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إـعداد
أستاذ مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس
بكلية الرتبية  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

هدف البحث إلى التعرف على فاعلية استراتيجية (فكر _ زاوج _ شارك) في تنمية

التحصيل الدراسي ومهارات التفكير الناقد لدى طالب مقرر المناهج وطرق التدريس بجامعة
االمام محمد بن سعود اإلسالمية ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي،

وتكونت عينة الدراسة من ( )30طالب من طالب مقرر المناهج وطرق التدريس بكلية الشريعة،
وطبق الباحث أداتي االختبار التحصيلي ومقياس التفكير الناقد ،وتوصل البحث لنتائج أهمها،

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطي المجموعة الضابطة

والمجموعة التجريبية في التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية ،عدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في
مستوى مهارات التفكير الناقد.

وقد أوصى الباحث بالتوصيات التالية ،العناية بتطبيق استراتيجية (فكرر -زاوج -شرارك)

في التدريس الجامعي من قبل أساتذة المقررات التربوية خصوصاً والمقررات األخرى بشكل عرام،
وترردريب األسرراتذة عليهررا ،وكررذل العنايررة بتنميررة مهررارات التفكيررر الناقررد لرردى الطررالب وعطائهررا

الوقت الكافي ،وتدريب األساتذة عليها:

الكلمات املفتاحيةة  :اسرتراتيجية (فكرر_ زاوج_ شرارك) ،التحصريل الد ارسري ،مهرارات التفكيرر الناقرد ،مقررر
المناهج وطرق التدريس ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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The Effectiveness of a Strategy (Think _ Pair_ share) in Developing
Academic Achievement and Critical Thinking Skills among Students of
Curriculum and Teaching Methods at Imam Muhammad Bin Saud
Islamic University

D. Marzouk bin Hamoud Alenazi
Assistant Professor Department of Curriculum
and Teaching Methods Faculty of Education
Imam Muhammad bin Saud Islamic University

Study summary
The aim of the research is to identify the effectiveness of the
strategy (think – pair – share) in the development of academic
achievement and critical thinking skills of students of the curriculum and
teaching methods at Imam Muhammad bin Saud Islamic University, the
researcher used the experimental method with semi-experimental design,
the study sample consisted of (30) A student of the curriculum and
teaching methods at the Faculty of Sharia, the researcher applied the
tools of achievement test and the critical thinking scale, and the research
reached the most important results, the presence of statistically
significant differences at the level (0.05) between the average of the
control group and the experimental group in the academic achievement
in favor of the experimental group. The absence of statistically
significant differences at the level (0.05) Between the average of control
and the experimental group at the level of critical thinking skills.
The researcher recommended the following recommendations,
caring of application of the strategy (think - pair - share) in university
teaching by teachers of educational courses in particular and other
courses in general, and the training of teachers on them, as well as care
to develop critical thinking skills of students and give them enough time,
and training teachers on them.
Key words: strategy (think – pair – share), academic achievement, critical

thinking skills, curriculum and teaching methods course, the
University of Imam Muhammad bin Saud Islamic.
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تشهد العملية التعليمية تطو اًر كبي اًر في شرتى مجاالتهرا ،سروال علرى مسرتوى التعلريم العرام أو

التعليم العالي ،وركز هذا التطور بشكل كبير على المتعلم كمحور لهذه العملية ،وشمل هذا التطرور
اس ررتخدام اس ررتراتيجيات ت رردريس حدور ررة ،تتمح ررور ح ررو الم ررتعلم وتؤك ررد أهمي ررة مش رراركته ف رري العملي ررة
التعليمية بشكل فعا  ،وقد ظهرت هرذه االسرتراتيجيات مرط تطرور مفهروم المرنهج وتبرد أدوار المعلرم
والمتعلم بما وتناسب مط التوجهات الحدورة للعملية التعليمية وبما يعزز التعلم النشط للمتعلم.

وق ررد تبن ررى الكري ررر م ررن العلم ررال والب رراحرين ن ري ررات واس ررتراتيجيات تربوي ررة حدور ررة تعم ررل عل ررى
تحويل التعلم التقليدي الذي وركز على الحفظ الى تعليم وركز على التفكير( .جامط)516 ،2018،
وف رري التعل رريم الج ررامعي تك ررور عملي ررة اختي ررار اس ررتراتيجيات الت رردريس المناس رربة للمس ررتوى
العمررري والعقلرري للطالررب أم ر اًر هام راً جررداً ،كررور الطررالب فرري مسررتوى عقل ري يمكررنهم مررن التفاعررل
والتفكيررر والمشرراركة بشرركل أيبررر ،ويعرري الطالررب فرري هررذه المرحلررة أهميررة اعتمرراده علررى نفسرره فرري

تحصيل المعلومات والتفكير ومشاركة زمالله بشكل فعا .
ومررن االسررتراتيجيات المناسرربة لهررذه المرحلررة والترري تحقررق أهرردافاً تعليميررة عرردة اسررتراتيجية

(فكر _زاوج _ شرارك) ،حيرث يشرير جوارنره وعرو

( )23،2016أنهرا مرن االسرتراتيجيات التري

تهيررا الطلبررة للتعلرريم الررذاتي وللقيررام بعمليررات التفكيررر العليررا إيررافة إلررى رررس القرريم واالتجاهررات
اإليجابية كاحترام الرأي اآلخر وتفعيل الحوار الهادف دور تحيز ،وتحويل الطالب إلى متحرديين
ومشاركين عند تنفيذ خطواتها بشكل متدرج.
وتعتبر استراتيجية (فكر ،زاوج ،شارك) إحدى استراتيجيات التعلم النشط التي تسرير وفرق
خط روات مدروسررة ومنت مررة ،وتسرراعد المررتعلم علررى التفكيررر الفررردي وتعررزز فاعليترره فرري العمليررة
التعليمية ،وتوصف بأنها استراتيجية بسيطة ،فوائردها كريررة ومتعرددة ،وال تحتراج لوقرت طويرل فري
تنفي ررذها ،وخطواته ررا مح ررددة وبس رريطة يمك ررن تطبيقه ررا بس ررهولة ،وه ررذا يس رراعد الم رردرس عل ررى ي ررادة
الفصل يادة جيدة( .أبو العال واأل ا)14 ،2016 ،
وتجع ررل اس ررتراتيجية (فك ررر -زواج  -ش ررارك) بيل ررة ال ررتعلم مرير ررًة ومحفر رزًة للط ررالب علر ررى
التفكيررر ،وذلر مررن خررال خطواتهررا المتتابعررة الترري تختلررف فرري إجررالات تنفيررذها ممررا يسرراعد فرري
زيادة حماس الطالب للمشاركة الفاعلة( .العيساوي وجعفر)325،2013،
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وهذا التنوع في خطوات استراتيجية (فكر-زواج-شارك) واختالف العملية فري كرل خطروة

أعط ر ررى مير ر رزة إي ر ررافية له ر ررذه االس ر ررتراتيجية ،حي ر ررث يش ر ررير الس ر ررلطاني ( )195،2016أنه ر ررا م ر ررن
االسررت ارتيجيات الترري تجمررط عرردة محرراور فرري مر واحررد ،فهرري تتمحررور حررو التفكيررر وتأخررذ مررن
المررتعلم محررو اًر لهررا ،وتضرريك أزهررار كشررا

( )131 ،2014أر هررذه االسررتراتيجية ترروفر فرصررة

لجميررط الطررالب ليعبررروا عررن مرائهررم وأفكررارهم ،فررال تكررور اإلجابررة حصر اًر للطررالب المتفرروقين ،كمررا
أنها ال تتيح للطالب المتكاسلين التهرب من اإلجابة.

ولررم يعررد دور األسررتاذ الجررامعي وركررز علررى تحصرريل الطررالب للمعلومررات فقررط ،بررل تعررداه

إلى مساعدة الطالب على تنمية مهارات التفكيرر المختلفرة ،والتري تعرزز مرن مشراركته الفاعلرة فري

العملية التعليمية وتكسبه مهارات يحتاجها في دراسته وفي حياته العامة.

ومما ال ش فيه أر مهرارات التفكيرر الناقرد أصربحت فري وقتنرا الحرالي مرن أهرم المهرارات

التي تسعى المؤسسات التعليمية إلى تنميتها لدى طالبها ،حيث يشرير العياصررة ()227،2015

إلى أر تنمية مهارات التفكير الناقد لألفراد أصربح مطلبراً أساسرياً ال يمكرن تجاهلره ،فهرو ال وررتبط
بمرحلة عمرية معينة ،فكل فرد قادر على القيام به وفق مستوى قدراته العقلية والحسية.
ويشرير ب اروروجي ومخررور ) (Prayogi et al, 2019, 133إلرى أر التفكيرر الناقرد هرو

أحررد المهررارات األساسررية الترري يجررب ار وتمتررط بهررا المتعلمررور فرري القرررر الحررادي والعش ررين ،وقررد
أصرربح اتجاه راً رئيسرريا ،وهررذا مررا أيررده لوفيالنررد ) (Loveland, 2019, 31وبصررري ومخرررور
) (Basri et al, 2019, 746حيث أشاروا إلى أهمية تنمية مهارات التفكير الناقرد لردى الطرالب
يونها مهارات أساسية في القرر الحادي والعشرين.
ويعتبررر تزويررد الطررالب بمهررارات التفكيررر العليررا كمهررارات التفكيررر الناقررد أحررد عناصررر جررودة
التعليم العالي ،والتي تلعب دو اًر رئيساً في نجاح تعليم الطالب)Mahanal et al, 2019,418) .
وتعررد القرردرة علررى التفكيررر الناقررد مهمررة للنايررة للطررالب مررن أجررل النمررو والتطررور المسررتمر
سوال في دراستهم او مستقبلهم الوظيفي(Taskesen,2019,38 ).
ل ررذل أصررربحت مهر ررارات التفكي ررر الناقرررد اليررروم تس ررتحوذ عل ررى اهتم ررام مؤسسرررات التعلررريم
الجامعي ،كونها تتوافق مط مواصفات الخريج التري تهردف تلر المؤسسرات إلرى تحقيقهرا ،ولجعرل
التعلم أيرر فائدة وأيرر متعة بالنسبة للطالب.
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ال ازل ررت الط رررق التقليدي ررة الت رري تعتم ررد عل ررى التلق ررين المباش ررر ه رري األب رررز ف رري الت رردريس
الجامعي ،ر م أهمية إعطال دور أيبر للطالب في هذه المرحلة ،مما وؤير على تحصيل الطالب
بشكل عام ،وكذل على تعلمهم وممارستهم لمهرارات عقليرة وعمليرة تسراعدهم علرى رفرط مسرتواهم
العلمرري ،وايتسرراب مهررارات أساسررية تزيررد مررن قرردرتهم علررى التفكيررر ومواجهررة المشرركالت التعليميررة
والحياتية التي تواجههم.
فقد أشار المدني ( )57 ،2016نقالً عن فرج ( )2004أر مؤسساتنا التربوية والتعليميرة فري

الرروطن العربرري ما ازلررت تعتمررد علررى الطرررق التقليديررة فرري الترردريس دور االهتمررام بررالطرق الحدورررة ،ممررا
أدى إلى تدني تحصيل الطالب الدراسي ،والو از في تراجط نسبي في مختلف المراحل الدراسية.
لررذل نحررن اليرروم بحاجررة أيرررر مررن قبررل إلررى اسررتراتيجيات تعليميررة تمرردنا ب فرراق تعليميررة واسررعة
ومتنوعة وتساعد طالبنا على إيرال معلوماتهم وتنمية مهاراتهم العقلية المختلفة( .ابو الي)4 ،2010 ،
وقد أصبحت الحاجة ماسة لالنتقا بعمليرة الرتعلم مرن التلقرين إلرى التردريب وتنميرة مهرارات
التفكير إلعداد أفراد قادرين على موايبة تطورات المعرفة( .محمد والشامخ)353،2017 ،
يما لم يعرد دور المعلرم فري ظرل تطرور العمليرة التعليميرة الحرالي نراقالً للمعرفرة برل تعردى
ذل إلى االهتمام باختيار استراتيجية التعلم الحدورة التي تساعد المتعلم للوصو للمعلومة بنفسه
وتنمية مهارات التفكير المختلفة لديه( .مصطفى)35،2019،
وبالت ررالي الب ررد م ررن البح ررث ع ررن اس ررتراتيجيات تدريس ررية تحق ررق أه ررداف العملي ررة التعليمي ررة

الحدورررة الت رري ترك ررز عل ررى فاعلي ررة الطال ررب ،وخل ررق ف رررم تزي ررد م ررن مش رراركته وترف ررط م ررن مس ررتواه
التحصرريلي ومها ارترره المكتسرربة ،وقررد أشررار الدويلررة والفجررام ( )241 ،2018إلررى أر هنرراك حاجررة
ماسررة السررتخدام مررداخل تدريسررية جدورردة ال تعتمرد علررى التلقررين ،لتسرراعد المؤسسررة التعليميررة علررى
تخريج متعلم يمتل القدرة على اإلبداع واالبتكار ومواجهة المشكالت.
وقرد أوصرت العدورد مرن الد ارسرات علرى أهميرة اسرتخدام اسرتراتيجية (فكرر_ زاوج_ شرارك)
لتنميررة التحصرريل الد ارسرري لرردى الطررالب فرري التعلرريم الجررامعي كد ارسررة المرردني ( )2016ود ارسررة
ازهار كشا

(.)2014

461

د /مرزوق العنزي

يمررا أوصررت العدوررد مررن المررؤتمرات والد ارسررات بضرررورة البحررث عررن طرررق واسررتراتيجيات

حدورررة تسررهم فرري تحررو الررتعلم التلقينرري إلررى تعلررم يعتمررد علررى التفكيررر وطرررق مواجهررة المشرركالت
وتقديم الحلو لها( .الشاذلي والشيخ)2018 ،472 ،

فررتعلم مهررارات التفكيررر مررن محترروى الرردروس اليوميررة وررؤدي لررتعلم أفضررل لهررذا المحترروى

خاص ررة ف رري ت رردريس المق ررررات التربوي ررة الت رري تحت رراج المزي ررد م ررن التط رروير ف رري أس رراليب عري ررها
وتدريسها( .عبد هللا)26 ،2017 ،

ويشير محمد والشامخ ( )2017 ،354نقالً عن بروكفيلد ( )1993برأر اخفراق خريجري

الجامعات في مواجهة المشكالت بكفالة يعود إلى عدم قدرتهم على التفكير التجريدي ،مما وؤكرد

أهمية تنمية التفكير الناقد في المدارس والجامعات.

يمررا تتطلررب طبيعررة التعلرريم فرري مؤسسرات التعلرريم العررالي أر يكررور الطررالب قررادرين علررى

تن يم المواقف وتطويرها وتقييم الحجج والتوصل إلى االستنتاجات ،وهذا وتأتى من خال التفكير

الناقد الذي يعتبر مهماً لنجاح العملية األياديمية)Alkharusi et al, 2019, 492) .

في يول ذل  ،جال هذا البحث للتعرف على فاعلية اسرتراتيجية (فكرر _ زاوج _ شرارك)

في تنميرة التحصريل الد ارسري ومهرارات التفكيرر الناقرد لردى طرالب مقررر المنراهج وطررق التردريس

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 -1مرا فاعليررة اسررتراتيجية (فكرر _ زاوج _ شررارك) فرري تنميررة التحصريل الد ارسرري لرردى طررالب
مقرر المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
 -2م ررا فاعلي ررة اس ررتراتيجية (فك ررر _ زاوج _ ش ررارك) ف رري تنمي ررة مه ررارات التفكي ررر الناق ررد ل رردى
طالب مقرر المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
 -1توج ر ررد ف ر ررروق ذات دالل ر ررة إحص ر ررائية عن ر ررد مس ر ررتوى ( )0.05ب ر ررين متوس ر ررطي المجموع ر ررة
الضابطة والمجموعة التجريبية في التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية.
 -2ال توج ررد ف ررروق ذات دالل ررة إحص ررائية عن ررد مس ررتوى ( )0.05ب ررين متوس ررطي المجموع ررة
الضابطة والمجموعة التجريبية في مستوى مهارات التفكير الناقد.
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هدف البحث إلى التعرف على:

 -1فاعلي ررة اس ررتراتيجية (فك ررر _ زاوج _ ش ررارك) ف رري تنمي ررة التحص رريل الد ارس رري ل رردى ط ررالب
مقرر المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 -2فاعليرة اسررتراتيجية (فكررر _ زاوج _ شررارك) فرري تنميرة مهررارات التفكيررر الناقررد لرردى طررالب
مقرر المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
تبرز أهمية هذا البحث في:

 -1مسر رراورته للتوجهر ررات الحدورر ررة فر رري اسر ررتخدام اسر ررتراتيجيات تعليمير ررة حدورر ررة فر رري التر رردريس
الجامعي تركز على المتعلم وتزيد من مشاركته.

 -2قد يسرهم هرذا البحرث فري لفرت أن رار األسراتذة الجرامعيين فري البعرد عرن الطررق التقليديرة
في التدريس واستخدام استراتيجيات حدورة كاستراتيجية (فكر _ زاوج _ شارك).

 -3قررد يسررهم هررذا البحررث فرري دعررم البحرروق والد ارسررات القليلررة الترري أجريررت علررى اسررتراتيجية
(فكر _ زاوج _ شارك) في التدريس الجامعي.

احلةةةةةدود املةةةةةوضةةةةةوعيةةةةةة:

تتحدد الحدود المويوعية في هذا البحث في استراتيجية (فكر _ زاوج _ شارك)،

والتحصرريل الد ارسرري فرري مسررتويات بلرروم الراليررة الرردنيا (التررذكر ،الفهررم ،التطبيررق) ،وكررذل مهررارات
التفكير الناقد الخمسة (معرفة االفترايات ،التفسير ،تقويم المناقشات ،االستنباط ،االستنتاج)

احلةةةةةدود املكةةةةةانيةةةةةة:

الكلي ررات الت رري ت رردرس مق رررر المن رراهج وط رررق الت رردريس بجامع ررة اإلم ررام محم ررد ب ررن س ررعود

اإلسالمية وهي كليات (الشريعة ،أصو الدون ،العلوم االجتماعية).

احلةةةةةةدود الةةةةةةزمةةةةةةانيةةةةةةة:

تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي الراني للعام الدراسي 1438 /1437هر.
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اسةةةرتاتيجيةةةة (فكةةةر _ زاوج _ شةةةارك):
تعرف بأنها حلقة نقرا

متعرددة األويراع ،حيرث يسرتمط الطرالب إلرى السرؤا المطرروح،

يررم وترراح لهررم وقررت محررددا للتفكيررر بشرركل فررردي ،يررم وتحرردق الطررالب مررط بعضررهم الرربع

زوجي ،وأخي اًر يشاركور إجاباتهم مط المجموعات األيبر)Carass, 2007, 27( .

بشرركل

ويعرفه ررا الباح ررث إجرائيااا بأنه ررا اس ررتراتيجية تم ررر ب رررالق خطر روات رئيس ررة تب رردأ ب ررالتفكير

الفردي لسؤا مطرروح فري أحرد موايريط مقررر المنراهج وطررق التردريس ،يرم مشراركة كرل طرالبين
أفكارهم و جاباتهم مط بعضهم البع

 ،يم مشاركة األفكرار واإلجابرات مرط طرالبين أخررين لتكروين

مجموعة من 4طالب ،يرم المناقشرة مرط طرالب المجموعرات األخررى فري الشرعبة ،للوصرو للحرل
األمرل بهدف زيادة التحصيل الدراسي لدى الطالب وتنمية مهارات التفكير الناقد لدوهم.

التحصيةةةةةةل الةةةةةةدراسةةةةةةي:

يعرفرره الباح ررث إجرائير راً بأن رره الدرج ررة الت رري يحصررل عليه ررا ط ررالب مق رررر المن رراهج وط رررق

الترردريس فرري االختبررار التحصرريلي الررذي أعررده الباحررث لهررذا النررر  ،والررذي وتركررز فرري مسررتويات
بلوم الرالية الدنيا (التذكر ،الفهم ،التطبيق).

مهةةةةةارات التفكةةةةةري النةةةةةاقةةةةةد:

وتعرفهررا فاطمررة دعبرروب (" )2017بأنهررا مجموعررة العمليررات العقليررة الترري نمارسررها عنررد

مواجه ررة موقفر راً م ررا أو مش رركلة معين رره م ررن خ ررال مه ررارات عقلي ررة متمرل ررة ف رري التفس ررير واالس ررتنباط
واالستنتاج وتقويم الحجج للتوصل إلى أحكام صادقة ونتائج منطقية" .م24

ويعرفها الباحث إجرائي بأنها مهارات عقلية يمارسها الطالب لحل السؤا الموجه اليره أو

المشرركلة المطروحررة عليرره فرري مقرررر المنرراهج وطرررق الترردريس ،والترري تتمرررل فرري مهررارات (معرفررة
االفت اريررات ،التفسررير ،تقررويم المناقشررات ،االسررتنباط ،االسررتنتاج) ،والت ري سرروف وررتم ياسررها لرردى

طالب المقرر من خال المقياس المعد لهذه المهارات.

وتنرراو اإلط ررار الن ررري فرري ه ررذا البح ررث مويرروع اس ررتراتيجية (فك ررر _ زاوج _ ش ررارك)،

ومويوع التفكير الناقد.
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اسةةةةةةرتاتيجيةةةةةةة (فكةةةةةةر _ زاوج _ شةةةةةةارك)

تعتبررر اسررتراتيجية (فكررر _ زاوج _ شررارك) مررن االس رتراتيجيات الحدورررة الترري تعررزز مررن

مشاركة الطالب في العملية التعليمية وتزيد من تفاعله مط زمالله الطالب.

وتسمى اسرتراتيجية (فكرر-زواج-شرارك) بالطريقرة البنيويرة للرتعلم التعراوني ،وتتضرمن شرروطاً
محددة لتطبيقها وهي التفكير الفردي والمزاوجة والمشاركة الجماعية ،كما أنها تحتوي علرى شرروط فري
ً
يل خطوة من خطواتها ،فمرالً خطوة التفكير يشترط ار تتم بصورة فردية لوقت محدد يحردده األسرتاذ،
وخطرروة المزاوجررة يكررور فيهررا كررل طرررف مسررتمعاً تررارة ومتحرردياً تررارة أخرررى ،وخطرروة المشرراركة البررد أر

وتخللها تعليم تفاعلي في بيلة التعلم الجماعي( .العيساوي وجعفر)2013 ،324 ،

واس ررتراتيجية (فك ررر-زواج -ش ررارك) اس ررتراتيجية حدور ررة تس رراعد ف رري الخ ررروج م ررن األط ررر

التقليدير ررة المعتمر رردة فر رري التر رردريس ،كمر ررا أنه ر ررا تسر رراعد فر رري تطر رروير العملير ررات العقلير ررة للط ر ررالب.

(يشا )132 ،2014،

وتساعد استراتيجية (فكر-زواج-شارك) المتعلمين على التفكير من خال مرنحهم الوقرت

المناس رب ل ررذل  ،ي ررم المش رراركة مررط زمي ررل أخ ررر ،ي ررم المش رراركة مررط مجموع ررات أيب ررر مم ررا يض ررمن
مساهمة جميط الطالب في التعلم)Hamdan,2017,89) .

وترجر ررط هر ررذه االسر ررتراتيجية إلر ررى ف ارن ر ر ليمر ررار ،حير ررث تعر ررد مر ررن اسر ررتراتيجيات المناقشر ررة

التعاونية ،وتكتسب أهميتها من كونها ينائية المحور التعلم والتفكير ،وتمر برالق م ارحرل أساسرية

(التفكير ،المزاوجة ،المشاركة) لتفاعل المتعلم مط نفسه أوالً ومط زميلة يانياً ومط زمالله بالصف
يالراً( .السلطاني)197 ،2016 ،

مفهةةةةةوم اسةةةةةرتاتيجيةةةةةة (فكةةةةةر _ زاوج _ شةةةةةارك)

تعرفها ناديره لطرف هللا ( )119،2005بأنهرا إحردى اسرتراتيجيات الرتعلم التعراوني الفعالرة

وتتكور من يالق خطوات رئيسة هي (التفكير ،المزاوجة ،المشاركة).

ويعرفها أبو الي (" )2010بأنها إحدى استراتيجيات التعلم التعاوني النشط والتي تعتمد

علررى حركررة وتفاعررل ومشرراركة التالميررذ فرري األنشررطة التعليميررة وتهرردف لتنشرريط وتحسررين مررا لرردى
طلبة الصف الرامن من معارف وخبرات سابقة" م.57

وتعرفهررا مديحرره الكليبيررة ( )65 ،2012بأنهررا اسررتراتيجية نمررت فرري ظررل الررتعلم التعرراوني

ووقت االنت ار تقروم علرى فكررة مرنح الطالرب وقترا لتفكيرر بمفرردة بعرد طررح السرؤا  ،يرم يفكرر فري
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الس رؤا مررط أحررد زمالئرره قبررل أر يطلررب التفكيررر مررن جميررط أف رراد المجموعررة المكونررة مررن أربعررة
طالب ،وهي بذل تتضمن مشاركة أيبر عدد من الطالب في الفصل.

وتعرفهرررا هالررره ووسر ررف ( )199 ،2017بأنهرررا إح رردى اسر ررتراتيجيات الرررتعلم النشر ررط التر رري

تسررتخدم لمعرفررة مررا لرردى المررتعلم مررن معرفررة سررابقة بالقضررية أو المشرركلة محررل البحررث وذلر وفقراً
لررالق خطروات متسلسررلة هري التفكيررر المفررد لكرل مررتعلم يرم المزاوجررة يرم مشراركة مررا توصرلوا إليرره
لتمريل فكرة واحدة للمجموعة وحل المشكلة أو القضية محل االهتمام.

ومررن التعريفررات السررابقة نجررد اتفرراق البرراحرين علررى أر هررذه االسررتراتيجية تعطرري فرصررة

للطالب للتفكير وتعطيه فرصة أخرى لمشراركة زميلره فري الفكررة أو الحرل وتبراد الررأي والوصرو

إلررى صررينة مشررتركة بينهمررا ،وايض راً لهررا جانررب تعرراوني أخررر وأيبررر حررين يشررترك الطررالب فرري
مجموعة رباعية أو مجموعة الفصل بشكل كامل في مناقشة ما توصلوا اليه.

خطةةةةةوات اسةةةةةرتاتيجيةةةةةة فكةةةةةر _ زاوج _ شةةةةةارك

يشررير مسررمى اسررتراتيجية فكررر _ زاوج _ شررارك إلررى الخطروات الراليررة الترري يسررير عليهررا

المعلم في تطبيرق هرذه االسرتراتيجية ،وهرذه الخطروات الراليرة كمرا أشرار اليهرا السرلطاني (،2016

 )198وموسى وحميد ( )793 ،2015هي:

الخطوة األولى :خطوة التفكير ،وتبدأ هذه الخطوة بعدما يطرح عضو هيلة التردريس موقرف تعليمري
ممي ررز عل ررى ش رركل مش رركلة مح ررددة او سر رؤا مري ررر للتفكي ررر ام ررام جمي ررط المتعلم ررين
ويطلررب مررن كررل فرررد ار يعمررل بمفرررده ،وتعطررى هررذه الخطرروة للمتعلمررين الفرصررة

لنر

استرجاع المعلومات من الذايرة الطويلة المدى وكذل تساعد علرى تنشريط

االهتمام الشخصي بالمويوع عند المتعلمين.

الخطوة الرانية :خطوة المزاوجا  ،وهري مرحلرة المناقشرة الرنائيرة لألفكرار الفرديرة التري ترم التوصرل
اليها في المرحلة األولى ،حيث يطلب من كل فرد في المجموعة الرنائية مناقشة

زميلرره ومشرراركته أفكرراره بحيررث يحرراو كررل فرررد فرري المجموعررة الرنائيررة تويرريح
وجهة ن ره وتباد الرؤى حو ما توصل اليه كل منهما للخروج بفكرة واحدة.

الخطوة الرالرة :خطوة المش رك  ،وتنفذ هذه الخطوة بطريقتين ويمكن للمعلم اختيار أحدهما ،وهما:

أ) دعوة المجموعات الرنائية في خطوة المزاوجة لمشاركة أفكارهم مرط الصرف بأيملره اذ يطلرب
مرن يرل مجموعرة عرر

مرا ترم التوصرل اليره وبعردها تبردأ المناقشرة الجماعيرة برين الطرالب

أنفسهم حتى يشعر المعلم بأنه قد أشبط الفكرة ،ويمكن االيتفال بربط المجموعات او نصفها.
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ب) تشارك يل مجموعة ينائية مط مجموعة ينائية أخرى ،بحيث تصبح مجموعة عمل مكونة
من أربعة طالب وتحاورور ويتناقشور ويفسرور ما توصلت اليه المجاميط الرنائية ليخرجوا
بفكرة واحدة وتفقور على صحتها وتعر
ويضيك كشا

امام باقي المجموعات.

( )138 ،2014خطوة رابعة هي التقييم ،حيث يقوم المعلم بتقييم عمل

المجموعات ومشاركة الطالب.

وتفصل أسمال النجار ( )17 ،2013هذه الخطوات حسب التالي:

 -1يقسم المعلم الطالب الى مجموعرات تترألف كرل منهرا مرن أربرط طرالب بحيرث يجلرس كرل
أينين من المجموعة وجهاً لوجه ،ومتجاورين.
 -2يعطي المعلم رقماً للمجموعة ورقماً لكل طالب في المجموعة.
 -3التفكير :يطررح المعلرم سرؤاالً وررتبط بالردرس ،أو مشركلة ذات نهايرة مفتوحرة ،ويطلرب مرن
الطالب أر يقضوا وقتاً محدداً ،يفكر كل منهم بمفرده (د يقرة أو د يقترين) وال يسرمح لهرم
بالتجوا أو الكالم أينال التفكير.
 -4المزاوجة :يطلب المعلم من الطالب أر ونقسموا إلرى أزواج وتناقشرور فيمرا فكرروا فيره (ال
تتجاوز المزاوجة يالية دقائق أو حسب السؤا المطروح)
 -5المشاركة :يطلب المعلم من جميط أفراد المجموعة المشاركة ،وتدوين إجابة واحدة للمجموعة.
 -6يختار المعلم أحد الطالب عشوائياً من المجموعة ،باختيار الرقم ليمرلها في اإلجابة عرن
السؤا  ،وبذل يشعر كل طالب بأنه عريه للسؤا من المعلم.

أمنةةةةةاط اسةةةةةرتاتيجيةةةةةة فكةةةةةر-زاوج-شةةةةةارك
تتعرردد أنمرراط وأشرركا اس رتراتيجية فكررر_ زاوج_ شررارك ،وتررأتي بمسررميات مختلفررة إال أنهررا
تكررور متقاربررة فرري اإلج ررالات وتحقررق الهرردف نفسرره ،حتررى مررط زيررادة الخط روات فرري بع ر
األنماط ،وقد أشار كشا

هررذه

( )137 ،2014إلى مجموعة من األنماط ،أهمها:

 -1فكررر  -شررارك – اعمررل :حيررث وتعرراور الطررالب فرري هررذا الررنمط بطرررح أفك رارهم ومشرراركة
أفرراد مجمروعتهم والعمرل علرى توجيره وحرث طرالب المجموعرة للمشراركة فري اتخراذ القررار
في تقديم اإلجابة ،كل هذا وفق خطة تتبناها المجموعة.
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 -2اصغ  -فكر  -زاوج – شارك :حيث يطرح المعلم السؤا ويطلب من الطالب االصرنال
لره ،يرم يفكررر كرل طالررب برانفراد وبعرردها ونراق

إجابتره مررط زميلره ،يررم ستشرارك المجموعررة

في تقديم اإلجابات.
 -3صغ  -شرارك – اصرغ – أنشرا :حيرث يصرو كرل طالرب اجابتره علرى السرؤا المطرروح
فردير راً ي ررم يش ررارك زميلررره ف رري المجموع ررة إجابت رره ويصرررني الي رره لتحدو ررد جوان ررب التشرررابه
واالختالف بينهما ،ويخرجار بإجابة جدودة موحدة.
 -4المشرراركة  -الم ازوجررة – الرردائرة :حيررث يقسررم المعلررم الصررف إلررى دائ ررتين كررل منهمررا وجه راً
لوجرره ،يررم يطرررح علرريهم سرؤاالً ،ويتبررادلور أفكررارهم بشرركل أزواج متقابلررة ،بعرردها يحرررك إحرردى
الدائرتين ليكور أزواج جدودة لمناقشة األفكار ويكرر العملية حتى يعود إلى الويط األو .
 -5ارسم  -ازوج – شارك :حيث ورسم الطالب أشركا وصرور متعلقرة بالسرؤا المطرروح ويسرجل
مالح اته ،بعدها وناق

أفكاره وجابته مط زميله ،يم يشارك أفكاره مط الطالب ككل.

 -6فكررر -ارسررم – شررارك :حيررث الطالررب هنررا يفكررر يررم ورسررم ليويررح أفكرراره ،بعرردها يشررارك
طالب المجموعة في اجابته عن السؤا المطروح.

مةةةةةربرات اختيةةةةةار اسةةةةةرتاتيجيةةةةةة (فكةةةةةر-زواج-شةةةةةارك):

ذك ر ر ر ر ررر الحرب ر ر ر ر رري وص ر ر ر ر رربري ( )292 ،2009ع ر ر ر ر رردة مب ر ر ر ر ررررات الختي ر ر ر ر ررار اس ر ر ر ر ررتراتيجية

(فكر-زواج-شارك) ،وهي:

 -1تتيح للطالب وقتاً أطو للتفكير.

 -2اسر ررتراتيجية سر ررهلة االسر ررتخدام ،وال تسر ررتنرق وقت ر راً طر ررويالً فر رري تحضر رريرها وذات خط ر روات
وايحة ومحددة.

 -3تسراعد علرى جعرل عردد كبيرر مرن الطررالب يشراركور فري الفصرو بفاعليرة أيراً يرار حجررم
الفصل ،وبالتالي فهي تالئم ظروف و مكانيات مدارسنا الحالية.
 -4تناسب وتالئم ٍ
كل من المعلمين والطالب حدوري التعامل مط ن ام التعلم التعاوني.
 -5تسرع بع

المعلمين أينال إلقال السؤا في اختيار أحد الطالب لإلجابة عليه ،وبالترالي

وتوقف اآلخرور عن تقرديم إجابرات أو حترى التفكيرر فيره وهرذه االسرتراتيجية تسراعد علرى

التنلب على هذه المشكلة.
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ممةةةةةيزات اسةةةةةرتاتيجيةةةةةة (فكةةةةةر  -زاوج – شةةةةةارك):

يشررير محمررود ( )386،2016بررأر اسررتراتيجية (فكررر  -زاوج – شررارك) تتصررف بمميرزات

عدة حددها المتخصصين والباحرين بما ولي:

 -1تعزز المشاركة الفاعلة بين الطالب والمعلم وبين الطالب أنفسهم.
 -2تساعد على تنمية االتجاهات اإليجابية نحو مادة التعلم.

 -3تتيح الفرصة للطلبة لكي يكونوا نشطين فري عمليرة الرتعلم ،ممرا يسراعدهم علرى بقرال أيرر
التعلم أطو فترة ممكنة.

 -4تزيد من الوعي بالتحصيل وتنمي مستويات التفكير العليا.

 -5تترريح للط ررالب فرص ررة تعل ررم ط ارئ ررق وأس رراليب مختلفررة لح ررل نف ررس المش رركلة ،والق رردرة عل ررى
التوصل معاً إلى العالقات المختلفة.
 -6تحافظ على استم اررية إيارة دافعية الطالب نحو التعلم.
 -7تهيا مناخاً تعليمياً مفعماً بالنشاط والفاعلية.

دور املعلةةةةم يف اسةةةةرتاتيجيةةةةة (فكةةةةر  -زاوج  -شةةةةارك):

يعتبررر دور المعلررم فرري اسررتراتيجية (فكررر  -زاوج  -شررارك) إيجررابي ونشررط ولرريس سررلبي،

حيرث أر المعلرم لرره عردة مهررام يقروم بهرا ومررن أهرم األعمررا التري يمكرن للمعلررم القيرام بهررا فري هررذه

االستراتيجية ،ما ولي:

 -1طر ر رررح س ر ر رؤا أو مشر ر رركلة ذات نهاير ر ررة مفتوحر ر ررة ،وذل ر ر ر السر ر ررترارة تفكير ر ررر الطر ر ررالب فر ر رري
مشكلة أو ظاهرة معينة.

 -2م ررنح الطر ررالب فرصر ررة للتفكير ررر فر رري اإلجابر ررة ،وعليررره م ارعررراة تفكير ررر المر ررتعلم لوحر ررده دور
االستعانة بأحد.

 -3تجميررط الطررالب فرري ينائيررات لمناقشررة اإلجابررة ومشرراركة األفكررار وينرراق
زميله ما توصل إليه.

كررل طالررب مررط

 -4منح الطالب فرم لمشاركة اإلجابات مط مجموعة صنيرة أو الصف بالكامل.

 -5ووزع الطالب إلى مجموعات النقا  ،ويعمل على أر يكور هناك تباون في كل مجموعة.
 -6يشرف على ما ودور داخل الفصل ويرشد ويوجه الطالب نحو اإلجابة الصحيحة.

 -7وتحكم بالمدة الزمنية لكل مرحلة من مراحل استراتيجية ( فكر  -زاوج  -شرارك ) ( .أبرو
الي)59 ،2010 ،
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دور املتعلةةةةم يف اسةةةةرتاتيجيةةةةة (فكةةةةر  -زاوج  -شةةةةارك):
للمررتعلم دور إيجررابي ونشررط فرري اسررتراتيجية (فك رر -زاوج  -شررارك) ،حيررث يمرررل محررور
العملية التعليمية وتتلخص أدواره في:
 -1التفكي ررر الف ررردي ف رري ح ررل المش رركلة المطروح ررة م ررن قب ررل المعل ررم ،وتنش رريط م ررا عن ررده م ررن
معلومات وخبرات سابقة ،وتوظيفها في التوصل إلى حل للمشكلة.
 -2المشرراركة فرري المناقشررات الرنائيررة والجماعيررة مررط زمالئرره فرري الفصررل للتوصررل إلررى حلررو
علمية للمشكلة المطروحة
 -3عر

أفكاره ومقترحاته أمام زمالئه.

 -4مساعدة زمالله في إنجاز المهام المطلوبة ومن يم ممارسة التعلم التعاوني.
 -5ممارس ررة االس ررتماع الجي ررد لتعليق ررات وأرال اآلخر ررين ،والمناقش ررة الهادئ ررة والهادف ررة وااللتررزام
بالهدول واالنضباط داخل الفصل( .رخا)13،2016 ،
وتجدر اإلشارة هنا إلى أر هذه األدوار سروال للمعلرم أو المرتعلم ونبنري أر تكرور فري جرو
يسوده التحفيز وحرية التفكير ،والمعلم الناجح هو الذي يستطيط أر يجعل التعلم ممتعاً من خال

م ر ررا يقدم ر رره للط ر ررالب أين ر ررال تنفي ر ررذ االس ر ررتراتيجية ،حي ر ررث أر ه ر ررذه االس ر ررتراتيجية كم ر ررا يره ر ررا م ر ررن

االسر ررتراتيجيات يعتمر ررد جر ررزل مر ررن نجاحهر ررا علر ررى األلير ررة التر رري وتعامر ررل بهر ررا المعلر ررم مر ررط خط ر روات
االستراتيجية ومط المتعلمين أيضاً.

التفكةةةةةةةةري النةةةةةةةةاقةةةةةةةةد
يعتبررر التفكيررر الناقررد أحررد أهررم أنرواع التفكيررر الترري يجررب أر يحرررم األسررتاذ علررى تنميترره
لرردى طالبرره ،فالتوجرره الحررالي للمنرراهج وللبررامج التعليميررة وركررز بشرركل وأخررر علررى تنميررة مهررارات
التفكير الناقد ،وتدريب الطالب على ممارستها بشكل مستمر.
فتنمية مهارات التفكير الناقد لألفراد أصبح مطلباً أساسرياً ال يمكرن تجاهلره فهرو ال وررتبط

بمرحلة عمرية معينة ،فكل فرد قادر على القيام به وفق مستوى قدراته العقلية والحسية والمجردة.
(العياصرة)2015 ،227 ،
ويعررد التفكيررر الناقررد أحررد المويرروعات الترري القررت اهتمررام البرراحرين ،حيررث أجريررت فيرره
العدود من الدراسات التي تناولت مختلف جوانبه( .الشرقي)94،2005،
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مفهةةةةةوم التفكةةةةةري النةةةةةاقةةةةةد

يعرف الشرقي ( )2005التفكير الناقد بأنه "قدرة الطالب على التمحيص الدقيق للمواقف

التي وتعر

لها والتمييز بينها ،وتفسريرها ،وتقويمهرا ،واسرتخالم النترائج منهرا ،ملتزمراً فري ذلر

بالمويوعية والحياد" .م99

ويعرفه العياصرة (" )2011بأنه تفكير تأملي معقو وركز على ما يعتقد بره الفررد أو يقروم

بأدائه ،وهو فحص وتقويم الحلو المعروية من اجل إصدار حكم حو

يمة الشيل" .م30

ويعرفها الراشدي (" )2006بأنها مهارات عقلية تهردف إلرى تمكرين الفررد مرن القردرة علرى

نقد وتقويم مشكلة ما في يول معاوير محددة مسبقاً" .م86

ويعرفه الحاريي( )2009بأنه" عبارة عن تفكير ترأملي عقلري وركرز علرى جمرط األدلرة المؤيردة

أو المعارية الستنتاج ما ،ويهدف إلى تقويم وجهة ن ر أو حل مشكلة ما في يول معراوير محرددة،
يما يسعى إلى فحص األدلة والتأيد من منطقية المعلومات وصحتها ومصدا ية مصادرها" .م99

ويتضررح مررن التعريفررات السررابقة أر مهررارات التفكيررر الناقررد تمررارس فيهررا عمليررات وقرردرات

عقليررة متعررددة ،تسرراعد الفرررد علررى إصرردار احكررام مويرروعية علررى مواقررف محررددة أو مشرركالت
معينة من خال هذه العمليات.

مسةةةةةات التفكةةةةةةري النةةةةةةاقةةةةةةد
 -1االلتزام بالقواعد المنطقية.
 -2يقوم على أسس مويوعية.
 -3عملية فكرية من مة وهادفة.
 -4يعتمد األسلوب العلمي في المناقشة.
 -5تتصف نتائجه بالصدق والربات.
 -6يمي ر ر ر ر ر ررز ب ر ر ر ر ر ررين الفري ر ر ر ر ر رريات والتقييم ر ر ر ر ر ررات ،وب ر ر ر ر ر ررين الحق ر ر ر ر ر ررائق واآلرال واالدع ر ر ر ر ر ررالات.
(مايي)137،2011،

مةةةةزايةةةةا تةةةةدريب الطةةةةالب على ممةةةةارسةةةةة التفكةةةةري النةةةةاقةةةةد

إر تدريب الطالب على مهارات التفكيرر الناقرد لرم يعرد ترفراً أو عمرالً إيرافياً ،برل أصربح

مهم ًة أساسي ًة من أساسيات عملية التعلم ،وأحد مرتكزاتها وعناصر تقويمها.

471

د /مرزوق العنزي

ويمكن إبراز مزايا تدريب الطالب على ممارسة التفكير الناقد باألتي:

 -1وزيد من استعداد الطالب على ممارسة التفكير الناقد.
 -2وزيد من فاعلية أدوار المعلمين في الموقف الصفي.

 -3وزيد من إ با الطالب على التعلم الصفي والمواقف والخبرات الصفية المختلفة.
 -4وزيد من حيوية الطالب في تن يم الخبرات التي وواجهونها.

 -5يسر ر ررهم فر ر رري إعر ر ررداد الطر ر ررالب للحير ر رراة ويسر ر رراعد فر ر رري حر ر ررل المشر ر رركالت التر ر رري ت ر ر رواجههم.
(العياصره)246،2015،

دور املعلةةةةةةم يف تنميةةةةةةة مهةةةةةةارات التفكةةةةةةري النةةةةةةاقةةةةةةد

للمعلر ررم دور كبير ررر فر رري تنمير ررة مهر ررارات التفكير ررر الناقر ررد لر رردى الطر ررالب ،ومر ررن أبر رررز هر ررذه

األدوار ما ولي:

 -1االستماع للطالب.
 -2احترام تنوع األفكار واالنفتاح على الطالب.
 -3تشجيط المناقشة والتعبير.

 -4تقبل أفكار الطالب.
 -5إعطال وقت ٍ
كاف للتفكير.

 -6تنمية يقة الطالب بأنفسهم.
 -7إعطال تنذية راجعة إيجابية( .المزيني)2009 ،46 ،

مهةةةةةارات التفكةةةةةري النةةةةةاقةةةةةةةةةةد

تتعدد وتتنوع مهارات التفكيرر الناقرد بحسرب األدبيرات واألبحراق التربويرة ،وقرد ورجرط ذلر

إلررى التنرروع فرري المرردارس الترري تحررديت عررن مهررارات التفكيررر بشرركل عررام ومهررارات التفكيررر الناقررد

بشرركل خررام ،ففرري أحيررار تجررد اقتصررار تعرردادها علررى عرردد محرردود مررن المهررارات ،وفرري أحيررار

أخرررى وررتم تجزئتهررا إلررى عرردد أيبررر مررن المهررارات ،وهررذا االخررتالف ال وررؤير الب راً فرري المحصررلة
النهائية لنتائج ممارسة التفكير الناقد ،ومن خال هذا البحث سنذكر بع

هذه التنوعات.

فقد عددت فاطمة دعبوب ( )25 ،2018مهارات التفكير الناقد وفقاً للتالي:

 -1معرف االفتراضا  :ويشرير إلرى القردرة علرى التمييرز برين درجرة صردق معلومرات محرددة أو
عدم صدقها ،والتمييز بين الحقيقة والرأي ،والنر
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 -2االساااات ت  :ويشرررير إلر ررى قررردرة الفر رررد علرررى اسر ررتخالم نتيج ررة مر ررن حق ررائق معينر ررة مالح ر ررة أو
مفترية ،ويكور لديه القدرة على إدراك صحة النتيجة أو خطلها في يول الحقائق المعطاة.

 -3التفسير :ويعني القدرة على تحدود المشكلة والتعررف علرى التفسريرات المنطقيرة ،وتقريرر مرا
إذا كانت التعميمات والنتائج المبنية على معلومات معينة مقبولة أم ال.

 -4االسااات

 :ويشررير إلررى قرردرة الفرررد علررى تحدوررد بع ر

النتررائج المترتبررة علررى مقرردمات أو

معلومات سابقة لها.

 -5تقويم الحجج :ويعني قدرة الفررد علرى تقرويم الفكررة ،وقبولهرا أو رفضرها ،والتمييرز برين المصرادر
األساسية والرانوية ،والحجج القوية والضعيفة ،وصدار الحكم على مدى كفاية المعلومات.
أما المزيني ( )37 ،2009فقد ذكر أر المربين اتفقوا على بع
 القدرة على االستنتاج.

مهارات التفكير الناقد وهي:

 القدرة على االستدال .

 القدرة على جمط المعلومات واألدلة والبراهين.
 القدرة على التفسير.

 المويوعية وعدم التحيز.

 القدرة على إصدار األحكام.

 القدرة على ربط األسباب بالنتائج.
 القدرة على تقويم المناقشات.

وقد صنف مل فشر ( )2009 /2001مهارات التفكير الناقد إلى عدد من المهارات هي:

 -1تحدود العناصر المتضمنة في أمر منطقي كاألسباب والنتائج.
 -2تقويم الفرييات.

 -3توييح العبارات واألفكار وتأويالتها.

 -4حسن المحايمة ومويو ية االدعالات.
 -5تقويم الحجج.

 -6التحليل والتقويم والتوييح.

 -7التحليل والتقويم واتخاذ القرار.
 -8االستنتاج واالستدال .
 -9إقامة الحجة.
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معةةةةوقةةةةات تنميةةةةة مهةةةةارات التفكةةةةري النةةةةاقةةةةةةةةد:

بر ررالر م مر ررن أهمير ررة تنمير ررة مهر ررارات التفكير ررر الناقر ررد إال أر هر ررذه العملير ررة تواجههر ررا معوق ر رات

وصعوبات متعددة ،تضعف من تنمية هذه المهارات وتؤدي إلى نتائج ير جيدة في هذا الجانب.
ومن أهم المعوقات التي يمكن ذكرها في هذا الجانب ،ما ولي:

 عدم وجود التدريب الجيد على المهارات.

 نقص المعلومات حو مهارات التفكير الناقد.
 التحيز نحو األفكار والمعلومات.

 الفترة الزمنية المحدودة لتنمية هذه المهارات)Ismail,2019,338) .
ويضيف ال حث أيض

 يعف دافعية المعلمين نحو تنمية مرل هذه المهارات نتيجة لعدم إدرايهم ألهميتها.
 اعتقاد بع

المعلمين أر تنمية هذه المهارات وؤدي إلى أعبال إيافية على المعلم.

أجرى أبو الي ( )2010دراسة هدفت إلى معرفة أير توظيك استراتيجية (فكر-زواج-

شارك) على تنمية مهارات التفكير المنطقي في العلوم لدى طلبة الصف الرامن األساسي بمدونرة

ر رزه ،وتكون ررت عين رره الد ارس ررة م ررن ( )161طالبر راً وطالب ررة ،واس ررتخدم الباح ررث الم ررنهج التجريب رري،
واختبررار مهررارات التفكيررر المنطقرري ك رأداة للد ارسررة ،وتوصررلت الد ارسررة لنتررائج أهمهررا وجررود فاعليررة

الستراتيجية (فكر-زواج-شارك) في تنمية مهارات التفكير المنطقي.

وهرردفت د ارسررة أسررمال النجررار ( )2013إلررى التعرررف علررى أيررر توظيررك اسررتراتيجية (فكررر-

زواج-شارك) في تنمية التحصيل والتفكيرر الترأملي فري الجبرر لردى طالرب الصرف التاسرط األساسري

بمحاف ة خار وونس ،وتكونت عينه الد ارسرة مرن ( )74طالبرة ،واسرتخدم الباحررة المرنهج التجريبري،
واالختبار التحصيلي واختبار للتفكير التأملي كأداتين للدراسة ،وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها وجود

ف ررروق ذات داللر رة إحص ررائية ب ررين متوس ررط درج ررات المجموع ررة التجريبي ررة والمجموع ررة الض ررابطة ف رري
االختبار التحصيلي واختبار التفكير المنطقي لصالح المجموعة التجريبية.
أمررا د ارسررة كشررا

( )2014فقررد هرردفت لمعرفرره أيررر اسررتراتيجية (فكررر-زواج-شررارك) فرري

تحصرريل طلبررة كليررة تربيررة ابررن رشررد للعلرروم اإلنسررانية ،وتكونررت عينرره الد ارسررة مررن ( )65طالررب

وطالب ررة ،واس ررتخدم الباح ررث الم ررنهج التجريب رري ،واالختب ررار التحص رريلي ك ررأداة للد ارس ررة ،وتوص ررلت

الدراسة لنتائج أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية.
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وفرري د ارسررة الرردوب ( )2015الترري هرردفت إلررى الكشررف عررن فاعليررة اسررتخدام اسررتراتيجية

(فكر-زواج-شارك) على تنمية مهارات التفكير البصري والتواصل الريايي لدى طالب الصرف
الرر ررامن األساسر رري بن ر رزة ،وتكونر ررت عينر رره الد ارسر ررة مر ررن ( )54طالب ر راً ،واسر ررتخدم الباحر ررث المر ررنهج
التجريبرري ،واختبرراري مهررارات التفكيررر البصررري والتواصررل الريايرري كررأداتين للد ارسررة ،وتوصررلت

الد ارسررة لنتررائج أهمهررا وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية لصررالح المجموعررة التجريبيررة فرري اختبررار
التفكير البصري والتواصل الريايي.

يمررا قررام المرردني ( )2016بد ارسررة هرردفت إلررى التعرررف علررى فاعليررة اسررتخدام اسررتراتيجية

(فكررر-زواج-شررارك) فرري تنميررة تحصرريل الطررالب فرري مقرررر المهررارات اللنويررة فرري جامعررة الحرردود
الشمالية في المملكة العربية السعودية ،وتكونت عينه الدراسة من ( )60طالبراً ،واسرتخدم الباحرث
المنهج شبه التجريبي ،واالختبار التحصيلي كأداة للد ارسرة ،وتوصرلت الد ارسرة لنترائج أهمهرا وجرود

فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام االستراتيجية.

وأج رررى الس ررلطاني ( )2016د ارس ررة ه رردفت إل ررى التع رررف عل ررى أي ررر اس ررتراتيجيتي التعل رريم

بمجموعررات صررنيرة وفكررر -زاوج -شررارك فرري تحصرريل طالبررات الررتعلم الجررامعي للمعرفررة العلميررة،
وتكون ررت عين رره الد ارس ررة م ررن ( )46طالبر رة ،واس ررتخدم الباح ررث الم ررنهج ش رربه التجريب رري ،واالختب ررار

التحصيلي كأداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها وجرود فاعليرة السرتراتيجية (فكرر-زواج-

شارك) في تحصيل الطالبات.

يم ر ررا أج ر رررى التميم ر رري ( )2017د ارس ر ررة ه ر رردفت عل ر ررى التع ر رررف عل ر ررى فاعلي ر ررة اس ر ررتعما

استراتيجية (فكر-زواج-شارك) في تحصيل طالبات الصف الراني المتوسرط وتفكيررهن الريايري
نحررو مررادة الريايرريات ،وتكونررت عينرره الد ارسررة مررن ( )50طالبررة ،واسررتخدم الباحررث المررنهج شرربه

التجريبرري ،واالختبررار التحصرريلي واختبررار التفكيررر الريايرري كررأداتين للد ارسررة ،وأظهرررت الد ارسررة
تفوق طالبات المجموعة التجريبية في اختباري التحصيل والتفكير الريايي.

وهدفت دراسة المالكي ( )2012إلى التعرف إلى فاعلية استراتيجية (فكر-زواج-شرارك)

فرري ترردريس وحرردة مررن مقرررر الريايرريات علررى التحصرريل الد ارسرري والتفكيررر الريايرري لرردى طررالب

الصررف السررادس االبترردائي فرري مدونررة جررده ،وتكونررت عينرره الد ارسررة مررن ( )56طالب راً ،واسررتخدم
الباحررث المررنهج شرربه التجريبرري ،واختبررار تحصرريلي واختبررار التفكيررر الريايرري كررأداتين للد ارسررة،
وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية وفي

اختباري التحصيل والتفكير الريايي.
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أما دراسة الشور ( )2016فقد هدفت إلى التعرف على فاعلية استراتيجية (فكرر-زواج-
شررارك) فرري تحصرريل مررادة الفيزيررال وتنميررة عمليررات العلررم لرردى طالبررات الصررف الخررامس العلمرري،
وتكونررت عينرره الد ارسررة مررن ( )57طالبرة ،واسررتخدم الباحررث المررنهج التجريبرري ،واختبررار تحصرريلي
واختبار عمليات العلم كأداتين للدراسة ،وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طالبات المجموعة التجريبية
في االختبار التحصيلي وحدوق تنمية لعمليات العلم.
 هدفت جميط الدراسات السابقة إلى التعرف على أير أو فاعلية اسرتراتيجية (فكرر-زواج-
شارك) ،وهو ما وتفق مط هدف هذه الدراسة.

 اسررتخدمت جميررط الد ارسررات السررابقة المررنهج التجريبرري بتصررميمه الشرربه التجريبرري كمررنهج
للدراسة ،وهو ما وتفق مط المستخدم في هذه الدراسة.

 تكونت عينة الد ارسرات السرابقة مرا برين طرالب وطالبرات التعلريم العرام عردا د ارسرة كشرا

( )2014ود ارسررة المرردني ( )2016ود ارسررة السررلطاني ( )2016الترري كانررت عينتهررا مررن
طالب وطالبات التعليم الجامعي وهو ما وتفق مط عينة هذه الدراسة.

 اسررتخدمت جميررط الد ارسررات السررابقة االختبررار التحصرريلي كررأداة او أحررد أدواتهررا ،وهررو مررا
وتفق مط هذه الدراسة ،عدا دراسة أبو الي ( )2010ودراسة الذوب (.)2015

 استخدمت بع

الدارسات اختبار أو مقياس ألحد أنواع التفكير ،وهرو مرا وتفرق مرط هرذه

الد ارسر ررة ،عر رردا د ارسر ررة كشر ررا

ودرسر ررة السر ررلطاني
( )2014ود ارسر ررة المر رردني ( )2016ا

( )2016ودراسة الشور (.)2016

منهةةةةةج البحةةةةةث:

استخدام الباحث المنهج شبه التجريبي.

جمتمةةةةع البحةةةةث:

تكور مجتمط البحث من الطالب الرذون ودرسرور مقررر المنراهج وطررق التردريس بجامعرة

اإلمررام محمررد بررن سررعود اإلسررالمية للفصررل الد ارسرري الررراني مررن العررام الد ارسرري 1439/1438هرر،
وهم طالب كليات (الشريعة ،أصو الدون ،العلوم االجتماعية).
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عينةةةةةة البحةةةةةث:
تكونت عينة البحث من ( )30طالباً يمرلور شعبتين من الشعب الدراسية ،وقد تم اختيار
الش ررعبتين بالطريق ررة العشر روائية العنقودي ررة ،حي ررث ت ررم اختي ررار الكلي ررات الرالي ررة الت رري ت رردرس مق رررر
المناهج وطرق التدريس وهي (يلية الشريعة ،كلية أصو الدون ،كلية العلوم االجتماعيرة) ،ووقرط
االختيررار علررى كليررة الش رريعة ( )6شررعب ،يررم تررم اختيررار شررعبتين مررن الشررعب السررتة ،يررم اختيررار
أحرردهما كمجموعررة تجريبيررة وتكونررت مررن ( )15طالررب ،وتررم اختيررار األخرررى كمجموعررة يررابطة
وتكونت من ( )15طالباً ،بعد استبعاد الطالب النير منت مين بالحضور من المجموعتين.

أدوات البحةةةةةةةث
األداة األولــــى :االختبــــار التحصيــــلي
استخدم الباحث االختبار التحصيلي كأداة لقياس مستوى تحصيل الطالب في مسرتويات
بلوم الرالية (التذكر ،الفهم ،التطبيق) ،وتكور االختبار من ( )19سؤاالً في صورته األوليرة ،وترم
إعداده وفقاً للخطوات التالية:
 -1بنـــــاء جـــــدول المـــــواصفـــــات لالختبـــــار:
قرام الباحرث ببنررال جردو المواصرفات لالختبررار ،لضرمار تناسرب األسررللة مرط وزر المويرروعات

وفقاً لعدد المحايرات ،وتناسبها مط مستويات التحصيل الرالية ،والجدو رقم ( )1وويح ذل :
جدول ( )1جدول مواصفات االختبار التحصيلي

احملتوى

عدد احملاضرات

مفهوم املنهج ومكوناته
أسس املنهج
األهداف السلوكية
اجملموع

4
8
4
16

عدد األسئلة وفقاً ملستويات التحصيل
التطبيق
الفهم
التذكر
4
4
1
9

1
5
1
7

1
2
3

جمموع األسئلة
5
10
4
19

 -2صـــــدق االختبـــــار:
ق ر ررام الباح ر ررث بع ر ررر

االختب ر ررار ف ر رري ص ر ررورته األولي ر ررة عل ر ررى مجموع ر ررة م ر ررن المحكم ر ررين

المتخصصين في مجا المناهج وطرق التدريس إلبردال مالح راتهم علرى أسرللة االختبرار ،وبنرال
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األسررللة والفق ررات ،دور حررذف أي مررن

علررى مالح رراتهم ومقترحرراتهم قررام الباحررث بتعرردول بع ر

األسللة ليبقى االختبار مكور من ( )19سؤاالً بعد تحكيم المحكمين.
 -3معـــامـــل الصعـــوبـــة لمفـــردات االختبـــار:

قام الباحث بحساب معامل الصعوبة لفقرات االختبار ،والجدو ( )2وويح هذه المعامالت.
جدول ( )2معامالت الصعوبة ملفردات االختبار التحصيلي
رقم السؤال
س1
س2
س3
س4
س5
س6
س7
س8
س9
س10

معامل الصعوبة
41.17
52.94
58.82
58.82
52.94
47.05
64.70
47.05
41.17
52.94

رقم السؤال
س11
س12
س13
س14
س15
س16
س17
س18
س19

معامل الصعوبة
64.70
41.17
52.94
58.82
52.94
47.05
58.82
41.17
47.05

بررالن ر للجرردو السررابق وتضررح أر معررامالت الصررعوبة لمفررردات االختبررار تراوحررت بررين
 64.70 -41.17وهي معامالت صعوبة مناسبة لتطبيق االختبار.
 -4معـــامـــل التمـــييز لمفـــردات االختبـــار:
قام الباحث بحساب معامل التمييز لفقرات االختبار ،والجدو ( )3وويح هذه المعامالت.
جدول ( )3معامل التمييز لفقرات االختبار
رقم السؤال
س1
س2
س3
س4
س5
س6
س7
س8
س9
س10
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معامل التمييز
50.0
75.0
62.5
62.5
50.0
37.5
50.0
37.5
50.0
50.0

رقم السؤال
س11
س12
س14
س15
س16
س17
س18
س19
س11

معامل التمييز
75.0
50.0
37.5
50.0
62.5
37.5
50.0
37.5
75.0
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ب ررالن ر للج رردو الس ررابق وتض ررح أر مع ررامالت التميي ررز لمف ررردات االختب ررار تراوح ررت ب ررين
( )75.0 -37.5وهي معامالت تمييز مناسبة لتطبيق االختبار.
 -5ثبــــات االختبــــار:
قررام الباحررث بتطبيررق االختبررار علررى عينررة اسررتطالعية مكونررة م رن ( )17طالب راً فرري أحررد
شررعب المسررتوى السررادس الررذون ودرسررور المقرررر ،وتررم اسررتخراج داللررة الربررات لالختبررار بطريقررة
االتساق الداخلي وفق معامل ألفا كرونباخ ،وبلنت يمة معامل الربات العام لالختبار التحصريلي
( ،)0.88وهي يم يبات مرتفعة تويح صالحية أداة البحث للتطبيق الميداني.
األداة الثــانيــة :مقيــاس مهــــارات التفكــــير النــاقــــد
اسررتخدم الباحررث مقيرراس مهررارات التفكيررر الناقررد الررذي طرروره محمررد الش ررقي فرري د ارسررته
( )2005بعد استلذانه شخصياً ،حيث وافق مشكو اًر على استخدام هذا المقياس فري هرذا البحرث،
وقد تكور المقياس من خمسة أبعاد رئيسة ،و( )69فقرة ،على النحو التالي:
 -1معرفة االفترايات ،واشتمل على ( )12فقره.
 -2التفسير ،واشتمل على ( )15فقره.
 -3تقويم المناقشات ،واشتمل على ( )12فقره.
 -4االستنباط ،واشتمل على ( )15فقره.
 -5االستنتاج ،واشتمل على ( )15فقره.
صـــدق المقيـــاس:
أيتفى الباحث بصدق المحتوى الذي أجراه المطور في دراسته الشرقي (.)2005
ثبـــات المقيـــاس:
قررام المطررور بقيرراس يبررات المقيرراس فرري د ارسررته الش ررقي ( ،)2005وقررد بلررغ معامررل الربررات
الكلرري ( ،)0.73ولمزيررد مررن التأييررد علررى يبررات المقيرراس تررم تطبيقرره علررى العينررة االسررتطالعية لهررذا
البحث ،وتم حساب معامل الربات عن طريق معادلة (الفا كرونباخ) وقرد بلنرت يمرة معامرل الربرات
الكلي للمقياس ( ،)0.90وهي يم يبات مرتفعة تويح صالحية أداة البحث للتطبيق الميداني.
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تكـــافـــؤ المجمـــوعـــتين:
تم التحقق من تكافؤ المجموعتين (الضابطة والتجريبية) في االختبار التحصيلي واختبار
التفكيررر الناقررد مررن خررال حسرراب المتوسررطات الحسررابية واختبررار (ت)  T-testألف رراد مجمرروعتي
البحث (التجريبية والضابطة) كما في الجدو (.)4
جدول ( )4اختبار تكافؤ اجملموعتني الضابطة والتجريبية
االختبار
التحصيل الدراسي
التفكري الناقد

اجملموعة

عدد الطالب املتوسط حلسابي

الضابطة

15

11.1

التجريبية

15

11.4

الضابطة

15

35.67

التجريبية

15

35.93

ت

مستوى الداللة

0.34

0.74

0.22

0.83

غري
دالة
غري
دالة

بالن ر للجدو السابق وتضح أر يمة (ت) فيما يخص اختبار التحصيل الد ارسري يرر
دالة حيث بلنت ( ،)0.34كما بلنت يمة مسرتوى الداللرة ( )0.74وهري أعلرى مرن ( )0.05ممرا
يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار
التحصرريل الد ارسرري ،أمررا فيمررا يخررص يمررة (ت) لمقيرراس التفكيررر الناقررد فكانررت يررر دالررة حيررث
بلنررت ( ،)0.22كمررا بلنررت يمررة مسررتوى الداللررة ( )0.83ممررا يشررير إلررى عرردم وجررود فررروق ذات
داللة إحصائية بين المجمروعتين الضرابطة والتجريبيرة فري مقيراس التفكيرر الناقرد ،وهرذا ورد علرى
تكررافؤ المجمرروعتين ،أي أنرره يمكررن التطبيررق والمقارنررة بررين المجمرروعتين الضررابطة والتجريبيررة فرري
التطبيق البعدي.

دليةةةةل تطبيةةةةق االسةةةةرتاتيجيةةةةة
قررام الباحررث بكتابررة دليررل لتطبيررق االسررتراتيجية ،وقررد تررم التأيررد مررن صرردق الرردليل بعريرره
عل ررى مجموع ررة م ررن المتخصص ررين بمج ررا المن رراهج وط رررق الت رردريس ،وبن ررال عل ررى مالح رراتهم
ومقترحاتهم تم التعدول على الدليل ،وقد اشتمل الدليل على:
 األهداف العامة والخاصة للدليل ،والخطة الزمنية لتطبيقه ،والتجهيزات المطلوبة.
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 يررالق وحرردات د ارسررية تمرررل كررل وحرردة درس مررن دروس الجررزل األو مررن مقرررر المنرراهج
وطرق التدريس ،وكانت الوحدات الدراسية على النحو التالي:
 -1مفهوم المنهج (القديم ،الحدوث) وما وترتب على األخذ بكل منهما ،والعوامرل المرؤيرة
على تطوير المفهوم ،والمقارنة بين المفهومين ،ومقدمة مكونات المنهج.
 -2أس ر ر ررس الم ر ر ررنهج( ،األس ر ر رراس العق ر ر رردي ،األس ر ر رراس االجتم ر ر رراعي ،األس ر ر رراس النفس ر ر رري،
األساس المعرفي).
 -3األهداف السلوكية.
وقر ررد اشر ررتملت كر ررل وحر رردة علر ررى أهر ررداف عامر ررة وأهر ررداف خاصر ررة ،وخطر ررة زمنير ررة لتنفير ررذ
الوح ر رردة ،وأنش ر ررطة تعليمي ر ررة تطب ر ررق فيه ر ررا اس ر ررتراتيجية (فك ر ررر – زاوج – ش ر ررارك) ،والم ر ررادة العلمي ر ررة
للوحدة ،وتقويم الوحدة.
قام الباحث بإجرالات تطبيق البحث على النحو التالي:
 برردأ الباحررث بتطبيررق التجربررة فرري الفصررل الد ارسرري الررراني مررن ترراريخ  1438/5/25حتررى
تاريخ 1438/7/26هر ،بواقط ( )16محايرة ،علماً أر مدة كل محايرة ( )50د يقة.

 بع ر ررد االنته ر ررال م ر ررن تطبي ر ررق التجرب ر ررة ،ت ر ررم التطبي ر ررق البع ر رردي ألدوات البح ر ررث (االختب ر ررار
التحصيلي الدراسي ،ومقياس مهارات التفكير الناقد).
 إج ررال التحليررل االحصررائي لنتررائج االختبررار التحصرريلي ومقيرراس مهررارات التفكيررر الناقررد،
واستخراج النتائج.

األسةةةةةةاليب اإلحصةةةةةائيةةةةةة املستخةةةةةدمةةةةةة يف البحةةةةةةث
 المتوسر ر ر ر ر ررطات الحسر ر ر ر ر ررابية ،واختبر ر ر ر ر ررار (ت) لعينتر ر ر ر ر ررين مسر ر ر ر ر ررتقلتين لتحدور ر ر ر ر ررد الفر ر ر ر ر ررروق
اإلحصائية بين المجموعتين.
 مربط إوتا ( )η2لحساب حجم األير.
 معادلة الفايرونباخ لقياس يبات األدوات.
 معامالت الصعوبة والتمييز لتحدود مناسبة أسللة االختبار التحصيلي.
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السؤال االول :ما فاعلية اسرتاتيجية (فكةر _ زاوج _ شةارك) يف تنميةة التحصةيل الدراسةي لةدى
طالب مقرر املناهج وطرق التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؟

لإلجابة على هذا السؤا تم صيا ة الفريية التالية والتي نصها" توجد فروق ذات داللة

إحص ررائية عن ررد مس ررتوى ( )0.05ب ررين متوس ررطي المجموع ررة الض ررابطة والمجموع ررة التجريبي ررة ف رري
التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية.
وللتحقق من صحة الفر

والتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللرة إحصرائية

بررين المجم رروعتين التجريبي ررة والض ررابطة ف رري رريم درج ررات االختب ررار التحص رريلي ،اس ررتخدم الباح ررث
اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ،وجالت النتائج كما في الجدو (:)5
جدول ( )5يبني داللة الفرق يف قيم درجات االختبار التحصيلي لدى طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة
احملور

اجملموعة

عدد الطالب املتوسط احلسابي

التحصيل

الضابطة

15

11.5

الدراسي

التجريبية

15

13.9

قيمة"ت"

مستوى الداللة

2.14

*0.04

* دال ع د مستوى 0.05

بالن ر إلى الجدو السابق وتضح تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في
درجات االختبرار التحصريلي حيرث بلرغ متوسرط درجرات طرالب المجموعرة التجريبيرة (  13.9درجرة
مرن  ،)19بينمرا بلرغ متوسررط درجرات طرالب المجموعرة الضررابطة (  11.5درجرة مرن  ،)19وحيررث
أر يمة ت المحسوبة هي ( )2.14وهي أيبر من القيمة الجدولية ،يما أر مستوى الداللة اقل مرن
( )0.04وهرري أقررل مررن ( ،)0.05وهررذا وررد علررى وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى
دالل ررة ( )0.05ب ررين متوس ررط درج ررات المجموع ررة التجريبي ررة والمجموع ررة الض ررابطة ف رري رريم درج ررات
التحصرريل الد ارسرري لصررالح المجموعررة التجريبيررة ،ممررا يعنرري قبررو الفريررية ،ويعررزوا الباحررث هررذه
النتيجررة إلررى اإلج ررالات المسررتخدمة فرري اسررتراتيجية (فكررر – زاوج – شررارك) والترري تسرراعد الطررالب
في التركيز والتفكير في السؤا أو المشكلة المطروحرة علريهم يرم مناقشرتها مرط أحرد زمالئره ومرن يرم
مناقشررتها بشرركل أوسررط مررط المجموعررة ،وهررذا يسرراعد فرري ترسرريخ المعلومررة لرردى الطالررب وفهمرره لهررا
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بشر رركل أيبر ررر ،وهر ررذا مر ررا سر رراعد علر ررى تفر رروق طر ررالب المجموعر ررة التجريبير ررة التر رري درسر ررت باسر ررتخدام
استراتيجية (فكر – زاوج – شارك) في االختبار التحصيلي على طالب المجموعة الضابطة.
()2014

وتتفررق هررذه النتيجررة مررط نتيجررة د ارسررة أسررمال النجررار ( )2013ود ارسررة كشررا

ودراسة المدني ( )2016ودراسة السرلطاني ( )2016ود ارسرة التميمري ( )2017ود ارسرة المرالكي
( )2012ودراسة الشور (.)2016
ولتأيي ر ررد ه ر ررذه النتيج ر ررة ت ر ررم حس ر رراب حج ر ررم األي ر ررر ع ر ررن طري ر ررق ي ر رراس مرب ر ررط إوت ر ررا (،)η2
يما في الجدو (:)6
جدول ( )6حجم أثر استخدام اسرتاتيجية (فكر ،زاوج ،شارك) يف التدريس اجلامعي على التحصيل الدراسي
احملور

(ت)

(ت)2

مربع إيتا

قوة التأثري

مستوى التحصيل الدراسي

2.14

4.6

0.23

كبرية

بررالن ر للجرردو السررابق وتضرح أر يمررة مربررط إوتررا ( )η2كانررت ( ،)0.23وهررو حجررم
تررأيير مرتفررط الررى حررد مررا ،وهررذا يشررير إلررى تررأيير المعالجررة التجريبيررة للمتنيررر المسررتقل علررى

المتنيررر التررابط ،وهررذا يعنرري أر ( )٪23مررن التبرراون الكلرري فرري التطبيررق البعرردي فرري مسررتوى

التحصيل الدراسي لدى طالب المجموعة التجريبية ،يعود للتأيير الكبير الستخدام استراتيجية

(فكر ،زاوج ،شارك).

السؤال الثاني :ما فاعلية اسرتاتيجية (فكةر _ زاوج _ شةارك) يف تنميةة مهةارات الةتفكري الناقةد
لدى طالب مقرر املناهج وطرق التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؟

ولإلجابة على هذا السؤا تم صيا ة الفريرية التاليرة والتري نصرها" ال توجرد فرروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في
مستوى مهارات التفكير الناقد.
وللتحقررق مررن صررحة هررذا الفررر  ،وللتعرررف علررى مررا إذا كانررت هنرراك فررروق ذات داللررة
إحصررائية بررين المجمرروعتين التجريبيررة والضرابطة فرري رريم درجررات مقيرراس مهررارات التفكيررر الناقررد،
استخدم الباحث اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ،وجالت النتائج كما في الجدو (:)7
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جدول ( )7يبني داللة الفرق يف قيم درجات مقياس مهارات التفكري الناقد
لدى طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة
احملور
مهارات التفكري الناقد

اجملموعة

عدد الطالب املتوسط احلسابي

الضابطة

15

36.5

التجريبية

15

36.6

قيمة"ت"

مستوى الداللة

0.07

0.95

بالن ر إلى الجدو السابق وتضرح أنره ال توجرد فرروق ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى
( )0.05بررين متوسررطي المجموعررة الضررابطة والمجموعررة التجريبيررة فرري درجررات مقيرراس مهررارات
التفكير الناقد ،حيرث بلرغ متوسرط درجرات طرالب المجموعرة التجريبيرة (  36.6درجرة مرن ،) 69
بينم ررا بل ررغ متوس ررط درج ررات المجموع ررة الض ررابطة ( 36.5درج ررة م ررن  ،) 69وحي ررث ار يم ررة ت
المحسوبة هي ( ،)0.07وهي اقل من القيمة الجدولية ،كما أر مستوى الداللة اقل من ( )0.95
وهي أعلى من ( ،)0.05وهذا ود على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0.05برين متوسرط درجررات المجموعرة التجريبيرة والمجموعررة الضرابطة فري رريم درجرات مقيرراس
مهررارات التفكيررر الناقررد ،ممررا يعنرري قبررو الفريررية الصررفرية ،وقررد يعررزوا الباحررث هررذه النتيجررة إلررى
حاجررة مهررارات التفكيررر الناقررد لوقررت أطررو حتررى وتضررح أيررر تنميتهررا علررى المجموعررة التجريبيررة،
وبالتررالي لررم يسرراعد الوقررت المخصررص لتطبيررق التجربررة علررى إحررداق أيررر لتنميررة مهررارات التفكيررر
الناقد لدى المجموعة التجريبية.
ون ر ر ر ر اًر لع ر ر رردم وج ر ر ررود د ارس ر ر ررة س ر ر ررابقة ف ر ر رري ي ر ر رراس أي ر ر ررر اس ر ر ررتراتيجية (فك ر ر ررر _ زاوج _
شر ررارك) علر ررى مه ر ررارات التفكير ررر الناقر ررد حس ر ررب علر ررم الباح ر ررث ،تر ررم مقارنر ررة نتيج ر ررة هر ررذه الد ارس ر ررة
بنت ر ررائج الد ارس ر ررات الت ر رري قاس ر ررت أي ر ررر أنر ر رواع أخ ر رررى م ر ررن التفكي ر ررر ،حي ر ررث اختلف ر ررت نتيج ر ررة ه ر ررذه
الد ارسرر ررة مرر ررط نتيجر ر ررة تل ر ر ر الد ارسر ر ررات ،كد ارسرر ررة أبر ر ررو رر ررالي ( )2010ود ارسر ر ررة أس ر ررمال النجر ر ررار
( )2013ودراسة التميمي ( )2017ودراسة المالكي (.)2012
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بالن ر إلى النتائج التي توصل لها البحث ،ووصي الباحث بالتالي:
 العنايرة بتطبيررق اسرتراتيجية (فكررر -زاوج -شرارك) فرري التردريس الجررامعي مرن قبررل أسرراتذة
المقررات التربوية خصوصاً والمقررات األخرى بشكل عام.
 تدريب األساتذة النير متخصصين في التردريس علرى اسرتخدام اسرتراتيجية (فكرر -زاوج-
شارك) لمساعدتهم على تبنيها في تدريسهم لمقرراتهم.
 العناير ر ررة بتنمي ر ر ررة مه ر ر ررارات التفكي ر ر ررر الناق ر ر ررد لر ر رردى الط ر ر ررالب وعطائه ر ر ررا الوق ر ر ررت الك ر ر ررافي،
وتدريب األساتذة عليها.
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 أبو الي ،سليم ( .)2010أير توظيك اسرتراتيجية (فكرر-زواج-شرارك) علرى تنميرة مهرارات
التفكي ررر المنطق رري ف رري العل رروم ل رردى طلب ررة الص ررف الر ررامن األساس رري ،رس ررالة ماجس ررتير ي ررر
منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،زه
 التميمرري ،محسررن ( .)2017فاعليررة اسررتعما اسررتراتيجية (فكررر-زواج-شررارك) فرري تحصرريل

طالبررات الصررف الررراني المتوسررط وتفكيرررهن الريايرري نحررو مررادة الريايرريات .مجلررة د ارسررات
عربية في التربية وعلم النفس246 -225 ،)85( ،
 جامط ،حسين؛ حمود ،ناصر ( .)2018أير بع

االستراتيجيات القائمة على ن ريرة الرتعلم

المس ررتندة لل رردما ف رري تنمي ررة مه ررارات التفكي ررر الناق ررد ف رري م ررادة األحي ررال ل رردى ط ررالب المرحل ررة
الرانوية ،مجلة البحث العلمي في التربية ،جامعة عين شمس539-515 ،)19(12 ،

 جوارنه ،محمد؛ عو  ،هند ( .)2016فاعلية استراتيجية (فكر – زاوج – شارك) في تحصيل
قواعد اللنة العربية وتحسرين مهرارات التواصرل الشرفوي لردى طلبرة الصرف السرابط األساسري فري
األردر .رسالة ماجستير ير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة الهاشمية.
 الحاريي ،إبراهيم ( .)2009أنواع التفكير .الريا

 :مكتبة الشقري

 الحربي ،عبد العزيز؛ صبري ،ماهر ( .)2009فاعلية استراتيجية (فكرر-زواج-شرارك) لرتعلم
العلوم في تنمية العمليات المعرفية العليا واالتجاه نحو المادة لدى طرالب المرحلرة المتوسرطة
بالمدونة المنورة .مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس313-281 ،)3(3 ،
 دعبرروب ،فاطمررة ( .)2018فاعليررة ترردريس العلرروم باسررتخدام دورة الررتعلم فرروق المعرفيررة فرري
ايتساب المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف الرالرث المتوسرط.
مجلة عالم التربية65-1 ،)57(18،
 الدويلرره ،عبررد الرررحمن؛ الفجررام ،حسررن ( .)2018فاعليررة اسررتراتيجية (فكررر – زاوج – شررارك)
في تنمية مهرارات حرل المشركلة وخفر

مسرتوى القلرق بمرادة الريايريات لردى تالميرذ الصرف

التاسط بدولة الكويت ،مجلة العلوم التربوية ،كلية التربية بقنا268-238 ،)35( ،

 ال ارشرردي ،عمررر ( .)2006التفكيررر الناقررد مررن من ررور التربيررة االسررالمية مررط حقيبررة تدريبيرره لتنميررة
مهاراته لدى معلمي المرحلة الرانوية ،رسالة دكتوراه ،ير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى.
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 رخ ررا ،س ررعاد ( .)2016فعالي ررة اس ررتراتيجية "فك ررر -زاوج – ش ررارك" ف رري ت رردريس العل رروم عل ررى
ايتس رراب المهر رارات الحياتي ررة لتالمي ررذ المرحل ررة االبتدائي ررة .مجل ررة كلي ررة التربي ررة ،جامع ررة بنه ررا،
48-1 ،)107(27
 السر ر ررلطاني ،عبر ر ررد الحسر ر ررين ( .)2016أير ر ررر اسر ر ررتراتيجية (التعلر ر رريم بالمجموعر ر ررات الصر ر ررنيرة)

واسرتراتيجية (فكررر-زواج-شررارك) فرري تحصرريل طالبرات الجامعررة المعرفررة العلميررة .مجلررة كليررة
التربية للبنات للعلوم اإلنسانية ،جامعة الكوفة213-191 ،)19( ،
 الشرراذلي ،عرراد  ،الشرريخ ،بسرريوني ( .)2018فاعليررة اسررتراتيجية بعررات التفكيررر السررت لترردريس
مقرر المناهج وطرق التدريس في تنمية مهارات التفكير االبداعي والتحصريل لردى طرالب كليرة
الشريعة والدراسات االسالمية باألحسال .مجلة التربية ،جامعة األزهر519-470 ،)180( ،
 الش ررقي ،محمررد ( .)2005التفكيررر الناقررد لرردى طررالب الصررف األو الرررانوي فرري الريررا

.

مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة البحرين ،)2(6 ،م116-89
 الشررور ،هررادي ( .)2016فاعليررة اسررتراتيجية (فكررر-زواج-شررارك) فرري تحصرريل مررادة الفيزيررال
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