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دادإـع
 أستاذ مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس      

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية - بكلية الرتبية     

فاعلية استراتيجية )فكر _ زاوج _ شارك( في تنمية هدف البحث إلى التعرف على 
مقرر المناهج وطرق التدريس بجامعة لدى طالب كير الناقد التفمهارات التحصيل الدراسي و 

، واستخدم الباحث المنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي، االمام محمد بن سعود اإلسالمية
( طالب من طالب مقرر المناهج وطرق التدريس بكلية الشريعة، 30وتكونت عينة الدراسة من )

ي ومقياس التفكير الناقد، وتوصل البحث لنتائج أهمها، وطبق الباحث أداتي االختبار التحصيل
( بين متوسطي المجموعة الضابطة 0.05) روق ذات داللة إحصائية عند مستوى ف وجود

فروق ذات  ، عدم وجودلصالح المجموعة التجريبية والمجموعة التجريبية في التحصيل الدراسي
ة الضابطة والمجموعة التجريبية في ( بين متوسطي المجموع0.05داللة إحصائية عند مستوى )
  مستوى مهارات التفكير الناقد.

شرارك(  -زاوج -وقد أوصى الباحث بالتوصيات التالية، العناية بتطبيق استراتيجية )فكرر
في التدريس الجامعي من قبل أساتذة المقررات التربوية خصوصًا والمقررات األخرى بشكل عرام، 

العنايرررة بتنميرررة مهرررارات التفكيرررر الناقرررد لررردى الطرررالب و عطائهرررا عليهرررا، وكرررذل   ةوتررردريب األسررراتذ
 :الوقت الكافي، وتدريب األساتذة عليها

  
اسرتراتيجية )فكرر_ زاوج_ شرارك(، التحصريل الدراسري، مهرارات التفكيرر الناقرد، مقررر : الكلمات املفتاحيةة  

 .  محمد بن سعود اإلسالمية مالمناهج وطرق التدريس، جامعة اإلما
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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 تطورًا كبيرًا في شرتى مجاالتهرا، سروال علرى مسرتوى التعلريم العرام أو 
التعليم العالي، وركز هذا التطور بشكل كبير على المتعلم كمحور لهذه العملية، وشمل هذا التطرور 

تؤكرررد أهميرررة مشررراركته فررري العمليرررة اسرررتخدام اسرررتراتيجيات تررردريس حدوررررة، تتمحرررور حرررو  المرررتعلم و 
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.
راتيجيات تربويرررة حدوررررة تعمرررل علرررى وقرررد تبنرررى الكريرررر مرررن العلمرررال والبررراحرين ن ريرررات واسرررت

 (516، 2018تحويل التعلم التقليدي الذي وركز على الحفظ الى تعليم وركز على التفكير. )جامط،
وفررري التعلررريم الجرررامعي تكررررور عمليرررة اختيرررار اسررررتراتيجيات التررردريس المناسررربة للمسررررتوى 

ي يمكررنهم مررن التفاعررل العمررري والعقلرري للطالررب أمرررًا هامررًا جرردًا، كررور الطررالب فرري مسررتوى عقلرر
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 أهرردافًا تعليميررة عرردة اسررتراتيجية 

التري  ت( أنهرا مرن االسرتراتيجيا23،2016)حيرث يشرير جوارنره وعرو   _ شرارك(، )فكر _زاوج
تهيررا الطلبررة للتعلرريم الررذاتي وللقيررام بعمليررات التفكيررر العليررا إيررافة إلررى  رررس القرريم واالتجاهررات 

كاحترام الرأي اآلخر وتفعيل الحوار الهادف دور تحيز، وتحويل الطالب إلى متحرديين  ةاإليجابي
 واتها بشكل متدرج. ومشاركين عند تنفيذ خط

التعلم النشط التي تسرير وفرق  تاستراتيجية )فكر، زاوج، شارك( إحدى استراتيجياوتعتبر 
خطرروات مدروسرررة ومنت مرررة، وتسررراعد المررتعلم علرررى التفكيرررر الفرررردي وتعررزز فاعليتررره فررري العمليرررة 

قرت طويرل فري حتراج لو تال ، و فوائردها كريررة ومتعرددة بسيطة، استراتيجيةتوصف بأنها التعليمية، و 
تنفيرررذها، وخطواتهرررا محرررددة وبسررريطة يمكرررن تطبيقهرررا بسرررهولة، وهرررذا يسررراعد المررردرس علرررى  يرررادة 

 (14 ،2016 )أبو العال واأل ا، الفصل  يادة جيدة.
شررررارك( بيلررررة الررررتعلم مريرررررًة ومحفررررزًة للطررررالب علررررى  - زواج -اسررررتراتيجية )فكررررروتجعررررل 

تختلررف فرري إجرررالات تنفيررذها ممررا يسرراعد فرري  التفكيررر، وذلرر  مررن خررال  خطواتهررا المتتابعررة الترري
 (325،2013زيادة حماس الطالب للمشاركة الفاعلة. )العيساوي وجعفر،
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شارك( واختالف العملية فري كرل خطروة -زواج-وهذا التنوع في خطوات استراتيجية )فكر
( أنهرررررا مرررررن 195،2016السرررررلطاني )فية لهرررررذه االسرررررتراتيجية، حيرررررث يشرررررير أعطرررررى ميرررررزة إيرررررا

تيجيات التررري تجمرررط عررردة محررراور فررري مر واحرررد، فهررري تتمحرررور حرررو  التفكيرررر وتأخرررذ مرررن االسرررترا
( أر هررذه االسررتراتيجية ترروفر فرصررة 131، 2014المررتعلم محررورًا لهررا، وتضرريك أزهررار كشررا  )

عررن مرائهررم وأفكررارهم، فررال تكررور اإلجابررة حصرررًا للطررالب المتفرروقين، كمررا  الجميررط الطررالب ليعبرررو 
 المتكاسلين التهرب من اإلجابة. أنها ال تتيح للطالب 

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 

 ة.العملية التعليمية وتكسبه مهارات يحتاجها في دراسته وفي حياته العام
فيه أر مهرارات التفكيرر الناقرد أصربحت فري وقتنرا الحرالي مرن أهرم المهرارات   ومما ال ش

( 227،2015التي تسعى المؤسسات التعليمية إلى تنميتها لدى طالبها، حيث يشرير العياصررة )
إلى أر تنمية مهارات التفكير الناقد لألفراد أصربح مطلبرًا أساسريًا ال يمكرن تجاهلره، فهرو ال وررتبط 

 مرحلة عمرية معينة، فكل فرد قادر على القيام به وفق مستوى قدراته العقلية والحسية. ب
إلرى أر التفكيرر الناقرد هرو  (Prayogi et al, 2019, 133)ويشرير براوروجي ومخررور 

أحررد المهررارات األساسررية الترري يجررب ار وتمتررط بهررا المتعلمررور فرري القرررر الحررادي والعشرررين، وقررد 
وبصررري ومخرررور  (Loveland, 2019, 31) ا، وهررذا مررا أيررده لوفيالنرردأصرربح اتجاهررًا رئيسرري

(Basri et al, 2019, 746)  حيث أشاروا إلى أهمية تنمية مهارات التفكير الناقرد لردى الطرالب
 يونها مهارات أساسية في القرر الحادي والعشرين.

أحررد عناصررر جررودة ويعتبررر تزويررد الطررالب بمهررارات التفكيررر العليررا كمهررارات التفكيررر الناقررد 
 (et al, 2019,418) Mahanalالتعليم العالي، والتي تلعب دورًا رئيسًا في نجاح تعليم الطالب. 

وتعررد القرردرة علررى التفكيررر الناقررد مهمررة للنايررة للطررالب مررن أجررل النمررو والتطررور المسررتمر 
 Taskesen,2019,38) (سوال في دراستهم او مستقبلهم الوظيفي.

التفكيررررر الناقررررد اليرررروم تسررررتحوذ علررررى اهتمررررام مؤسسررررات التعلرررريم لررررذل  أصرررربحت مهررررارات 
الجامعي، كونها تتوافق مط مواصفات الخريج التري تهردف تلر  المؤسسرات إلرى تحقيقهرا، ولجعرل 

 التعلم أيرر فائدة وأيرر متعة بالنسبة للطالب.
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شررررر هرررري األبرررررز فرررري الترررردريس الزالرررت الطرررررق التقليديررررة الترررري تعتمررررد علررررى التلقررررين المبا
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 

مشرركالت التعليميررة العلمرري، وايتسرراب مهررارات أساسررية تزيررد مررن قرردرتهم علررى التفكيررر ومواجهررة ال
 والحياتية التي تواجههم.

( أر مؤسساتنا التربوية والتعليميرة فري 2004( نقاًل عن فرج )57، 2016)المدني فقد أشار 
الرروطن العربرري مازالررت تعتمررد علررى الطرررق التقليديررة فرري الترردريس دور االهتمررام بررالطرق الحدورررة، ممررا 

 في تراجط نسبي في مختلف المراحل الدراسية.أدى إلى تدني تحصيل الطالب الدراسي، والوزا  
لررذل  نحررن اليرروم بحاجررة أيرررر مررن قبررل إلررى اسررتراتيجيات تعليميررة تمرردنا ب فرراق تعليميررة واسررعة 

   (4، 2010 ابو الي،)ومتنوعة وتساعد طالبنا على إيرال معلوماتهم وتنمية مهاراتهم العقلية المختلفة. 
التردريب وتنميرة مهرارات  ة الرتعلم مرن التلقرين إلرىوقد أصبحت الحاجة ماسة لالنتقا  بعملير

 (353،2017إلعداد أفراد قادرين على موايبة تطورات المعرفة. )محمد والشامخ، التفكير 
م يعرد دور المعلرم فري ظرل تطرور العمليرة التعليميرة الحرالي نراقاًل للمعرفرة برل تعردى يما ل

وصو  للمعلومة بنفسه للة التي تساعد المتعلم ذل  إلى االهتمام باختيار استراتيجية التعلم الحدور
 (35،2019. )مصطفى،لديه وتنمية مهارات التفكير المختلفة

وبالترررالي البرررد مرررن البحرررث عرررن اسرررتراتيجيات تدريسرررية تحقرررق أهرررداف العمليرررة التعليميرررة 
الحدوررررة التررري تركرررز علرررى فاعليرررة الطالرررب، وخلرررق فررررم تزيرررد مرررن مشررراركته وترفرررط مرررن مسرررتواه 

( إلررى أر هنرراك حاجررة 241، 2018ي ومهاراترره المكتسرربة، وقررد أشررار الدويلررة والفجررام )التحصرريل
علررى التلقررين، لتسرراعد المؤسسررة التعليميررة علررى  دماسررة السررتخدام مررداخل تدريسررية جدورردة ال تعتمرر

 تخريج متعلم يمتل  القدرة على اإلبداع واالبتكار ومواجهة المشكالت. 
ى أهميرة اسرتخدام اسرتراتيجية )فكرر_ زاوج_ شرارك( وقرد أوصرت العدورد مرن الدراسرات علر

( ودراسررة 2016لتنميررة التحصرريل الدراسرري لرردى الطررالب فرري التعلرريم الجررامعي كدراسررة المرردني )
 (.2014ازهار كشا  )
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 تيمررا أوصررت العدوررد مررن المررؤتمرات والدراسررات بضرررورة البحررث عررن طرررق واسررتراتيجيا
تعلررم يعتمررد علررى التفكيررر وطرررق مواجهررة المشرركالت حدورررة تسررهم فرري تحررو  الررتعلم التلقينرري إلررى 

 ( 2018 ،472 ،الشاذلي والشيخوتقديم الحلو  لها. )
فرررتعلم مهرررارات التفكيرررر مرررن محتررروى الررردروس اليوميرررة ورررؤدي لرررتعلم أفضرررل لهرررذا المحتررروى 
خاصرررة فررري تررردريس المقرررررات التربويرررة التررري تحتررراج المزيرررد مرررن التطررروير فررري أسررراليب عريرررها 

 (26، 2017د هللا، وتدريسها. )عب
( برأر اخفراق خريجري 1993( نقاًل عن بروكفيلد )2017 ،354ويشير محمد والشامخ )

الجامعات في مواجهة المشكالت بكفالة يعود إلى عدم قدرتهم على التفكير التجريدي، مما وؤكرد 
 أهمية تنمية التفكير الناقد في المدارس والجامعات.

ات التعلرريم العررالي أر يكررور الطررالب قررادرين علررى يمررا تتطلررب طبيعررة التعلرريم فرري مؤسسرر
تن يم المواقف وتطويرها وتقييم الحجج والتوصل إلى االستنتاجات، وهذا وتأتى من خال  التفكير 

 ((Alkharusi et al, 2019, 492. ةالناقد الذي يعتبر مهمًا لنجاح العملية األياديمي
سرتراتيجية )فكرر _ زاوج _ شرارك( فاعلية افي يول ذل ، جال هذا البحث للتعرف على 

مقررر المنراهج وطررق التردريس لردى طرالب التفكيرر الناقرد مهرارات في تنميرة التحصريل الدراسري و 
 .مام محمد بن سعود اإلسالميةبجامعة اإل

لرردى طررالب فاعليررة اسررتراتيجية )فكرر _ زاوج _ شررارك( فرري تنميررة التحصريل الدراسرري مرا  -1
 .مام محمد بن سعود اإلسالميةرر المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمق

لررردى التفكيرررر الناقرررد مهرررارات فاعليرررة اسرررتراتيجية )فكرررر _ زاوج _ شرررارك( فررري تنميرررة مرررا  -2
 .مام محمد بن سعود اإلسالميةمقرر المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلطالب 

( برررررين متوسرررررطي المجموعرررررة 0.05حصرررررائية عنرررررد مسرررررتوى )توجرررررد فرررررروق ذات داللرررررة إ -1
 .المجموعة التجريبية الدراسي لصالحالضابطة والمجموعة التجريبية في التحصيل 

( بررررين متوسررررطي المجموعررررة 0.05ال توجررررد فررررروق ذات داللررررة إحصررررائية عنررررد مسررررتوى ) -2
 الضابطة والمجموعة التجريبية في مستوى مهارات التفكير الناقد.
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 البحث إلى التعرف على: فهد
لررردى طرررالب فاعليرررة اسرررتراتيجية )فكرررر _ زاوج _ شرررارك( فررري تنميرررة التحصررريل الدراسررري  -1

 .مام محمد بن سعود اإلسالميةمقرر المناهج وطرق التدريس بجامعة اإل
لرردى طررالب التفكيررر الناقررد مهررارات فاعليرة اسررتراتيجية )فكررر _ زاوج _ شررارك( فرري تنميرة  -2

 .مام محمد بن سعود اإلسالميةقرر المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلم

 تبرز أهمية هذا البحث في:
مسرررراورته للتوجهررررات الحدورررررة فرررري اسررررتخدام اسررررتراتيجيات تعليميررررة حدورررررة فرررري الترررردريس  -1

 الجامعي تركز على المتعلم وتزيد من مشاركته.

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

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

 ة:  ةةةةةوعيةةةةةوضةةةةةدود املةةةةةاحل
 ، )فكر _ زاوج _ شارك(تتحدد الحدود المويوعية في هذا البحث في استراتيجية 

والتحصرريل الدراسرري فرري مسررتويات بلرروم الراليررة الرردنيا )التررذكر، الفهررم، التطبيررق(، وكررذل  مهررارات 
 قويم المناقشات، االستنباط، االستنتاج(التفكير الناقد الخمسة )معرفة االفترايات، التفسير، ت

 ة:  ةةةةةانيةةةةةدود املكةةةةةاحل
الكليرررات التررري تررردرس مقررررر المنررراهج وطررررق التررردريس بجامعرررة اإلمرررام محمرررد برررن سرررعود 

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

 ة:  ةةةةةةانيةةةةةةزمةةةةةةدود الةةةةةةاحل
 هر.1438/ 1437لبحث في الفصل الدراسي الراني للعام الدراسي تم تطبيق ا
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 :  ارك(ةةةش _زاوج  _ر ةةة)فكة ةةةرتاتيجيةةةاس
تعرف بأنها حلقة نقرا  متعرددة األويراع، حيرث يسرتمط الطرالب إلرى السرؤا  المطرروح، 

وتحرردق الطررالب مررط بعضررهم الرربع  بشرركل  يررم وترراح لهررم وقررت محررددا للتفكيررر بشرركل فررردي، يررم
 (Carass, 2007, 27زوجي، وأخيرًا يشاركور إجاباتهم مط المجموعات األيبر. )

تمرررر بررررالق خطررروات رئيسرررة تبررردأ برررالتفكير  بأنهرررا اسرررتراتيجيةإجرائيااا     ويعرفهرررا الباحرررث
طرالبين الفردي لسؤا  مطرروح فري أحرد موايريط مقررر المنراهج وطررق التردريس، يرم مشراركة كرل 

واإلجابرات مرط طرالبين أخررين لتكروين  رأفكارهم و جاباتهم مط بعضهم البع ، يم مشاركة األفكرا
طالب، يرم المناقشرة مرط طرالب المجموعرات األخررى فري الشرعبة، للوصرو  للحرل 4مجموعة من 

 األمرل بهدف زيادة التحصيل الدراسي لدى الطالب وتنمية مهارات التفكير الناقد لدوهم.

 ي:  ةةةةةةدراسةةةةةةل الةةةةةةالتحصي
يعرفررره الباحرررث إجرائيرررًا بأنررره الدرجرررة التررري يحصرررل عليهرررا طرررالب مقررررر المنررراهج وطررررق 
الترردريس فرري االختبررار التحصرريلي الررذي أعررده الباحررث لهررذا النررر ، والررذي وتركررز فرري مسررتويات 

 بلوم الرالية الدنيا )التذكر، الفهم، التطبيق(.

   د:ةةةةةاقةةةةةلنري اةةةةةارات التفكةةةةةمه
( "بأنهررا مجموعررة العمليررات العقليررة الترري نمارسررها عنررد 2017)وتعرفهررا فاطمررة دعبرروب 

مواجهرررة موقفرررًا مرررا أو مشررركلة معينررره مرررن خرررال  مهرررارات عقليرررة متمرلرررة فررري التفسرررير واالسرررتنباط 
 24مواالستنتاج وتقويم الحجج للتوصل إلى أحكام صادقة ونتائج منطقية". 

بأنها مهارات عقلية يمارسها الطالب لحل السؤا  الموجه اليره أو إجرائي    ويعرفها الباحث
والترري تتمرررل فرري مهررارات )معرفررة المشرركلة المطروحررة عليرره فرري مقرررر المنرراهج وطرررق الترردريس، 

سرروف وررتم  ياسررها لرردى  ياالسررتنتاج(، والترراالفترايررات، التفسررير، تقررويم المناقشررات، االسررتنباط، 
 المقياس المعد لهذه المهارات. طالب المقرر من خال 

، )فكرررر _ زاوج _ شرررارك(وتنررراو  اإلطرررار الن رررري فررري هرررذا البحرررث مويررروع اسرررتراتيجية 
 ومويوع التفكير الناقد.
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 ارك(ةةةةةةش _زاوج  _ر ةةةةةة)فكة ةةةةةةرتاتيجيةةةةةةاس
تراتيجيات الحدوررررة التررري تعرررزز مرررن مرررن االسررر )فكرررر _ زاوج _ شرررارك(تعتبرررر اسرررتراتيجية 

 مشاركة الطالب في العملية التعليمية وتزيد من تفاعله مط زمالله الطالب. 
شرارك( بالطريقرة البنيويرة للرتعلم التعراوني، وتتضرمن شرروطًا -زواج-تسمى اسرتراتيجية )فكررو 

تحتوي علرى شرروط فري  محددًة لتطبيقها وهي التفكير الفردي والمزاوجة والمشاركة الجماعية، كما أنها
يل خطوة من خطواتها، فمراًل خطوة التفكير يشترط ار تتم بصورة فردية لوقت محدد يحردده األسرتاذ، 
وخطرروة المزاوجررة يكررور فيهررا كررل طرررف مسررتمعًا تررارة ومتحررديًا تررارة أخرررى، وخطرروة المشرراركة البررد أر 

 (2013 ،324 ر،وتخللها تعليم تفاعلي في بيلة التعلم الجماعي. )العيساوي وجعف
شررررارك( اسررررتراتيجية حدورررررة تسرررراعد فرررري الخررررروج مررررن األطررررر - زواج-واسرررتراتيجية )فكررررر

التقليديرررررة المعتمررررردة فررررري التررررردريس، كمرررررا أنهرررررا تسررررراعد فررررري تطررررروير العمليرررررات العقليرررررة للطرررررالب. 
 (132، 2014)يشا ،

ت شارك( المتعلمين على التفكير من خال  مرنحهم الوقر-زواج-)فكر ةوتساعد استراتيجي
لرررذل ، يرررم المشررراركة مرررط زميرررل أخرررر، يرررم المشررراركة مرررط مجموعرررات أيبرررر ممرررا يضرررمن  بالمناسررر

 ((Hamdan,2017,89 مساهمة جميط الطالب في التعلم.
المناقشررررة  توترجررررط هررررذه االسررررتراتيجية إلررررى فرانرررر  ليمررررار، حيررررث تعررررد مررررن اسررررتراتيجيا

تفكير، وتمر برالق مراحرل أساسرية التعاونية، وتكتسب أهميتها من كونها ينائية المحور التعلم وال
)التفكير، المزاوجة، المشاركة( لتفاعل المتعلم مط نفسه أواًل ومط زميلة يانيًا ومط زمالله بالصف 

 (197، 2016يالرًا. )السلطاني، 

 ارك(ةةةةةش _زاوج  _ر ةةةةة)فكة ةةةةةرتاتيجيةةةةةوم اسةةةةةمفه
حردى اسرتراتيجيات الرتعلم التعراوني الفعالرة ( بأنهرا إ119،2005تعرفها ناديره لطرف هللا )

 وتتكور من يالق خطوات رئيسة هي )التفكير، المزاوجة، المشاركة(.
التعلم التعاوني النشط والتي تعتمد  ت( "بأنها إحدى استراتيجيا2010) يويعرفها أبو  ال

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

( بأنهررا اسررتراتيجية نمررت فرري ظررل الررتعلم التعرراوني 65، 2012وتعرفهررا مديحرره الكليبيررة )
ووقت االنت ار تقروم علرى فكررة مرنح الطالرب وقترا لتفكيرر بمفرردة بعرد طررح السرؤا ، يرم يفكرر فري 
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مرررن جميرررط أفرررراد المجموعرررة المكونرررة مرررن أربعرررة  السرررؤا  مرررط أحرررد زمالئررره قبرررل أر يطلرررب التفكيرررر
 طالب، وهي بذل  تتضمن مشاركة أيبر عدد من الطالب في الفصل.

( بأنهررررا إحرررردى اسررررتراتيجيات الررررتعلم النشررررط الترررري 199، 2017وتعرفهررررا هالرررره ووسررررف )
بالقضررية أو المشرركلة محررل البحررث وذلرر  وفقررًا سررابقة  تسررتخدم لمعرفررة مررا لرردى المررتعلم مررن معرفررة

ق خطروات متسلسررلة هري التفكيررر المفررد لكرل مررتعلم يرم المزاوجررة يرم مشراركة مررا توصرلوا إليرره لررال
 لتمريل فكرة واحدة للمجموعة وحل المشكلة أو القضية محل االهتمام.

ومرررن التعريفرررات السرررابقة نجرررد اتفررراق البررراحرين علرررى أر هرررذه االسرررتراتيجية تعطررري فرصرررة 
ركة زميلره فري الفكررة أو الحرل وتبراد  الررأي والوصرو  للطالب للتفكير وتعطيه فرصة أخرى لمشرا

إلرررى صرررينة مشرررتركة بينهمرررا، وايضرررًا لهرررا جانرررب تعررراوني أخرررر وأيبرررر حرررين يشرررترك الطرررالب فررري 
 مجموعة رباعية أو مجموعة الفصل بشكل كامل في مناقشة ما توصلوا اليه.

 اركةةةةةش _زاوج  _ رةةةةةفك ةةةةةةرتاتيجيةةةةةوات اسةةةةةخط

مسررمى اسررتراتيجية فكررر _ زاوج _ شررارك إلررى الخطرروات الراليررة الترري يسررير عليهررا  يشررير
، 2016)المعلم في تطبيرق هرذه االسرتراتيجية، وهرذه الخطروات الراليرة كمرا أشرار اليهرا السرلطاني 

 ( هي:793، 2015)( وموسى وحميد 198
التردريس موقرف تعليمري هيلة  بعدما يطرح عضوهذه الخطوة وتبدأ ، التفكير ةخطو  :األولىالخطوة 

المتعلمرررين  مشررركلة محرررددة او سرررؤا  مريرررر للتفكيرررر امرررام جميرررط مميرررز علرررى شررركل
وتعطرررى هررذه الخطررروة للمتعلمرررين الفرصرررة ، ويطلررب مرررن كرررل فرررد ار يعمرررل بمفررررده

تساعد علرى تنشريط  وكذل  استرجاع المعلومات من الذايرة الطويلة المدى لنر 
 لمين.بالمويوع عند المتع االهتمام الشخصي

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

المجموعررة الرنائيررة تويررريح  فكرراره بحيررث يحرراو  كرررل فرررد فرريته أومشررارك زميلرره
 ما توصل اليه كل منهما للخروج بفكرة واحدة. ى حو ن ره وتباد  الرؤ  ةوجه

   ويمكن للمعلم اختيار أحدهما، وهما: وتنفذ هذه الخطوة بطريقتين، المش رك  ةخطو  :الرالرةالخطوة 
 يطلرب اذ بأيملره الصرف مرط فكارهمأ لمشاركة دعوة المجموعات الرنائية في خطوة المزاوجة (أ 

 الطرالب برين الجماعيرة المناقشرة تبردأ بعردهاو  اليره التوصرل ترم مرا عرر  مجموعرة يرل مرن

 ا.نصفه او مجموعاتال بربط االيتفال مكنيو ، الفكرة أشبط قدحتى يشعر المعلم بأنه  أنفسهم
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 ةمكون عمل مجموعة تصبح بحيث مجموعة ينائية مط مجموعة ينائية أخرى، يل شاركت (ب 
 ليخرجوا الرنائية اميطالمج اليه توصلت ما ويفسرور  ويتناقشور  وتحاورور  طالب ربعةأ من

 باقي المجموعات.  امام وتعر  صحتها على وتفقور  واحدة بفكرة

( خطوة رابعة هي التقييم، حيث يقوم المعلم بتقييم عمل 138، 2014)ويضيك كشا  
 المجموعات ومشاركة الطالب.
 ( هذه الخطوات حسب التالي:17، 2013وتفصل أسمال النجار )

جموعرات تترألف كرل منهرا مرن أربرط طرالب بحيرث يجلرس كرل يقسم المعلم الطالب الى م -1
 أينين من المجموعة وجهًا لوجه، ومتجاورين.

 يعطي المعلم رقمًا للمجموعة ورقمًا لكل طالب في المجموعة. -2

التفكير: يطررح المعلرم سرؤااًل وررتبط بالردرس، أو مشركلة ذات نهايرة مفتوحرة، ويطلرب مرن  -3
كل منهم بمفرده )د يقرة أو د يقترين( وال يسرمح لهرم  الطالب أر يقضوا وقتًا محددًا، يفكر

 بالتجوا  أو الكالم أينال التفكير.

المزاوجة: يطلب المعلم من الطالب أر ونقسموا إلرى أزواج وتناقشرور فيمرا فكرروا فيره )ال  -4
 تتجاوز المزاوجة يالية دقائق أو حسب السؤا  المطروح(

 عة المشاركة، وتدوين إجابة واحدة للمجموعة.المشاركة: يطلب المعلم من جميط أفراد المجمو  -5

يختار المعلم أحد الطالب عشوائيًا من المجموعة، باختيار الرقم ليمرلها في اإلجابة عرن  -6
 السؤا ، وبذل  يشعر كل طالب بأنه عريه للسؤا  من المعلم.

 اركةةةةةش-زاوج-رةةةةةة فكةةةةةرتاتيجيةةةةةاط اسةةةةةأمن
تراتيجية فكررر_ زاوج_ شررارك، وتررأتي بمسررميات مختلفررة إال أنهررا تتعرردد أنمرراط وأشرركا  اسرر

تكررور متقاربرررة فرري اإلجررررالات وتحقررق الهررردف نفسررره، حتررى مرررط زيررادة الخطررروات فرري بعررر  هرررذه 
  ( إلى مجموعة من األنماط، أهمها:137، 2014)األنماط، وقد أشار كشا  

ارهم ومشرراركة فكررأفرري هررذا الررنمط بطرررح  بوتعرراور الطررالحيررث  اعمررل: –شررارك  -فكررر  -1
المجموعرة للمشراركة فري اتخراذ القرررار الب فرراد مجمروعتهم والعمرل علرى توجيره وحرث طرأ

 ها المجموعة. اجابة، كل هذا وفق خطة تتبنفي تقديم اإل
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صرنال اال البالسؤا  ويطلب من الط معلميطرح الك: حيث شار  –زاوج  -فكر  -اصغ  -2
بتره مررط زميلره، يررم ستشرارك المجموعررة جاإ لره، يرم يفكررر كرل طالررب برانفراد وبعرردها ونراق 

  اإلجابات.في تقديم 
يصرو  كرل طالرب اجابتره علرى السرؤا  المطرروح أنشرا: حيرث  – اصرغ –شرارك  -صغ  -3

جابترررره ويصررررني اليرررره لتحدوررررد جوانررررب التشررررابه إيررررم يشررررارك زميلرررره فرررري المجموعررررة  فرديرررراً 
  جابة جدودة موحدة.بإ ويخرجاربينهما،  واالختالف

 لرررى دائررررتين كرررل منهمرررا وجهررراً إالصرررف  معلرررميقسرررم الة: حيرررث الررردائر  –وجرررة المزا -المشررراركة  -4
حرردى إزواج متقابلررة، بعرردها يحرررك أفكررارهم بشرركل أ ويتبررادلور ، يطرررح علرريهم سررؤاالً  يررملوجرره، 

   األو .لى الويط إفكار ويكرر العملية حتى يعود زواج جدودة لمناقشة األأالدائرتين ليكور 

متعلقرة بالسرؤا  المطرروح ويسرجل  شركا  وصرورأسم الطالب ور : حيث شارك – جو از  -ارسم  -5
 ككل. الطالب فكاره مط أجابته مط زميله، يم يشارك  فكاره و أمالح اته، بعدها وناق  

فكرراره، بعرردها يشررارك أالطالررب هنررا يفكررر يررم ورسررم ليويررح : حيررث شررارك –ارسررم  -فكررر -6
 المجموعة في اجابته عن السؤا  المطروح. الب ط

 ارك(:ةةةةةش-زواج-رةةةةةة )فكةةةةةرتاتيجيةةةةةار اسةةةةةاختي ربراتةةةةةم
اسرررررررررررتراتيجية ( عررررررررررردة مبرررررررررررررات الختيرررررررررررار 292، 2009)ذكرررررررررررر الحربررررررررررري وصررررررررررربري 

 ، وهي:شارك(-زواج-)فكر
 تتيح للطالب وقتًا أطو  للتفكير. -1

اسررررتراتيجية سررررهلة االسررررتخدام، وال تسررررتنرق وقتررررًا طرررروياًل فرررري تحضرررريرها وذات خطرررروات  -2
 ددة.وايحة ومح

يرار حجررم  تسراعد علرى جعرل عردد كبيرر مرن الطررالب يشراركور فري الفصرو  بفاعليرة أيراً  -3
 الفصل، وبالتالي فهي تالئم ظروف و مكانيات مدارسنا الحالية.

 تناسب وتالئم كٍل من المعلمين والطالب حدوري التعامل مط ن ام التعلم التعاوني. -4

ر أحد الطالب لإلجابة عليه، وبالترالي تسرع بع  المعلمين أينال إلقال السؤا  في اختيا -5
تسراعد علرى  ةوتوقف اآلخرور عن تقرديم إجابرات أو حترى التفكيرر فيره وهرذه االسرتراتيجي

 التنلب على هذه المشكلة.
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 (:اركةةةةةش –زاوج  - رةةةةةة )فكةةةةةرتاتيجيةةةةةيزات اسةةةةةمم
بمميررزات تتصررف  (شررارك –زاوج  - )فكررراسررتراتيجية ( بررأر 386،2016يشررير محمررود )

 بما ولي: عدة حددها المتخصصين والباحرين
 .أنفسهمب والمعلم وبين الطال بتعزز المشاركة الفاعلة بين الطال -1
 .يجابية نحو مادة التعلمتساعد على تنمية االتجاهات اإل -2
يرر أممرا يسراعدهم علرى بقرال  الرتعلم،تتيح الفرصة للطلبة لكي يكونوا نشطين فري عمليرة  -3

 .  فترة ممكنةطو أالتعلم 
 .تزيد من الوعي بالتحصيل وتنمي مستويات التفكير العليا -4
والقررردرة علرررى  المشررركلة،تتررريح للطرررالب فرصرررة تعلرررم طرائرررق وأسررراليب مختلفرررة لحرررل نفرررس  -5

 المختلفة.إلى العالقات  التوصل معاً 

 التعلم.نحو  بيارة دافعية الطالإتحافظ على استمرارية  -6

 .والفاعلية لنشاطبا تعليميًا مفعماً  مناخاً  تهيا -7

   ارك(:ةةةةش -زاوج  - رةةةة)فك ةةةةةرتاتيجيةةةةاسم يف ةةةةدور املعل
إيجررابي ونشررط ولرريس سررلبي،  شررارك( -زاوج  - )فكررر اسررتراتيجيةدور المعلررم فرري يعتبررر 

فري هررذه  حيرث أر المعلرم لرره عردة مهررام يقروم بهرا ومررن أهرم األعمررا  التري يمكرن للمعلررم القيرام بهررا
 ، ما ولي:االستراتيجية

طرررررررح سررررررؤا  أو مشرررررركلة ذات نهايررررررة مفتوحررررررة، وذلرررررر  السررررررترارة تفكيررررررر الطررررررالب فرررررري  -1
 .مشكلة أو ظاهرة معينة

تفكيررررر المررررتعلم لوحررررده دور  وعليرررره مراعرررراةللتفكيررررر فرررري اإلجابررررة،  فرصررررةمررررنح الطررررالب  -2
 االستعانة بأحد. 

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

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

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

)أبرو شرارك ( .  -زاوج  -) فكر  استراتيجيةكل مرحلة من مراحل وتحكم بالمدة الزمنية ل -7
 (59، 2010، ي ال
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 ارك(:ةةةةش -زاوج  - رةةةة)فك ةةةةةرتاتيجيةةةةاسيف  مةةةةتعلدور امل
، حيررث يمرررل محررور شررارك( -زاوج  -ر)فكرر اسررتراتيجيةفرري  للمررتعلم دور إيجررابي ونشررط

 :في هالعملية التعليمية وتتلخص أدوار 
الفرررردي فررري حرررل المشررركلة المطروحرررة مرررن قبرررل المعلرررم، وتنشررريط مرررا عنرررده مرررن  التفكيرررر -1

 .معلومات وخبرات سابقة، وتوظيفها في التوصل إلى حل للمشكلة
فرري الفصررل للتوصررل إلررى حلررو   زمالئررهالمشرراركة فرري المناقشررات الرنائيررة والجماعيررة مررط  -2

 علمية للمشكلة المطروحة

 .ومقترحاته أمام زمالئه أفكارهعر   -3
 .ه في إنجاز المهام المطلوبة ومن يم ممارسة التعلم التعاونيلاعدة زمالمس -4
 وااللترررزامالمناقشرررة الهادئرررة والهادفرررة و ممارسرررة االسرررتماع الجيرررد لتعليقرررات وأرال اآلخررررين،  -5

 (13،2016 . )رخا،بالهدول واالنضباط داخل الفصل

ونبنري أر تكرور فري جرو اإلشارة هنا إلى أر هذه األدوار سروال للمعلرم أو المرتعلم وتجدر 
يسوده التحفيز وحرية التفكير، والمعلم الناجح هو الذي يستطيط أر يجعل التعلم ممتعًا من خال  
مرررررا يقدمررررره للطرررررالب أينرررررال تنفيرررررذ االسرررررتراتيجية، حيرررررث أر هرررررذه االسرررررتراتيجية كمرررررا  يرهرررررا مرررررن 

مررررط خطرررروات االسررررتراتيجيات يعتمررررد جررررزل مررررن نجاحهررررا علررررى األليررررة الترررري وتعامررررل بهررررا المعلررررم 
 االستراتيجية ومط المتعلمين أيضًا.

 دةةةةةةةةاقةةةةةةةةري النةةةةةةةةالتفك
يعتبررر التفكيررر الناقررد أحررد أهررم أنررواع التفكيررر الترري يجررب أر يحرررم األسررتاذ علررى تنميترره 
لرردى طالبرره، فالتوجرره الحررالي للمنرراهج وللبرررامج التعليميررة وركررز بشرركل وأخررر علررى تنميررة مهررارات 

 ناقد، وتدريب الطالب على ممارستها بشكل مستمر.التفكير ال
فتنمية مهارات التفكير الناقد لألفراد أصبح مطلبًا أساسريًا ال يمكرن تجاهلره فهرو ال وررتبط 
بمرحلة عمرية معينة، فكل فرد قادر على القيام به وفق مستوى قدراته العقلية والحسية والمجردة. 

 (2015 ،227 )العياصرة،
لناقرررد أحرررد المويررروعات التررري القرررت اهتمرررام البررراحرين، حيرررث أجريرررت فيررره يعرررد التفكيرررر او 

 (94،2005العدود من الدراسات التي تناولت مختلف جوانبه. )الشرقي،
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 دةةةةةاقةةةةةري النةةةةةوم التفكةةةةةمفه 
( التفكير الناقد بأنه "قدرة الطالب على التمحيص الدقيق للمواقف 2005يعرف الشرقي )

ها والتمييز بينها، وتفسريرها، وتقويمهرا، واسرتخالم النترائج منهرا، ملتزمرًا فري ذلر  التي وتعر  ل
 99بالمويوعية والحياد". م

( "بأنه تفكير تأملي معقو  وركز على ما يعتقد بره الفررد أو يقروم 2011يعرفه العياصرة )و
 30م بأدائه، وهو فحص وتقويم الحلو  المعروية من اجل إصدار حكم حو   يمة الشيل".

( "بأنها مهارات عقلية تهردف إلرى تمكرين الفررد مرن القردرة علرى 2006ويعرفها الراشدي )
 86منقد وتقويم مشكلة ما في يول معاوير محددة مسبقًا". 

( بأنه" عبارة عن تفكير ترأملي عقلري وركرز علرى جمرط األدلرة المؤيردة 2009ويعرفه الحاريي)
م وجهة ن ر أو حل مشكلة ما في يول معراوير محرددة، أو المعارية الستنتاج ما، ويهدف إلى تقوي

 99يما يسعى إلى فحص األدلة والتأيد من منطقية المعلومات وصحتها ومصدا ية مصادرها". م
ويتضررح مررن التعريفررات السررابقة أر مهررارات التفكيررر الناقررد تمررارس فيهررا عمليررات وقرردرات 

علرررى مواقرررف محرررددة أو مشررركالت عقليرررة متعرررددة، تسررراعد الفررررد علرررى إصررردار احكرررام مويررروعية 
 معينة من خال  هذه العمليات.

 دةةةةةةاقةةةةةةري النةةةةةةات التفكةةةةةمس
 االلتزام بالقواعد المنطقية. -1

 يقوم على أسس مويوعية. -2

 عملية فكرية من مة وهادفة. -3

 المناقشة. فييعتمد األسلوب العلمي  -4

 الصدق والربات.بتتصف نتائجه  -5

تقييمررررررررررررررات، وبررررررررررررررين الحقررررررررررررررائق واآلرال واالدعررررررررررررررالات. يميررررررررررررررز بررررررررررررررين الفريرررررررررررررريات وال -6
  (137،2011)مايي،

 دةةةةاقةةةةري النةةةةة التفكةةةةارسةةةةالب على ممةةةةدريب الطةةةةا تةةةةزايةةةةم
إر تدريب الطالب على مهارات التفكيرر الناقرد لرم يعرد ترفرًا أو عمراًل إيرافيًا، برل أصربح 

 لم، وأحد مرتكزاتها وعناصر تقويمها.مهمًة أساسيًة من أساسيات عملية التع
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 باألتي: مزايا تدريب الطالب على ممارسة التفكير الناقدويمكن إبراز 
 وزيد من استعداد الطالب على ممارسة التفكير الناقد. -1

 وزيد من فاعلية أدوار المعلمين في الموقف الصفي. -2

 فية المختلفة.وزيد من إ با  الطالب على التعلم الصفي والمواقف والخبرات الص -3

 وزيد من حيوية الطالب في تن يم الخبرات التي وواجهونها. -4

يسررررررهم فرررررري إعررررررداد الطررررررالب للحيرررررراة ويسررررررراعد فرررررري حررررررل المشرررررركالت الترررررري ترررررررواجههم.  -5
 (246،2015)العياصره،

 دةةةةةةاقةةةةةةري النةةةةةةارات التفكةةةةةةة مهةةةةةةم يف تنميةةةةةةدور املعل
هررررارات التفكيررررر الناقررررد لرررردى الطررررالب، ومررررن أبرررررز هررررذه للمعلررررم دور كبيررررر فرررري تنميررررة م

 األدوار ما ولي: 
 االستماع للطالب. -1

 احترام تنوع األفكار واالنفتاح على الطالب. -2

 تشجيط المناقشة والتعبير. -3

 تقبل أفكار الطالب. -4

 إعطال وقت كاٍف للتفكير. -5

 تنمية يقة الطالب بأنفسهم. -6

 (2009 ،46 إعطال تنذية راجعة إيجابية. )المزيني، -7

 دةةةةةةةةةةاقةةةةةري النةةةةةارات التفكةةةةةمه
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 

علررى عرردد محرردود مررن المهررارات، وفرري أحيررار  بشرركل خررام، ففرري أحيررار تجررد اقتصررار تعرردادها
 البررًا فرري المحصررلة  رأخرررى وررتم تجزئتهررا إلررى عرردد أيبررر مررن المهررارات، وهررذا االخررتالف ال وررؤي

 النهائية لنتائج ممارسة التفكير الناقد، ومن خال  هذا البحث سنذكر بع  هذه التنوعات.
 وفقًا للتالي: ( مهارات التفكير الناقد25، 2018فقد عددت فاطمة دعبوب )

ويشرير إلرى القردرة علرى التمييرز برين درجرة صردق معلومرات محرددة أو : معرف  االفتراضا   -1
  .المعطاة والنر  من المعلومات والرأي،والتمييز بين الحقيقة  صدقها،عدم 
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إلررررى قرررردرة الفرررررد علررررى اسررررتخالم نتيجررررة مررررن حقررررائق معينررررة مالح ررررة أو  ويشررررير: االساااات ت   -2
 المعطاة.القدرة على إدراك صحة النتيجة أو خطلها في يول الحقائق ويكور لديه  مفترية،

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

  النترررائج المترتبرررة علرررى مقررردمات أو إلرررى قررردرة الفررررد علرررى تحدورررد بعررر ويشرررير: االسااات     -4
 لها.معلومات سابقة 

ويعني قدرة الفررد علرى تقرويم الفكررة، وقبولهرا أو رفضرها، والتمييرز برين المصرادر : الحججتقويم  -5
 المعلومات.األساسية والرانوية، والحجج القوية والضعيفة، و صدار الحكم على مدى كفاية 

 ( فقد ذكر أر المربين اتفقوا على بع  مهارات التفكير الناقد وهي:37، 2009أما المزيني )
 .القدرة على االستنتاج 
 . القدرة على االستدال 
  .القدرة على جمط المعلومات واألدلة والبراهين 
 .القدرة على التفسير 
 المويوعية وعدم التحيز. 
 .القدرة على إصدار األحكام 
 األسباب بالنتائج. القدرة على ربط 

 .القدرة على تقويم المناقشات 

 ( مهارات التفكير الناقد إلى عدد من المهارات هي:2009/ 2001وقد صنف مل  فشر )
 تحدود العناصر المتضمنة في أمر منطقي كاألسباب والنتائج. -1

 تقويم الفرييات. -2

 وتأويالتها. رتوييح العبارات واألفكا -3

 الات.حسن المحايمة ومويو ية االدع -4

 تقويم الحجج. -5

 التحليل والتقويم والتوييح. -6

 التحليل والتقويم واتخاذ القرار. -7

 االستنتاج واالستدال . -8

 إقامة الحجة. -9
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 د:ةةةةةةةةاقةةةةري النةةةةارات التفكةةةةة مهةةةةات تنميةةةةوقةةةةمع
ات بررررالر م مررررن أهميررررة تنميررررة مهررررارات التفكيررررر الناقررررد إال أر هررررذه العمليررررة تواجههررررا معوقرررر

 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 

  ة الزمنية المحدودة لتنمية هذه المهارات. الفترIsmail,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 

-زواج-هدفت إلى معرفة أير توظيك استراتيجية )فكردراسة ( 2010أبو  الي )أجرى 
 بمدونرةشارك( على تنمية مهارات التفكير المنطقي في العلوم لدى طلبة الصف الرامن األساسي 

التجريبررري، واسرررتخدم الباحرررث المرررنهج ( طالبرررًا وطالبرررة، 161مرررن ) رررزه، وتكونرررت عينررره الدراسرررة 
أهمهررا وجررود فاعليررة  ، وتوصررلت الدراسررة لنتررائجدراسررةللأداة مهررارات التفكيررر المنطقرري كرربررار اختو 
 شارك( في تنمية مهارات التفكير المنطقي.-زواج-ستراتيجية )فكرال

-( إلررى التعرررف علررى أيررر توظيررك اسررتراتيجية )فكررر2013)النجررار أسررمال وهرردفت دراسررة 
لردى طالرب الصرف التاسرط األساسري  الجبررأملي فري شارك( في تنمية التحصيل والتفكيرر التر-زواج

 المرنهج التجريبري، ةواسرتخدم الباحرر ( طالبرة،74)مرن  الدراسرةوتكونت عينه بمحاف ة خار وونس، 
أهمها وجود  لنتائج الدراسة، وتوصلت كأداتين للدراسة لتفكير التأمليلواختبار  واالختبار التحصيلي

الضرررابطة فررري  المجموعرررة التجريبيرررة والمجموعرررةرجرررات متوسرررط د برررين إحصرررائية ةفرررروق ذات داللررر
 التجريبية. المجموعةالمنطقي لصالح  واختبار التفكيراالختبار التحصيلي 

شررارك( فرري -زواج-( فقررد هرردفت لمعرفرره أيررر اسررتراتيجية )فكررر2014أمررا دراسررة كشررا  )
( طالررب 65)وتكونررت عينرره الدراسررة مررن تحصرريل طلبررة كليررة تربيررة ابررن رشررد للعلرروم اإلنسررانية، 

واسررررتخدم الباحررررث المررررنهج التجريبرررري، واالختبررررار التحصرررريلي كررررأداة للدراسررررة، وتوصررررلت وطالبررررة، 
 .ةالدراسة لنتائج أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبي
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( الترري هرردفت إلررى الكشررف عررن فاعليررة اسررتخدام اسررتراتيجية 2015الرردوب ) وفرري دراسررة
ى تنمية مهارات التفكير البصري والتواصل الريايي لدى طالب الصرف شارك( عل-زواج-)فكر

( طالبرررررًا، واسررررتخدم الباحررررث المرررررنهج 54الرررررامن األساسرررري بنررررزة، وتكونرررررت عينرررره الدراسررررة مررررن )
التجريبررري، واختبررراري مهرررارات التفكيرررر البصرررري والتواصرررل الريايررري كرررأداتين للدراسرررة، وتوصرررلت 

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

( بدراسررة هرردفت إلررى التعرررف علررى فاعليررة اسررتخدام اسررتراتيجية 2016يمررا قررام المرردني )
شررارك( فرري تنميررة تحصرريل الطررالب فرري مقرررر المهررارات اللنويررة فرري جامعررة الحرردود -زواج-)فكررر

واسرتخدم الباحرث ( طالبرًا، 60وتكونت عينه الدراسة من )العربية السعودية،  الشمالية في المملكة
المنهج شبه التجريبي، واالختبار التحصيلي كأداة للدراسرة، وتوصرلت الدراسرة لنترائج أهمهرا وجرود 

 التي درست باستخدام االستراتيجية.  ةفروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبي
( دراسرررة هررردفت إلرررى التعررررف علرررى أيرررر اسرررتراتيجيتي التعلررريم 2016وأجررررى السرررلطاني )
شررارك فرري تحصرريل طالبررات الررتعلم الجررامعي للمعرفررة العلميررة،  -زاوج -بمجموعررات صررنيرة وفكررر

واالختبرررار ، واسرررتخدم الباحرررث المرررنهج شررربه التجريبرررية، طالبررر( 46)وتكونرررت عينررره الدراسرررة مرررن 
-زواج-)فكررلنتائج أهمها وجرود فاعليرة السرتراتيجية ، وتوصلت الدراسة التحصيلي كأداة للدراسة

 في تحصيل الطالبات. شارك(
( دراسرررررة هررررردفت علرررررى التعررررررف علرررررى فاعليرررررة اسرررررتعما  2017يمرررررا أجررررررى التميمررررري )

في تحصيل طالبات الصف الراني المتوسرط وتفكيررهن الريايري  شارك(-زواج-)فكراستراتيجية 
طالبررة، واسررتخدم الباحررث المررنهج شرربه  (50)مررن  وتكونررت عينرره الدراسررةنحررو مررادة الريايرريات، 

، وأظهررررت الدراسرررة للدراسرررة تينكرررأداواختبرررار التفكيرررر الريايررري التجريبررري، واالختبرررار التحصررريلي 
 تفوق طالبات المجموعة التجريبية في اختباري التحصيل والتفكير الريايي.

شرارك( -زواج-فكر)( إلى التعرف إلى فاعلية استراتيجية 2012وهدفت دراسة المالكي )
فرري ترردريس وحرردة مررن مقرررر الريايرريات علررى التحصرريل الدراسرري والتفكيررر الريايرري لرردى طررالب 

، واسرررتخدم اً ( طالبررر56وتكونرررت عينررره الدراسرررة مرررن )الصرررف السرررادس االبتررردائي فررري مدونرررة جرررده، 
 ،للدراسرررة تينكررأداواختبررار التفكيررر الريايرري الباحررث المررنهج شرربه التجريبرري، واختبررار تحصرريلي 

وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية وفي 
 اختباري التحصيل والتفكير الريايي.
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-زواج-)فكرر( فقد هدفت إلى التعرف على فاعلية استراتيجية 2016أما دراسة الشور )
لصررف الخررامس العلمرري، فرري تحصرريل مررادة الفيزيررال وتنميررة عمليررات العلررم لرردى طالبررات ا شررارك(

، واسررتخدم الباحررث المررنهج التجريبرري، واختبررار تحصرريلي ةطالبرر (57)وتكونررت عينرره الدراسررة مررن 
، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طالبات المجموعة التجريبية كأداتين للدراسة عمليات العلمواختبار 

 في االختبار التحصيلي وحدوق تنمية لعمليات العلم.

  زواج-اسرتراتيجية )فكررهدفت جميط الدراسات السابقة إلى التعرف على أير أو فاعلية-
 ، وهو ما وتفق مط هدف هذه الدراسة.شارك(

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

  كشرا  تكونت عينة الدراسرات السرابقة مرا برين طرالب وطالبرات التعلريم العرام عردا دراسرة
الترري كانررت عينتهررا مررن  (2016السررلطاني )( ودراسررة 2016المرردني )ودراسررة  (2014)

 طالب وطالبات التعليم الجامعي وهو ما وتفق مط عينة هذه الدراسة.

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

 مرط هرذه  قاختبار أو مقياس ألحد أنواع التفكير، وهرو مرا وتفر تاستخدمت بع  الدارسا
السرررررلطاني اسرررررة ( ودر 2016المررررردني )ودراسرررررة  (2014كشرررررا  )الدراسرررررة، عررررردا دراسرررررة 

 (.2016) دراسة الشور و  (2016)

 ث:  ةةةةةج البحةةةةةمنه
 استخدام الباحث المنهج شبه التجريبي.

 ث:  ةةةةع البحةةةةجمتم
مقررر المنراهج وطررق التردريس بجامعرة الرذون ودرسرور طالب التكور مجتمط البحث من 

 هررر،1438/1439د اإلسررالمية للفصررل الدراسرري الررراني مررن العررام الدراسرري اإلمررام محمررد بررن سررعو 
  وهم طالب كليات )الشريعة، أصو  الدون، العلوم االجتماعية(.
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   ث:ةةةةةة البحةةةةةعين
( طالبًا يمرلور شعبتين من الشعب الدراسية، وقد تم اختيار 30تكونت عينة البحث من )
وديرررة، حيرررث ترررم اختيرررار الكليرررات الراليرررة التررري تررردرس مقررررر الشرررعبتين بالطريقرررة العشررروائية العنق

المناهج وطرق التدريس وهي )يلية الشريعة، كلية أصو  الدون، كلية العلوم االجتماعيرة(، ووقرط 
( شررعب، يررم تررم اختيررار شررعبتين مررن الشررعب السررتة، يررم اختيررار 6االختيررار علررى كليررة الشررريعة )

طالررب، وتررم اختيررار األخرررى كمجموعررة يررابطة  (15أحرردهما كمجموعررة تجريبيررة وتكونررت مررن )
 ( طالبًا، بعد استبعاد الطالب النير منت مين بالحضور من المجموعتين.15)وتكونت من 

 ثةةةةةةةأدوات البح

 ليــــار التحصيــــى: االختبــــاألداة األول
استخدم الباحث االختبار التحصيلي كأداة لقياس مستوى تحصيل الطالب في مسرتويات 

( سؤااًل في صورته األوليرة، وترم 19بلوم الرالية )التذكر، الفهم، التطبيق(، وتكور االختبار من )
 إعداده وفقًا للخطوات التالية:

 ار:  ـــــات لالختبـــــواصفـــــدول المـــــاء جـــــبن -1

مرط وزر المويرروعات  ةقرام الباحرث ببنررال جردو  المواصرفات لالختبررار، لضرمار تناسرب األسررلل
 ( وويح ذل :1وفقًا لعدد المحايرات، وتناسبها مط مستويات التحصيل الرالية، والجدو  رقم )

 ( جدول مواصفات االختبار التحصيلي1جدول )

 التطبيق الفهم التذكر جمموع األسئلة عدد األسئلة وفقًا ملستويات التحصيل عدد احملاضرات احملتوى
 5 - 1 4 4 مفهوم املنهج ومكوناته

 10 1 5 4 8 سس املنهجأ
 4 2 1 1 4 األهداف السلوكية

 19 3 7 9 16 اجملموع

 ار: ـــــدق االختبـــــص -2

قرررررام الباحرررررث بعرررررر  االختبرررررار فررررري صرررررورته األوليرررررة علرررررى مجموعرررررة مرررررن المحكمرررررين 
المتخصصين في مجا  المناهج وطرق التدريس إلبردال مالح راتهم علرى أسرللة االختبرار، وبنرال 
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ومقترحرراتهم قررام الباحررث بتعرردول بعرر  األسررللة والفقرررات، دور حررذف أي مررن  علررى مالح رراتهم
 ( سؤااًل بعد تحكيم المحكمين.19األسللة ليبقى االختبار مكور من )

 ار: ـــردات االختبـــة لمفـــوبـــل الصعـــامـــمع -3

 ت.( وويح هذه المعامال2قام الباحث بحساب معامل الصعوبة لفقرات االختبار، والجدو  )
 ( معامالت الصعوبة ملفردات االختبار التحصيلي2جدول )

 معامل الصعوبة رقم السؤال معامل الصعوبة رقم السؤال
 64.70 11س 41.17 1س

 41.17 12س 52.94 2س

 52.94 13س 58.82 3س

 58.82 14س 58.82 4س

 52.94 15س 52.94 5س

 47.05 16س 47.05 6س

 58.82 17س 64.70 7س

 41.17 18س 47.05 8س

 47.05 19س 41.17 9س

   52.94 10س

أر معررامالت الصررعوبة لمفررردات االختبررار تراوحررت بررين بررالن ر للجرردو  السررابق وتضررح 
 صعوبة مناسبة لتطبيق االختبار. وهي معامالت 64.70 -41.17

 ار: ـــردات االختبـــييز لمفـــل التمـــامـــمع -4

 ( وويح هذه المعامالت.3)االختبار، والجدو   قام الباحث بحساب معامل التمييز لفقرات
 االختبار لفقرات يزيمعامل التم (3جدول )

 معامل التمييز رقم السؤال معامل التمييز رقم السؤال
 75.0 11س 50.0 1س

 50.0 12س 75.0 2س

 37.5 14س 62.5 3س

 50.0 15س 62.5 4س

 62.5 16س 50.0 5س

 37.5 17س 37.5 6س

 50.0 18س 50.0 7س

 37.5 19س 37.5 8س

 75.0 11س 50.0 9س

   50.0 10س
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أر معرررامالت التمييرررز لمفرررردات االختبرررار تراوحرررت برررين برررالن ر للجررردو  السرررابق وتضرررح 
 تمييز مناسبة لتطبيق االختبار. ( وهي معامالت75.0 -37.5)

 ار: ــــات االختبــــثب -5

( طالبررًا فرري أحررد 17ن )قررام الباحررث بتطبيررق االختبررار علررى عينررة اسررتطالعية مكونررة مرر
ترررم اسرررتخراج داللرررة الربرررات لالختبرررار بطريقرررة شرررعب المسرررتوى السرررادس الرررذون ودرسرررور المقررررر، و 

االتساق الداخلي وفق معامل ألفا كرونباخ، وبلنت  يمة معامل الربات العام لالختبار التحصريلي 
 ي.للتطبيق الميدان بحث يم يبات مرتفعة تويح صالحية أداة ال (، وهي0.88)

 دــــاقــير النــــارات التفكــــاس مهــة: مقيــانيــاألداة الث
اسرررتخدم الباحرررث مقيررراس مهرررارات التفكيرررر الناقرررد الرررذي طررروره محمرررد الشررررقي فررري دراسرررته 

( بعد استلذانه شخصيًا، حيث وافق مشكورًا على استخدام هذا المقياس فري هرذا البحرث، 2005)
 ( فقرة، على النحو التالي:69ئيسة، و)وقد تكور المقياس من خمسة أبعاد ر 

 ( فقره.12معرفة االفترايات، واشتمل على ) -1

 ( فقره.15التفسير، واشتمل على ) -2

 ( فقره.12تقويم المناقشات، واشتمل على ) -3

 ( فقره.15االستنباط، واشتمل على ) -4

 ( فقره.15االستنتاج، واشتمل على ) -5

 اس: ـــدق المقيـــص

 (.2005)ى الذي أجراه المطور في دراسته الشرقي أيتفى الباحث بصدق المحتو 

 اس: ـــات المقيـــثب

(، وقررد بلررغ معامررل الربررات 2005)قررام المطررور بقيرراس يبررات المقيرراس فرري دراسررته الشرررقي 
(، ولمزيررد مررن التأييررد علررى يبررات المقيرراس تررم تطبيقرره علررى العينررة االسررتطالعية لهررذا 0.73)الكلرري 

بلنرت  يمرة معامرل الربرات )الفا كرونباخ( وقرد  ةت عن طريق معادلالبحث، وتم حساب معامل الربا
 للتطبيق الميداني. بحثوهي  يم يبات مرتفعة تويح صالحية أداة ال، (0.90)كلي للمقياس ال
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 تين:ـــوعـــالمجمؤ ـــافـــتك

في االختبار التحصيلي واختبار تم التحقق من تكافؤ المجموعتين )الضابطة والتجريبية( 
ألفررراد مجمرروعتي  T-testمررن خررال  حسرراب المتوسررطات الحسررابية واختبررار )ت( كيررر الناقررد التف

 (. 4) في الجدو البحث )التجريبية والضابطة( كما 
 ( اختبار تكافؤ اجملموعتني الضابطة والتجريبية4جدول )

 مستوى الداللة ت املتوسط حلسابي البعدد الط اجملموعة االختبار

 التحصيل الدراسي
 11.1 15 ابطةالض

0.34 0.74 
غري 
 11.4 15 التجريبية دالة

 التفكري الناقد
 35.67 15 الضابطة

0.22 0.83 
غري 
 35.93 15 التجريبية دالة

أر  يمة )ت( فيما يخص اختبار التحصيل الدراسري  يرر وتضح  السابقجدو  بالن ر لل
( ممرا 0.05( وهري أعلرى مرن )0.74)(، كما بلنت  يمة مسرتوى الداللرة 0.34دالة حيث بلنت )

يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار 
 يررر دالررة حيررث فكانررت التفكيررر الناقررد  لمقيرراس يمررة )ت( يخررص فيمررا  أمرراالتحصرريل الدراسرري، 

عرردم وجررود فررروق ذات ممررا يشررير إلررى  (0.83)(، كمررا بلنررت  يمررة مسررتوى الداللررة 0.22)بلنررت 
التفكيرر الناقرد، وهرذا ورد  علرى  مقيراسداللة إحصائية بين المجمروعتين الضرابطة والتجريبيرة فري 

فرري  الضررابطة والتجريبيررة تينتكررافؤ المجمرروعتين، أي أنرره يمكررن التطبيررق والمقارنررة بررين المجمرروع
 . التطبيق البعدي

 ةةةةةرتاتيجيةةةةق االسةةةةل تطبيةةةةدلي
بكتابررة دليررل لتطبيررق االسررتراتيجية، وقررد تررم التأيررد مررن صرردق الرردليل بعريرره  قررام الباحررث

علررررى مجموعررررة مررررن المتخصصررررين بمجررررا  المنرررراهج وطرررررق الترررردريس، وبنررررال علررررى مالح رررراتهم 
 ومقترحاتهم تم التعدول على الدليل، وقد اشتمل الدليل على:

 هيزات المطلوبة.األهداف العامة والخاصة للدليل، والخطة الزمنية لتطبيقه، والتج 
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  يررالق وحرردات دراسررية تمرررل كررل وحرردة درس مررن دروس الجررزل األو  مررن مقرررر المنرراهج
 وطرق التدريس، وكانت الوحدات الدراسية على النحو التالي:

القديم، الحدوث( وما وترتب على األخذ بكل منهما، والعوامرل المرؤيرة )مفهوم المنهج  -1
 فهومين، ومقدمة مكونات المنهج.على تطوير المفهوم، والمقارنة بين الم

أسرررررررس المرررررررنهج، )األسررررررراس العقررررررردي، األسررررررراس االجتمررررررراعي، األسررررررراس النفسررررررري،  -2
 األساس المعرفي(.

 األهداف السلوكية. -3
وقرررررد اشرررررتملت كرررررل وحررررردة علرررررى أهرررررداف عامرررررة وأهرررررداف خاصرررررة، وخطرررررة زمنيرررررة لتنفيرررررذ 

والمرررررادة العلميرررررة شرررررارك(،  –زاوج  –الوحررررردة، وأنشرررررطة تعليميرررررة تطبرررررق فيهرررررا اسرررررتراتيجية )فكرررررر 
 للوحدة، وتقويم الوحدة.

 قام الباحث بإجرالات تطبيق البحث على النحو التالي:
  حتررى  25/5/1438برردأ الباحررث بتطبيررق التجربررة فرري الفصررل الدراسرري الررراني مررن ترراريخ

 ( د يقة.50( محايرة، علمًا أر مدة كل محايرة )16هر، بواقط )26/7/1438تاريخ 

  بعرررررد االنتهرررررال مرررررن تطبيرررررق التجربرررررة، ترررررم التطبيرررررق البعررررردي ألدوات البحرررررث )االختبرررررار
 التحصيلي الدراسي، ومقياس مهارات التفكير الناقد(.

  ،إجرررال التحليررل االحصررائي لنتررائج االختبررار التحصرريلي ومقيرراس مهررارات التفكيررر الناقررد
 واستخراج النتائج.

 ثةةةةةةة يف البحةةةةةدمةةةةةة املستخةةةةةائيةةةةةاليب اإلحصةةةةةةاألس
  المتوسرررررررررررررطات الحسرررررررررررررابية، واختبرررررررررررررار )ت( لعينترررررررررررررين مسرررررررررررررتقلتين لتحدورررررررررررررد الفرررررررررررررروق

 اإلحصائية بين المجموعتين.

 ( مربط إوتاη
 .حجم األير ( لحساب2

 .معادلة الفايرونباخ لقياس يبات األدوات 

  التحصيلي.معامالت الصعوبة والتمييز لتحدود مناسبة أسللة االختبار 
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شةارك( يف تنميةة التحصةيل الدراسةي لةدى       _زاوج  _فاعلية اسرتاتيجية )فكةر  السؤال االول: ما 
 طالب مقرر املناهج وطرق التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؟

ي نصها" توجد فروق ذات داللة لإلجابة على هذا السؤا  تم صيا ة الفريية التالية والت
( برررين متوسرررطي المجموعرررة الضرررابطة والمجموعرررة التجريبيرررة فررري 0.05إحصرررائية عنرررد مسرررتوى )

 المجموعة التجريبية. الدراسي لصالحالتحصيل 
لتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللرة إحصرائية اصحة الفر  و  وللتحقق من

 ررريم درجرررات االختبرررار التحصررريلي، اسرررتخدم الباحرررث برررين المجمررروعتين التجريبيرررة والضرررابطة فررري 
 :(5في الجدو  )وجالت النتائج كما لعينتين مستقلتين، اختبار "ت" 

 يبني داللة الفرق يف قيم درجات االختبار التحصيلي لدى طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة (5جدول )

 ى الداللةمستو قيمة"ت" املتوسط احلسابي عدد الطالب اجملموعة احملور
التحصيل 

 الدراسي
 11.5 15 الضابطة

2.14 0.04* 
 13.9 15 التجريبية

 0.05* دال  ع د مستوى 

بالن ر إلى الجدو  السابق وتضح تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في 
 درجرة 13.9درجات االختبرار التحصريلي حيرث بلرغ متوسرط درجرات طرالب المجموعرة التجريبيرة ) 

وحيررث  ،(19درجرة مرن  11.5المجموعرة الضررابطة )  طرالببينمرا بلرغ متوسررط درجرات  ،(19مرن 
ر مستوى الداللة اقل مرن يما أ ،يبر من القيمة الجدوليةأ( وهي 2.14ر  يمة ت المحسوبة هي )أ
حصررائية عنررد مسررتوى إداللررة  اتق ذو علررى وجررود فررر  وهررذا وررد  ،(0.05)وهرري أقررل مررن ( 0.04)

ن متوسرررط درجرررات المجموعرررة التجريبيرررة والمجموعرررة الضرررابطة فررري  ررريم درجرررات ( بررري0.05داللرررة )
، ممرررا يعنررري قبرررو  الفريرررية، ويعرررزوا الباحرررث هرررذه التحصررريل الدراسررري لصرررالح المجموعرررة التجريبيرررة

شررارك( والترري تسرراعد الطررالب  –زاوج  –النتيجررة إلررى اإلجرررالات المسررتخدمة فرري اسررتراتيجية )فكررر 
لسؤا  أو المشكلة المطروحرة علريهم يرم مناقشرتها مرط أحرد زمالئره ومرن يرم في التركيز والتفكير في ا

مناقشررتها بشرركل أوسررط مررط المجموعررة، وهررذا يسرراعد فرري ترسرريخ المعلومررة لرردى الطالررب وفهمرره لهررا 
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بشرررركل أيبررررر، وهررررذا مررررا سرررراعد علررررى تفرررروق طررررالب المجموعررررة التجريبيررررة الترررري درسررررت باسررررتخدام 
 االختبار التحصيلي على طالب المجموعة الضابطة. شارك( في –زاوج  –استراتيجية )فكر 

( 2014دراسررة كشررا  )و ( 2013)النجررار دراسررة أسررمال وتتفررق هررذه النتيجررة مررط نتيجررة 
دراسرة المرالكي و ( 2017التميمري )ودراسرة ( 2016السرلطاني )ودراسة ( 2016المدني )ودراسة 

 .(2016الشور )ودراسة ( 2012)
ηجرررررم األيرررررر عرررررن طريرررررق  يررررراس مربرررررط إوترررررا )ولتأييرررررد هرررررذه النتيجرررررة ترررررم حسررررراب ح

2 ،)
 (:6جدو  )اليما في 

 التدريس اجلامعي على التحصيل الدراسي شارك( يف زاوج، )فكر،( حجم أثر استخدام اسرتاتيجية 6جدول )

 قوة التأثري مربع إيتا (2)ت )ت( احملور

 كبرية 0.23 4.6 2.14 مستوى التحصيل الدراسي

η يمررة مربررط إوتررا )ح أر بررالن ر للجرردو  السررابق وتضرر
وهررو حجررم  ،(0.23( كانررت )2

مسررتقل علررى المتنيررر للتررأيير مرتفررط الررى حررد مررا، وهررذا يشررير إلررى تررأيير المعالجررة التجريبيررة 
٪( مررن التبرراون الكلرري فرري التطبيررق البعرردي فرري مسررتوى 23المتنيررر التررابط، وهررذا يعنرري أر )

استراتيجية للتأيير الكبير الستخدام  التحصيل الدراسي لدى طالب المجموعة التجريبية، يعود
  .شارك( زاوج، )فكر،

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

توجرد فرروق ذات ال التاليرة والتري نصرها"  ولإلجابة على هذا السؤا  تم صيا ة الفريرية
( بين متوسطي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في 0.05داللة إحصائية عند مستوى )

 د.مهارات التفكير الناقمستوى 
وللتعرررف علررى مررا إذا كانررت هنرراك فررروق ذات داللررة  هررذا الفررر ،للتحقررق مررن صررحة و 

مهررارات التفكيررر الناقررد، مقيرراس ابطة فرري  رريم درجررات إحصررائية بررين المجمرروعتين التجريبيررة والضرر
 :(7)الجدو  في وجالت النتائج كما  لعينتين مستقلتين، استخدم الباحث اختبار "ت"
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 مهارات التفكري الناقد مقياس يبني داللة الفرق يف قيم درجات  (7جدول )
 لدى طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة

 مستوى الداللة قيمة"ت" املتوسط احلسابي عدد الطالب اجملموعة احملور

 مهارات التفكري الناقد
 36.5 15 الضابطة

0.07 0.95 
 36.6 15 التجريبية

ال توجرد فرروق ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى أنره بالن ر إلى الجدو  السابق وتضرح 
مهررارات  مقيرراس( بررين متوسررطي المجموعررة الضررابطة والمجموعررة التجريبيررة فرري درجررات 0.05)

 ،( 69درجرة مرن  36.6 حيرث بلرغ متوسرط درجرات طرالب المجموعرة التجريبيرة ) ،التفكير الناقد
وحيرررث ار  يمرررة ت  ،( 69مرررن درجرررة  36.5بينمرررا بلرررغ متوسرررط درجرررات المجموعرررة الضرررابطة )

( 0.95 ) ر مستوى الداللة اقل من، كما أوهي اقل من القيمة الجدولية ،(0.07المحسوبة هي )
حصائية عند مستوى داللة إداللة  اتق ذو وهذا ود  على عدم وجود فر  ،(0.05ن )وهي أعلى م

مقيرراس ( برين متوسرط درجررات المجموعرة التجريبيرة والمجموعررة الضرابطة فري  رريم درجرات 0.05)
، ممررا يعنرري قبررو  الفريررية الصررفرية، وقررد يعررزوا الباحررث هررذه النتيجررة إلررى مهررارات التفكيررر الناقررد
الناقررد لوقررت أطررو  حتررى وتضررح أيررر تنميتهررا علررى المجموعررة التجريبيررة،  حاجررة مهررارات التفكيررر

وبالتررالي لررم يسرراعد الوقررت المخصررص لتطبيررق التجربررة علررى إحررداق أيررر لتنميررة مهررارات التفكيررر 
 الناقد لدى المجموعة التجريبية.

ون رررررررررًا لعرررررررردم وجررررررررود دراسررررررررة سررررررررابقة فرررررررري  يرررررررراس أيررررررررر اسررررررررتراتيجية )فكررررررررر _ زاوج _ 
، ترررررم مقارنرررررة نتيجرررررة هرررررذه الدراسرررررة حسرررررب علرررررم الباحرررررث ات التفكيرررررر الناقررررردشرررررارك( علرررررى مهرررررار 

نتيجرررررة هررررررذه  اختلفررررررتبنترررررائج الدراسرررررات الترررررري قاسرررررت أيررررررر أنرررررواع أخرررررررى مرررررن التفكيررررررر، حيرررررث 
النجررررررار أسررررررمال ودراسررررررة ( 2010أبررررررو  ررررررالي )، كدراسررررررة الدراسررررررة مررررررط نتيجررررررة تلرررررر  الدراسررررررات

 .(2012دراسة المالكي )و ( 2017التميمي )ودراسة ( 2013)



2020 (2ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 485 

 بالن ر إلى النتائج التي توصل لها البحث، ووصي الباحث بالتالي:

 شرارك( فرري التردريس الجررامعي مرن قبررل أسرراتذة  -زاوج -العنايرة بتطبيررق اسرتراتيجية )فكررر

 المقررات التربوية خصوصًا والمقررات األخرى بشكل عام.

 زاوج -ن في التردريس علرى اسرتخدام اسرتراتيجية )فكررالنير متخصصي ةتدريب األساتذ- 

 شارك( لمساعدتهم على تبنيها في تدريسهم لمقرراتهم.

  ،العنايرررررررة بتنميرررررررة مهرررررررارات التفكيرررررررر الناقرررررررد لررررررردى الطرررررررالب و عطائهرررررررا الوقرررررررت الكرررررررافي

 وتدريب األساتذة عليها.



  مرزوق العنزيد/ 
 

 486 

 ( 2010أبو  الي، سليم .)مهراراتشرارك( علرى تنميرة -زواج-راتيجية )فكررأير توظيك اسرت 
، رسرررالة ماجسرررتير  يرررر التفكيرررر المنطقررري فررري العلررروم لررردى طلبرررة الصرررف الررررامن األساسررري

 منشورة، الجامعة اإلسالمية،  زه
 ( فرري تحصرريل -زواج-(. فاعليررة اسررتعما  اسررتراتيجية )فكررر2017التميمرري، محسررن )شررارك

مجلررة دراسررات لريايرري نحررو مررادة الريايرريات. طالبررات الصررف الررراني المتوسررط وتفكيرررهن ا
 246 -225(، 85، )عربية في التربية وعلم النفس

 ( أير بع  االستراتيجيات القائمة على ن ريرة الرتعلم 2018جامط، حسين؛ حمود، ناصر .)
المسرررتندة للررردما  فررري تنميرررة مهرررارات التفكيرررر الناقرررد فررري مرررادة األحيرررال لررردى طرررالب المرحلرررة 

 539-515(، 19)12، جامعة عين شمس، البحث العلمي في التربيةمجلة الرانوية، 
 ( 2016جوارنه، محمد؛ عو ، هند .) شارك( في تحصيل  –زاوج  –فاعلية استراتيجية )فكر

قواعد اللنة العربية وتحسرين مهرارات التواصرل الشرفوي لردى طلبرة الصرف السرابط األساسري فري 
 دراسات العليا، الجامعة الهاشمية.. رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية الاألردر

 ( 2009الحاريي، إبراهيم .)الريا : مكتبة الشقري أنواع التفكير . 
 ( لرتعلم -زواج-(. فاعلية استراتيجية )فكرر2009الحربي، عبد العزيز؛ صبري، ماهر )شرارك

سرطة العلوم في تنمية العمليات المعرفية العليا واالتجاه نحو المادة لدى طرالب المرحلرة المتو 
 313-281(، 3)3، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسبالمدونة المنورة. 

 ( فاعليرررة تررردريس العلررروم باسرررتخدام دورة الرررتعلم فررروق المعرفيرررة فررري 2018دعبررروب، فاطمرررة .)
ايتساب المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف الرالرث المتوسرط. 

 65-1(، 57)18،ةمجلة عالم التربي
 ( زاوج  –(. فاعليررة اسررتراتيجية )فكررر 2018الدويلرره، عبررد الرررحمن؛ الفجررام، حسررن–  )شررارك

في تنمية مهرارات حرل المشركلة وخفر  مسرتوى القلرق بمرادة الريايريات لردى تالميرذ الصرف 
 268-238(، 35، كلية التربية بقنا، )مجلة العلوم التربويةالتاسط بدولة الكويت، 

 التفكيررر الناقررد مررن من ررور التربيررة االسررالمية مررط حقيبررة تدريبيرره لتنميررة (. 2006مررر )الراشرردي، ع
 ، رسالة دكتوراه،  ير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى.مهاراته لدى معلمي المرحلة الرانوية
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 ( فعاليرررة 2016رخرررا، سررررعاد .)شررررارك" فررري ترررردريس العلررروم علررررى  –زاوج  -"فكرررر اسررررتراتيجية
، جامعرررة بنهرررا، مجلرررة كليرررة التربيرررةارات الحياتيرررة لتالميرررذ المرحلرررة االبتدائيرررة. ايتسررراب المهررر

27(107 ،)1-48 
 ( 2016السررررررلطاني، عبررررررد الحسررررررين )(. أيررررررر اسررررررتراتيجية )التعلرررررريم بالمجموعررررررات الصررررررنيرة

مجلررة كليررة شررارك( فرري تحصرريل طالبرات الجامعررة المعرفررة العلميررة. -زواج-واسرتراتيجية )فكررر
 213-191(، 19، جامعة الكوفة، )علوم اإلنسانيةالتربية للبنات لل

  ،(. فاعليررة اسررتراتيجية  بعررات التفكيررر السررت لترردريس 2018)بسرريوني الشرراذلي، عرراد ، الشرريخ
مقرر المناهج وطرق التدريس في تنمية مهارات التفكير االبداعي والتحصريل لردى طرالب كليرة 

 519-470(، 180، جامعة األزهر، )ةمجلة التربي الشريعة والدراسات االسالمية باألحسال.
 ( التفكيرررر الناقرررد لررردى طرررالب الصرررف األو  الررررانوي فررري الريرررا . 2005الشررررقي، محمرررد .)

 116-89(، م2)6، جامعة البحرين، مجلة العلوم التربوية والنفسية
 ( فرري تحصرريل مررادة الفيزيررال -زواج-(. فاعليررة اسررتراتيجية )فكررر2016الشررور، هررادي )شررارك

، جامعرة مجلرة العلروم اإلنسرانيةت العلرم لردى طالبرات الصرف الخرامس العلمري. وتنمية عمليرا
 417-400(، 1)23بابل، 

 ( 2011العياصرة، وليد .)عمار: دار أسامة للنشر والتوزيطالتفكير الناقد واستراتيجيات تعليمة . 
 ( 2015العياصرة، وليد .)نشر والتوزيط. عمار: دار أسامة للاستراتيجيات تعليم التفكير ومهاراته 
 ( ودورهررا فرري -زواج-(. اسررتراتيجية )فكررر2013العيسرراوي، رهيررك؛ جعفررر، منايررل )شررارك

، الجمعيررة العرا يررة للعلرروم التربويررة والنفسررية، مجلررة العلرروم التربويررة والنفسرريةتحسررين التعلرريم. 
(96 ،)314-347 

 (  2009فشر، مل .)سيد للنشر )تاريخ )ترجمة ياسر العيتي(. الريا : دار ال التفكير الناقد
 (2001نشر العمل األصلي 

 ( أير2014يشرا ، أزهررر .)شرارك( فرري تحصرريل طلبرة كليررة تربيررة -زواج-اسررتراتيجية )فكررر ر
 154-129 (،208)2، مجلة األستاذابن رشد للعلوم اإلنسانية، 

 ( اسررررتراتيجية فكررررر، زاوج، شررررارك. 2012الكليبيررررة، مديحرررره .) وزارة مجلررررة التطرررروير التربرررروي ،
 65(، م68)10ية والتعليم، المملكة العربية السعودية، الترب
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 ( فرررري التحصرررريل -زواج-(. أيررررر اسررررتخدام اسررررتراتيجية )فكررررر2005لطررررف هللا، ناديرررره )شررررارك
والتفكيررر االبتكرراري ودافعيررة اإلنجرراز لرردى تالميررذ الصررف الرابررط االبترردائي المعرراقين بصررريًا. 

 162 -113(، 3)8، جامعة عين شمس، مجلة التربية العلمية
 ( 2011مايرري، يحيررى .)عمررار: 2. طالمتفوقررور وتنميررة مهررارات التفكيررر فرري الريايرريات .

 دار دوبونو للنشر والتوزيط
 (  فري تردريس وحردة مرن -زواج-(. فاعلية استراتيجية )فكر2012المالكي، عبد المل )شرارك

س مقرررر الريايرريات علررى التحصرريل الدراسرري والتفكيررر الريايرري لرردى طررالب الصررف السرراد
 102 -59(، 147)2زهر، ، جامعة األمجلة التربيةاالبتدائي في مدونة جده. 

 ( اتجاهات أعضال هيلة التدريس نحو قدرة التفكيرر 2018محمد، أسمال؛ الشريفات، خلود .)
جامعرره الناقررد علررى تحقيررق أهررداف المقررررات الدراسررية. مجلررة دراسررات فرري االرشرراد النفسرري، 

 58-38(، 1، )اسيوط
 (. فاعليررة برنررامج تعليمرري مقترررح لرردمج )الكررورت( فرري 2003؛ الشررامخ، محمررد )محمررد، أمررل

ترردريس مقرررر منرراهج وطرررق ترردريس التربيررة البدنيررة فرري تنميررة مهررارات التفكيررر الناقررد لطررالب 
المجلة األوروبية لتكنولوجيا علوم يلية العلوم الريايية والنشاط البدني بجامعة المل  سعود. 

 382-353(، 10)7، الريايية
 ( فرري تحصرريل طلبررة الصررف 2016محمررود، احمررد )(. أيررر اسررتراتيجية )فكررر_ زاوج_ شررارك

 410 -382(، 68، جامعة ديالى، )مجلة الفتحالخامس األدبي في مادة التاريخ. 
 ( 2016المررررردني، فرررررراس.) شرررررارك( فررررري تنميرررررة -زواج-فاعليرررررة اسرررررتخدام اسرررررتراتيجية )فكرررررر

نويرة لردى طرالب جامعرة الحردود الشرمالية بالمملكرة التحصيل الدراسي في مقررر المهرارات الل
 77-55(، 2)2. مجلة جامعة الجوف للعلوم االجتماعيةالعربية السعودية. 

 ( 2009المزيني، فايل .) ممارسة معلمي الرقافة اإلسالمية مهارات التفكير الناقرد وايتسراب
 ، رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية التربية، جامعة مؤتهطلبتهم

 (. أيرررر اسرررتخدام الرررتعلم المقلررروب فررري تررردريس مقررررر المنررراهج علرررى 2019فى، أمرررل )مصرررط
التحصريل وايسراب المهرارات الحياتيرة لطرالب الفرقرة الرابعرة شرعبة الريايريات بكليرة التربيررة. 

 593-554(، 7)35، جامعة اسيوط، مجلة كلية التربية
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 ك( فري تنميرة التحصرريل شرار -زواج-أيرر توظيرك اسرتراتيجية )فكرر(. 2013) ار، أسرمالنجرال
رسرررالة  ،خرررار ورررونسوالتفكيرررر الترررأملي فررري الجبرررر لررردى طالبرررات التاسرررط األساسررري بمحاف رررة 

  ، جامعة األزهر،  زهمنشورةماجستير  ير 

 ( فاعلية استراتيجي2017ووسف، هاله .)فكر زاوج شارك في تدريس الدراسات االجتماعيرة  ة

مجلرة و المادة لردى تالميرذ المرحلرة االبتدائيرة. على تنمية بع  المهارات الحياتية والميل نح
 190-162(، 9)33، جامعة اسيوط، يلية التربية
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