريس   عضو هيئة
في    تنمية مهارات التفكير الناقد في  حل المشكالت    إستراتيجّيةهدفت الدراســـة إلى الكشف عن أثر       

اإلنجليزية اللغة  الصف   لدى   مبحث  الثانوي طالبات  صمم    الثاني  الدراسة،  أهداف  ولتحقيق  األردن.  في 
؛ إذ اعتمد التصميم شبه التجريبي، وقد تم التأكد من صدقه وثباته. و التفكير الناقد رات  اختبار لقياس مها

المجموعة درست  و   حل المشكالت،  إستراتيجّية( طالبة وفق  30دّرسـت المجموعة التجريبية المكونة من )
من)  المكونة  المجموعتين30الضابطة  على  االختبار  طّبق  وقد  االعتيادية،  بالطريقة  طالبة  إجراء    (  قبل 

وبعده  نتائج    .االتجربة  التباين  وأظهرت  إحصائّية    ANCOVA))  المصاحب تحليل  داللة  ذي  فرق  وجود 
الداللةعند   إلـى    α≤0.05))مستوى  يعـزى  المجموعتين  المشكالت   إستراتيجّيةبين  التفكير  في    حل  تنمية 
التجريبيـالناقد  المجموعـة  ولصالح  بتوظيف    .ة،  الدراسة  المشكالت   جّيةإستراتيوأوصت  تدريس   حل  في 

 ، وإجراء دراسات أخرى مشابهة في مراحل تعليمية مختلفة وبمتغيرات جديدة.اللغة اإلنجليزيةمبحث 

 مقدمــة 
وعلى        وضخمة  خطيرة  تحديات  الحياة  جوانب  مختلف  في  والمستقبلية  الراهنة  العالمية  التحديات  إن 

التقني، وأن هذه التطورات العالمية التي يفرضها الواقع القائم  رأسها ثورة االتصاالت واالنفجار المعرفي و 
 تملي على التربية أن تجدد بنيتها وأهدافها وطرائقها تجديدًا يستجيب لتلك التحديات .

فإن واقع التدريس في مدارسنا اليوم قائم على تعليم الحقائق وتقييم تذكرها، أكثر من التركيز على         
وإد  العميق  الطلبة  الفهم  لدى  التفكير  بتنمية  االهتمام  دون  ذاتها  حد  في  غاية  فالمعرفة  العالقات،  راك 

ذهنية  2006)المزروع،   ونشاطات  بمهام  القيام  على  تساعدهم  للطلبة  تعليمية  فرص  تهيئة  قلة  كذلك   ،)
 مبنية على التساؤالت الذاتية وحل المشكالت . 

 لكونه الناقد  التفكير نمط ومنها أنماطه المختلفة على  لماءالع يؤكد  العام، بشكلها التفكير عملية وألهمية
يمثل أحد مهارات التفكير العليا التي تعني بتقويم الحجج، وبقدرة الفرد على التنظيم الذاتي للقيام بمهارات  

 (Astleitner,2002).التقويم، والتحليل، واالستنتاج 
األس  الفرد  الناقد  التفكير يساعد  حيث       توليد  وتطوير  على  والقضايا،  للمشكالت  الحلول  وإيجاد  ئلة، 

المعلومات  وتقييم  العالقات،  ورؤية  البيانات  وتحليل  وربط  وتصنيف  وتنويع  وتنظيم  األشخاص،  أفكار 
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الفهم   تطبيق  على  والعمل  معقولة،  خالصات  إلى  والوصول  االستنتاجات  وضع  خالل  من  والبيانات 
والمختل الجديدة  المشكالت  على  المعلومات  والمعرفة  دمج  خالل  من  العقالنية  التفسيرات  وتطوير  فة، 

 . 2011 )نوفل ومحمد،( الجديدة في األبنية المعرفية
المقت      التعليمية  النشاطات  من  العديد  هنالك  أن  إلى  والنفسية  التربوية  األدبيات  لتعليم  وتشير  رحة 

مختلفة، وإجراء المناقشات    د مًا وتقاليحوي قيتشجيع الطلبة على قراءة األدب الذي ي:   االتفكير الناقد، ومنه
ع الحياة  في  موضوعات  تخص  مفتوحة  مناقشات  وإدارة  آراوالحوارات،  الطلبة  فيها  يقّدم  بحيث  هم  ءامة، 

 ( (Heyman, 2008التي تحمل وجهات نظر مختلفة 

إلى إتقان أفضل  والتفكير الناقد يحول عملية اكتساب المعرفة من عملية خاملة إلى نشاط عقلي يؤدي      
المطروحة،  للمواضيع  ومقبولة  صحيحة  تفسيرات  اإلنسان  يكسب  فهو  أعمق،  وفهمأ  المعرفي  للمحتوى 

األفكار اليومية   ،ومراقبة  حياتهم  في  القرارات  وضع  في  يساعد  مما  صحة  وأكثر  دقة  أكثر  يجعلها  مما 
 . (Lavoie, 2011) وتبعدهم عن االنقياد العاطفي والتطرف في الرأي

 تسهل التي واألساليب   الطرق  أهمية على بالتعرف التربوية والبحوث  الدراسات  من كثير اهتمت  ولقد      
 نظريات  من الفلسفية أصولها تشتق  للتدريس عديدة وطرق  استراتيجيات  ظهور إلى أّدى مما التعلم، عملية
 ونظرية التفاعل كأنماط ،الدراسة حجرة داخل  والتطبيقات  الفعلية بالممارسات  أعمق بشكل وتهتم التعلم،
 المختلفة، المجاالت  هذه  في الدراسات  من العديد  ظهور من الرغم وعلى الصف، وإدارة الراجعة، التغذية

 قليل بقدر إال لم تحظ الدراسة، حجرة داخل والتعلم التدريس  في حل المشكالت  إستراتيجّية استخدام أن إال
 (.2005)خطايبة، الدراسات  من

 الطلبة تساعد  ألنها والتدريب؛ في التدريس الفاعلة اإلستراتيجّيات  من المشكالت  حل ستراتيجّيةإ وتعدّ       
من الحلول إيجاد  على تحليل تساعدهم كما والتجريب، والتساؤل والتنقيب  البحث  خالل بأنفسهم   على 

 مواقف في اجهونهايو  التي المشكالت  على مواجهة وُتعوّدهم التقليدية، غير المواقف في أفكارهم وتنظيم
 (.2004 واقتدار )زيتون،  بثقة مشابهة

 بالحياة  المشكالت التدريسية ربط على فيركز التدريس، في المشكالت  حل في الحديث  األسلوب  أما     
 إلى كذلك ويهدف وميوله، الطالب  عالقة باهتمام وذات  اليومية، الحياة لمشكالت  مشابهة وجعلها العملية،

والتخطيط للتفكير الكافية رصةالف الطالب  إعطاء  البحث، على وتعويده المشكلة، لحل الهادف بحرية 
 . ( ٢٠٠١ ، ميقطا ( التفكير في المسئولية، واالستقاللية وتحمل

( أن إدراك المشكلة يعنى القدرة على التعرف عليها, وإيجاد الحلول المناسبة لها,   2003يرى جابر )و     
الناقد، وأن أسلوب حل   الحساسية للمشكالت, والتحليل والتركيب, والتفكير  وهذا متصل بعدة عوامل منها

المشكالت يتلخص في وجود مشكلة ما أو تساؤل مطروح يبحث عن إجابة، فالطالب لكي يتمكن من حل  
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مشكلة ما يجب أن يضع في اعتباره جميع أبعاد الموقف حتى يكون على دراية ووعي تام بالمشكلة، ومن  
بدقة ووضوح، ومن ثم يضع عدة فروض للوصول إلى الحل من خالل تحليل العالقات التي  ثم يحددها  

تربط بين المعلومات المتاحة من جهة وخبراته السابقة من جهة أخرى، ثم يختبر هذه الفروض ليصل إلى 
 الحل الصحيح .  

  الثاني الثانوي للصف   يزيةاللغة اإلنجلمقرر   من دراسية وحدة وتنظيم إلعداد  الدراسة هذه وقد جاءت       
  الثاني الثانوي لدى طالبات الصف   في تنمية التفكير الناقد  ذلك حل المشكالت وأثر  إستراتيجّيةفي ضوء  

 في األردن .

 مشكلة الدراسة
كما جاء في توصيات مؤتمر التطوير التربوي الذي ،  تطوير المناهج من على طرأ مما الرغم على     

المفاهيم  2015عقد في عمان عام )   على  والتركيز  وتحديثها  تطوير المناهج  حيث أكد على أهمية   ، )
المختلفة، والعمل على إدماجها في مختلف المناهج بغية تلبية الحاجات الفردية واالجتماعية واالقتصادية  

تعليم   في  السائدة الممارسات  أن  إال  للمتعلم ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية السريعة في المجتمع. 
اإلنجليزية تزال اللغة  والحقائق بالمعارف الطلبة تزويد  على تركز ال  اللغة  فمعلمو الجزئية؛ المنفصلة 

 الفرص  للطلبة  توفر ال  التي ،في التدريس االعتيادية  اإلستراتيجّيات و  بالمحتوى  التقيد  يفضلون  اإلنجليزية
 التنوع مع بما ينسجم الحقيقية المهارات  وامتالك ،المعرفة وإنتاج المعنى، من بناء تمكنهم التي الحقيقية

 من تخلو  اءصم عملية التعلم   يجعل مما للطلبة؛ التعليمية العقلية والتفضيالت  والقدرات  الخصائص  في
 الضرورية والقاعدة األساسية  التفكير أدوات  التي تعتبر للمعارف والمعلومات  الطلبة  فهم تحقق وال المعنى،

    .تواجهه  التي المشكالت  حل في الفرد  يستند إليها التي
اللغة  بعدد من معلمات    اما في ميدان التدريس، ومن خالل لقائهممن خالل خبرته  انوقد الحظ الباحث    

  اللغة اإلنجليزية، وهذا يرجع إلى الطرائق المتبعة في تدريس  الناقد ، ضعفًا في مهارات التفكير  اإلنجليزية
ال أسلوب  على  تعتمد  من  التي  يقلل  مما  المتعلم،  جانب  من  والسلبية  المعلم،  جانب  من  والتلقين  حفظ 

هؤال ولمساعدة  تفكيرهم،  ومستوى  الطلبة،  إتحصيل  من استخدام  ال بد  كان  وطرائق  ء الطلبة  ستراتيجيات 
 الحاجة ملحة لذلك أصبحت   ،موتحصيله  همللمعارف وتوظيفها في تطوير تفكير   الطلبةتدريس تعني بفهم  

الناقد على   والمتعلمين المعلمين من كالً  تعين أن شأنها من تدريس طرائق إلى للتطلع تفكيرهم   (تنمية 
  إستراتيجّية،  الناقد في تنمية التفكير   تسهم قد  انالباحث راهاي   التي  اإلستراتيجّيات  هذه ( ومن .2004زيتون، 

المشكالت  ما    .حل   : اآلتي  الرئيس  بالسؤال  الدراسة  مشكلة  تكمن  حل    إستراتيجّيةاستخدام  ثر  أوعليه 
تنمية في  الناقد    المشكالت  مبحث  التفكير  اإلنجليزيةفي  الصف    اللغة  طالبات  الثانوي لدى  في    الثاني 

  ؟.االردن
 فرضية الدراسة
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)  ال      الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  أداء  α≤0.05توجد  درجات  متوسطات  بين   )
,  ( ، والطريقة االعتياديةحل المشكالت  إستراتيجّية )د تعزى لطريقة التدريس الطالبات في تنمية التفكير الناق

 في األردن . الثاني الثانوي لدى طالبات الصف 
 هدف الدراسة 

في  تنمية التفكير الناقد    حل المشكالت في  إستراتيجّيةالكشف عن أثر استخدام    تهدف الدراسة إلى     
 .الثاني الثانوي ف لدى طالبات الص اللغة اإلنجليزيةمبحث 

 أهمية الدراسة 
 تكمن أهمية الراسة الحالية فيما يأتي: 

هذه  .1 توفر  لمعلم  قد  الفرصة  على    البات والط  االجتماعيات   ات الدراسة  حل    إستراتيجّيةلالطالع 
ممارسته  المشكالت، وتوظيفهموكيفية  تدريس  ما  في  اإلنجليزية ا  مساعدة    اللغة  أجل  على    الطالبات من 

 . نلديه  الناقد  التفكيرتنمية 
يمكن أن تشكل هذه الدراسة إطارًا مرجعيًا للباحثين مستقباًل في األدب التربوي وللمعلمين أنفسهم الذين   .2

 أو المباحث األخرى.  اللغة اإلنجليزيةيدرسون مبحث 
 متغيراتها ونتائجها.  من  مشتقة  الحقة  وبحوث  إلجراء دراسات  المجال  الدراسة  هذه  تفتح  أن   المتوقع  من  .3
 تطويرفي   األخذ بنتائجها يمكن لذا  األردنية،  المناهج وتطوير  إعداد  لعملية مصاحبة الدراسة هذه  أتيت .4

 المناهج الدراسية . 
 

 مصطلحات الدراسة
قدرة الفرد على الفحص الدقيق للمواقف التي يتعرض لها، والتمييز بينها، وتفسيرها    التفكير الناقد :     

م النتائج  واستخالص  ملتزًما بالموضوعية والحياد وتقويمها  :  ٢٠٠٥الشرقي،  (نها،  بأنه  إجرائيًا  ويعرف   .)
المختلف والمهارات  العقلية  مشكلة العمليات  لحل  الطالب  يستخدمها  التي  اآلتية:    ة  بالمهارات  وتحدد  ما، 

اختبار  االستنباط في  الطالبة  عليها  تحصل  التي  بالدرجة  ويقاس  الحجج،  تقويم  التفسير،  االستنتاج،   ،
 . انعده الباحثأ التفكير الناقد الذي 

عملية تفكيرية يستخدم الفرد فيها ما لديه من معارف مكتسبة سابقة ومهارات من    حل المشكالت :     
ستجابة بمباشرة عمل ما يستهدف حل التناقض  الوتكون ا   ،ستجابة لمتطلبات موقف ليس مألوفًا لهالأجل ا

 . (2005قف ) العتوم والجراح، أو اللبس أو الغموض الذي يتضمنه المو 
بأنها     إجرائيًا  التي    وتعرف  اإلجراءات  بها  ت:  مواجهته   الطالبةقوم  على    اعند  للتغلب  مشكل  لموقف 

وفق خطوات حل المشكالت ذات  إلى حلها    اإلى الحل، مما يدفعه  االصعوبات التي تحول دون توصله
للصف    اللغة اإلنجليزيةبمادة    (  Module 4 Learning)المتضمنة في وحدة    بمهارات التفكير الناقد الصلة  

 .  الثاني الثانوي 



 م2021( 7) اجملدل (1ق )ملح راسات العلياعن عامدة البحث العلميم والم ة تصدر جمةل علمية حمكم ،  للبحوثجمةل جامعة احلسني بن طالل  

23 
 

الثانوي الصف       )    :  الثاني  بين  أعمارهن  تتراوح  اللواتي  المرحلة  18  –  17الطالبات  في  سنة   )
 األساسية حسب ترتيب مراحل الدراسة في وزارة التربية والتعليم في األردن .

 حدود الدراسة
 الدراسة في ضوء الحدود اآلتية: يمكن تعميم نتائج هذه

 .الثاني الثانوي طالبات الصف  عينة منهذه الدراسة على  ت قتصر ا الحدود البشرية: .1
المكانية:   .2 في  الحدود  الدراسة  تطبيق  للبنات مدرسة  تم  الثانوية  التربية    الخنساء  لمديرية  التابعة 

 . في األردن لمحافظة جرش والتعليم
 .  2020/ 2019عام الدراسي  من ال هذه الدراسة في الفصل األول   تم تطبيق: الحدود الزمانية  .3
على    ت قتصر االحدود الموضوعية   .4 ( Module 4 Learningوحدة )الموضوعات الواردة في  الدراسة 

 الثاني الثانوي. المقرر تدريسها للصف  اللغة اإلنجليزية في مادة
 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 أواًل: اإلطار النظري 
 ن هما:ي النظري من محورين رئيسيتكون اإلطار      

 حل المشكالت  إستراتيجّيةالمحور األول: 
المشكالت ي      حل  أسلوب  مهمًا    حتل  المعلومات في  مكانًا  وتناول  تكوين  النفس  ب  ،مجال  علم  إن  ل 

األ  المعرفي المعرفية  العمليات  معظم  على  ومشتماًل  متضمنًا  المشكالت  حل  أسـلوب  اعتبر  خرى  قد 
، وأن ممارسة الفرد لحل المشكلة يتيح إمكانية تنمية هذه  وغيرها  ، واتخاذ القرار، والتذكر، والتخيلكاالنتباه

 .العمليات 
ل مشكالت  حل إستراتيجّية أهمية تكمنو       في  ل بالنسبة  واالستقالل  التجريب  على  تشجعهم  في  طلبة 

وا والعمبتكار،  ال التفكير  التعاون  روح  لديهم  وحل وتنمي  العلمي  البحث  مهارات  وتكسبهم  الجماعي،  ل 
فرو  وتراعي  بيئة  المشكالت،  وتجعل  العقلية،  قدراتهم  تنمية  في  وتساهم  واتجاهاتهم،  وميولهم  الفردية  قهم 

 (. 2007، عبيدات )  التعلم بيئة خصبة لإلبداع
وجعله منظم التفكير    علمي,ولحل المشكالت أهمية كبيرة في حياة المتعلم, وزيادة مستوى تحصيله ال      
وقادراً والعمل المشك  ,  تحديد  الرئيسعلى  عناصرها  إلى  وتحليلها  لجمع  الت  فيها  البحث  وإمعان  ة, 

عامة   أحكام  إلى  واالنتهاء  الصحيح  الحل  إقرار  ثم  واختبارها,  الفرضيات  واقتراح  وتمحيصها,  المعلومات 
  ,1998 )ليمية أخرى في المدرسة أو الحياة ترتبط بحل المشكلة المبحوثة, وتعميم الحلول على مواقف تع

Bookman and friedman .) 
المشكلة    إستراتيجّيةوتمر        وتحديد  المشكلة،  على  بالتعرف  تبدأ  وخطوات،  بمراحل  المشكالت  حل 

وأبعادها وخصائصها، وجمع المعلومات المتصلة بالمشكلة وإدراك العالقات بينها، والتوصل إلى فرضيات  
 (. 2011، مصطفى) ، وتنفيذ األفكار واختبار صحة الحلولالمشكلة تتصل بحلول
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منها  المشكالت حل    إستراتيجّية والستخدام       المزايا,  من  الكثير  الصف  غرفة  يصبح    :في  الطالب  أن 
الذات   مفهوم  بناء  في  وتساهم  المعلم,  من  بدال  التعليمية  العملية  من    وتنميتهمحور  وتزيد  الطالب,  لدى 

إلى كونها تتيح    باإلضافة, وهي تساهم في تنشيط وحفز قدراته العقلية,  هديقع النجاح والتميز لمستويات تو 
منها ويتمكن  المعلومة  ليتمثل  للطالب  دافعية  و   ،الوقت  فهم    الطالب تثير  على  قدرته  من  وتزيد  للتعلم، 

وتنشط   طويلة،  لفترة  وتذكرها  العلمي   قدراتهالمعلومات  االتجاهات  وتنمي  االستطالع، الفردية،  وحب  ة 
وتطبيق المعلومات وتوظيفها في مواقف الحياة، واالستفادة من مصادر التعلم المتنوعة والمتعددة، وتشجع 

   (.2008)عمر، على التجريب واالستقالل، وتنمية التفكير والقدرة على اإلبداع
من    إستراتيجّيةوتعّد         المشكالت  التدري  اإلستراتيجّيات حل  في  تساعد  الفاعلة  ألنها  والتدريب؛  س 

على   تساعدهم  كما  والتجريب،  والتساؤل  والتنقيب  البحث  خالل  من  بأنفسهم  الحلول  إيجاد  على  الطلبة 
في   يواجهونها  التي  المشكالت  مواجهة  على  وُتعوّدهم  التقليدية،  غير  المواقف  في  أفكارهم  وتنظيم  تحليل 

 . (2004زيتون،(مواقف مشابهة بثقة واقتدار 
 منها الطالب   على تعرض  التي المشكلة جودة على الحكم عند  تستخدم الخصائص  من عدد  ناكوه     

 ًً حال ال ًً تفكيرا  ويتطلب  مهاراته  يتحدى  موقف في  المتعلم الطالب  تضع التي  هي الجيدة المشكلة أن
 معلومات  تتضمن هاوأن ، له بالنسبة مألوفة الفاظ وذات  للطالب  مناسباً  صعوبتها مستوى  يكون  وأن ،سريعاً 

 تناسب  أن يجب  تتضمنها  التي العمليات  نأ كما  ، المطلوب  من أقل  أو الحاجة  عن زائدة بيانات  أو
 تحبطه وأ نفسه في الثقة الطالب   تفقد  وأال الطالب  دافعية  المشكلة تثير وأن،  للطالب  المعرفي المستوى 

 تتضمن وأن ،ومهاراته اتهومعلوم  مفاهيمه تنمي  بحيث  للطالب  معنى ذات  تكون  وأن ،ًً لغزا تكون  ن بأ
 .المتعلم الطالب  يألفها حقيقية أشياء

 التعلم المتمركز حول المشكلة بالخطوات اآلتية:   إستراتيجّيةويسير التدريس وفق 
 تحديد المعرفة المسبقة لدى الطلبة  .1
 توزيع المهام على الطلبة بعد تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة.  .2
 .المراقبة والتجول فيما بينها ومحاورة الطلبةيقوم المعلم خالل عمل المجموعات ب .3
النجدي .4  ( تفسيرات  او  نتائج  أو  حلول  من  إليه  توصلت  ما  بعرض  مجموعة  كل  ، وآخرون   تقوم 

2005.) 
من    إستراتيجّيةتعد        المشكالت  البديل  اإلستراتيجّيات حل  التصورات  معالجة  في  في الفاعلة  ة 

العلمية تفكير  المفاهيم  بين  تجمع  وهي  )نشاط،  ،  منه  يطلب  أو  له  يقدم  فيما  منفرد  بشكل  الطالب 
صحة   من  يتأكد  حيث  )زميله(،  قرينه  مع  للحل  اتبعها  التي  والطريقة  حله  بمناقشة  يقوم  ثم  سؤال(، 

مع    ،الحل، وفي حالة وجود اختالف بينهما يتناقشان في سبب االختالف وصواًل إلى الحل الصحيح
ل، وفي ختام النشاط يناقش المعلم حل السؤال أو المشكلة على  استشارة المعلم للتأكد من صحة الح

 ( Jensen & Finley, 1996السبورة مع طلبة الصف جميعهم من أجل ترسيخ المفهوم الصحيح )
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ويكمن دور المعلم في التعلم عبر حل المشكالت في تحــديد المشــــكلة، وإثارة المشكالت العلمية      
وب المناقشة، وتشجيع الطلبة على التعبير عن المشكالت التي تواجههم، أمام الطلبة عن طريق أسل

 . Lee, 2010)ومساعدة الطلبة على الحصول على المواد الالزمة، وعرض الحلول وتصويب النتائج)
أدوار المتعلم في التعلم عبر حل المشكالت في تنظيم المعرفة وتزينها بالطريقة التي    كما وتحدد      

ا على  واالستيعاب،تساعده  المناسبة، لفهم  األبدال  يصوغ  لكي  بدقة  المشكلة  على   وصوغ  ويحصل 
والتدفق   المقرر،  المدرسي  الكتاب  كتب،  مراجع،  من  المناسبة  أمكنتها  من  الالزمة  والخبرة  المعرفة 

األبدال، من  كبير  لعدد  وفقه   الذهني  تم  الذي  المعيار  وتحديد  المناسبة،  األبدال  بعدد  القرار  واتخاذ 
  (.2003) جابر، تبنيها كأبدال مناسبة

 المحور الثاني: التفكير الناقد
يعد التفكير الناقد من أكثر الموضوعات التي تنال اهتمام الباحثين ورجال التربية، نظرًا ألهميته في       

العمالع التربويين  المسؤولين  على  لزامًا  أصبح  حيث  التعليمية،  العملية  في  وخصوصًا  المعاصر،  ل منا 
عصرنا   في  والمعلوماتية  التكنولوجية  الثورة  لمخرجات  الواعي  البناء  النقد  على  قادرة  عقول  بناء  على 

 الحالي.
 على يقومالذي    االستقرائي التفكير:  ( بما يأتي2007وتتمثل أنواع التفكير الناقد كما أوردها القاسم)     
 نظرية أو عامة قاعدة إلى الوصول أجل نم الحاالت الخاصة أو الجزئية المعلومات  من مجموعة دراسة

: التوصل إلى استنتاجات، والتعرف على العالقات، والتفكير   مهارتي التفكير على هذا ويشتمل عالقة،  أو
يهدف إلى إصدار حكم أو قرار حول قيمة أو نوعية أو سالمة شيء ما ) فكرة، موقف، الذي    التقويمي

هذا النوع ويشتمل  معيار،  ضوء  في  المعطيات    رأى(  كمهارة فحص  المهارات  من  من التفكير على عدد 
االستنباطي   والتفكير  األحكام،  وإصدار  المعطيات،  وتصنيف  المقارنة،  ومهارة  بينها،  من  والتمييز  الذي 

إلى الوصول الستنتاج ما أو معرفة جديدة في ضوء معلومات أو افتراضات أو مقدمات   خالله يسعى الفرد 
وي معطاة،  قاعدة  التفكيأو  من  النوع  هذا  رئيس ستند  لمهارة  والوصول  ر  العالقات  على  التعرف  ة، 

المقدمة  األولى  تسمى  مقدمتين،  ضوء  في  أو  قاعدة  ضوء  في  االستنباط  يتم  أن  ويمكن  الستنتاجات، 
 الكبرى، وتسمى الثانية المقدمة الصغرى.   

 تعليم خالل من الناقد  التفكير تعليم يتم أن الى يدعوتعليم التفكير الناقد، اتجاه    عنوبرز اتجاهان        
 عن الناقد  التفكير فصل يمكن  ال أنه االتجاه هذا  عليه يرتكز الذي والمفهوم  ،المقررة الدراسية المواد 

 اطالع  على المتعلم فيه يكون  الذي المعرفي المجال في متخصصة أو خاصة مهارة ويصبح  موضوعه،
 عن مستقلة مادة التفكير تعليم إلى يدعوواتجاه    .فيه  التفكير سلوب أ ثم ومن االساسية،  ومفاهيمه بحقائقه

 فبموجب  القدرة هذه يكتسب  أن المتعلم استطاع ذا إو  عامة، مهارة أو  قدرة بوصفه خرى ألا الدراسية المواد 
  التي  اختالفها على الدراسية  المواد  ومنها متنوعة، معرفية مجاالت  في تطبيقات  لها  يمكن االتجاه هذا
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 معلم  يقوم بحيث   الناقد  بالتفكير خاص  برنامج بناء  يتم  االتجاه  هذا وفي ، الدراسية المناهج منهاتتض
 (.2012) العفون ، عليه  الطلبة بتدريب  مختص 

في        الناقد  التفكير  مهارات  مهارات خوصنفت  على  ،  مس  التعرف  االستنتاج،  االستنباط،  هي: 
صنفت مهارات التفكير  (، كما  2014لنتيجة) ايهاب محمد،  الحجج، وتحديد السبب وا  تقويم االفتراضات،  

تجنب الناقد   المعلومات،  مصادر  مصداقية  عل  الحكم  والبراهين،  الحجج  تحليل  منها:  مهارات  عدة  إلى 
إصدار في  األ  االندفاعية  واكتشاف  المعلومات،  مصدر  لمصداقية  معايير  تحديد  خطاء األحكام، 

 ( .Ennis,2013واالستدالل) 

، ومن هذه المبررات أن  عليه الطلبة وتدريب  المدارس في الناقد  التفكير تعلم إلى تدعومبررات  هناكو      
 أفضل محتوى  إلى يؤدي عقلي نشاط إلى خاملة عملية من المعرفة اكتساب  عملية يحولالتفكير الناقد  

 أفكار  متابعةو   ،تفكير عملية هو  األساس في التعليم  أن  اعتبار  على  أعمق، وفهم  المعرفي للمحتوى 
 قدر واالبتعاد   اليومية حياتهم في القرارات  وضع في يساعدهم مما ،دقة أكثر  أفكارهم لتكون  الطلبة،
 للمواطنة األساسية المقومات  من  الناقد  التفكير يعد ، كما الرأي في والتطرف العاطفي االنقياد  عن اإلمكان
 على قادراً  الفرد  يكون  أن  من بد   ال لذا إلعالن،ا وسائل وانتشرت  المعلومات  فيه اتسعت  عصر في الفاعلة
 ( 2005) الخضراء، وتصنيفها إليه المقدمة المعلومات  مصداقية على الحكم يستطيع كي الناقد  التفكير

 تعتمد  دراسية مناهج،  للطلبة مالئمة بيئة توفر ينبغي  وفاعلة  سليمة  بطريقة  الناقد  التفكير  ولتعليم      
ى  عل التدريب  أساليب  لممارسة  مؤهلين معلمينمهاراته،   لتدريس والمالئمة للتفكير، المحفزة األنشطة على

 على قادر تقويم  ،الناقد  للتفكير المصاحبة األنشطة تنفيذ  على تساعد ، تقنيات حديثة  الناقد  التفكير مهارات 
وإالتفكير طرائق وفي السلوك في التغير قياس طافش،  يرالتفك تعليم متطلبات  مئ تال  ستراتيجيات  ،   (

2004.)   
 :وهي ة،لتفكير الناقد من عدة عناصر رئيس يتكون او 

 اإلجراءات  مجموعة الفرد  يعرف نأ يجب  الناقد  التفكير مهارات  من مهارة يأ تطبيق عند :المعرفة -1
 على  تساعد  التي المعايير ومجموعة ، المهارة تنفيذ  في يستخدمها  التي والعمليات   للخطوات  الممثلة

 يمكن حتى المهارة منفذ  ترشد  عريضة خطوطاً  تمثل  التي القواعد  ومجموعة، عينةم مهارة  تحديد 
 .استخدامها

 الباحثين بعض  يشير إذ  الناقد، التفكير عليها يركز التي والقيم االتجاهات  مجموعة هو :  االتجاه  -2
 ب الصع من ألنه ،  الشخصية واإلحكام والعواطف القيم من  عناصر يشمل- الناقد  التفكير نأ إلى

 .المعرفة يستهدف عمل يأ في والشخصية الموضوعية بين الفصل
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 التي  العمليات  تلك إلى نما إو  واستظهارها، المعلومات  حفظ  على  التركيز عدم  إلى  وتشير   :المهارة -3
 .(2009 غانم، ( وتقويمه وتنظيمها المعلومات  تركيب  على تساعد 

 
 الدراسات السابقة

الوسائط المتعددة  إستراتيجّيةهدفت إلى معرفة أثر التدريس باستخدام ( دراسة  2015الخوالدة ) أجرى      
التربية   مبحث  في  األساسي  العاشر  الصف  طلبة  لدى  الناقد  التفكير  مهارات  وتنمية  التحصيل  في 

، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام اختبار تحصيلي  انية بالمملكة األردنية الهاشميةاإلسالمية بعمان الث
طالبا تم اختيارهم بطريقة    (  62. وتكونت عينة الدراسة من )التفكير الناقد لتربية اإلسالمية واختبار  بمادة ا

  ، طالباً (  34على شعبتين، وقد تم تحديد إحداهما كمجموعة ضابطة بلغ عددها )  ين عشوائي قصدية توزعوا  
الوسائط    إستراتيجّيةت باستخدام  درس  طالباً  ) 28تم تدريسها بالطريقة االعتيادية، واألخرى تجريبية بلغت )

إحصائية  ذات   فروق وجود    النتائجظهرت  أالمتعددة.   المجموع بين  داللة   والضابطة التجريبية تينطلبة 
 .  التجريبية  المجموعة لصالحيعزي لطريقة التدريس و  ،الناقد  التفكيرو  االختبارين التحصيلي على

البالوي        أجرى   في   المشكالت   حل  إستراتيجّية  أثر  على  التعرف  إلى   هدفت   دراسة  (  2015)  كما 
لدى  مهارات   تنمية اإلبداعي  المتوسط    الصف  طالبات   التفكير    في   االجتماعية  الدراسات   بمادة  األول 

التجريبي،  المنهج  واستخدمت   السعودية، الدراسة    شبه  أهداف   الصورةتورنس  اختبار  استخدم  ولتحقيق 
(  30تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية وعددها )  تم  ،  اً طالب  (60من من)  على عينة  اللفظية)أ(

ب درسوا  )  إستراتيجّيةطالبًا  وعددها  ضابطة  ومجموعة  المشكالت،  بالطريقة  30حل  درسوا  طالبًا   )
ولصالح   التدريس  لطريقة  تعزى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  وأظهرت  االعتيادية، 

 المجموعة التجريبية. 
 Jahandar, Khodabandehlou, Seyeiقام كل من  جاهندرا وفوربانديلو وسيدي وأبادي )         

&A BADI,1012   القراءة تنمية  في  المرتفع  التفكير  طريقة  أثر  عن  الكشف  إلى  هدفت  بدراسة   )
ط لدى  إاالستيعابية  في  التعليمي  برزيان  معهد  من  ولتحقيالب  التجريبي،  المنهج  الدراسة  اتبعت  ق  يران. 

( طالبًا، تم  60(، تم تطبيقه على عينة من ) Toefi Testأهداف الدراسة استخدم الباحثون اختبار توفل )
مرتفع،  بصوت  التفكير  بطريقة  درست  تجريبية  مجموعة  متساويتين،  مجموعتين  إلى  عشوائيًا  تقسيمهم 

ءة االستيعابية  ي تحسن القراًا ملحوظًا فواألخرى ضابطة درست بالطريقة االعتيادية. وأظهرت النتائج تزايد 
 للمجموعة التجريبية، مما يؤكد األثر اإليجابي لطريقة التفكير بصوت مرتفع. 

  إستراتيجّية   استخدام  أثر  على  التعرف  إلى  هدفت   فقد   (et al   Risat  ,2010أما دراسة ريسات )       
 وبلغت  التجريبي، المنهج واستخدمت ندا،ك في الرياضيات  مادة في الدراسي التحصيل على المشكالت  حل

اال  طالبا  (76)  الدراسة  عينة المرحلة  وعددها  في  تجريبية  مجموعة  مجموعتين،  إلى  تقسيمهم  تم  بتدائية، 
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( طالبًا درست بالطريقة  38حل المشكالت، واألخرى ضابطة وعددها )  إستراتيجّية ( طالبًا  درست ب38)
فر  وجود  النتائج  وأظهرت  ذااالعتيادية.  لطريقة  وق  تعزى  التجريبية  المجموعة  لصالح  إحصائية  داللة  ت 

 حل المشكالت. إستراتيجّيةالتدريس ب

 في الذاتي التساؤل إستراتيجّية استخدام أثر معرفة إلى ( دراسة هدفت  2009وأجرى أبو عجوة )        
حل تنمية  التجريبي منهجال حث البا  اتبع وقد  عشر، الحادي الصف لطالب  الكيميائية المسالة مهارات 

اختيار حيث ، مدرسة  من طالباً (31) عددها ضابطة ى وأخر  طالباً  (31) عددها بلغ تجريبية عينة تم 
 حل واختبارًا بمهارات  الكيمائية المسألة حل بمهارات  قائمة الباحث  أعد  وقد  للموهوبين، الثانوية عرفات 
 التجريبية المجموعة طالب  بين إحصائية  لةدال ت ذا فروق  وجود  عن النتائج  أسفرت  وقد  ،الكيمائية المسألة

 .الكيميائية المسائل حل مهارة في  الذاتي التساؤل إستراتيجّيةلتوظيف  تعزى  ،والضابطة

  تنمية  في التاريخية الوثائق استخدام فاعلية استقصاء إلى ،(2009)وآخرون  هيالت  دراسة وهدفت       
 الصف طلبة لدى) االستنتاج االستنباط، األدلة، تقويم فسير،الت ،االفتراضات  معرفة(  الناقد  التفكير مهارات 
  على موزعين، وطالبة اً طالب(  165من)  مكونة عينة  على الدراسة طبقت  حيث  التاريخ، مبحث  في العاشر

   ( 84) و المجموعة التجريبية وطالبة اً طالب(  (81 كون  حيث  ،األولى إربد  مديرية مدارس من شعب  أربع
 للبيئةالمعدلة   الناقد  للتفكير  جالسر /واطسون  اختبار الباحثون  واستخدم ،الضابطة جموعةة الموطالب  اً طالب

 على والضابطة التجريبية تينطلبة المجموع  بين إحصائيا دالة  فروًقا الدراسة نتائج أظهرت وقد  .األردنية
 ولصالح التاريخية ائقالوث الستخدام يعزى  بعدًيا الخمس) مهاراته( وأبعاده الكلي الناقد  التفكير  اختبار

 التجريبية.  المجموعة
 على قائمة تدريسية إستراتيجّية استخدام أثر تقصي إلى ( دراسة هدفت 2006كما أجرى الخطيب )        

الرياضي تنمية في المشكالت  حل  السابع الصف طالب  لدى الرياضيات  نحو واالتجاهات  التفكير 
 من طالباً  (104 ) من  الدراسة عينة وتكونت  التجريبي، لمنهجا واستخدم الباحث . األردن في األساسي

السابع طالب  طالباً 50 وعددها) تجريبية  مجموعة  ن:مجموعتي  إلى قسموا األساسي، الصف   درست  ( 
 رستد  ، طالباً ( 54 (وعددها  واألخرى ضابطة المشكالت،  حل على قائمة تدريسية  إستراتيجّية باستخدام
بإعداد لتحقي و   ،االعتيادية بالطريقة  الباحث  قام  الدراسة  أهداف  الرياضي اختبار ق   ومقياس  التفكير 

 طالب  الرياضي تفوق  التفكيرباختبار    المتعلقة الدراسة نتائج أظهرت  وقد . الرياضيات  نحو االتجاهات 
المجموعة اتجاهات  أن أيضا وأظهرت  ، الضابطة المجموعة طالب  على  التجريبية  المجموعة  طالب 
بالطريقة الذين الضابطة المجموعة من أقرانهم اتجاهات  من وأعلى فضلأ انت ك التجريبية  درسوا 

 .االعتيادية
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المصري)        تنمية   في  المشكالت   حل   استخدام  أثر  على  التعرف  إلى  هدفت دراسة    (2005أجرى 
  نهج الم  واستخدمت   ،األساسي في األردن  التاسع  الصف   طلبة  لدى  الجغرافيا  مبحث   في  اإلبداعي  التفكير

طبقت    التجريبي،  بهش الدراسة  أهداف  األردنية    (أ)اللفظية  الصورة  تورنس  مقياسولتحقيق  للبيئة  المعدلة 
(  60تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية وعددها )  تم  ،طالبةو   طالبا  (120) من  الدراسة  عينةعلى  

طالبًا وطالبة درست   (60)  حل المشكالت، ومجموعة ضابطة وعددها  إستراتيجّيةطالبًا وطالبة، درست ب
االعتيادية إحصائية   ذات   فروق وجود    النتائجظهرت  أ  حيث ،  بالطريقة  المجموع بين   داللة   تين طلبة 

، وال  التجريبية  المجموعة  لصالحيعزي لطريقة التدريس و  اإلبداعي  التفكير اختبار على والضابطة التجريبية
  توجد فروق تعزى لمتغير الجنس.

 اتالطريقة واإلجراء

 الدراسة   يةهج من
     

تنمية  في   حل المشكالت  إستراتيجّية المنهج شبه التجريبي، بهدف قياس أثر اعتمدت هذه الدراسة على 
واعتمد هذا المنهج على تصميم مجموعتين إحداهما تجريبية    ، الثاني الثانوي الصف    طالبات لدى    التفكير الناقد 

، بينما تم تدريس  حل المشكالت   إستراتيجّية باستخدام    ريبية واألخرى ضابطة، حيث تم تدريس المجموعة التج 
أد  تطبيق  وتم  التقليدية،  بالطريقة  الضابطة  الدراسة(    ة ا المجموعة  تطبيق  قبل   ( قبلي  مرحلتين  على  الدراسة 

 الدراسة.   ة وبعدي )بعد تطبيق الدراسة(، ثم تم تحليل البيانات إحصائيًا للتحقق من فرضي 
 

 مجتمع الدراسة: 
الصف  تكو        طالبات  جميع  من  الدراسة  مجتمع  الثانوي ن  التابعة  الثاني  الحكومية  المدارس  في   ،

والتعليم   التربية  فيلللمديرية  جرش  عدده   ، 2020  / 2019 الدراسي  للعام  األردن  محافظة  )   نوالبالغ 
 .( جرش   قسم التخطيط، مديرية التربية والتعليم ) ( طالبةً 2250

 عينة الدراسة :
الخنســاء الثانويــة مدرســة فــي  الثــاني الثــانوي اســة مــن شــعبتين مــن شــعب الصــف الدر  عينــةتكــون 

،  وقــد جــرى 2019/2020خــالل العــام الدراســي  لمحافظــة جــرش التابعــة لمديريــة التربيــة والتعلــيم للبنــات 

ق ، وتــوفر األدوات واإلمكانــات الالزمــة لتطبيــنثياختيــار هــذه المدرســة قصــديًا لقربهــا مــن مكــان ســكن البــاح

، وجـرى التعيـين العشـوائي اللغـة اإلنجليزيـة الخبرة والكفـاءة فـي تـدريس مـادة ات ذو   المعلمات راسة، وتوفر  الد 
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( كمجموعـة ضـابطة، وتكونـت مـن ه، والشـعبة )ة( طالبـ30( كمجموعة تجريبية، وتكونت من )جللشعبة )

 . ة( طالب30)

 متغيرات الدراسة:
 تشمل الدراسة المتغيرات اآلتية: 

 ستقل:ر المالمتغي
 حل المشكالت(. إستراتيجّيةطريقة التدريس ولها مستويان هما: )الطريقة االعتيادية، و 

 المتغير التابع:
 تنمية التفكير الناقد  -

 تصميم الدراسة : 
 الشكل التالي يوضح هذا التصميم .      

EG:R    O1              X               O2       
CG:R   O1                _               O2      

 ن :إحيث 
EG المجموعة التجريبية : 
CG .المجموعة الضابطة  : 
O1 :   القبلي التفكير الناقد اختبار . 
O2 اختبار التفكير الناقد البعدي : 
X   :( إستراتيجّيةالمعالجة .)حل المشكالت 
R التعيين العشوائي : 

 نتائج الدراسة 

ال      الدراسة  سؤال  يننتائج  "  ذي  على  استخدام  ص  أثر  تنمية    إستراتيجّيةما  في  المشكالت  حل 
 في االردن؟.   الثاني الثانوي لدى طالبات الصف  اللغة اإلنجليزيةفي مبحث التفكير الناقد 

، اللغـة اإلنجليزيـةفـي مقـرر  التفكير الناقـد  ات ، في تحسين مهار حل المشكالت   إستراتيجّيةلتقصي أثر       
د الدراسـة علــى قامـت الباحثــة بحسـاب المتوسـطات الحسـابية ألداء أفـرا اني الثـانوي الثـف لـدى طالبـات الصـ

ِبل ِدّي؛ تبعًا لمتغير االختبار اَلق   (: 2، كما هو مبين في الجدول)حل المشكالت  إستراتيجّيةي والِبع 

اسة الدر  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالبات في مجموعتي( : 2جدول)
 التفكير الناقد )الضابطة، والتجريبية( على اختبار 
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 العدد  المجموعة
 األداء البعدي األداء القبلي

المتوســـــــــــــــــــــــــــــــط 
 الحسابي 

االنحــــــــــــــــــراف 
 المعياري 

ــط  المتوســــــــــــــــــــــــــــ
 الحسابي 

االنحــــــــــــــــــراف 
 المعياري 

 2.97 17.96 3.65 6.95 30 التجريبية

 3.15 12.08 4.56 7.12 30 الضابطة

 3.46 15.02 4.96 7.035 60 الكلي

 

ـــديّ ( وجــود فــرق ظــاهري بــين المتوســـط الح2يتضــح مــن الجــدول )      ـــابّي القبلـــــّي والبعــ ، ألداء أفـــــراد ســ
فـــي تحســـين  حـــل المشـــكالت  إســـتراتيجّيةالمجموعـــــة التجريبّيــــــة التـــــي خضـــــع أفرادهـــــا للتـــــدريس، باســــتخدام 

(، وهــي أعلـــى مـــن المتوســـط 17.96ــــت قيمــة المتوســط الحســـابّي البعـــدّي)ث كان؛ حيــــالتفكيــر الناقــد مهــــارة 
(، وكــــــذلك وجــــــود فــــــرق ظــــــاهرّي بــــــين المتوســــــط الحســــــابّي البعــــــدّي ألداء أفـــــــراد 6.95الحســـــابّي القبلــــــّي)

ث كانــت قيمــة المتوســط الحســابّي حيــ ؛التفكير الناقد مجمــوعتي الدراســـة الضــابطة والتجريبّيـــة علــى مهــارة 
حـل  إسـتراتيجّية(، والتـي خضـع أفرادهـا للتـدريس باسـتخدام 17.96البعــدّي ألداء أفراد المجموعة التجريبّية)

ـــابطة، التــي خضــع أفرادهــا المشــكالت  ـــة الضـ ـــدّي ألداء أفــــراد المجموعـ ـــابّي البعـ ، أعلــى مــن المتوســــط الحسـ
 (. 12.08دام الطريقة االعتيادّية)باستخللتدريس 

ـة؛ تبعـــًا لمتغيــــــر توظيـــف     ة البعديـــّ ، بعــــد حــــل المشـــكالت ولمعرفـــة الداللـــة اإلحصــــائّية للفـــروق الظاهريــــّ
فقـــد تـــّم اســـتخدام  التفكيـر الناقـد ، فـي االختبــار القبلـــّي علـــى مهـــارة لفـــروق فـــي أداء أفـراد الدراسـة)حــذف( ا

 ( :3وذلــك كما هو مبين في الجدول) ،(ANCOVA) المصاحب بــاين ل التتحليــ

 الستجابات أفراد الدراسة على اختبار ANCOVA)) المصاحب( نتائج تحليل التباين 3جدول )

 البعدي التفكير الناقدمهارات 

مســــــــــــــــــــــــــــــتوى  (Fقيمة ) متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 الداللة

 0.000* 196.645 17.652 1 17.652 لتدريسيقة اطر 

 0.831 0.321 0.029 1 0.029 االختبار القبلي
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   0.093 57 5.342 الخطأ

    59 23.023 المجموع

( لطريقـة التـدريس المسـتخدمة فـي F( أن قيمـة )ف()3يالحظ مـن النتـائج الموضـحة فـي الجـدول )        
(، وهـي ذات 0.000(، حيث كان مستوى الداللة لها )196.645غت )تدريس مجموعة الدراسة التجريبية بل

ــد ) ــائية عنـ ــة إحصـ ــا ،(α = 0.05داللـ ــير ممـ ــود  إلـــى يشـ ــروق  وجـ ــائية داللـــة ذات  فـ ــين إحصـ ــتجابات  بـ  اسـ
( يبـين المتوســطات 4يعــزى لمتغيـر طريقـة التـدريس، والجـدول ) مهـارة التفكيـر الناقـد  اختبـار علـى الطالبـات 

 . التفكير الناقد جموعتي الدراسة على اختبار من م الحسابية المعدلة لكل

 

التجريبية  (: المتوسطات الحسابية المعدلة الستجابات الطالبات في مجموعتي الدراسة )4جدول )
 التفكير الناقد ( على اختبار والضابطة

 
 المجموعة 

 
 العدد 

المتوسط الحسابي  
 المعدل 

 الخطأ المعياري 

 0.623 12.11 30 الضابطة 

 0.623 17.93 30 بية لتجريا

ــتجابات  4يتضــــح مــــن الجــــدول )       ــة بــــين المتوســــطات الحســــابية المعدلــــة الســ ( وجــــود فــــروق ظاهريــ
( إذ جـاءت طريقـة التجريبيـة والضـابطةالبعدي في مجموعتي الدراسـة )  التفكير الناقد الطالبات على اختبار  

(، وانحــــراف معيــــاري بلــــغ 17.93لــــغ )ابي ب، بمتوســــط حســــحــــل المشــــكالت  إســــتراتيجّيةالتــــدريس باســــتخدام 
(، وانحـراف معيـاري بلـغ 12.11(، في حين جاءت طريقـة التـدريس االعتياديـة بمتوسـط حسـابي بلـغ )0.623)
(0.623.)  

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة السـتجابات الطلبـة فـي مجمـوعتي الدراسـة   كما تم     
 (، يوضح تلك النتائج.5، والجدول )التفكير الناقد د اختبار أبعا )الضابطة، والتجريبية( على

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالبات في مجموعتي الدراسة 5جدول )
 البعديالتفكير الناقد )الضابطة، والتجريبية( على أبعاد اختبار مهارات 

 ف المعياري نحرااال  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة  البعد
 0.205 4.22 30 التجريبية  االستنتاج 

 0.158 3.12 30 الضابطة 
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 0.177 4.02 30 التجريبية  االستنباط 
 0.187 2.96 30 الضابطة 

 0.230 3.75 30 التجريبية  التفسير 
 0.231 2.11 30 الضابطة 

 التقويم 
 0.214 3.15 30 التجريبية 
 0.196 1.95 30 الضابطة 

 
( أن هناك فروقـًا ظاهريـة فـي األوسـاط الحسـابية السـتجابات الطلبـة 5من النتائج في جدول )  يالحظ      

(، تـاله فـي المرتبـة 4.22بـأعلى متوسـط حسـابي بلـغ ) االسـتنتاج، إذ جـاء التفكير الناقـد على أبعاد اختبار  
ثم ، (3.75ط حسابي )بمتوسو  التفسير(، ثم جاء بالمرتبة الثالثة 4.02بمتوسط حسابي )  االستنباطالثانية  

 . (3.15جاء بالمرتبة الرابعة التقويم وبمتوسط حسابي )

( الستجابات الطالبات على Multivariate Ancova) المشترك المتعدد إجراء تحليل التباين  تمكما       
ام ر اسـتخد مـن أثـألفراد مجموعتي الدراسة، تبعًا لطريقة التدريس، وذلـك للتحقـق   التفكير الناقد أبعاد اختبار  

لـــدى أفـــراد عينـــة  التفكيـــر الناقـــد ، االعتياديـــة( علـــى أبعـــاد مهـــارات حـــل المشـــكالت ســـتراتيجيات التـــدريس )إ
 ( يوضح نتائج هذا التحليل.6الدراسة، والجدول )

(: تحليل التباين المشترك متعدد المتغيرات التابعة الختبار أثر طريقة التدريس على استجابات  6جدول )
 التفكير الناقد لكل بعد من أبعاد اختبار عينة أفراد ال

 مستوى الداللة     ( Fقيمة ) متوسط المربعات (dfدرجات الحرية ) مجموع المربعات البعد  مصدر التباين 

 طريقة التدريس

 3.582هوتلنج=

 63.277ف= 

        0.000* 189.682 18.965 1 18.965  االستنتاج

        0.000* 172.242 16.998 1 16.998 االستنباط 

 التفسير

 التقويم

14.264 

12.873 

1 

1 

14.264 

12.873 

134.647 

110.425 

*0.000        

*0.000 

 االختبار القبلي

 

        0.915 0.092 0.009 1 0.009  االستنتاج

        0.876 0.000 0.000 1 0.000 االستنباط 

 0.003 التفسير

0.005 

1 

1 

0.003 

0.005 

0.018 

0.012 

0.911        

0.675 
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 التقويم

   0.096 55 5.654  االستنتاج الخطأ 

   0.126 55 6.268 االستنباط 

 التفسير

 التقويم

0.316 

0.269 

55 

55 

0.094 

0.082 

  

    58 26.468 االستنتاج  المجموع

    58 24.867 االستنباط 

 التفسير

 التقويم

20.005 

18.432 

58 

58 

   

 

 التفسـير، سـتنباط،، االاالسـتنتاجبلغت ألبعـاد االختبـار الـثالث ) (F( أن قيمة )6ل )الجدو يتبين من        
(، 0.000(، ومســتوى الداللــة بلغــت)110.425،  134.647، 172.242، 189.682( علــى التــوالي )التقــويم

 لــى فقــرات ع التــدريس لطريقــة تعــزى ( α ≤ 0.05ممــا يشــير إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد )
 د االختبار الثالث، كل على حدة، ولصالح مجموعة الدراسة التجريبية ذات المتوسط الحسابي األعلى.أبعا

لـدى  التفكيـر الناقـد فـي تحسـين مهـارة  حـل المشـكالت  إسـتراتيجّيةولمعرفــة فاعلية التــدريس باســتخدام       
(، وكانـت 2)Eta Square ا ع إيتـباسـتخدام مربـ األثـر، تّم حساب حجـم  الثاني الثانوي طالبات الصف 

 التفكيــر الناقــد فـي تحســين مهــارة  حــل المشــكالت  إســتراتيجّية( ،  وحجـم تــأثير 2 (نتـائج مربــع معامــل إيتــا
 ( :7، كما في جدول )الثاني الثانوي لدى طالبات الصف 

 كالتالمشـ حـل  إسـتراتيجّية( ، وحجم تأثير التـدريس باسـتخدام  2  ((: نتائج مربع معامل إيتا7جدول )
 . الثاني الثانوي لدى طالبات الصف  التفكير الناقدفي تحسين مهارة 

 حجم التأثير (EtaSquare ) 2معامل  (Eta) معامل  المقارنة

االختبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
 القبلي*المجموعة

 قليل 0.0249 0.158
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ــتخدام دريس ( أن أثـــر التـــ7يتضـــح مـــن جـــدول )           ــتراتيجّيةباسـ ــرًا فـــي  حـــل المشـــكالت  إسـ ــان كبيـ كـ
؛ حيـث  بلغـت قيمـة الثـاني الثـانوي لطالبـات الصـف  اإلنجليزيـةفـي مقـرر اللغـة    التفكير الناقد تحسين مهارة  

( لالختبار البعدي ألفـراد المجموعـة التجريبيـة مـن أفـراد العينـة، وهـذا يعنـي أّن 2( )0.8482معامل إيتا)
التفكيــر اين فــي أداء أفــراد الدراســة )المجموعــة التجريبيــة( البعــدّي علــى اختبــار مهــارة التبــ % ( مــن84.8)

ا يشـير إلـى فاعليـة توظيـف   الناقد  فـي تحسـين  حـل المشـكالت  إسـتراتيجّيةعائد لمتغير طريقـة التـدريس؛ ممـّ
 .الثاني الثانوي لطالبات الصف  اإلنجليزيةفي مقرر اللغة  التفكير الناقد مهارة 

 نتائج الدراسة اقشة من
"  مناقشة        على  ينص  الذي  الدراسة  سؤال  استخدام  نتائج  أثر  في    إستراتيجّيةما  المشكالت  حل 

 ردن؟. في األ الثاني الثانوي لدى طالبات الصف  اللغة اإلنجليزيةفي مبحث تنمية التفكير الناقد 
د       متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  الضابطة  رجات  أظهرت  المجموعتين 

، وذلك لصالح المجموعة  اللغة اإلنجليزيةفي مبحث    التفكير الناقد الختبار  والتجريبية في التطبيق البعدي  
 . التجريبية

 وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى األسباب اآلتية:
قيامهم  خالل حل المشكالت على المتعلمين  وجعلهم محور العملية التعليمية من  إستراتيجّية تركز .1

 على  والقدرة ،مهارات التفكير الناقد  وتنمية مأفكاره بتطوير وتسهمباألنشطة وبنا المعرفة بأنفسهم،  
 .واالستنتاج واالستنباط والتقويم التفسير

 الطالبات  تفكير إثارة في تسهم  ألنها   حل المشكالت تنمي مهارة التفكير الناقد،  إستراتيجّية .2
  العالقة  ذات  المعلومات  بين والربط تعليمية، وأدوار  بأنشطة نامهقي خالل من نفهمه وتحسين

 الطالبات  أمام الفرصة إتاحة على ستراتيجّيةاإل تعملكما   ،والتنبؤ التفسير على والقدرة ،المشتركة
 واستكشاف الصفية، المناقشات  في  الفعالة المشاركة للطالبات  تتيح  فهي التعاوني، للعمل

 على والقدرة بالنجاح  ن شعورهم الى أدى مما جديدة، مواقف في هاتطبيق و  والبيانات  المعلومات 
 . نبأنفسه  الطالبات مما عزز ثقة  نجازإلا

حل المشكالت يعتمد على إعداد مواقف تعليمية مثيرة للتفكير،    إستراتيجّية إن التدريس باستخدام   .3
التفسي  وتقديم  المالحظات،  وإبداء  للمناقشة  للطالبات  الفرصة  يتيح  و مما  المعلومات رات  ربط 

 . وتحليلها مما يثير دافعيتهن نحو التعلم
 لدى الطالبات، التفكير مهارة في تنمية  وأنشطة أمثلة من قدمهت  وما حل المشكالت  إستراتيجّيةإن  .4

 والوصول  مقنعة، وإعطاء تفسيرات  ،استنتاجات  إلى الصحيحة، والوصول غير العالقات  وتحديد 

االختبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
 البعدي*المجموعة

 كبير 0.8482 0.921
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وإصدار    اقتراحات  إلى أثناء المعرفة تبادلو  ،اماألحكوحلول  الطالبات   األنشطة ممارسة بين 
من الصفية   القرارات  وصياغة ،وتصنيفها معلومات ال وتجميع المتعلمين استفسارات  المختلفة 
 تتضمنه  وما كلية، بصور المواقف التعليمية  رؤية إلى ذلك أدى ،النتائج إلى والوصول  ،ونقدها

 المجموعة التجريبية.  أفراد  لدى الناقد  التفكير تنمية لىإ أدى الذي األمر وعالقات، من مفاهيم

كـان كبيــرًا فـي تحسـين مهــارة  حــل المشـكالت  إسـتراتيجّيةأن أثـر التــدريس باسـتخدام  وأظهـرت النتـائج
ــد  ــر الناقـ ــرر  التفكيـ ــي مقـ ــة اإلنجليزيـــةفـ ــف  اللغـ ــانوي لطالبـــات الصـ ــاني الثـ ــل الثـ ــة معامـ ــت قيمـ ــث  بلغـ ؛ حيـ

ــا) ــي أّن لالخت( 2( )0.8482إيتــ ــذا يعنــ ــة، وهــ ــراد العينــ ــة مــــن أفــ ــة التجريبيــ ــراد المجموعــ ــار البعــــدي ألفــ بــ
التفكيــر % ( مــن التبــاين فــي أداء أفــراد الدراســة )المجموعــة التجريبيــة( البعــدّي علــى اختبــار مهــارة 84.8)

ا يشـير إلـى فاعليـة توظيـف عائد لمتغير طريقـة التـدريس  الناقد  ن تحسـي فـي حـل المشـكالت  إسـتراتيجّية؛ ممـّ
 .الثاني الثانوي لطالبات الصف  اللغة اإلنجليزيةفي مقرر التفكير الناقد مهارة 

فرصة للقيام بعمليات  الطالبات  ت أعط حل المشكالت   إستراتيجّيةوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن 
الموقـف بيعـة البحث والتأمل واالستقصـاء والتحليـل لكافـة المعلومـات المتـوافرة، وذلـك لتحديـد واسـتخالص ط

 تشـكيلها وإعـادة الموضـوعات، فـي والتعمـق التبصـر فـي الطالبـات  خبـرة مـن المشكل وأبعاده، وهذا ما يزيـد 
 أجزائها. بين القائمة فهم العالقات  بعد 

إبراز  على الطالبات  لألفكار، وتحفيز الذاتي على التقويم ت ساعد  حل المشكالت  إستراتيجّيةكما أن  
 العالقات،  إدراك المختلفة من خالل الناقد تنمية مهارات التفكير  و ،  تبريرها بعد  بها أفضل الحلول، واالقتناع

األفكـار  واسـتنباط ،، وتحديد مـواطن القـوة والضـعف، واتخـاذ دور نشـط فـي صـنع القـرارات الملخصات  وعمل 
 لومـات المقارنـات للمع ووضـع حلـول مقترحـة، وعمـل ، ووضـع االفتراضـات الالزمـة،واألجزاء المهمة للـدرس

 بـين التـرابط فرصـة ممـا أتـاح وتفسـير النتـائج، والوصـول إلـى الحـل األمثـل للمشـكلة،  مـن خـالل العالقـات،
 لدى الطالبات. الناقد التفكير  ومهارات  المعرفية العمليات 

 والمقترحات التوصيات

 بما يأتي: ا توصلت إليه الدراسة من نتائج، يوصي الباحثانفي ضوء م

حـل المشـكالت  إسـتراتيجّيةذه الدراسـة وتطبيقهـا لالسـتفادة مـن توظيـف ائج هـمن الممكن األخـذ بنتـ .1
 .اللغة اإلنجليزيةفي تدريس 

  اللغــة اإلنجليزيــةج احــل المشــكالت فــي المنــاهج المدرســية بشــكل عــام، ومنهــ إســتراتيجّيةتضــمين  .2
 عملية التدريس. ءبشكل خاص، ليستفيد منها المعلمون والمعلمات أثنا
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، التحليلـي كـالتفكير أخـرى  متغيـرات  فـيحـل المشـكالت  إسـتراتيجّية أثـر إلـى لتعـرفل دراسـة إجـراء .3
 .والتفكير اإلبداعي، واالتجاهات 

 الـدروس إعداد  في تطبيقها من ليتمكنّ  ،حل المشكالت  إستراتيجّية خطوات  على المعلمات  تدريب  .4
 .التعليمية
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