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  استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوني باحلاسوب 
  يف تنمية مهارات التفكري الناقد 

 :مستخلص البحث
 استراتيجية التعلم التعاوني بالحاسوب في تنمية فاعليةهدف البحث تعرف 

. لرحمنمهارات التفكير الناقد لدي طالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد ا
 .طالبة يدرسن مقرر تقنيات التعليم) ٣٦(علي عينة تألفت من من خالل تطبيقها 

في تنمية مهارات ) ٠,٠٥= a( ذات داللة إحصائية افروق  هناكوتوصل البحث إلى أن
تعزى ،  نورة بنت عبد الرحمناألميرةالتفكير الناقد لدى طالبات كلية التربية بجامعة 

تبني  ضرورةبأوصي البحث كما  .الستخدام استراتيجية التعلم التعاوني بالحاسوب
مقرر الربط دائما بين و .البات، وتنميتها لدى الطالتفكير الناقد في التدريسمهارات 

وتدريسها، وبين تنمية مهارات التفكير الناقد، والتركيز على األمور التي تقنيات التعليم 
لتعاوني  التعلم ااستخدامكما أوصي البحث بضرورة .تثير مستويات التفكير العليا

 ن وتشجيعه،للمعلمات وعقد دورات تدريبية ،الكثير من المقررات في تدريس المحوسب
  .على استخدام األساليب الحديثة التي تمنح المتعلم فرصة للمشاركة اإليجابية أثناء التعلم

Abstract: 
The current research aims to identify the impact of the 

cooperative computer learning strategy in developing the critical 
thinking skills of the students in the college of Education at 
Princess Noura Bint Abdul Rahman University. The research 
applied to a sample of (36) students studying the teaching 
techniques' course.. The research reached the following results as 
there are statistically significant differences (a = 0.05) in the 
development of critical thinking skills among the female students 
in the College of Education at Princess Noura Bint Abdulrahman 
University, due to the use of cooperative computer learning 
strategy. The current research recommended adopting the critical 
thinking skills in teaching and developing it among the students. 
Also, linking between the techniques of teaching course, and the 
development of critical thinking skills, focusing on things that 
raise the levels of higher thinking. The research also 
recommended the use of collaborative learning in the teaching of 
many courses, presenting training courses for teachers, and 
encourage them to use recent methods that provide the learner 
with an opportunity to participate positively during learning. 
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  :المقدمة
 ،المجاالتيتميز العصر الذي نعيشه بالتطورات السريعة المتالحقة في جميع 

روفه وحاجاته مع هذه التغيرات  قادر علي تكييف ظإنسانوهذا التغير يحتاج إلي 
يقع علي  و.التغيراتى يكون قادرا علي مسايرة هذه ـدث حتـالتطورات التي تحو

وبالتالي  .القادر علي تطوير ورقي المجتمعالبشري  لعاتق التربية مسئولية تطوير العق
المعارف إلي ل د مقصورة علي نقـم تعـددت فلـ ازدادت وتعيمـالتعلفان أهداف 

جميع ل أصبحت تتناوـل  ب،دودةـالمحارات ـض المهـ أو تدريبهم علي بعطالبال
 التدريس استراتيجيات ومن ثم ظهرت محاوالت في تطوير ،إبعاد الشخصية اإلنسانية
يمكن أن يلعب دورا وهذا مناهج المواد العلمية بصفة عامة لتحقيق أهداف التعليم و

ور المتالحق الذي ـريع والتطـر السـ في إعداد الفرد إعدادا يتناسب مع التغيمهماً
  . مختلف نواحي الحياةيشهده العصر في

 العالم يشهد قفزات سريعة وتطورات تكنولوجية كبيرة غزا بها جميع أنوبما 
ها ومظاهرها المتعددة ر يصو–المجاالت المعرفية والعلمية، فقد أصبحت التكنولوجيا 

ولعل الزخم  .من حياة المجتمعات العصرية  جزءا ال يتجزأ–وتطبيقاتها العملية العديدة 
ولية البحث  هذه التطورات حملت التربويين مسئ الهائلة التي تبعتوالمعلوماتالمعرفي 

عن أفضل الطرائق والوسائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية لجذب اهتمام الطلبة وحثهم 
 ممثلة بالحاسوب واالنترنت وما – وتعد تقنية المعلومات .علي تبادل اآلراء والخبرات

لبيئة التعليمية من أنجح الوسائل التقنية التي وفرت ا –يلحق بهما من وسائط متعددة 
   .)٢٠١٢ الكبيسي،(الثرية 

هذا ما دعا إلحداث تغيير علي دور المعلم والمدرسة في عصر التكنولوجيا، 
 الفرصة للطالب للمشاركة في العملية التعليمية إتاحةبحيث أصبح التركيز علي 

لتقنية والتكنولوجية في التعليم والتعلم واالعتماد علي الذات للتعرف علي الوسائل ا
وتزويد الفرد بمهارات البحث الذاتي المقنن واستخراج المعلومة الالزمة باستخدام 

 ،أرشيدبني (الحاسوب وشبكة االنترنت بكل كفاءة وفعالية لمجابهة تحديات العصر 
٢٠٠٢(.  

 ،ستراتيجياتهبدأ التربويون في إعادة النظر في فاعلية طرائق التدريس واولقد 
كرد فعل لما حدث في السنوات األخيرة في مجال التربية والتعليم وبيئات التعلُّم 
والمتعلمين، وعناصر العملية التربوية، من حيث ازدياد عدد المتعلمين، والتغيرات التي 
فرضتها االتجاهات التربوية الحديثة في عصر المعلوماتية من اهتمام بالمعلم كمحور 

لتعلُّمية، إلى االهتمام بالمتعلم باعتباره فرداَ عوضاً عن كونه رقماً بين مجموعة للعملية ا
كل ذلك من أجل رفع مستوى التحصيل العلمي لدى ). ٢٠٠٢الحيلة، (من المتعلمين 
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. المتعلمين، نظراً ألهميته ولما يترتب على نتائجه من قرارات حاسمة في حياتهم
كتساب المعرفة وعمليات الفكر والعواطف المختلفة والتحصيل في إطاره الواسع يشمل ا

حركية، وجميعها من عوامل تكوين  بما في ذلك االتجاهات والقيم والمهارات النفس
شخصية الفرد كما يحدد التحصيل إلى درجة غير قليلة القيمة االجتماعية واالقتصادية 

قب المؤسسات للفرد، ويحرص كل مجتمع على التحصيل ويعطيه أهمية بالغة، ويرا
الخور، (التربوية ويحاسبها على ما أحرزته وتحرزه من نوعية المتخرجين منها 

  ). ٢٠٠٥؛ الحيلة، ٢٠٠٣
لذلك، بدأ البحث عن استراتيجيات تدريسية خاصة تجعل المتعلم عنصراً فاعالً 

التي أصبحنا نعيش فيها، أو تطوير الستراتيجيات معروفة لتكون " القرية الصغيرة"في 
وجاء التعلُّم التعاوني بأشكاله المطورة والذي يعني ترتيب الطلبة في . ثر فاعليةأك

مجموعات، وتكليفهم بعمل أو نشاط يقومون به مجتمعين متعاونين، في أجواء مريحة 
 ويعد التعلُّم التعاوني .خالية من التوتر والقلق، ترتفع فيهم الدافعية إلى أقصى حد ممكن

  دريس التي جاءت بها الحركة التربوية المعاصرة،  التاستراتيجياتإحدى 
  التحصيل الدراسي للطلبةمستوى التي أثبتت البحوث والدراسات أثرها اإليجابي في 

(Ghaith, 2003; Cooper, et. al., 1999) . ويقوم على تقسيم الطلبة إلى
 مجموعات صغيرة تعمل معاً من أجل تحقيق هدف، أو أهداف تعلمهم الصفي بدرجة

، ذلك  على المربين والمعلمينة بجديدت ليسستراتيجية االهإن مثل هذ. عالية من اإلتقان
ي كواحد من نشاطاتهم التعليمية المختلفة من وقت آلخر، زمرأنهم يستخدمون التعلُّم ال

والمشكلة التي تبرز باستمرار في هذا األسلوب، اعتماد أعضاء المجموعة على طالب، 
لعمل، ولكن ما جاء به التعلُّم التعاوني هو في إيجاد هيكلية تنظيمية أو طالبين ليؤديا ا

لعمل مجموعة الطلبة، بحيث ينغمس كل أعضاء المجموعة في التعلُّم وفق أدوار 
واضحة ومحددة، مع تأكيد أن كل عضو في المجموعة يتعلم المادة التعليمية ويتقنها إلى 

  ). ٢٠٠٤القلقيلي، (حد ما 
 نشاط تعليمي (Cooper, et. al., 1999)تعاوني كما يراه إن التعلُّم ال

تعلُّمي يتم تنظيمه ليصبح معتمداً على تركيب اجتماعي متبادل للمعلومات بين المتعلمين 
 عن تعلُّمه، ويتم تحفيزه لزيادة تعلُّم مسئوالفي مجموعات، حيث يكون كل متعلم 

التعلم ضمن : أنه) ٢٠٠٢" (يلةالح"المشار إليه في " جونسون"اآلخرين، بينما يرى 
يوكل المعلم أدوار غير ثابتة ألعضاء المجموعة ) ٦- ٢(مجموعات صغيرة من الطلبة 

لخ، إ ...القائد، والقارئ، والملخص، والمصوب، والمسجل، والمشجع: الواحدة منها
ويقوم كل فرد بأداء دوره على أكمل وجه، وهذه األدوار متغيرة بين أفراد المجموعة 

احدة، وبذلك تتحقق المشاركة من جميع أعضاء المجموعة بشكل تبادلي بحيث يسمح الو
، لرفع مستوى كل فرد وتحقيق اً وبفاعلية، ومساعدة بعضهم بعضمعاًللطلبة بالعمل 
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الهدف التعليمي المشترك، ويقوم أداء الطلبة بمقارنته بمحكات معدة مسبقاً، لقياس مدى 
اء المهمات الموكلة إليهم، وتتميز هذه المجموعات عن تقدم أفراد المجموعة في أد

  . غيرها بسمات وعناصر أساسية
فيها الطالب ل م الصفية التي يعاإلستراتيجيةشير مفهوم التعلم التعاوني إلى وي

مجموعة بإنجاز ّل  وتقوم ك تتكون من ثالثة أعضاء فأكثر،،ضمن مجموعات صغيرة
 ء بناءى أعضاء المجموعة التعزيز المناسبويتلق، مهمات محددة لتحقيق هدف محدد

 (Webb, 1984). مجموعاتهمعلى أداء 

 لدى األكاديميةفقد زاد من إيجابية النظرة ، وللتعلم التعاوني فوائد سلوكية
الضبط الخارجي إلى ضبط داخلي ل وتحو، مجموعة الطلبة ذوي الصعوبات التعليمية

والتعلم التعاوني  )١٩٩٩في، الوق(مجموعات  سواء أكانوا أفرادا أو، عند الطلبة) ذاتي(
ل مما يجع، وإقامة عالقات إيجابية فيما بينهم، ضمن فريقل يدرب المتعلمين على العم

  .المعلوماتل وتباد، تشجع على التعاون، عملية التعلم عملية اجتماعية
ولربط التقدم العلمي والتكنولوجي باإلضافة لتطوير استراتيجيات التدريس 

فالحاسوب أحد التقنيات . أهمية دمج الحاسوب الستراتيجيات التدريس التقليديةظهرت 
خذ ور بسرعة خالل السنوات األخيرة وأالحديثة األكثر استخداما واألكثر تطورا، حيث تط

وقد دخل الحاسوب في مختلف مجاالت . يحتل مكانة الصدارة بالنسبة للعلوم األخرى
 من ضرورات الحياة العلمية مباشرا وأصبح ضرورة حياة اإلنسان، وأثر فيها تأثيرا

ولم يبق استخدامه حكرا على . والعملية وعامال أساسيا من عوامل اإلنتاج البشري
  . الصناعة بل أصبح واسع النتشار في كل المجاالت وتعي ليشمل كافة العلوم البحثية
يم فقد ويعد الحاسوب ثمرة من ثمار التكنولوجيا في مجال التربية والتعل

استطاع أن يحدث صدي هائال بين أوساط المربين عند إدخاله إلي التربية وعده البعض 
إن الحاسوب تقنية  .بمثابة ثورة عي التربية التقليدية بكافة صفاتها وطرقها التقليدية

تختلف عن جميع التقنيات األخرى فقد طور ليسهل أعباء اإلنسان العقلية والجسدية فهو 
ف اإلنسان وعقله وأسلوب تفكيره وحيث أن العملية التعليمية لها عالقة امتداد ألطرا

 في هذه العملية منذ نشأته باألسلو فقد بدأ التفكير في استخدام ،قوية بعقل اإلنسان
 قررات الدراسية عن طريق الحاسوب إلىحيث قامت بعض الجامعات بتقديم بعض الم

 المنهج الدراسي في الدول أصبحيمية حيث  فقد انتشر في كثير من المؤسسات التعلاآلن
 استراتيجية دمج من خالل ذلك تم .)٢٠٠٨ ،سالم(المتقدمة والنامية علي حد سواء 

علم التعاوني بشكل  يتم االستفادة من مزايا التحتىالحاسوب تقنية التعلم التعاوني ب
  . للطالب الذي هو محور العملية التعليميةمحوسب فيصبح أثر فعالية
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 تتمثل في كيفية تزويد مهمةالمؤسسات التعليمية تجد نفسها أمام قضية  نإ
النشء بثقافة علمية تمكنهم من مالحقة ومتابعة التزايد المستمر في المعرفة العلمية، 

 حيوية ذلك إليليس فقط متلقياً للمعلومات يقوم على حفظها واسترجاعها، بل يمتد 
قصي والتحليل وحل المشكالت وتطور في العادات تعتمد على االستكشاف والتالتي التعلم 

والمهارات العقلية، واستخدام عمليات العلم في المواقف الحياتية المختلفة، التعامل مع 
تنمية مهارات التفكير فالمتغيرات المحيطة وضبطها والتخطيط والمتابعة والتقويم ولهذا 

الهائل في المعرفة العلمية بكل ضرورة في العصر الحالي ألن هذا العصر يتميز بالتطور 
 ،فروعها حتى أصبحت التطورات العلمية في شتى مجاالت الحياة متصارعة ومتالحقة

لذلك فإن الدولة التي ال تستطيع إعداد األفراد القادرين على مسايرة هذه التطورات ال 
 وتنمية يمكنها اللحاق بركب الحضارة والتقدم، ومن هنا يأتي ضرورة االهتمام بالتفكير

مهاراته المختلفة لدى الطالب في كافة المراحل التعليمية حتى نتمكن من إعداد جيل 
مفكر ومبدع يستطيع مسايرة العصر الحالي بتطوراته ومستحدثاته ومتغيراته، فمهارات 
التفكير تساعد الطالب على مالحقة التطورات الحديثة، واالختيار الجيد للبدائل المطروحة 

 ,Dinkelman( ار المناسب لكل موقف يواجهه في حياته اليوميةواتخاذ القر
2002(.  

 امطلب يعد بل المعاصر، التعليم في ارئيس اموضوع الناقد التفكير أصبحلقد 
 العمليات من بسلسلة ترتبط الناقدة تاالقدر الفرد فامتالك الشخصي، للتوافق امسبقً

 البدائل، حاواقتر امنطقي وتحليلها البيانات ومعالجة المشكالت، وحل التذكر، مثل العقلية،
 ومستوياتهم العمرية، فئاتهم عن النظر بغض المجتمع فئات لجميع ارئيس امتطلب يعد ذإ

 في مستقالً يكون تاالقدر تلك يمتلك الذي فالفرد ووظائفهم أعمالهم واختالف الثقافية،
 االجتماعية لألنظمة اعيووا حياته في صائبة تاراقر اتخاذ علىا وقادر تفكيره

  ) ٤٧٦، ٢٠١٥، رزوقي( .وطنه في تاالتغير من وغيرها والسياسية واالقتصادية
 أن متطلبمن أهداف التدريس ال - بأنواعه المختلفة –وتعد تنمية التفكير 

 قياساعلة وقابلة للمالحظة وال التفكير منظومة معرفية متفإنيكتسبها الطالب حيث 
 يركز علي مساعدة الطالب في اكتساب األسلوب العلمي في نأكي يتحقق فالبد ول

  .)١٩٩٩ ،زيتون(التفكير والتركيز علي طرق العلم وعملياته 
كما تُعد مهارات التفكير بمثابة األدوات التي يحتاجها الطالب حتى يتمكن من 
التعامل بفاعلية مع أي نوع من أنواع المعلومات أو المتغيرات التي قد تظهر في 

 مساعدتهم على مهماًا من التفكير لدى الطالب نمي المستويات العليت ولكي ،مستقبلال
 التي تشير إلي الوعي والتحكم بما نمتلكه من قدرات الناقدالتفكير  اكتساب مهارات

 لذا يعد امتالك هذه ،واستراتيجيات ومصادر ووسائل نحتاجها ألداء المهام بفاعلية أكثر
اً وضرورياً ومطلباً تربوياً يسعى المربون إلى تنميته لدى الطالب المهارات هدفاً تعليمي
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في عصر االنفجار المعرفي والتكنولوجي وخاصة في مجاالت العلم والتكنولوجيا 
  )٢٠١٣أحمد عودة وحكم رمضان، (والمعلوماتية واالتصاالت 

 ،ن العناية بتفكير المتعلم تعني تقديم األنشطة التربوية الممتعة والمشوقةإ
طة التربوية سواء أكانت أنشطة فردية أم جماعية فإنها تحث الفرد أن ـفبعض األنش

ذلك النشاط بمشاركة المجموعة ل اط أو إثبات قدرته على حـالنشل جهده في حل يبذ
إن توفير أنشطة إضافية أو إثرائية تكون مشوقة ـذلك فـ ل،تحقيق الذاتل وذلك من أج

على تنمية ل تربوي يريد أن يعمـل رورة لكـبح ض أص،ومرتبطة بالمادة التعليمية
ة أو االجتماعية أو ـواء العقليـرد سـة للفـية المتكاملـالتفكير وبناء الشخص

وتعد عملية تنمية التفكير الناقد لدى ). ٢٠٠٢ ،الهويدي (النفسحركيةاالنفعالية أو 
لحاجة الماسة لتطوير الحديثة لألنظمة التربوية نظرا لالمتطلبات واالهتمامات األفراد أحد 

  .اب المعرفةـي اكتسـاعدتهم علـ و مس،قدرات األفراد علي مواجهة التحديات الصعبة
  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

مهارات التفكير الناقد لدى طالبات كلية التربية تدني تتمثل مشكلة البحث في 
يم، وبخاصة أن  نورة بنت عبد الرحمن الالتي يدرسن مقرر تقنيات التعلاألميرةبجامعة 

 إضافة الدراسات المتعلقة باستراتيجيات التفكير الناقد في مجال التكنولوجيا بشكل عام،
؛ مما دفع كل خاصمجال التقنيات بش في – حسب اطالع الباحثة –إلى أن قلة الدراسات 

  :الباحثة إلى االهتمام بهذا الموضوع، وذلك من خالل محاولة اإلجابة عن السؤال التالي
 فاعلية استراتيجية التعليم التعاوني الحاسوبي في تنمية مهـارات التفكيـر        ما 

 ؟الناقد لدى طالبات كلية التربية

  :الدراسة هدف
 :عالج مستوى التدني في مهارات التفكير الناقد لدى الطالبات من خالل

        تحديد مهارات التفكير الناقد التي يمكن تنميتها من خالل اسـتراتيجية الـتعلم
 .وني بالحاسوبالتعا

 استراتيجية التعلم التعاوني بالحاسوب لتنمية التفكير الناقد لـدي   فاعلية تعرف
 .  جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن-طالبات كلية التربية 

  :الدراسة أهمية
  في هذا المجال– حسب اطالع الباحثة –ندرة الدراسات . 
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    جية التعلم التعاوني الحاسوبي يمكن أن تفيد المعلمين في تعرف فاعلية استراتي
 .في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطالب

           تقدم نموذجاً عملياً في التـدريس باسـتخدام اسـتراتيجية الـتعلم التعـاوني
  . للطالباتبالحاسوب

 التعـرف علـي    فـي  يساعدهم نظريبأساس  الباحثينالحالية  الدراسة تزود
 واألدبيـات  الدراسات علي البناء على ينالباحث تشجع و.مهارات التفكير الناقد

   .وتمحيصها ونقدها المرتبطة بها
   أنظار الطالب إلى أهمية استخدام التعلم التعاوني بالحاسوب في بـرامج           توجه

   .الكلية وتطوير أنفسهم أو أدائهم المهني والوظيفي
  :حدود الدراسة

 نورة بنت األميرةعينة من طالبات كلية التربية بجامعة  :اقتصرت الدراسة على
  .)هـ١٤٣٧-١٤٣٦(عبد الرحمن الالتي يدرسن مقرر تقنيات التعليم للعام الدراسي 

   : الدراسةفاهيمم
   :استراتيجية التعلم التعاوني بالحاسوب

 إعدادها تدريس مستندة علي برامج الحاسوب التي يشترك في استراتيجية
  .مجموعات تعاونية من الطالب لتحقيق هدف معين

   :كير الناقدالتف
أحكام قائمة بأنه عملية تبني قرارات و )٥٤، ٢٠٠٣ (عرفه عفانة وعبيد

المالحظة التي يتم مناقشتها بأسلوب علمي س موضوعية تتفق مع الوقائع وـ أسيـعل
ز أو المؤثرات الخارجية التي تفسد تلك الوقائع أو تجنبها الدقة أو ـن التميـبعيدا ع

على أنه  )٤٥، ٢٠٠١ (كما يعرفه قطامي .الذاتيةل امللعول محتمل تعرضها إلى تدخ
رد أو ما يقوم بأدائه ويتضمن قابليات ـيركز على ما يعتقد به الفل تفكير تأملي معقو"

ين الحقائق واالدعاءات ـوقدرات عن مهارة التمييز بين الفرضيات و التعميمات وب
  ".وبين المعلومات المنقحة والمعلومات غبر المنقحة

نمط من أنماط التفكير يظهر الفرد القدرة  : إجرائيا بأنهلتفكير الناقدويعرف ا
الصحيح ل تنظيم األدلة والحجج والتنبؤ بالحل ف ما من خالـعلى تقييم مشكلة موق

وتبني قرارات وأحكام ل ي تساعد في تفسير الحـالذي يتضمنه واستنباط المعلمات الت
ل ة ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصـالذاتيـل ز والعوامـموضوعية بعيدا عن التحي
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ل من مهارات احتمالية الحـ ويتض،دـر الناقـاس التفكيـعليها المستجيب على مقي
  .التقييمو ، االستنتاج، التفسير،الصحيح

   :الخلفية النظرية والدراسات السابقة
  :استراتيجية التعلم التعاوني بالحاسوب

 الطاولة نفسها ليتحدثوا مع  الطلبة بجانب بعضهم علىجلوسالتعاون ليس 
بعضهم في قيامهم بإنجاز تعييناتهم الفردية، وهو ليس تكليف مجموعة من الطلبة 
بإعداد تقرير يقوم أحد طلبة المجموعة بالعمل كله، ويضع الطلبة اآلخرون أسماءهم 

 إن التعاون أكثر بكثير من كون الطالب قريباً من طلبة آخرين. على التقرير بعد إنجازه
جسدياً، أو مناقشة مادة تعليمية مع طلبة آخرين، أو مساعدتهم أو مشاركتهم في المادة 

عبد الرازق (التعليمية، وذلك بالرغم من أن كالً من هذه األمور مهم في التعلُّم التعاوني 
  .)٢٠٠١ ، خليل رضوان،سويلم

خذ مكانة نوع من التعلم الذي يأ"  بأنهفيعرفللتعلم التعاوني تعريفات كثيرة و
في بيئة التعلم حيث يعمل التالميذ فيها سويا في مجموعات صغيرة غير متجانسة تجاه 
إنجاز مهام أكاديمية محددة؛ لينجح جميع األعضاء في فهم المطلوب وإتمامه، ومن ثم 

أما التعلم التعاوني  ."يلمس التالميذ أن لكل منهم نصيبا في نجاح بعضهم البعض
عتمد على تقسيم التالميذ إلى مجموعات صغيرة ت استراتيجية ":يعرف بأنهفبالحاسوب 

 اعتماد إيجابي ا تالميذ في المجموعة ويكون فيه٧-٢غير متجانسة تتراوح من 
ومتبادل بين أفراد المجموعة لتحقيق أهداف مشتركة، فكل فرد في المجموعة مسئول 

 يقوم به من أجل عن نفسه وعن غيره في المجموعة حيث إن لكل فرد دورا يجب أن
نجاحه هو ومجموعته مع مساعدة غيره وتشجيعه؛ وذلك للحصول على المكافأة التي 

 وكل هذا يتم من خالل برنامج حاسوبي "سيشتركون فيها إذا أرادوا النجاح كمجموعة
  .)٢٠٠٢ ،وليد إبراهيم(

 في أن يتضمن مبادئ أساسية مهماً حقيقياً  حاسوبياوحتى يكون التعلُّم تعاونياً
  ): ٢٠٠٢؛ الحيلة، Cooper, et. al., 1999(تعلم المجموعات هي 

  . االعتماد المتبادل اإليجابي بين أفراد المجموعة الواحدة -
التفاعل المباشر المشجع بين أفراد المجموعة الواحدة ومـع أفـراد المجموعـات            -

   .بو ومع الحاساألخرى
  . المساءلة الفردية، والمسؤولية الشخصية -
  .  الخاصة بالعالقات بين األشخاص وبالمجموعات الصغيرةالمهارات -
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وقد أشارت نتائج البحوث التجريبية والميدانية إلى أهمية وفاعلية التعلُّم 
" سالفين"التعاوني بأنماطه المختلفة وأثره اإليجابي في تحصيل الطلبة، حيث أشار 

وني وآثاره اإليجابية في رفع إلى أهمية التعلُّم التعا) ٢٠٠٤" (القلقيلي"المشار إليه في 
تحصيل الطلبة بشكل عام، ورفع مستوى المشاركة والتعاون بين الطلبة، وإثارة حماس 

، إضافة اًالطلبة ودافعيتهم نحو المشاركة، وتحسن في عالقات الطلبة مع بعضهم بعض
إلى زيادة قدراتهم في االعتماد على النفس وتنمية شخصياتهم، ومساعدتهم في اتخاذ 
قراراتهم المطلوبة في حياتهم، وتقليل الحساسية بين الطلبة، وأن كل ذلك يؤدي 

  . ، وبالتالي زيادة التحصيل المفاهيم واستيعابهاللوصول إلى فهم مجموعة الطلبة كاملة
  مستوىاألثر الكبير للتعلُّم التعاوني في زيادةعلى ) ٢٠٠٢" (العازمي"وأكد 

 والموضوعات الدراسية والمستويات المعرفية العليا، التحصيل في مختلف مراحل التعليم
نفعالي كالشعور باآلخرين واحترامهم واالستماع إليهم وتقبل الفروق بين وفي البعد اال

هتمام بمصالحها وتقبل الطلبة في المجموعة، وإطاعة القوانين والوالء للجماعة واال
في البعد النفس حركي من حيث أثره ) ٢٠٠٤(في حين أكد القلقيلي . الطالب للمسؤولية

وأظهرت البحوث أن التعلم التعاوني يزيد من . قيام الطالب بالنشاطات والتجارب والحلول
تقدير الذات عند الطلبة وينمي العاطفة بين أعضاء المجموعة الواحدة والمجموعات 

لتي األخرى، وينمي اتجاهات الطلبة اإليجابية نحو أنفسهم ونحو المادة التعليمية ا
الطلبة ويقلل القلق عندهم،  كما أنه يزيد من اإلبداع والمشاركة لدى. تعلموها تعاونياً

  . (Cooper, et. al., 1999)ويؤدي إلى تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي 
في االستخدام الفعال بالحاسوب تتمثل وهناك مزايا أخرى للتعلُّم التعاوني 

 إضافة إلى تفاعل عدد (Alebiosu, 2001)ليمي لإلمكانيات من مواد وحاسوب تع
 المجموعات الصغيرة، إذ يتاح لكل فيكبير من الطلبة مع المواد التعليمية القليلة 

مجموعة جهاز حاسوب تعليمي مثالً في حين ال يتاح لكل فرد مثل هذا الجهاز في التعليم 
الهرش (في الصف الواحد التقليدي، وكذلك يفيد في التغلب على مشكلة األعداد الكبيرة 

ويخفف التعلُّم التعاوني من مسؤولية المعلم في إدارة الصف، إذ ) ٢٠٠٠ومقدادي، 
يعمل المعلم مع المجموعات الصغيرة التي تكون الصف منها بدالً من تعامله مع كل فرد 
على حدة، إضافة إلى مساعدة المعلم في التفاعل مع عدد أكبر من الطلبة، ويتيح له 

  ). ٢٠٠٤؛ القلقيلي، ١٩٩٨القصيرين، (خيص صعوبات التعلم لديهم تش
 التي ، فوائد التعلم التعاوني(Ghaith and El-Malak, 2004)وقد أكد 

تشمل زيادة استقاللية المتعلمين، وتحسين التفاعل بينهم، وإمكانية استخدامه في 
للمسؤولية الفردية صفوف متعددة المستويات وفي مواضيع متنوعة، إضافة إلى تعزيزه 

والجماعية، وتجنب الهيمنة من جانب أي عضو في المجموعة، وخلق القبول والفهم 
  . لدى المتعلمين وتطوير المهارات االجتماعية
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 بين المجموعات الصغيرة يا تنافسجامنه والتعلم التعاوني بالحاسوب يعد
ل عمل رد دور خاص يكمفّل لك. أفراد المجموعة الواحدة كفريق واحدل يعمو، المختلفة

فرد من أفراد ّل المجموعة إال إذا قام كل عمل وال يكتم، أفراد المجموعة اآلخرين
ّل كل وتحاو، بروح الفريقل فيتحقق بذلك مبدأ العم، إليهل المجموعة بالدور الموك

ل يتمثو .بحيث تنافس المجموعات األخرىل مجموعة أن تنهي مهمتها على وجه أفض
مع تقديم المساعدة ، المجموعاتّل وتعزيز أداء ك، المجموعاتل ة عمدور المعلم بمراقب

 .)٢٠٠٥ ،عبيدات (للمجموعات عند الحاجة
السيطلي،  (فتتمثل فيما يلي: بالحاسوب التعاونيهداف التعلم أأما عن 

٢٠٠١(:  
  نه يزيد منأ على ه فلقد برهن مطوروة مهمة،كاديميأ مهام في التلميذ أداءتحسين 

 ي ويفيد مع التلميذ ذو، بالتحصيلة ويغير المعايير المرتبطي،كاديمم األ التعلةقيم
 في  التحصيل المرتفع الذين يعملون معاًيوكذلك التالميذ ذو، التحصيل المنخفض

،  التحصيل المنخفضي بتعليم ذوالعالي التحصيل ي حيث يقوم ذوأكاديمية مهام
 أن على المرء مهمة مهارات هذ وه،التلميذ مهارات التعاون والتضافر ن يتعلمأو

   .ايكتسبه
 وعلى كل منهم  ماةنجاز مهمتعويد التالميذ على العمل مع بعضهم البعض إل 

 إلى المجموعةبحيث تصل ،  ومساعدتهم على التعلماآلخرين، ة معاونةمسئولي
فكل تلميذ ال يكون مسئوال فقط عن تعلمه هو ولكنه مسئول كذلك ، المطلوباإلنجاز 
  .المجموعة أفراد باقي عن تعلم

 ليتمكن من الحصول على التعليمية العملية في الطالب ةالعمل على مشارك 
، ودوافعه، وحاجاته، ة وتقدير طبيعته النفسيةبنفسه مع االهتمام بمعرف المعلومات

والتفاعل بين التالميذ ، الجماعي للعمل المناسبة الفرص ةوتهيئ، وقدراته ،وميوله
   .ة وتكوين حقائق مشترك،الصعاب لمواجهة

 فتتمثل في  بالحاسوب للتعلم التعاونيةساسيالعناصر أو المكونات األأما عن 
 أنهموفيه يدرك الطالب ، Positive interdependenceاالعتماد اإليجابي المتبادل 

 ة ينجح إال إذا عمل مع بقين الطالب ال يستطيع أنأمشاركون جميعا في هذا التفاعل و
 ومسئول عن عمل ، أن كل فرد مسئول عن عمله"جونسون"يرى  و،أعضاء المجموعة

غيره في المجموعة وأي تقصير من أحدهم يؤثر على المجموعة ككل أي الكل للفرد 
 لتشجع على ؛ أو بأخرىةعلى المعلم أن يخصص مكافأة كحافز بطريق و.والفرد للكل

 وال تكون ، وعلى تعاونهم مع بعضهم البعض،أفراد المجموعةأسلوب العمل بين 
ينبغي على المعلم  و.المكافأة على العمل الفردي داخل المجموعة بل للمجموعة ككل



 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الثالث  الجزء١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٧٥٧-

 األمر الذي يساعد على توفير ،تحديد المهام واألدوار ونوع المهمة وحجم المجموعة
دام الحاسب للقيام بجميع المهام  استخ وإتقان.وخلق الترابط العضوي بين الزمالء األلفة

 التخطيط :ىالمرحلة األول :علم التعاوني من خالليمكن تنفيذ الت و. للطالبالمكلفة
 المراقبة : المرحلة الثالثة.م واالعتماد المتبادلا المهتنظيم :المرحلة الثانية .واإلعداد
  .)٢٠٠٠ ،الغنام(التقويم : المرحلة الرابعةو .والتدخل

  : ما يليناولت التعلم التعاوني ت التيراساتدومن أهم ال
هدفت إلى تعرف فعالية التدريس باستراتيجية التعلم       ): م٢٠٠٠(دراسة محرز الغنام     -

التعاوني في التحصيل وتنمية عمليات العلم األساسية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي 
 الخـامس    الصف من تالميذ صعوبات التعلم في مادة العلوم، وتم اختيار عينة الدراسة          

ـ ذوي صعوبات التعلم في مادة العلوم، وقد استخدم الباحث اخت          ارا تحـصيليا لقيـاس     ب
التحصيل لدى التالميذ، وأعد دليل المعلم وفق االستراتيجية المقترحة، واختبار عمليات           
العلم األساسية لقياس سبع عمليات أساسية هي المالحظة، الوصف، التصنيف، التفسير، 

 الدراسـة تفـوق تالميـذ المجموعـة          هذه  نتائج ، وكان من  تنبؤ، االستدالل، القياس  ال
التجريبية على تالميذ المجموعة الضابطة في كل من تحـصيل المعلومـات واكتـساب            
عمليات العلم األساسية موضع الدراسة، وهذا يدل على فعالية التـدريس باسـتراتيجية       

تالميذ الصف الخامس ذوي صعوبات التعلم في       لدى   التعلم التعاوني في زيادة التحصيل    
  .مادة العلوم، وفي تنمية عمليات العلم األساسية

هدفت إلى تعرف أثـر التـدريس باسـتخدام الـتعلم          ): م٢٠٠٢(دراسة سيد حمدان     -
 تكونت عينة   ،التعاوني في تحصيل تالميذ الصف الرابع في مادة الفقه وفي أدائهم فيها           

تلميذا، ومجموعة تجريبية مكونة مـن      ) ٥٠(ة مكونة من    الدراسة من مجموعة ضابط   
مصاغة بطريقة التعلم التعاوني مع مرشد    تلميذا، وقد أعد الباحث نماذج الدروس     ) ٥٠(

 في مادة الفقه، وبطاقة مالحظة لقياس مستوى أداء التالميـذ      ا تحصيلي االمعلم، واختبار 
 الدراسة وجود أثر واضـح       هذه ئجمن أهم نتا  كان  و،  في المتطلبات العملية لمادة الفقه    

وإيجابي ألسلوب التعلم التعاوني في زيادة التحصيل قياسا باألسلوب التقليدي وكذا فـي        
  .تحسين أداء التالميذ

 فعالية التعلم التعاوني في إكـساب       تعرفهدفت إلى   ): م٢٠٠٤(دراسة محمد الليثى     -
ات االجتماعية وتكونت عينـة  المهارات االجتماعية والتحصيل الدراسي في مادة الدراس      

تلميذا وتلميذة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي واستخدم الباحـث           )٦٠ (الدراسة من 
بطاقة تقدير للمهارات االجتماعية من إعداد الباحث واختبار التحـصيل الدراسـي فـي       

 الدراسـة أن للـتعلم      هـذه  أهم نتائج ،وكان من   الدراسات االجتماعية من إعداد الباحث    
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لتعاوني فعالية أكثر من الطريقة المعتادة في إكساب المهارات االجتماعية والتحـصيل            ا
  .الدراسي في مادة الدراسات االجتماعية

هدفت إلى معرفة تـأثير الـتعلم معـا    : )Ghazi, Ghaith: 2003( دراسة غازي -
 ثانيـة،   في اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبيـة يكنموذج للتعلم التعاوني في التحصيل القرائ    

يف اإلحساس بالعزلة المدرسية لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة            فوتقدير الذات، وتخ  
طالبا قسمت إلى مجموعتين مجموعـة       )٥٦(ببيروت، وشارك في الدراسة عينة بلغت       

وجود فروق دالة إحصائيا بـين  :  الدراسةنتائج، وكان من    تجريبية، ومجموعة ضابطة  
ية والضابطة في التحصيل الدراسي فـي اللغـة         متوسطي درجات المجموعتين التجريب   

عدم وجود فروق دالة إحـصائيا بـين         و .اإلنجليزية لصالح طالب المجموعة التجريبية    
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي في مقياسـي         

  .تقدير الذات، واإلحساس بالعزلة المدرسية
هدفت إلى بيان فاعلية تدريس القواعد النحويـة        ): م٢٠٠٦(دراسة محمد الحسيني     -

باستخدام استراتيجية البحث الجماعي التعاوني في التحصيل الدراسي، وصـحة األداء            
اللغوي الكتابي لطالب الصف الثاني الثانوي األزهري، واشتملت أدوات الدراسة علـى            

، كما  )ستوى الجملة على م ( اختبار في تحصيل القواعد النحوية، واختبار األداء الكتابي       
أعد الباحث دليل المعلم لصياغة الموضوعات المقررة في النحو وفـق االسـتراتيجية             
المقترحة، وكتاب للطالب، وكانت عينة الدراسة من طـالب الـصف الثـاني الثـانوي               

 وجـود   :الدراسة ومن أهم نتائج   .اطالب )٤٠(األزهري بمنطقة المنصورة وبلغ عددها      
جات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي فروق بين متوسطي در  

  لالختبار الكتابي، والتحصيل في القواعد النحوية لصالح طالب المجموعة التجريبية 
اسـتخدام الـتعلم التعـاوني       ثرإلى التعرف علي ا    هدفت   :)٢٠١٣(دراسة جبارين    -

 ومن نتـائج  ، وزيادة دافعيتهمالمحوسب في تنمية اتجاهات الطلبة نحو المادة الدراسية      
 تبعد الخوف والقلق عن الطالب وتـوفر لهـم       سة أن الطريقة التعاونية المحوسبة    الدرا

كير لـدي الطـالب ويحـسن       األمان كما انه يطور المضامين العلمية ويطور طرق التف        
  .هممستوي ذكائ

  :التفكير الناقد
نواع التفكير الذي تسعى يعد التفكير الناقد وتنميته لدى المتعلمين من ابرز أ

إليها التربية؛ نظراً لدوره في إعداد المتعلمين لمواجهة التحديات والمشكالت التي تعاني 
منها المجتمعات نتيجة التغيرات والتطورات السريعة التي تأثرت بها جميع مجاالت 

 الفرد الحياة المعاصرة ومظاهرها، نظراً ألنه يقوم على تقويم المعلومات التي يواجهها
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 الفرد في استخدام التفكير التأملي العقالني الذي يقوم على وضوح المعنى الذي يقدمه
  .)١٩٩٠، خليفة(حول ما يعتقده أو يعمل به 

أن يسلك العقل في حركته المعرفية مسلكا يجمع  ": بأنهيعرف التفكير الناقدو
، ثم يمحصها ويختبرها فيه بين المتقابالت من اآلراء ويقابل بين االحتماالت المختلفة

 في ترشيد الفكر للوصول ن هذه المقارنة والنقد عامل مهمإعلى أساس ذلك التعامل، ف
قدرة الطالب على االستنتاج " بأنه كما يعرف) ١٩٩٤ ،ي وارخونالسامرائ( "إلى الحق

عملية " بأنه يعرفكما . "االستنباط والتفسير وتقويم الحججوتعرف االفتراضات و
 )رواية ،حجة اعتقاد، قد تكون حقائق،( ركبة أو منطقية يتم فيها إخضاع فكرةتفكيرية م

 وتجرد عن مدى ، والشواهد بموضوعية، وجمع األدلة، للتحقيق والتقصيأكثرأو 
 ."أو قيمة معينة صحتها ومن ثم إصدار حكم بقبولها من عدمه اعتمادا على معايير

لى ما يعتقد به الفرد أو يقوم بأدائه وبذلك تفكير تأملي معقول يركز ع "ويعرف أيضا بأنه
 تقويمية يتمثل فيها ةعملي"ويعرف بأنه ". تيتضمن التفكير الناقد القابليات والقدرا

 وهى بهذا المعنى تعد خاتمة لعمليات ،الجانب الحاسم والختامي في عملية التفكير
  .)٢٠٠٠، اتةشح ("الذاكرة والمعرفة والفهم واإلنتاج

 منهاات المختلفة للتفكير الناقد األدب التربوي العديد من التعريفوقد ورد في 
كما يشير .  من المهارات القابلة للتعميمبأنه مجموعة) Wright, 1995: (تعريف

)Elkins, 1999 (إلى بعض سمات التفكير الناقد ومنها) :وتأملي، أنه تفكير ملتزم ،
   .والتوجيه الذاتيويعتمد على السببية والتقييم ، وتخيلي، وتحليلي

التفكير الناقد مفهوم مركب له ارتباطات بعدد غير محدد من السلوكيات في و
ل مع مفاهيم أخرى كالمنطق وحل  وهو متداخ،ن المواقف واألوضاعـعدد غير محدد م

 نجد Critical)( وإذا رجعنا إلى الكلمة االنجليزية ،ة المعرفةـتعلم ونظريـالمشكلة وال
 والذي يعني ببساطة القدرة على التمييز )Kritikos(ي ـالالتينـل صأنها مشتقة من األ
اللغوي للكلمة اليونانية النظرة في مهارات ل وقد يفسر هذا المدلو ،أو إصدار األحكام

كما قد يكون مفهوم التفكير الناقد . ةـإلى الحقيقل والكم والمجادلة كافية للوصول التحلي
قطامي ( ة للتفكيرـرة التقليديـذه النظـهأثر بـفي األدب التربوي المعاصر مت

  ).٤٠٦، ٤٠٥، ٢٠٠٠، وقطامي
 :لكن يمكن أن تنظمها صيغتان والرغم من تعدد التعريفات للتفكير الناقدوب

 وهي تركز على الهدف الشخصي من وراء التفكير :الذاتية و توصف بالشخصية:األولى
قرار فيما يفكر فيه الفرد أو يؤديه الناقد حيث هو تفكير تأملي معقول يركز على اتخاذ ال

 إنه تفكير الفرد في الطريقة التي يفكر فيه حتى ،السيطرة عليه ومن أجل تطوير تفكيره
 تركز على الجانب االجتماعي :الثانيةو .مدافعاً عنه ويجعل تفكيره أكثر صحة ووضوحاً
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طلب إليه الحكم على  إذا هو عملية ذهنية يؤديها الفرد عندما ي،من وراء التفكير الناقد
  إنه الحكم على صحة رأي أو اعتقاد.قضية أو مناقشة موضوع أو إجراء تقويم

اختبارها بهدف التمييز بين األفكار  وفرزها وفعاليته عن طريق تحليل المعلوماتو
   .اإليجابية والسلبية

ونخلص مما سبق أن معظم التعريفات السابقة تركز على عدد من القدرات 
 قدرة الطالب على الفهم : ومن هذه المهارات،التي قد تمثل مهارات التفكير الناقدالعقلية 
والتمييز بين الحقائق، وبين اآلراء، وجمع األدلة، والشواهد، والبراهين،  الواعي،

وفحصها، وتمحيصها، واختبارها، وتفسيرها، وتحليلها، وعمل المقارنات، وتقويم 
وبالتالي ،يح بما يسمح بتخليصه مماال يرتبط به وفهم الحدث في إطاره الصح،الحجج

، وبالتالي يمكن تعريف إصدار الحكم على صحته بطريقة منطقية صحيحة وبموضوعية
قدرة الطالب على التمييز بين األفكار "اقد في ضوء هذه التعريفات بأنه التفكير الن

ب على االستنتاج المتضمنة، والتمييز بين الحقائق وبين اآلراء والخيال، وقدرة الطال
والربط بين األسباب ونتائجها، والحكم على األمور في ضوء الشواهد، وإدراك العالقات 

  ."بين األشياء
يتطلب من المعلم أن فاألمر  اذل، مهماتعد مهارات التفكير الناقد هدفا تربويا و

الناقدة على هذا النوع من المهارات لما لها من فائدة في تنمية قدرات المتعلم  يركز
واالجتماعية، حيث بهذه الحالة ال يقبل المتعلم التعامل مع األشياء أو  للجوانب العلمية

سطحية، بل إنه يتفحصها ويحاول أن يكتشف االفتراضات التي  الموضوعات بصورة
العلمية المحتملة والتي تؤدي في كثير من األحيان إلى حل  تتضمنها واستنتاج الوقائع

فإن التفكير الناقد له عالقة وطيدة بأسلوب حل  عرضه، ومن هناالمشكالت التي تت
  . مقبولة عقليا المشكالت واتخاذ القرارات بصورة منطقية

  ): ٤١٢، ٢٠٠٠نافية،  يوسف و(وتضم قائمة مهارات التفكير الناقد ما يلي
 .إثباتها يمكن التي الحقائق بين التمييز -
 وغير بالموضوع المرتبطة ليبواألسا واالدعاءات المعلومات بين التمييز -

 .به المرتبطة
 .الرواية أو العبارة دقة مستوى تحديد -
 .المعلومات مصدر مصداقية تحديد -
 .الغامضة المعطيات أو والحجج االدعاءات تعرف -
 . بها مصرح الغير االفتراضات تعرف -
 .التحيز تحرى -
 .المنطقية المغالطات تعرف -
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 .االستنتاج أو التفكير مسار في االتساق عدم تعرف -
 .االدعاء أو البرهان قوة تحديد -
 .عملي بإجراء للقيام سليمة أرضية وبناء الموضوع بشأن قرار اتخاذ -
  .الحل أو القرار بمترتبات التنبؤ -

تتمثل مهارات التفكير الناقد في المهارات التي يجب على الطلبة استخدامها كما 
مات التي يدرسونها في وتقييم المعلووتمكنهم من إعادة بناء تنظيم ، في حياتهم اليومية

 & Watson( فقد وضع :لتصنيفات لمهارات التفكير الناقدوقد تعددت ا. الكتب
Glaser, 1991 (قائمة بمهارات التفكير الناقد منها: ) تقدير صحة االستنتاج من بين

 وتفسير، واستنباط النتائج، واختبار صحة نتائجها، والتعرف على الفروض، عدة بدائل
عشر مهارات للتفكير الناقد ) Beyer, 1995( ووضع). وتقويم المناقشات، المعلومات
وتحديد صدق ، وتحديد دقة الخبر وصدقه، التمييز بين الحقائق واالدعاءات(تمثلت في 

وتعريف ، وتمييز المعلومات ذات العالقة من غيرها، والقدرة على التنبؤ، المصادر
ومعرفة ، ألخبار والمناقشات الغامضة والمتداخلةوفهم ا، الفرضيات غير الواضحة

والتمييز بين االدعاءات ذات ، وتحديد قوة المناقشة وأهميتها، التناقضات المنطقية
  . القيمة المعتبرة وغير المعتبرةواالدعاءات غير ذات، القيمة

هناك مجموعة من العمليات التي تعمل ف :عوامل تنمية التفكير الناقدأما عن 
 وتسمى أحياناً بعمليات العلم الستخدامها في البحث عن المعرفة ،مية التفكيرعلى تن

  :)٢٠٠٣الدجاني،  (وتوليدها وهي
 ًوتعني أخذ االنطباعات الحسية عن الشيء أو األشياء المعينة : المالحظة:أوال، 

وعلى المعلمين مساعدة الطلبة في استخدام حواسهم بكفاءة وفاعلية عندما 
 .اءيالحظون األشي

 ًيستطيع الطلبة في مرحلة التفكير الحدسي اختيار األشياء واألجسام  : التصنيف:ثانيا
 .الحقيقية وفقاً لخاصية معينة كاللون أو الشكل أو الحجم

 ًوالقياس ،إن التفكير بالخاصيتين من منظور كمي يقودنا إلى قياسها : القياس:ثالثا 
 .يعني المقابلة بين األشياء

 ًيعني االتصال وضع البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها  :ل االتصا:رابعا
 ويمكن تعليم الطلبة .من مالحظاتنا بشكل ما بحيث يستطيع شخص آخر فهمها

 . أو خرائط ومخططات مناسبة، أو أشكاالً، كأن يرسموا صوراً دقيقة:طرق االتصال
؟ نا الذي قاله زميلكم فاللتنمية مهارة االتصال يطرح المعلم أسئلة معينة مثل مو

 .عند إجابة الطالب األول لسؤال أو صفة ألداة أو غير ذلك
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 ًإن عملية االستنتاج عبارة عن عملية ): الوصول إلى االستنتاج( التنبؤ :خامسا
لبة على االستنتاج  ويمكن مساعدة الط.تفسير أو استخالص تنمية ما نالحظه

إعطاء الطلبة فرصة لتسجيل بيانات  و.التمييز بين المالحظات واالستنتاجاتب
إتاحة الفرصة أمام  و.تدريب الطلبة على المالحظة الجيدة و.وقراءتها بإمعان

 . للتنبؤ من بياناتهم،الطلبة
 ًفي التجريب  و."افعل شيئاً معيناً لترى ما يحدث ": يعني التجريب: التجريب:سادسا

 .فأكثريتم تغيير األشياء أو األحداث لنتعلم عنها أكثر 
 ًيساعدهم المعلم على ، إلكساب الطلبة مهارة وضع الفروض: وضع الفروض:سابعا 

  .تكوين األفكار التي ينجزونها قبل معالجة األشياء
 ًيعني ضبط المتغيرات تغيير شرط واحد من مجموعة شروط : ضبط المتغيرات:ثامنا 

   .عند إجراء تجربة ما أو دراسة ظاهرة معينة
 إذا ،إن عملية التفكير الناقد لها مكونات خمسةف: كير الناقدمكونات التفأما 

وهذه  .عالقتها الوثيقة ببقية المكونات إذ لكل منها ، ال تتم العملية بالمرة،افتقدت إحداها
   : (Duffy , J. 2000)المكونات هي

  وهي ضرورية لكي يحدث ،يعتقد فيه و وهي ما يعرفه الفرد:القاعدة المعرفية 
   .لتناقضالشعور با

  وهي المثيرات التي تستثير اإلحساس بالتناقض:األحداث الخارجية .  
  وهي الصبغة الشخصية التي استمدها الفرد من القاعدة :النظرية الشخصية 

  ).وجهة نظر شخصية(المعرفية بحيث تكون طابعاً مميزاً له 
  تترتب عليه  فمجرد الشعور بذلك يمثل عامالً دافعاً:الشعور بالتناقض أو التباعد 

  .بقية خطوات التفكير الناقد
 حيث يسعى ، وهي مرحلة تضم كافة الجوانب المكونة للتفكير الناقد:حل التناقص 

 وهكذا فهذه هي األساس في ،الفرد إلى حل التناقض بما يشمل من خطوات متعددة
   .بنية التفكير لناقد

عند مناقشة أهمية دور ف: أدوار المعلم في تعليم التفكير الناقدأما فيما يتعلق ب
 من خالل ، يجب أن ندرك دوره كقدوة،المعلم في تفعيل عمليات التفكير الناقد عند الطلبة

 ومن هذه األدوار ما ،األدوار التي يقوم بها كي يسهل عملية التفكير الناقد عند الطلبة
  :)٢٠٠١نبهان،  (يأتي
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  الخطط  ودروسه اليومية ينظم المعلم في خطط :المعلم مخطط لعملية التعليم
النشاطات التي من  والمواد التعليمية وعينات األسئلة، والفصلية أهداف األداء

  .شأنها أن تحدد أهداف التعليم ووسائل تحقيقها
  إن المناخ الصفي المبني على ديناميات المجموعة:المعلم مشكل للمناخ الصفي  

 يقدر فيه التعبير عن ،متماسكالمشاركة الديمقراطية هو الذي يوطد مناخ جماعي و
  .التشجيع، والثقة بالنفس، والدعم، والتعاون، واالستكشاف الحر، والرأي

  تعريف  والنشاطات وذلك عن طريق استخدام تشكيلة من الموادو: المعلم مبادر
يستخدم أسلوب ، والطلبة بمواقف تركز على المشكالت الحياتية الحقيقية للطلبة

  الطلبة بفاعلية طرح األسئلة إلشراك 
  إن أسهل مهمة يمكن أن يمارسها المعلم هي إثارة :المعلم محافظ على التواصل 

 وإنما الصعوبة التي يواجهها هي في الحفاظ ،حقيقية واهتمام الطلبة بقضايا ممتعة
أسئلة مثيرة  ونشاطات و وهذا يستدعي من المعلم استخدام مواد،على انتباههم
  .لتحفيز الطلبة

  إذ ، يلعب المعلم في كثير من الحاالت دور مصدر للمعرفة: مصدر للمعرفةالمعلم 
 في ،المواد الالزمة للطلبة الستخدامها وتوفير األجهزة ويقوم بإعداد المعلومات

حين يتجنب تزويد الطلبة باإلجابات التي تعوق سعيهم الحثيث للوصول إلى 
  .تكوينها واستنتاجات يمكنهم التوصل إليها بأنفسهم

  تتطلب ،ذلك من خالل طرح أسئلة عميقة متفحصةو: المعلم يقوم بدور السابر 
  .استنتاجاتهم التي توصلوا إليها وفرضياتهم وتبرير أو دعماً ألفكارهم

 يقوم المعلم بوصفه أنموذجاً بتقديم السلوك الذي يبين أنه :المعلم يقوم بدور القدوة 
 ، مبدع، منهمك بحيوية، ناقد في تفكيره وقراءته، محب لالستطالع،شخص مهتم

  . راغب في سبر تفكيره سعياً وراء األدلة،متعاطف
  : ما يليالدراسات السابقة عن التفكير الناقدومن أهم 

تعرف مدى فاعلية أسلوب تـدريس التـاريخ        هدفت إلى   ): ٢٠٠٠( الحوسني   دراسة -
ر الناقد والتحصيل لدى طلبة المرحلة      بأسلوب القصة التاريخية في تنمية مهارات التفكي      

طالباً من طلبة الصف الثاني إعـدادي       ) ١٢٠(اإلعدادية، وقد تكونت عينة الدراسة من       
بمدارس التعليم العام التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الداخليـة فـي             

ـ . عمان، موزعين على أربع شعب دراسية في مدرستين إعداديتين         ام الحوسـني  وقد ق
طالباً ) ٣٠(بتدريس العينة بأسلوب القصة التاريخية في شعبتين، تكونت كل منهما من            

وقد . تمثل المجموعة التجريبية، أما المجموعة الضابطة فقد درست بالطريقة العشوائية       
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أعد الحوسني اختبارين أحدهما للتحصيل، واآلخر للتفكير الناقد ممثالً باختبار مكفرالند           
 مهارة الكلمات المترابطة، وقام أيضاً بإعداد المادة التي تمثلت بإعادة صـياغة             لقياس
من كتاب التاريخ المقرر على ) تكوين الدول اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين    (وحدة  

وتوصلت الدراسة إلـى وجـود      . طالب الصف الثاني إعدادي بما يتفق وأسلوب القصة       
لمجموعة التجريبية التي درست بأسـلوب القـصة        فروق ذات داللة إحصائية لصالح ا     

  .التاريخية في اختبار مهارة الكلمات المترابط واختبار التحصيل
في ضوء القضايا    إلى إعداد برنامج في القراءة    هدفت  ): م٢٠٠٠(دراسة سعيد الفى     -

المعاصرة بهدف تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثانوية، وقـد أعـد              
احث قائمة تتضمن عددا من القضايا المعاصرة التي ينبغي تدريسها لطالب المرحلـة          الب

 في القراءة في ضوء هذه القضايا، كما أعد اختبارا تحصيليا في            االثانوية، وأعد مقترح  
القراءة لقياس مدى تحصيل الطالب، واختبارا للتفكير الناقد، وقد اختار الباحث العينـة             

 الدراسـة   هـذه من أهم نتائجكان و،   وطالبة اطالب) ٥٢ (ددهمبطريقة عشوائية وبلغ ع   
وجود فروق بين المجموعتين في االختبار التحصيلى لصالح المجموعة التجريبية فـي            

  .االختبار البعدي
هدفت إلى وضع استراتيجية مناسبة يمكن من خاللها ): م٢٠٠١(دراسة السيد حسين  -

يذ المرحلة اإلعدادية من خالل النصوص األدبية، تنمية بعض مهارات التفكير الناقد لتالم
وأعد الباحث قائمة بجوانب التفكير الناقد المرتبطة بطبيعة اللغة العربية لتالميذ الحلقة            
الثانية من مرحلة التعليم األساسي، كما أعد قائمة بمهارات التفكير الناقد ذات الـصلة              

ادية، ومقيـاس التفكيـر الناقـد فـي         بالنصوص األدبية الالزمة لتالميذ المرحلة اإلعد     
النصوص األدبية، وقد اختار الباحث العينة بطريقة عشوائية من تالميذ وتلميذات الصف 

 الدراسـة فعاليـة      هـذه  مـن أهـم نتـائج     كان  و .الثاني اإلعدادي بمدينة السنبالوين   
 لـدى   االستراتيجية الجديدة في تنمية مهارات التفكير الناقد من خالل النصوص األدبية          

ومن أهم  ،  تالميذ المجموعة التجريبية والقائمة على العصف الذهني واالكتشاف الموجه        
التوصيات تشجيع أساليب التعلم التعاوني والعمل في طريقه لتنمية مهارات التفكير العليا 

 وهذا يدعم فكرة البحث الحالي في أن        ،وإكساب التالميذ قيمة التعاون وتحمل المسئولية     
 مهارات التفكير الناقد حيث أكدت الدراسة أن من أهم مبادئ تنمية           يعاوني ينم التعلم الت 

  .مهارات التفكير الناقد خلق بيئة تعاونية
إلى الوقوف على أثر تفاعل مستوى التفكيـر        ت  هدف): م٢٠٠٢(دراسة فتحي لطفي     -

ب في التذوق األدبي لدى عينة من طـال       ) علمي –أدبي  (الناقد مع التخصص األكاديمي     
 /فقد استخدم الباحث اختبـار واطـسن        أما أدوات الدراسة   ،كلية التربية جامعة األزهر   

جليسر للتفكير الناقد، وقد اختاره الباحث في صورته العربية، والذي قام بترجمته كـل              
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 وذلك العتبار هذا االختبار من أهم مقاييس التفكيـر          ،ويحيى هندام  من جابر عبدالحميد  
احث مقياساً للتذوق األدبي، وقد اختار الباحث العينة بطريقة عشوائية الناقد، كما أعد الب

طالبـا   )٢٨٠(  الرابعة، وبلغ عددها   ةجامعة األزهر بالفرق  –من بين طالب كلية التربية      
 من أهم نتائجكان و .وقد قسم العينة إلى مرتفعي التفكير الناقد ومنخفضي التفكير الناقد        

  .كير الناقد المرتفعة في التذوق األدبي بوجه عام الدراسة تفوق مجموعة التفهذه
هدفت إلى استقصاء أثر استخدام إسـتراتيجية التـدريس       ): ٢٠٠٣(الزيادات  دراسة   -

فوق المعرفية والنموذج االستقصائي في التحصيل وتنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف 
) ٣١٦(الدراسـة مـن   التاسع األساسي في مبحث الجغرافية في األردن، وتكونت عينة      

شعب وقد تم استخدام اختبار التحصيل من نوع االختيار من متعدد ) ٨(طالباً وطالبة في    
فقرة، وتوصلت الدراسة ) ٥٨(سؤاالً، واختباراً للتفكير الناقد مكون من ) ٣٠(مكون من 

فـي تحـصيل    ) ٠,٠٥ = a(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          :إلى
ف التاسع األساسي في مبحث الجغرافية تعزى إلى الطريقة لـصالح طريقـة             طلبة الص 

في ) ٠,٠٥ = a(مستوى ود فروق دالة إحصائيا عند عدم وج و.التدريس فوق المعرفية
تنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مبحث الجغرافية، تعزى إلـى            

ار التفكيـر الناقـد الكلـي، واالختبـارات     الطريقة والجنس، والتفاعل بينهما على اختب   
وجود عالقة ارتباطيه ضعيفة بين تحصيل طلبة الصف التسع األساسي فـي             و .الفرعية

  .مبحث الجغرافية ومدى اكتسابهم لمهارات التفكير الناقد
 هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج مقترح لتعليم مهـارات          :)٢٠٠٥( الخضراء   دراسة -

 الثاني المتوسط في تنمية مهارتي التفكيـر الناقـد واالبتكـاري    التفكير لطالبات الصف 
ولتحقيق أغراض الدراسة؛ تم تصميم . والتحصيل لوحدة الدولة األموية في مادة التاريخ

، والجزء )تعليم قدرات التفكير االبتكاري(الجزء األول : برنامج تعليمي مكون من جزأين  
كما قامت الخضراء بإعداد اختبار لقياس تحصيل       ،  )تعليم مهارات التفكير الناقد   (الثاني  

طالبة وتـم تقـسيم     ) ٧٠(وتكونت عينة البحث من     . الطالبات في وحدة الدولة األموية    
المجموعة التجريبية التي دربـت علـى مهـارات التفكيـر           : الدراسة إلى مجموعتين  

. قة التقليديةي درست بالطري االبتكاري، ومهارات التفكير الناقد والمجموعة الضابطة الت      
 دالة إحصائياً في فاعلية الجزء األول من البرنامج المقتـرح           ا فروق  الدراسة لم تظهر و
المدمجة في وحدة الدولة األموية في مادة التـاريخ للـصف      ) قدرات التفكير االبتكاري  (

الثاني المتوسط في تنمية قدرات التفكير االبتكاري، ومهارات التفكير الناقد والتحـصيل          
ظهرت فروق دالة إحصائياً في فاعلية الجـزء         و .اسي للمجموعة التجريبية األولى   الدر

المدمجة في وحدة الدولة األمويـة  ) مهارات التفكير الناقد(الثاني من البرنامج المقترح     
في مادة التاريخ للصف الثاني المتوسط في تنمية التفكير االبتكاري؛ وكان له أثر إيجابي 

  .حدة الدولة األموية للمجموعة التجريبية الثانيةفي تحسين التحصيل لو
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هدفت إلى معرفة درجة امتالك معلمـي الجغرافيـة فـي        ): ٢٠٠٧( شطناوي   دراسة -
المرحلة الثانوية في األردن لمفاهيم االستشعار عن بعد ومهاراته، وتطـوير برنـامج             

، وتكونت عينة تدريبي وفق ذلك، وقياس أثره في تحصيل طلبتهم وتنمية تفكيرهم الناقد     
معلماً ومعلمة باإلضافة إلى جميع طالبات الصف الثـاني الثـانوي           ) ٥٩(الدراسة من   

طالبة، ولتحقيق هدف الدراسة؛ قام الـشطناوي بإعـداد         ) ٥٠(األدبي، والبالغ عددهن    
قائمة مفاهيم ومهارات االستشعار عن بعد، واختبار تحصيلي للمعلمين         (األدوات التالية   

 وبطاقة مالحظة صفية للمعلمين، وبرنامج تدريبي واختبار التفكير الناقد          وآخر للطلبة، 
أن هناك أثراً ذا داللة إحصائية في        :للطلبة، وتوصلت الدراسة إلى   )  جليسر -واطسون(

تحصيل الطلبة يعزى للبرنامج التدريبي، بينما لم يوجد أثر ذو داللة إحصائية في تنمية              
  .التدريبيالتفكير الناقد يعزى للبرنامج 

  :التعليق على الدراسات السابقة
يتضح من العرض السابق تنوع الدراسات التي تناولت التعلم التعاوني وكذلك           
التي تناولت التفكير الناقد، والتي أكدت في مجملها فاعلية استراتيجية التعلم التعـاوني             

الناقد بـبعض   في عالقتها ببعض المتغيرات األخرى، وكذلك أظهرت كذلك تأثر التفكير           
االستراتيجيات الحديثة، وتتميز الدراسة الحالية في تفردها بالجمع بين المتغيرين مـع            

معهـا  جتاقتصارها على استراتيجية التعلم التعاوني الحاسوبي، إضافة إلى تميزها في م         
وعينتها، ورغم ذلك أفادت من الدراسات السابقة في عرض بعـض مفـاهيم الدراسـة      

  .أداتها وبعض إجراءاتها المنهجيةإضافة إلى إعداد 
  :إجراءات الدراسة

 التعلم التعاوني بالحاسـوب  فاعلية استراتيجية تعرف   إلىيسعى البحث الحالي    
في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدي طالبات كلية التربية ولتحقيق هـذا الهـدف              

  : التاليةاإلجراءاتقامت الباحثة بعرض 
المناسبة لطالبات كلية تم تحديد مهارات التفكير الناقد      :ناقدتحديد مهارات التفكير ال   

 والدراسات الـسابقة    األدبيات من خالل    : نورة بنت عبد الرحمن    األميرةالتربية بجامعة   
وضعها بـصورتها النهائيـة كمـا فـي         وتحكيمها من قبل المتخصصين في التربية و      

  :)١(جدول
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  دقائمة مهارات التفكير الناق) ١(جدول 
    المهارات

  ١ .دقة الموضوعات مدى  علىالحكم
  ٢  التعرف على المغالطات المنطقية

  ٣  . النتيجة مبررة بقدر كافكون مدى  علىالحكم
التمييز بين الحقائق التي يمكن إثباتها أو التحقق من صحتها وبين االدعاءات            

  ٤  .الذاتية
  ٥ .تحديد مصداقية مصدر المعلومات

  ٦  .اصر المرتبطة بالموضوع وغير المرتبطة بهن العنبيالتمييز 
  ٧  .ربط السبب بالنتيجة

  ٨  موضوعالتعرف على االفتراضات غير الظاهرة أو المتضمنة في ال
 من طالبـات   طالبة٣٦عينة مكونة من    باختيار   ة الباحث تقام :اختيار عينة الدراسة  

 الالتي يدرسن مقرر تقنيات  نورة بنت عبد الرحمن بالرياضاألميرةكلية التربية بجامعة 
  .التعليم

 مقياس التفكير الناقد والذي طبق علـي        بإعداد الباحثةقامت   :مقياس التفكير الناقد  
قف، أمام كل موقف عـدد مـن        امو) ١٠(المقياس من     طالبة بكلية التربية وتكون    ٣٦

و األداء  العبارات قد تعبر الطالبة عن أدائها أو مدي ممارستها للسلوك، وهذا السلوك أ            
قد تمارسه دائما أو أحيانا أو قد ال تمارسه إطالقاً يهدف هذا المقياس إلى قياس مهارات 

  .التفكير الناقد
من خالل تدريس مقرر تقنيات التعليم بـالتعلم التعـاوني           :برمجيات محوسبة إعداد  

  :وتمت عمليه التدريس من خالل الخطوات التالية، بالحاسوب
  : وتتضمن ما يلي:هيديةالتماألولى المرحلة  -

     حيث يتم  محاضرات مقرر تقنيات التعليم تقسيم الطالبات لمجموعات دائرية في
حيث يتراوح  Deciding the size of the Groupتحديد حجم المجموعة 

 طالب ويفضل المجموعات األصغر فـي  ٦-٤ في المجموعة من   طالباتعدد ال 
  .فيما يكلفون به من عملطالبات العدد ألن ذلك يؤكد اشتراك جميع ال



 م ٢٠١٦ لسنة يوليو)  الجزء الثالث١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٧٦٨-

    وصـياغة  قامت الباحثة بتحديدحيث تقديم دليل لكل محاضرة يتضمن األهداف 
 عـن   للطالباتمقدمة تمهيدية    والدليل أيضا يوجد به      األهداف بطريقة سلوكية  

، واألهداف المرجوة من وراء استخدامه، والمحتوى        المحوسب التعلم التعاوني 
 وقد أعد هـذا الـدليل       غي تدريب الطالب عليها،   التعليمي، والمهارات التي ينب   

خالل الفصل الدراسي األول لعام       التعليم تقنياتليساعد الطالب على تعلم مقرر      
  المحوسـب  لطريقـة الـتعلم التعـاوني     في ضوء استخدامه     ١٤٣٦/١٤٣٧

 .المستخدمة
  إلـي مجموعـات   طالبـات تقسيم ال Assiging Students to Groups 

مع مراعاة أن تكون المجموعة غير      ة الحاسوب بالغرفة    وتوزيعهم علي أجهز  
 .الخ …تحصيلمتجانسة حسب ال

  ترتيب حجرة الدراسةAranging the room  فمن األفضل أن يجلس أفـراد 
كل مجموعة على شكل دائرة لتسهيل التفاعـل واالتـصال العينـي بـاألفراد              

 .اآلخرين
 إعداد المواد التعليمية Planing the Instructional Materials  فتستخدم

المواد التعليمية كوسيلة لتقوية االعتماد اإليجابي المتبادل بين التالميذ، ويمكن    
في ذلك االختيار بين عدة بدائل مقترحة كإعطاء نسخة واحـدة مـن المـادة               

جـل  أب للعمل سـويا مـن       البات  التعليمية لكل مجموعة، وفيه سيضطر الط     
من المادة التعليمية التي يتضمنها الـدرس،       النجاح، أو إعطاء كل تلميذ جزء       

  .وتحدد لهم المهام، وتوزع عليهم األدوار والمسئوليات
          ،داخـل  طالبـات  أدوار الفتحـدد تحديد أدوار المشتركين في كـل مجموعـة 

 –د  القائ( :المجموعات لضمان االعتماد اإليجابي، ومن أمثلة األدوار المقترحة       
  .) المقرر– الميقاتي –  المراقب– المستوضح –المسجل 

    تحديد الفترة الزمنية التي تعمل فيها كل مجموعة معا، ويفضل أال تقل الفتـرة
 .الزمنية التي تعمل فيها كل مجموعة

          ربط مقـرر    إلىتقديم شرح الموضوعات المختلفة من خالل الباحثة باإلضافة 
ـ    وعات التقنيات بمهارات التفكير الناقد من حيث الحكم علي مدي دقـه الموض

بين الحقائق التي يمكن إثباتها أو       والتمييز   التعرف على المغالطات المنطقية   و
 وتحديد مصداقية مصدر المعلومات  التحقق من صحتها وبين االدعاءات الذاتية     

  .وربط السبب بالنتيجة
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وتتضمن مـا    : توضيح المهمة واالعتماد المتبادل والنشاط التعليمي      :المرحلة الثانية  -
  :يلي

   المفـاهيم أو المبـادئ أو      فتحدد الباحثة للطالبـات     المهمة األكاديمية،   شرح
  .المهارات التي سيتعلمونها

  ،طالبات من الباحثةطلب الفتتكوين االعتماد المتبادل والتعاون لتحقيق األهداف 
 عـن العـرض فـي    المـسئول تقديم عمل موحد في نهاية كل تعلم يعرضـه        

 .المجموعة
 فيجب أن يكون هناك تعاون بين المجموعات ،لمجموعاتالتعاون المتبادل بين ا 

  .بعضها البعض
  :وتتضمن ما يلي :المالحظة والتدخل: المرحلة الثالثة -

   عن  طالبات السلوك التعاوني لل   فتقوم الباحثة بمراقبة   طالبات،مالحظة سلوك ال 
وقت الحاجة واالطمئنـان علـى     وتقديم المساعدةقاعة،طريق التجول داخل ال 

 ومتابعـة أجهـزة     . أعضاء كل مجموعة بالوظائف واألدوار المحددة لهم       قيام
وتضمنت البرمجيات موضوعات عن تكنولوجيا التعليم وموضـوع         .الحاسوب

عن التعلم االلكتروني وبرمجيات عن استخدام تقنيات الويب وبرمجيات عـن           
  .استخدام جوجل في التعليم والمعايير الوطنية للتكنولوجيا

  جيات المختلفة والتي تحوي عروض باور بوينت وعروض سواي         تقديم البرم
 .حول موضوعات مقرر تقنيات التعليم

  : ما يليتطبيق الدراسة أثناء ة الباحثت الحظوقد
   التعلم التعاوني   الجديدة المستخدمة في التدريس      ةبالطريق الباتعدم معرفة الط

لذلك كان البد مـن      بين الطالبات  عدم التعاون    ة الباحث ت، كما الحظ  المحوسب
 لشرح الطريقة الجديدة والمستخدمة في التدريس،       نعقد جلسات تمهيدية معه   

 تعتمـد   نوتوضيح مميزات هذه الطريقة، وغرس سلوكيات جديدة في نفوسه        
، وتوضيح أهمية المشاركة اإليجابيـة مـع المعلـم          نعلى التعاون فيما بينه   

ر تغيي أثناء التجربة أن      ف ة الباحث تومشاركتهم مع بعضهم البعض، وقد نجح     
في الطريقة المستخدمة شيئا جديدا لـم        ت الطالبات ، ووجد الطالباتمن سلوك   

  .نيجدوه من قبل في ظل الطريقة التقليدية المتبعة في التدريس له
  أي خبرة سابقة بمهارات التفكير الناقد وهـذا         ن لديه تالعينة ليس البات  أن ط 

 هذه المهـارات وال  نال يمتلكالمدارس بعض المعلمات ب  ليس بالشيء الغريب ف   
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 بإعطاء بعض المعلومات عـن التفكيـر     ة الباحث ت عنها شيئا، لذلك قام    نيعرف
 في ظل عصر االنفجار المعرفـي الـذي         هالناقد، وأهمية التدريب على مهارات    

نعيشه وفي ظل اآلراء الواردة علينا من ثقافات مختلفة عن ثقافتنا اإلسالمية،            
 عن هذه المهارات    أكثربمعرفة معلومات   البات   اهتمام الط  ةحث البا تلذلك وجد 

  .والتدريب عليها
 بتقديم حوافز معنوية لكل مجموعة تتفوق فـي عملهـا،       ة شغوف ة الباحث تكان 

وأدى ذلك إلى تنافس المجموعات، بل     البات  وكان لذلك أثر كبير في نفوس الط      
حـصل  لت ها دور ؤديت داخل المجموعة    ة كل طالب  تداخل كل مجموعة وأصبح   

  .على هذا الحافز
   ك ا واشـتر  ن البعض، مع بعضه البات  اندماج الط ت الباحثة   التجربة الحظ أثناء

 وسـادت روح    نوا على أنفـسه   دواعتمالمختلفة   في األنشطة    الباتجميع الط 
عقد ة  ، بل طلبوا من الباحث    يء المعلومة وفي كل ش    ل في تحصي  نالتعاون بينه 

 .اوالتحدث معه دة بعد ذلك لالستفاهالقاءات مع

   :اإلحصائيةالمعالجة 
 األسلوب اإلحصائي المعروف باسم ة الباحثتفي ضوء متغيرات البحث استخدم

 المجموعة الواحدة ، وذلك إلجراء المقارنات بين متوسطي درجات        للمجموعة )ت(اختبار
 إليجـاد معامـل     spssما استخدم البرنامج اإلحـصائي      ك .في القياسات القبلي والبعدي   
  . التفكير الناقد للمجموعة الواحدة في مقياساالرتباط بين درجات التطبيق 

   : مهارات التفكير الناقد قبليامقياس تطبيق
مستوى  عرفتل العينة قبليا على امهارات التفكير الناقد تطبيقمقياس تم تطبيق 

 التعـاوني  في مهارات التفكير الناقد قبل البدء في التدريس باستخدام الـتعلم             الطالبات
 ؛، وتم حساب المتوسط الحسابي، والتباين، والنسبة الفائية والنسبة التائيـة          بالحاسوب

  -: ذلك التالي يوضح المجموعة، والجدولللتحقق من تكافؤ 
  مهارات التفكير الناقدفي مقياس نتائج التطبيق القبلي  )٢(جدول 

المتوسط   المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
" ت"قيمة   "ف"ة قيم  التباين  المعياري

  المحسوبة
  مستوى 
  الداللة

  غير دالة  ٣ ,٤٨-  ١ ,٣١  ٣ ,٨٨  ١ ,٩٧  ٨ ,٧٧  العينة



 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الثالث  الجزء١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٧٧١-

للتبـاين الكبيـر،    ) ٣٥(الجدولية عند درجات حرية     " ف"وبالكشف عن قيمة    
 )١٨,٤(  تكون),٠٥( أيضا للتباين الصغير، وجد أنها عند مستوى) ٢٩( ودرجات حرية
أقـل مـن    ) ١ ,٣١(المحسوبة  " ف" وبما أن قيمة     )٦٠,٧(تكون  ) ,٠١(وعند مستوى   

الجدوليـة بداللـة   " ت" وبالكشف عـن قيمـة    ،الجدولية، فهي إذا غير دالة،    " ف"قيمة  
إذا كانـت   ),٠٥(وجد أنها تكون دالة عنـد مـستوى  ) ٧٠(الطرفين عند درجات حرية     

-(  بةالمحسو" ت" وبمقارنة )٧٦,٢(إذا كانت ) ,٠١( وتكون دالة عند مستوى )٠٥,٢(
انخفـاض  نجد أنها غير دالة عند أي من المستويين، وتدل هذه النتيجة علـى              ) ٤٨,٣

  .مهارات التفكير الناقد لدي الطالباتمستوى 
  : بعديامقياس التفكير الناقدتطبيق 

  التفكير الناقـد   مقياس تم إعادة تطبيق     الطالباتبعد االنتهاء من التطبيق على      
 الـتعلم التعـاوني     استراتيجية ذلك للوقوف على فاعلية   ، و على مجموعة الدراسة بعدياً   

البات العينـة   على تنمية مهارات التفكير الناقد لط     التعليم    تقنيات  في تدريس  بالحاسوب
ـ      طالبـات   برصـد درجـات   ةالتي درست المهارات في ضوء خطواته، حيث قام الباحث

  .وتفسير النتائج، إحصائيا، وسجلت النتائج في جداول تمهيدا لمعالجتها المجموعة
  :تفسيرهاومناقشتها ونتائج الدراسة 
 ما فاعلية استراتيجية التعليم التعاوني الحاسوبي       : عن سؤال الدراسة   لإلجابة

 .تطبيق المقيـاس قبليـا     تمفي تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات كلية التربية؟          
 حيث أوضحت كير الناقدضعف في مهارات التفالطالبات يعانين من أن  أوضحت نتائجه   و

  .الجدولية، وبالتالي فهي غير دالة" ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"النتائج أن قيمة 
 استراتيجيةفروق بين متوسط درجات المجموعة التي استخدمت الوللتحقق من 

 المجموعة التي فـي التطبيـق     نفس   وبين متوسط درجات     ، بالحاسوب التعلم التعاوني 
 تـم   .التطبيق البعـدي   مهارات التفكير الناقد لصالح المجموعة       اسمقيالبعدي ل  القبلي

الطالبات في المقياس التطبيق القبلـي والبعـدي        حساب الفروق بين متوسطي درجات      
ـ    للمجموعة وكذلك االنحراف المعياري     ،لمقياس التفكير الناقد   ين القبلـي    فـي التطبيق

  .t. test" ت"ام اختبار  الناقد، وذلك باستخد مهارات التفكيرمقياسالبعدي لو
 واالنحـراف   المجموعةوالجدول التالي يلخص الفروق بين متوسطي درجات        

  .المحسوبة والجدولية، ومستوى داللتها" ت" المعياري، وقيمة
 العينة في مقياس ألفراددرجات التطبيقين القبلي والبعدي داللة الفروق بين  )٣(جدول 

  مهارات التفكير الناقد
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المتوسط   ينةالع  المجموعة
  الحسابي

متوسط 
  الفروق

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

" ت"قيمة 
  المحسوبة

  مستوى 
  الداللة

  ١ ,١٠  ٥ ,٧٢  ٣٦  القبلي
  دالة عند   ٣٧ ,٨٠  ٣٥  ١ ,٨٦  ١٠ ,٣٠  ١٦ ,٠٢  ٣٦  البعدي

  .,٠١مستوي
، وجد أن ٣٥، ودرجات حرية   الجدولية بداللة الطرفين  " ت"وبالكشف عن قيمة    

، وبهذا يتضح أن قيمة ت      )٢ ,٧٢( إذا كانت    .),٠١(تكون دالة عند مستوى     " ت"مة  قي
  .، وهذا يعني قبول هذا الفرض.),٠١( دالة عند مستوي )٣٧ ,٨٠(المحسوبة 

عينة الدراسة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير وتدل هذه النتيجة على تفوق 
 بهدف تنمية دام التعلم التعاوني بالحاسوبالناقد بعد دراستهن مقرر تقنيات التعليم باستخ

  .مهارات التفكير الناقد
تقنيـات   في تدريس     بالحاسوب ولمعرفة مدى فاعلية استخدام التعلم التعاوني     

 تم حساب نسبة الكسب المعـدل لـبالك         العينةتنمية مهارات التفكير الناقد لدى      التعليم ل 
 مهارات التفكيـر الناقـد تـم        مقياس  على للعينةوباستخدام الدرجات القبلية والبعدية     

  : الجدول التاليإلىالتوصل 
 مهارات التفكير الناقدس اللعينة في مقينسبة الكسب المعدل  )٤(جدول 

  نسبة الكسب المعدل  المتوسط الحسابي  النهاية العظمي  التطبيق

  ٥ ,٧٢  القبلي
  البعدي

٢٠  
١٦ ,٠٢  

١ ,٢٣  

 مقيـاس  علي العينةالمعدل لدرجات ويتضح من الجدول أن قيمة نسبة الكسب   
 وهذا يدل علـي أن أسـلوب الـتعلم التعـاوني           )٢,١(كبر من   أالناقد   مهارات التفكير 

 فاعلية مقبولة في تنمية مهارات التفكيـر  ا ذبالحاسوب في تدريس مقرر تقنيات التعليم   
 .حاسـوب بال يرجع إلى استخدام أسلوب التعلم التعـاوني   أفراد العينة  وأن تفوق    ،الناقد

بالحاسوب داخل الفصل الدراسي وذلك  وهذا يدل على أن استخدام طريقة التعلم التعاوني
كان له فاعلية في تنمية مهارات التفكير الناقد، وذلك لما  في تدريس مقرر تقنيات التعليم

تتميز به هذه الطريقة، حيث إنها تنمي مستوى المهارات العليا للتفكير، وتحـث علـى            
   .والمناظرةناقد، وتشجع على توضيح األفكار من خالل المناقشة والمحاورة التفكير ال

وقد أكد على ذلك العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي اتفقت نتائجها مع 
 دراسـة و، Sandra, 1992)فهـم القـراءة،   ( دراسة ساندرا مثل .نتائج هذه الدراسة

 Anuradhaالتفكير النقدي، (دراسة و، )turner-Jo-Ellen, 1995الفهم القرائي، (
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A. Gokhale, 1995(سن رياض ، دراسة ح)والتحـصيل ، التفكير االبتكار١٩٩٦ ( ،
، ١٩٩٧( دراسة محمد الـشعيبى   و،  )، القراءة الصامتة  ١٩٩٦(دراسة يعقوب موسى    و

دراسـة محمـود عبـد    و، Sandra lee, 1997 (Case( دراسةو، )المهارات اللغوية
، )، التـذوق األدبـي   ١٩٩٩(دارسة سلوى شاهين    و،  )تعبير الشفهي ، ال ١٩٩٨(الكريم  

، ٢٠٠٠(حازم راشـد    ودراسة  ،  ) الكتابي ، التعبير ١٩٩٩(دراسة محمد عبد الوهاب     و
 بدر العدلودراسة ، )، القواعد النحوية  ٢٠٠١( دراسة ظبية السيطلى  و،  )التعبير الكتابي 

 القراءة الناقـدة، والتفكيـر     ،٢٠٠١( جيه المرسي دراسة و ، و )، الفهم القرائي  ٢٠٠١(
دراسـة  و،  )، التحصيل القرائي في اللغة اإلنجليزية     ٢٠٠٣( غازيودراسة  ،  )االبتكاري

 حمـد  أ دراسة محمد سـيد   و،  )، المفاهيم العقائدية، والتفكير الناقد    ٢٠٠٣(أيمن بكري   
  ).، القواعد النحوية٢٠٠٦(

بـات المجموعـة     وطال تالميـذ  هذه الدراسات إلى تفوق       كل فقد أشارت نتائج  
 التعلم التعاوني، وذلك بالقياس إلى طـالب        طرقالتجريبية التي درست باستخدام إحدى      

 بالطريقة التقليدية، كما أكدت هذه الدراسـات        ت درس التيوطالبات المجموعة الضابطة    
نه يجب تدريب المعلمـين  أ في التدريس، و   بالحاسوب وأوصت باستخدام التعلم التعاوني   

  .هذه الدراسةداخل حجرة الدراسة، وهذا يتفق مع نتيجة على استخدامه 
هذا التقدم للطالبات وذلك بعد اسـتخدامهن اسـتراتيجية الـتعلم            عزوويمكن  

  : إلىالتعاوني بالحاسوب وأدى ذلك إلي تنمية بعض مهارات التفكير الناقد
   ب من  استيعاب المحتوي بشكل مناسإلى األمر الذي أدىطبيعة المادة وعدم كثافتها

  . العينة من خالل البرمجيات في تدريس مقرر التقنياتأفرادقبل 
 التي شعرت بها الطالبات أثناء استخدام الحاسوبالمتعة .  
              طبيعة التغذية الراجعة التي تم تزويد الطالبات بها من خالل البرمجية المحوسـبة

  .ودورها في تدعيم الفهم وتحديد األخطاء الممكن الوقوع فيها
  ادة بشكل متسلسل ومنطقي حيث يتم تحديد األهداف وعرض األمثلة ذات           عرض الم

  .العالقة بطريقة شيقة وهذا ما يساعد علي تحقيق األهداف
             ثقة الطالبات الناجمة عن الشعور بأنهن محور العملية التعليمية وتولد رغبة أكيدة

  .في التعلم
 ث مفهومـه وأهميتـه     بعض المعلومات عن التفكير الناقد من حي      ب الطالبات تعريف

 وقد  ،ن لمقرر تقنيات التعليم    عليها من خالل دراسته    نومهاراته التي سيتم تدريبه   
  .للطالباتساعد ذلك على إثراء البنية المعرفية 
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     على ممارسة التفكير الناقـد، فقـد        التالميذقد شجع   بالحاسوب  أن التعلم التعاوني 
فرصة المـشاركة   طالبات ة سبع أوة ستىأتاحت المجموعات الصغيرة التي ال تتعد   

 امسئوليات وأدوار كثر إيجابية، كما حددتالطالبات أ في العمل وهذا جعل لكل طالبة
 ا دوره طالبة وتجاه عملية التعلم، مما جعل لكل        ا تجاه مجموعته  طالبة لكل   اومهام

، كما أن الـتعلم  ا وبمجموعتهاجل االرتقاء بنفسهأ لتحقيقه من تاإليجابي الذي سع 
، وخلق جوا من األلفة والـود بـين أفـراد           ن ثقة بأنفسه  الطالباتتعاوني أكسب   ال

 فقد  الطالبات،المجموعة، وساعد على تقليل الصراع، وقد ظهر ذلك من خالل أداء            
 للتفـوق   طلبا نن إلى تحقيق األهداف المطلوبة منه     يكان كل أفراد المجموعة يسع    

  .حوافزوالحصول على ما خصص لهم من درجات ومن 
      فـي الـشرح     لباحثةإلى التقليل من جهد ا    بالحاسوب  أدى استخدام التعلم التعاوني 

 نبالتفاعل مـع بعـضه   تقوم الطالبات في إدارة الفصل، حيث   اوتخفيض مسئوليته 
هدوء داخل الفصل الدراسي النـشغال كـل مجموعـة          وجود  ما أدى إلى    مالبعض  
  .بمهمتها

  في الطالبات ساعد ذلك على اندماج حيث، أثناء التدريبباحثة مع الطالبات تفاعل ال 
 التفكيـر   كانت الباحثة تشجعهن علي    حيث   ، مع إجراءات التدريس   نالعمل وتفاعله 

 نهئفي تنفيذ العمل في بعض األحيان ويدون أخطا        نشترك معه ت و نراقب عمله تو
ـ  نفيها بعد انتهاء العمل في المجموعات ويذلل      ن  ويناقشه  الـصعوبات التـي     ن له
  .در اإلمكان قنتواجهه

        انتظام التدريب على مهارات التفكير الناقد، وتعدد مواقف التدريب كان لذلك أثر في
 لتنـوع اوالتنافس في إيجاد الحلول لها، كما أن         مع أسئلة التدريب   الطالباتتفاعل  

  .الطالبات أساليب التقويم واستمراره في التدريس دوره في نمو أداء في
    احبت تقديم المهارة والمرتبطة بالهدف من وراء التدريب  األنشطة التعليمية التي ص

  .للمشاركة اإليجابيةللجميع  كانت تتيح الفرصة ثعليها، حي
 فـي  التطبيق البعـدي الطالبات في  التقدم الذي أحرزته    نمو درجات  كما يرجع 

 على هذه البات   وتدريب الط   بالحاسوب  التعاوني مقياس التفكير الناقد بعد استخدام التعلم     
  :إلى ما يلي المهارات

             تقديم كل مهارة من المهارات المراد التدريب عليها مصحوبة بمعلومات عنها، من
  .حيث تعريفها، وأهميتها، وتوضيحها، والتقديم لها قبل البدء في شرحها

             األنشطة المتعددة التي اشتملت على موضوعات متنوعة وشيقة تتمثل في بعـض
  .ة المبرمجةالعروض التقديمية والتكنولوجي



 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الثالث  الجزء١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٧٧٥-

              التقويم الذي يصاحب كل مهارة بعد دراستها والتدريب عليها للوقوف على مـدى
  .استيعاب الطالبات لهذه المهارة وتحقيق األهداف المنشودة

      دية المعتمـدة علـى      عن الطريقة التقلي   تختلفطريقة التدريس المستخدمة والتي
فقط، أما في ظـل اسـتخدام   ما يقوله المعلم    ل مستقبلالطالب  و يءالمعلم في كل ش   
 موجها ومرشدا   هوظيفة المعلم، فأصبح دور    فقد تغيرت بالحاسوب  التعلم التعاوني   

 دورا فعـاال،  تلميذ حيث جعلت للالتلميذ وقد ترتب على ذلك تغيير في دور  ،ومعززا
وأتاحت له فرصة المشاركة، وإبداء الرأي، وتحمل المسئولية وحرصه علـى أداء            

 بعضهم البعض وتعـاونهم      مع ته، باإلضافة إلى تفاعل الطالب    داخل مجموع  دوره
فيما بينهم، وسعي كل مجموعة إلى التفوق للحصول على المكافآت سواء الماديـة     
أو المعنوية، كل هذا ساعد في االرتفاع بدافعيه هؤالء الطـالب، ورغبـتهم فـي               

  .االستمرار في التعلم
ن عرض للدراسـات الـسابقة،      لكل ما سبق ومن خالل ما قامت به الباحثة م         

واإلطار النظري للدراسة، ووضع دليل تمهيدي وفق أسلوب التعلم التعاوني بالحاسوب،           
والتوصل إلى قائمة ببعض مهارات التفكير الناقد المناسبة لطالبات كلية التربية، وإعداد     

ـ         صائيا مقياس التفكير الناقد وتطبيقه قبليا وبعديا علي العينـة، ومعالجـة النتـائج إح
 مهارات التفكير بالحاسوب في تنمية يتضح فاعلية التعلم التعاوني ومناقشتها وتفسيرها،

  .طالبات كلية التربيةالناقد لدى 
  :توصيات الدراسة

  :توصي الدراسة باآلتي
  .البات، وتنميتها لدى الطفي التدريس مهارات التفكير الناقدتبني  .١
دريسها، وبين تنمية مهارات التفكيـر      وتمقرر تقنيات التعليم    الربط دائما بين     .٢

  .الناقد، والتركيز على األمور التي تثير مستويات التفكير العليا
 وعقـد   ،الكثير من المقـررات   في تدريس    التعلم التعاوني بالحاسوب     استخدام .٣

 على استخدام األساليب الحديثـة التـي        ن وتشجيعه ،للمعلماتدورات تدريبية   
  . اإليجابية أثناء التعلمتمنح المتعلم فرصة للمشاركة

العمل علي حوسبة معظم المقررات الجامعية وإمكانيـة دراسـتها مـن قبـل          .٤
  .الطالبات من خالل الحاسوب

، فقد  الب لتقويم الط  ةه الباحث ت التفكير الناقد الذي أعد    مقياس مهارات  استخدام .٥
يساعد ذلك المعلم على بناء االختبارات التي تقيس المـستويات العليـا مـن              
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لتفكير، وعدم التقيد باألسئلة التقليدية التي تهتم بالمستويات المعرفية الـدنيا           ا
   .فقط

 أثـر كبيـر فـي تقـدمهم،         ،طالبـات كان للحافز المادي والمعنوي المقدم لل      .٦
ن يهتم دائما بتقـديم حـوافز   أ  فعلى المعلم  ، وبالتالي نومشاركتهم مع زمالئه  

  .لتالميذه أثناء العمل داخل الفصل
نظيم حجرة الدراسة بما ييسر للطالب التفاعل والمشاركة اإليجابية في          إعادة ت  .٧

وتزويدها بالتقنيات الحديثة أيضا طبقا الستراتيجية الـتعلم         العمل المكلفين به  
  .التعاوني

  :مقترحات الدراسة
  :تقترح الدراسة القيام بالدراسات التالية

اسـتراتيجيات متطـورة    إجراء المزيد من الدراسات التجريبية الختبار فاعلية         .١
  باستخدام الحاسوب

إجراء المزيد من الدراسات حول مقررات جامعية أخري غير مقـرر تقنيـات              .٢
 .التعليم

العمل علي تصميم برامج تعليمية محوسبة في مجل تكنولوجيا التعليم لتحسين            .٣
 .عملية التعليم

لتفكيـر   على تنميـة ا    التدريسإجراء دراسة تبين فاعلية التعلم التعاوني في          .٤
 .االبتكاري لدى طالب أي مرحلة دراسية

 إعداد برنامج لتدريب المعلمين أثناء الخدمة على استخدام الـتعلم التعـاوني             .٥
 معاصرة، أو لتدريبهم على كيفية تنمية مهـارات         ة كطريقة تدريسي  بالحاسوب

  . لدى تالميذهم)الناقد أو االبتكاري(التفكير سواء 
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  :المراجع
 التربوي في إعداد معلمين قادرين  ل دور برامج التأهي).٢٠٠٣( رجاء ،الدجاني

، ةـالتربية العربيل مجلة مستقب، ى تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطالبـعل
 .٢٩ العدد، ٩ دـالمجل

 رـة التفكيـ طرائق التدريس العامة وتنمي).١٩٩٤(وآخرون هاشم ، السامرائي ،
  . األردن-بد ر إ،للنشر والتوزيعل دار األم

 اتجاهات الطلبة نحو برامج الحاسوب  ،)١٩٩٢ (هاجر أحمد عبد الغني، العالوي
التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للصف العاشر في مرحلة التعليم األساسي في 

  .عمان، الجامعة األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، محافظة الزرقاء
 حمادة  ،السالم وعبد ، كمال،سماحة ووأب ،موسى ،العزيز وعبد ، راضي،الوقفي

  .األردن ،ثروت ةراألمي كلية ،)معرفية مختارات (التربية في مفاهيم، )١٩٩٦(
 أثر تدريس الهندسة باسـتخدام اسـتراتيجية        )٢٠٠٢ (، علي حسين،  أرشيدني  ب ،

االستقصاء التعاوني في تحصيل طلبة الصف السابع ومستويات تفكيرهم، رسـالة           
  . ، الجامعة الهاشمية، الزرقاءماجستير غير منشورة

     تعليم التفكير رؤية تطبيقية فـي تنميـة العقـول          " ).٢٠٠٨(حسن حسين زيتون
  .مصر، عالم الكتب، القاهرة، ٣ط" المفكرة

   تنمية التفكير االبتكاري والناقد، دراسة تجريبية،   ). ٢٠٠٥. (الخضراء، فاديه عادل
 .عمان، األردن: دار ديبونو

   تطوير مناهج الجغرافية بالمرحلة الثانويـة فـي        ). ١٩٩٠. (خليفة، غازي توفيق
رسالة دكتوراه غيـر منـشورة،      . األردن لتنمية التفكير الناقد واالتجاه نحو المادة      

  .جامعة عين شمس، مصر
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   أثر استخدام التعلم التعـاوني فـي التحـصيل    )٢٠٠٣ (الخور، عبد الجليل جمعة ،
لعلوم، مجلة العلوم التربوية والنفـسية،    المعرفي لتالميذ الصف الخامس في مادة ا      

 . ، العدد األول، جامعة البحرين)٤(مجلد 

  والفـردي  الجمـاعي الـتعلم    ،)١٩٩٨ (:جونسون .روجرت .جونسون .ديفيد و. 
 . عالم الكتب،القاهرة،  ترجمة رفعت محمد بهجات،الفردية .التنافس .التعاون

  
  
  ئم على مهارات التفكير الناقد في      أثر برنامج تدريبي قا   ). ٢٠٠٤. (الربضي، مريم

اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة الثانوية في األردن لتلك المهارات    
رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان،       . ودرجة ممارستهم لها  

 .األردن

 التفكير يةوتنم التحصيل في التباعدية األسئلة فاعلية): ٢٠١٥(إبراهيم  رزوقي عالء 
 والمعاصر، مجلة الحديث األوربي مادة التاريخ في األدبي الخامس طالبات لدى الناقد
  .٢٠١٥بابل،  ، جامعة٢٢واإلنسانية، ع  التربوية للعلوم األساسية التربية كلية

  أثر استخدام إستراتيجية التـدريس فـوق المعرفيـة         ). ٢٠٠٣. (الزيادات، ماهر
تحصيل وتنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف التاسع        والنموذج االستقصائي في ال   

  .في مبحث الجغرافية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، األردن
  برنامج مقترح في القراءة في ضوء القـضايا المعاصـرة،       " ،)٢٠٠٠(: سعيد الفى

فـي أعمـال    "وأثره في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثانويـة         
 -٢٥المؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس من           

  .م٢٠٠٠يوليو  ٢٦
  استراتيجية مقترحة لتنمية بعض مهارات التفكير الناقـد        "،  )٢٠٠١ (:السيد حسين

غيـر  ( ، رسـالة ماجـستير    "لتالميذ المرحلة اإلعدادية من خالل النصوص األدبية      
 .جامعة الزقازيق - يةكلية الترب ).منشورة

  أثر استخدام التعلم التعاوني في تحصيل تالميـذ الـصف           "،)٢٠٠٢ (:سيد حمدان
المؤتمر العلمي الرابع عشر، مناهج " االرابع وأدائهم في مادة الفقه وفي أدائهم فيه    

 ، المجلد الثـاني   ،جامعة عين شمس  ،  دار الضيافة ،  التعليم في ضوء مفهوم األداء    
  .م٢٠٠٢يوليو  ٢٥-٢٤
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   ،أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس القواعـد         ") ٢٠٠١(السيطلي
النحوية على تنمية القدرة اللغوية واالتجاه نحو دراسة القواعد النحوية لدى طالبات 

 جامعة - كلية التربية ).غير منشورة( رسالة دكتوراه" المرحلة الثانوية بدولة قطر   
 .عين شمس

 مكتبة  ،مفاهيم جديدة لتطوير التعليم في الوطن العربي، )٢٠٠٠ (حسن ،شحاتة
 .القاهرة، الدار العربية للكتاب

  
 درجة امتالك معلمي الجغرافية في المرحلة الثانوية في ). ٢٠٠٧. (شطناوي، فاضل

األردن لمفاهيم االستشعار عن بعد ومهاراته ودرجة ممارستهم لها وتطوير برنامج     
 أثره في تحصيل طلبتهم وتنمية تفكيرهم الناقـد، رسـالة   تدريبي وفق ذلك وقياس   

  .دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن
  األردن،ترجمة عزمي جـرار ، تعليم الطالب التفكير الناقد   ،)١٩٩٣(: شيت مايرز ، 

 .م١٩٩٣ األردني،مركز الكتب 

     ،ني في االستيعاب القرائي    أثر طريقة التعلم التعاو    ،)٢٠٠٢(العازمي، عائش ساير
لدى طالب الصف السادس االبتدائي في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير      

  . غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان
  ،فعالية استراتيجية مقترحة في التعلم     "،  )٢٠٠١ (:خليل رضوان  عبدالرازق سويلم

ت نحو العلوم لدى التالميـذ       واالتجاها ، ومهارات االتصال  ،التعاوني على التحصيل  
 المجلـد   ، جامعة المنيا  ،كلية التربية ،   مجلة البحث في التربية وعلم النفس        "الصم

  .١٧٩ص ، ٢٠٠١يناير ، العدد الثالث، الرابع عشر
 ،٦ط أدواته، أساليبه، مفهومه، العلمي، البحث، )٢٠٠٠( وآخرون، ذوقان عبيدات، 

  .عمان العربي، الفكر دار
 نحو بعض أبعاد التعلم  لاتجاهات طلبة معلم المجا، )٢٠٠٥ (محمد ،عبيدات

  .الكويت، ٧٥العدد ، المجلة التربوية، التعاوني في الجامعة الهاشمية
 يـاج المدرسـر والمنهـالتفكي، )٢٠٠٣ (يمـول، دـزو وعبيـع، عفانة، 

  .الكويت ،ة الفالحـمكتب
 ف عن مصداقية حجم التأثير واستخداماته في الكش، )٢٠٠٠ (:عزو، عفانـــــة

ات ـي الجامعـي البحوث التربوية النفسية لدي طلبة الدراسات العليا فـائج فـالنت
  .العدد الثالث، ة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينيةـمجل، طينيةـالفلس
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   ،اإلحصاء للباحث في التربية     )٢٠١٣ (حمد الخليلي، أحمد سليمان وخليل    أعودة ،
  .لفكر للنشر والتوزيع، عمانوالعلوم اإلنسانية، دار ا

  أثر تفاعل مستوى التفكير الناقد مع التخصص األكـاديمي     "،  )٢٠٠٢ (:فتحي لطفي
 مجلة كليـة التربيـة      "في التذوق لدى عينة من طالب كلية التربية جامعة األزهر         

 .١٣٧-٩٣، ص ص م٢٠٠٢ ديسمبر ،١٠٤ العدد ،جامعة األزهر

    ستخدام كل من التعلم التعاوني والتعلـيم       ، أثر ا  )١٩٩٨ (،أرشيدالقصيرين، بسما
الشخصي في تحصيل طلبة الصف العاشر للمفاهيم التاريخية، رسالة ماجستير غير         

  . ربد، األردنإمنشورة، جامعة اليرموك، 
 عمان، دار الفكر ،تعليم التفكير للمرحلة األساسية، )٢٠٠٣ (:نايفة، قطامي.  
 ،المحاضرة، التعلم (دام طرائق التدريس ، أثر استخ)٢٠٠٤ (القلقيلي، عودة سليمان

في تحصيل طلبة المرحلة األساسية العليا واتجاهاتهم نحـو         ) التعاوني، االستقصاء 
التعليم في مادة التربية اإلسالمية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعـة عمـان             

  . العربية للدراسات العليا، عمان
     دراسـة    وتطـور لمنظمـات،     إدارة المعرفـة   ):٢٠١٢(الكبيسي، حمد، وآخرون 

   .دمشقتجريبية، الكلية التربوية، ابن رشد، 
  فعالية التدريس باستراتيجية التعلم التعاوني في التحصيل        "،)٢٠٠٠(: محرز الغنام

وتنمية عمليات العلم األساسية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم           
  .٣١-٣، ص ص )٤٤(نصورة، العدد ، مجلة كلية التربية بالم"في مادة العلوم

  فاعلية تدريس النحو باستخدام اسـتراتيجية البحـث        "،  )٢٠٠٦ (:محمد الحسيني
الجماعي التعاوني في التحصيل وتنمية األداء اللغوي لدي طالب الـصف الثـاني             

  .جامعة األزهر - كلية التربية ).غير منشورة(رسالة ماجستير " الثانوي األزهري
 ،التفكير تنمية في كويست الويب إستراتيجية ثرأ" .)٢٠٠٢( مد نوفلمح محمد الحيلة 

 الجامعية التربوية العلوم كلية لطلبة التفكير تعليم مساق في الدراسي الناقد والتحصيل
  .األردن، التربوية العلوم مجلة)" االونروا(

     ،مـدخل  : تجارب بعض الدول في التعلم اإللكترونـي       ،)٢٠٠٨(محمد توفيق سالم
وير التعليم بالمدرسة المصرية، القاهرة، المركز القـومي للبحـوث التربويـة            لتط

  .والتنمية



 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الثالث  الجزء١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٧٨١-

 برنامج مقترح لتنمية التفكير الناقد في الرياضيات لدى ، )٢٠٠٣( :سعد، نبهان
، كلية التربية، رسالة دكتوراة غير منشورة، ة الصف التاسع بمحافظة غزةـطلب

 .القاهرة، ين شمسـجامعة ع

    الحاسوب وتنمية التفكير الناقـد، مجلـة        ،)٢٠٠٢ (: بن سليمان  براهيمإوليد بن 
 .البحث في التربية وعلم النفس، المجلد الخامس عشر العدد الرابع أبريل

  األهليـة للنـشر     تفكير األطفال تطوره وطـرق تعليمـه،       ،)ت. د (:يوسف قطامى
  .والتوزيع

 ،الـشروق،   دار لصفي ،ا التعلم سيكولوجية: )٢٠٠٠(نافية قطامي  يوسف قطامي
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