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  ملخص

أثر برنامج تدريبي على مهارات التفكير الناقد في تنمية  هدفت الدراسة إلى الكشف عن
) ٨٠(تكونت عينة الدراسة من . في األردن التفكير التأملي لدى طالبات الصف العاشر األساسي

المجموعة الضابطة والمجموعة : إلى مجموعتين متكافئتين هما طالبة، والموزعة عشوائيًا
ج تدريبي على مهارات التفكير الناقد وتطبيقه على التجريبية، وقام الباحثان بإعداد برنام

أظهرت . المجموعة التجريبية، آما ُطّبق مقياس التفكير التأملي الَقْبلي والَبْعدي على المجموعتين
للبرنامج التدريبي في تنمية التفكير التأملي ) α٠٥,٠ =(النتائج وجود أثر ذي داللة احصائية 

  ت المجموعة التجريبية، ولم يظهر أثر دال احصائيًا وأبعاده الفرعية، ولصالح طالبا
)= αالتفكير التأملي وأبعاده للتفاعل بين البرنامج التدريبي والمعدل الدراسي في تنمية ) ٠٥,٠

، وأوصت الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات للتعرف إلى أثر التدريب على مهارات الفرعية
  .خرىالتفكير الناقد في تنمية أنماط تفكير أ

  .التفكير التأملي ،التفكير الناقد ،برنامج تدريبي :ةلمفتاحيالكلمات ا
 
Abstract 

This Study aimed at investigating the effect of a training program for 
critical thinking skills on developing reflective thinking of 10th female 
graders in Jordan. The sample of the study consisted of (80) students 
assigned into two groups, an experimental (40) students, and a control 
group (40) students. Pre and post test of reflective thinking was used, 
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and a training program based on critical thinking skills that the 
researchers prepared were used. The results showed a significant effect 
(α = 0.05) of the training program on developing reflective thinking and 
its subtests in favor of the experimental group. But there wasn't a 
significant effect (α = 0.05) for the interaction between training program 
and academic average on developing reflective thinking and its subtests. 
The researchers recommended doing more studies about the effect of a 
training program for critical thinking skills on developing other patterns 
of thinking.  

Key words: A Training Program, Critical Thinking, Reflective 
Thinking. 

 
  وخلفيتها ة الدراسةمقدم

ين في ميدان علم الدارسباهتمام العديد من الباحثين و) Thinking(التفكير  موضوعحظي 
، لمتعلمالتطور المعرفي ل ا له من أثر هام فيغيرها لمو ،العصبيو ،والتطوري ،النفس المعرفي

 قف الحياة العامةمواو ،ةألآاديميا تالمجاالبحيث يمكنه من مواجهة الصعوبات والمشكالت في 
  . سواء أآانت اجتماعية أم تربوية أم أخالقية أم غيرها

بعًا مختلفة ت تضمن قيام المتعلم بمعالجات عقليةت إلى التفكير على أنه عملية عقلية ُيشارو
يها المتعلم من خالل تفاعله يتطور ف حيث, لمتطلبات الخبرة المعرفية والحاجة الُمراد تحقيقها

معاٍن جديدة و ه إلى افتراضاتيوصلو ،، مما يطور األداء المعرفيبرة المعرفيةالعقلي مع الخ
   ).٢٠٠١ ،قطامي(

ا يواجهه من خبرات التي يتفاعل فيها المتعلم مع م يوصف التفكير بأنه العملية العقليةو
ي بنائه بهدف إدماجها ف ويحللها ويحاآمها ويعيد تنظيمها مواقف، ويولد ولديه منها األفكارو

  ).٢٠٠٤ ،اينغب(المعرفي 

يستخدمه الفرد  ينشاط عقلو إلى أن التفكير ه )٢٠٠٧(بشارة العتوم والجراح و ويشير
البنية المعرفية  الخبرات التي يواجهها اعتمادًا علىبحيث يعطي معنى وداللة للمواقف و

  .هاالتفاعل العقلي مع المواقف التي يواجهوساعده على التكيف ، مما يفرة لديهالمتوا

حسب درجة ب بين مستويين من مستويات التفكير )Newmann, 1991(ويميز نيومان 
  : تعقيد آل نمط منها

، ويتضمن االستخدام المحدود للعمليات العقلية، )Thinking Basic(التفكير األساسي  .١
  .ف والتذآرالحّسي والعملي والمالحظة والتصنيف والتطبيق والمقارنة والتعّر: ومن أنماطه
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، ستخدام الواسع للعمليات العقليةاال ، ويتطلب)Complex Thinking( تفكير المرآبال .٢
  . ا وراء المعرفيالناقد والتأملي واإلبداعي وم: أنماطهومن 

وأآدت العديد من األدبيات النفسية والتربوية في مجال التفكير إلى أن هنالك عالقة بين 
الناقد هو تفكير تأملي، فما يؤثر في التفكير الناقد يؤثر  التفكير الناقد والتأملي، مفادها أن التفكير

). Short & Rinehart, 1999(في التفكير التأملي، آما أن التفكير التأملي أداة للتفكير الناقد 
فينظرا الى التفكير الناقد على أنه يتضمن ) Hynes & Bennet, 2004(أما هينز وبينيت 
تفكير التأملي، وصنع القرارات، وعمليات المعالجة، والتفكير حل المشكلة، وال: المكونات اآلتية

باعتبار التفكير التأملي هو أحد مكونات ) Kaams, 2008(آامس  وهذا ما أآده. اإلبداعي
. التفكير الناقد، ويستند بشكل أساسي إلى عمليات التحليل والتقييم وإعطاء أحكام حول ما يحدث

إلى التفكير التأملي على أنه مكوّن عقلي يتضمن ) Semerci, 2007(في حين تنظر سيميرسي 
  .الناقد واإلبداعي: وهما ،نمطين من التفكير

بأنه ) Lipman, 1991(ظهرت تعريفات متعددة للتفكير الناقد ، ومنها ما أورده ليبمان و
يمي أي أنه التفكير التقو ,تفكير مسؤول يسهل الوصول إلى أحكام جيدة، لكونه يعتمد على معايير

فهو يعتقد أن التفكير الناقد هو الطريق لفهم العالم، والقدرة )  Shafee, 2000(أما شفيه  .للذات
على رؤية المواقف من وجهة نظر اآلخرين، بحيث تجري عملية التفكير والشعور والتعاطف مع 

أن التفكير الناقد ) (Hynes & Bennet, 2004وتذآر هينز وبينيت . وجهات نظر اآلخرين
  .تضمن النظر بوضوح إلى ما وراء النتائج التخاذ قرارات مطلعة وهادفةي

المهارات الرئيسة للتفكير ) Watson & Glaser, 1991(واقترح واطسون وجليسر 
أما دانيل  .وتقويم الحجج ،والتفسير ،واالستنباط ،واالستنتاج ،معرفة االفتراضات: الناقد، وهي

)Daniel, 2000 (كير الناقد يتضمن عددًا من المهارات توجد من خالل فهو يفترض أن التف
العقالنية، والوعي الذاتي، واألمانة، والعقل المفتوح، و االنضباط، : خصائص رئيسة، وهي

  .والتقييم

وتشير األدبيات التربوية والنفسية إلى أن هنالك العديد من النشاطات التعليمية المقترحة 
جيع الطلبة على قراءة األدب الذي يحوي قيمًا وتقاليدًا مختلفة، تش: لتعليم التفكير الناقد، ومنها

وإدارة مناقشات مفتوحة تخص موضوعات في الحياة عامة،  ،وإجراء المناقشات والحوارات
 ,Marzano etal., 1998) بحيث يقّدم فيها الطلبة آرائهم التي تحمل وجهات نظر مختلفة 

McCarthy, 2001, Heyman, 2008).  

إلى أن التفكير التأملي هو الذي يبحث ) Kish & Sheehan, 1997(آيش وشيهان يشير و
في الربط بين ما نعرفه وما نقرأه وما نشعر به، حيث تتم إثارة وتوجيه الفضول في الوقت الذي 

  .نقوم فيه بالربط بين التجارب وتتابع األفكار
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لتأملي بأنه الدراسة التفكير ا) (Griffith & Frieden, 2000 جرفث وفريدنويعّرف 
ز وتدعيم ما المستمرة لألفكار واالفتراضات المتوافرة في ذهن الشخص، بحيث تسهم في تعزي

   .لديه من آراء وأفكار

أن التفكير التأملي هو قدرة عقلية تحدث عند وجود خلل ما ) ٢٠٠٠(ويذآر جابر وشماسنة 
ي عميق لدى الشخص من خالل بين معتقدات الشخص وممارساته، مما يؤدي إلى تفكير داخل

توجيه أسئلة للذات، حيث يتم ترجمتها إلى أسئلة علنية، بهدف الوصول إلى اتزان بين معتقدات 
   .الشخص وممارساته

اإلنفتاح : أربع مهارات رئيسة للتفكير التأملي، وهي )Norton, 1997(ويحدد نورتن 
والمسؤولية  ،والتوجيه الذاتي ،ستوافر الفضول والحماو ،الذهني حول االحتماالت البديلة

توليد المعرفة ذات : أن مهارات التفكير التأملي تتضمن) ٢٠٠٧(آما يذآر شديفات . الفكرية
  .المعنى، والحوار التأملي، وربط عناصر المعرفة والتخطيط التأملي

عليم ربط الت: آما أن هنالك العديد من األساليب المتبعة في تنمية التفكير التأملي، ومنها
والثقة المتبادلة بين المعلم  ،وصياغة األسئلة المثيرة للتفكير ،آتابة المقاالتو ،بواقع الحياة

وخلق مجتمع  ،الذاتي فالمفكر المستقل ال يكرر ما يقوله ويفكر به اآلخرون االستقاللو ،والمتعلم
   (Lipman, 1991, Milner, 2003)لبةفكار الطا ألالتقصي بحيث يحدث تحدي

  
  راسات السابقةالد

إن الدراسات السابقة التي تناولت البحث في فعالية أو التدريب على التفكير الناقد آثيرة 
في الدراسات التي تربط التفكير  واضحًا أن هنالك نقصًا إال ،ومتوفرة في الدراسات التربوية

سة هدفت إلى بدرا) Kember et al., 1999(فقد قام آمبر وآخرون  .التأملي  الناقد بالتفكير
الكشف عن أثر برنامج تدريبي معتمد على آتابات الطلبة الذين يكتبون في الصحف في تحديد 

تكونت عينة الدراسة من الطلبة الجامعيين في تخصصات التمريض . مستوى التفكير التأملّي
إلى منهاج  وتم إخضاع أفراد المجموعة التجريبية. والمعالجة المهنية والفيزيائية والعالج باألشعة

آشفت النتائج عن وجود أثر ذي داللة . جديد يحوي قضايا أآاديمية، ومقياس التفكير التأملي
  . إحصائية للبرنامج التدريبي في التفكير التأملي

فقد هدفت إلى الكشف عن أثر ) Lippincott, 1999(أما الدراسة التي أجراها ليبنكوت 
ستفسارات واالختالف في وجهات النظر في تنمية التفكير برنامج تدريبي مستند إلى المعايير واال

تكونت عينة الدراسة من المعلمين الجدد خالل السنة األولى من تدريسهم، والخريجين . التأملّي
. وتم تطبيق مقياس التفكير التأملي والبرنامج التدريبي. الجدد الذين لم يلتحقوا بعد في مهنة التعليم

  .ناك أثر ذي داللة إحصائية للبرنامج التدريبي في تنمية التفكير التأمليأشارت النتائج إلى أن ه

بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي ) Moche, 1999(آما أجرى موشي 
معلمًا ) ٣٢(تكونت عينة الدراسة من . مستند إلى التدريب العقلي في تنمية التفكير التأملي
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األولى تعرضت إلى التدريب العقلي، : مجموعات تجريبيةاسرائيليًا، والموزعين إلى ثالث 
. والثانية تم إخضاعها لبيئة تدريسية مطورة، والثالثة تعرضت لمناقشات عامة غير رسمية

أشارت النتائج إلى أن المجموعة األولى من المعلمين التي . وطبق مقياس التفكير التأملي
فوقًا في التفكير التأملي مقارنًة بالمجموعتين استخدمت طريقة التدريب العقلي حققت تحسنًا مت

  .التجريبيتين الثانية والثالثة

الكشف عن أثر برنامج ) Ostorga, 2002(واستهدفت الدراسة التي أجراها أستورجا 
تدريبي في تنمية التفكير التأملي من خالل دراسة العالقة النظرية المعرفية والتفكير التأملي عند 

طالب في السنة الدراسية  )٤(تكونت عينة الدراسة من . يم البرنامج اإلعداديالقائمين على تعل
: وتم إخضاع أفراد الدراسة إلى المقاييس اآلتية. األخيرة تم إشراآهم في دورات تدريبية

. ، والكتابات التأملية، واألشرطة المسجلة، والروايات الشخصيةاالستبياناتوالمقابالت الفردية، 
  .لى أن هناك أثر ذا داللة إحصائية للبرنامج التدريبي في تنمية التفكير التأمليدلت النتائج ع

أثر برنامج تدريبي في تنمية "دراسة عنوانها ) Stoddard, 2002(ستودارد  أجرىو
تكونت عينة الدراسة ". التفكير التأملي ضمن حصة الفن بالتعاون مع مدرس المرحلة اإلعدادية

نامج استند إلى الكتابة عن تجاربهم التعليمية، واستخدمت المقابالت وُطّبق بر. طالب )٨(من 
أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية للبرنامج . والمالحظات والواجبات المكتوبة
 .التدريبي في تنمية التفكير التأملي

لي أثر برنامج تدريبي على التفكير التأم )٢٠٠٥(وتناولت الدراسة التي أجراها خريسات 
طالبًا وطالبة من  )١٠٠(تكونت عينة الدراسة من . التأملي االستعداد للتفكيرلحل المشكالت في 

وطبق عليهم مقياس التفكير التأملي والبرنامج . طلبة البكالوريوس في آلية الحصن الجامعية
كير أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية للبرنامج التدريبي في تنمية التف. التدريبي

التأملي، آما لم يوجد أثر دال إحصائيًا للبرنامج التدريبي في تنمية التفكير التأملي باختالف 
  .الجنس والتخصص والمعدل التراآمي

بإجراء دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر وجود برنامج تدريبي ) ٢٠٠٧(وقام شديفات 
طالبًا ) ٩٧(نة الدراسة من تكونت عي. مستند إلى القصص القرآني في تنمية التفكير التأملي

. وُطّبق مقياس التفكير التأملي والبرنامج التدريبي. وطالبًة من الصف الثامن األساسي في األردن
  .آشفت النتائج عن وجود أثر ذي داللة إحصائية للبرنامج التدريبي في تنمية التفكير التأملي

التدرب على الكتابة التأملية  الكشف عن أثر) ٢٠١٠(وتناولت الدراسة التي أجراها بشارة 
طالبة من طالبات آلية التربية في ) ١١٢(تكونت عينة الدراسة من . في تنمية التفكير التأملي

وتم تطبيق مقياس التفكير . تخصص رياض األطفال في جامعة الحسين بن طالل في األردن
النتائج أن هنالك أثرًا ذا داللة أظهرت . التأملي والجلسات التدريبية المستندة إلى الكتابة التأملية

  .إحصائية للتدرب على الكتابة التأملية في تنمية التفكير التأملي
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ُيالحظ من الدراسات السابقة سواء أآانت عربية أم أجنبية أنها لم ترآز مباشرة على العالقة 
ة من خالل تطوير بين التفكير الناقد والتأملي، لذا انفردت الدراسة الحالية بالكشف عن هذه العالق
  .برنامج متكامل في التفكير الناقد، ومعرفة مدى مساهمته في التفكير التأملي

  
 وأسئلتها  مشكلة الدراسة

تسعى المؤسسات التربوية في األردن إلى تنمية التفكير لدى طلبتها باعتباره أحد األهداف 
ليم التفكير من خالل المادة الرئيسة للعملية التربوية في القرن الواحد والعشرين، إال أن تع

الدراسية ليس آافيًا لتحقيق هذا الهدف، حيث أن أنماط التفكير المختلفة تحتاج إلى قدرات مناسبة 
لدى المعلمين، ونصوص خاصة تدرس من خاللها، وآل ذلك أدى إلى تدني امتالك الطلبة 

لحياتهم الدراسية  لمهارات التفكير التي تمكنهم من حل مشكالتهم، ووضع الخطط الالزمة
  .والعامة

وُيعد التفكير الناقد أحد أنماط التفكير المهمة التي تحتاج إلى مدرب متمكن، ووقت مناسب، 
ونصوص معرفية خاصة، وخصوصًا أن االعتماد على المادة الدراسية فقط أدى إلى حرمان 

المعنى، والقدرة على الطلبة من اآتساب المهارات العقلية التي تمكنهم من توليد المعرفة ذات 
. الحوار والمناقشة، والتخطيط لبناء قرارات آنية صحيحة تعينهم على تشكيل قرارات مستقبلية

  : اإلجابة عن السؤالين اآلتيين تمثل فيفإن الدراسة الحالية ت بالتحديدو

  ؟تأمليللبرنامج التدريبي في تنمية التفكير ال) ٠٥,٠ α =(هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية  .١

للتفاعل بين البرنامج التدريبي والمعدل  )٠٥,٠ α =(ائية هل يوجد أثر ذو داللة إحص .٢
 في تنمية التفكير التأملي ؟ يالدراس

  
  أهمية الدراسة

تعتبر الدراسة الحالية بمثابة خطوة إضافية في توفير إطار نظري للتفكير التأملي، حيث 
آما أنها تختبر العالقة . ا اإلطار محليًا وعربيًاُيالحظ افتقار دراسات علم النفس التربوي إلى هذ

بين نمطين مختلفين من التفكير، وبذلك فإن الدراسة الحالية ُتعد اختبارًا لهذه العالقة، ال بل 
  .اختبارًا عمليًا لمدى فعاليتها

ولعل الفائدة التي تعود بها نتائج هذه الدراسة على الطالبات المشارآات فيها، وهي إمكانية 
باعتبار هذا االتجاه هو األآثر حداثة ، نمية التفكير التأملي آنتاج لتدريبهم على التفكير الناقدت

  .وأصالة في علم النفس المعرفي

ولعل ما يؤآد أهمية الدراسة الحالية أنه لم توجد دراسة مماثلة سواء أآانت عربية أم أجنبية 
وأثره في تنمية  ،ة تستند إلى التفكير الناقدتناولت بناء مواقف تدريبي )وفي حدود علم الباحثين(

  .التفكير التأملي
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  أهداف الدراسة
 : سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق الهدفين اآلتيين 

 .الكشف عن أثر التدريب على مهارات التفكير الناقد في تنمية التفكير التأملي .١

اسي في تنمية التفكير الكشف عن أثر التدريب على مهارات التفكير الناقد والمعدل الدر .٢
  .التأملي

  
  فرضيات الدراسة

  . للبرنامج التدريبي في تنمية التفكير التأملي) α ≥0,05(يوجد أثر ذو داللة إحصائية  .١

للتفاعل بين البرنامج التدريبي والمعدل ) α ≥0,05( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية .٢
 .الدراسي في تنمية التفكير التأملي

 
  محددات الدراسة

تحدد نتائج هذه الدراسة بالظروف التي وفرتها الدراسة سواء فيما يتعلق باختيار أفراد ت
الدراسة من طالبات الصف العاشر األساسي في مدرسة آفرنجة الثانوية الشاملة للبنات بمحافظة 

وبالمؤشرات التي تحققت لمقياس , أو باألجواء التي أحاطت بعملية تطبيق البرنامج, عجلون
والبرنامج المستخدم وزمن التطبيق خالل  التأملي من حيث صدقه وثباته وفاعلية فقراته التفكير

  . م٢٨/٤/٢٠٠٩ - ٨/٣/٢٠٠٩الفترة الواقعة ما بين 
  

  مصطلحات الدراسة
وهو برنامج لتعليم مهارات التفكير الناقد، ويتكون من مجموعة : البرنامج التدريبي

ية المصممة، بحيث يتيح للطالبات فرصة اآتساب التدريبات والنشاطات والخبرات التعليم
تدريبية ) نصوص(مهارات التفكير الناقد موضع الدراسة، وسيتم تعليمها في ضوء مواقف 

  .نشاطًا تدريبيًا )٨٥(مختارة، وبواقع 

معرفة : وهو مجموعة من القدرات والمهارات التي تشتمل على: التفكير الناقد
   .    ، واالستنباط، واالستنتاجاالفتراضات، وتقويم المناقشات

توليد المعرفة ذات : هو مجموعة من القدرات والمهارات التي تشتمل على: التفكير التأملي
المعنى، والحوار التأملي، وربط عناصر المعرفة والتخطيط التأملي، ويقاس ألغراض هذه 

  ).٢٠٠٧(يفات الدراسة بدرجات الطالبات على اختبار التفكير التأملي الذي طّوره شد
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  جراءاتالطريقة واإل

  منهج الدراسة
اتبع الباحثان في دراستهما المنهج شبه التجريبي، وذلك وفق تصميم لمجموعتين غير 

  :متكافئتين، ويمكن تمثيل هذا التصميم بالرموز آاآلتي

   G1    O1      X1     O2 

      G2     O3      -         O4         
 ،)ضابطة وتجريبية(راسة على تناول متغيرين مستقلين هما المجموعة وقد اشتملت الد

 ،فهي التفكير التأملي ،أما المتغيرات التابعة. )ومنخفض ،ومتوسط ،مرتفع(والمعدل الدراسي 
وتكمن قوة هذا التصميم العشوائي في اختيار . آما تحددها درجات الطالبات ،وبأبعاده الثالثة

آما أنه يمكن التحقق من هذا  ،اهم في تحقيق التكافؤ بين المجموعاتمجموعات الدراسة التي تس
  .التكافؤ من خالل االختبار القبلي

  مجتمع الدراسة
من جميع طالبات الصف العاشر األساسي في مدرسة آفرنجة  تكون مجتمع الدراسة

راسي عجلون للعام الد –الثانوية الشاملة للبنات، والتابعة لمديرية التربية والتعليم 
  .  طالبة) ٢٥٤(والبالغ عددهن . م٢٠٠٨/٢٠٠٩

  أفراد الدراسة 
طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي في مدرسة  )٨٠(الدراسة من  تكون أفراد

- ٢٠٠٨ عجلون للعام الدراسي –التعليم والشاملة للبنات التابعة لمديرية التربية  الثانوية آفرنجة
تم  ،وذلك لتيسُّر هذه العينة ،طالبة) ٢٥٤(بواقع و ،شعب) ٦(والتي تحتوي على  .م٢٠٠٩

 ،)ج وأ (الشعبتان  تفكان ،لتكونا عينة الدراسة البسيطة اختيار شعبتين بالطريقة العشوائية
 ،طالبة) ٤٠(عشوائيًا لتكون مجموعة ضابطة مكّونة من  )أ(بعدها تم اختيار إحدى الشعبتين و
  .طالبة) ٤٠(نة من مجموعة تجريبية مكّو )ج( الشعبة األخرىو

فقد تم اختبار التكافؤ القبلي ألداء  ،التجريبيةولضمان تكافؤ مجموعتي الدراسة الضابطة و
حسبت المتوسطات و ،التجريبية حسب مقياس التفكير التأمليوطالبات المجموعتين الضابطة 

ية الثالثة حسب األبعاد الفرعولألداء الكلي ) ت(اختبارات و ،االنحرافات المعياريةوالحسابية 
  .)١(رقم مبين في الجدول  وآما ه ،مجموعات الدراسة
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أداء المجموعة ولفحص الفروق بين أداء المجموعة الضابطة ) ت(نتائج اختبار : )١( جدول
  .التجريبية على أبعاد مقياس التفكير التأملي القبلي

 المتوسط المجموعة  األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  )ت(

وى مست
  الداللة

  ٤٧,٠  ٨٢,٣  التجريبية   ٦٥,٠  ٤٦,٠  ٤١,٠  ٨٧,٣  الضابطة   توليد المعرفة ذات المعنى 

  ٥٣,٠  ٩٦,٣  التجريبية   ٦٠,٠  ٥٣,٠  ٥٧,٠  ٩١,٣  الضابطة   الحوار التأملي 
ربط عناصر المعرفة والتخطيط 

  التأملي 
  ٤٢,٠  ٨٣,٣  التجريبية   ٧٣,٠  ٣٤,٠  ٤٨,٠  ٨٧,٣  الضابطة 

  ٤٣,٠  ٨٦,٣  التجريبية   ٨٧,٠  ١٧,٠  ٤٣,٠  ٨٨,٣  الضابطة   لكلي ا

وجود فروق ظاهرية محدودة بين متوسطات أداء المجموعتين ) ١(رقم  ُيالحظ من الجدول
   تظهر عدم وجود فوق ذات داللة إحصائية )ت(إال أن نتائج اختبارات  .التجريبيةوالضابطة 

)α =مما يعني تكافؤ  .أملي بين طالبات المجموعتينفي القدرة على التفكير الت )٠٥,٠
على المقياس القبلي للتفكير التأملي قبل تطبيق  الفرعية األبعادوالمجموعتين في األداء الكلي 

  .البرنامج التدريبي على المجموعة التجريبية
  

  أداتا الدراسة
  : اناآلتيت انلتحقيق أهداف الدراسة استخدمت األدات

  تدريبيالبرنامج ال :أوًال
 النشاطاتويتكون من مجموعة من التدريبات و ،برنامج لتعليم مهارات التفكير الناقد وهو

مستقلة، وتم اختيارها بحيث تتناسب مع باعتبارها مادة تدريبية ، انها الباحثالتعليمية التي صمم
ي الخصائص النمائية المعرفية لطلبة الصف العاشر األساسي، وتمس الخبرات المعرفية الت

معرفة : وهي ،جزاءأ ةالبرنامج على خمسيشتمل و .يتعرضون لها، أو الواقع المعاش
) ٤(آل منها يتكون من و .االستنتاجو ،االستنباطو ،تقويم المناقشاتو ،التفسيرو ،االفتراضات

  .في التفكير دروس

  : لخطوات اآلتيةا بإتباعالبرنامج التدريبي  بناءتم و
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  مج التدريبيتحديد األساس النظري للبرنا .١
 الباحثان وقد استقر, التفكير طر النظرية المختلفة للبرامج الخاصة بتنميةتم استعراض األ

التي ) التفكيرية( العقليةوالتي تهتم بالمهارات , امجعلى تبني النظرية المعرفية آاساس لبناء البرن
المعرفية، مما يمكنه من ينشغل فيها المتعلم مع الخبرة المعرفية المعطاة، بهدف تطوير األبنية 

 ضه لمواقف تدريبيةالتفكير لديه، والتي منها التفكير التأملي بعد تعري من تحسين أنماط متقدمة
   ).٢٠٠١ ،قطامي( مصممة لهذه الغاية

   والمهارات التي يعمل البرنامج التدريبي على تعليمها أهداف البرنامج تحديد .٢
  :أملي إلى تحقيق الهدفين اآلتيينالتفكير التيهدف البرنامج التدريبي المطّور لتنمية 

على المهارات التفكيرية  تعليم الطالبات التفكير الناقد من خالل تعريفهن وتدريبهن .١
  ).االستنتاجو ،االستنباطوتقويم المناقشات، والتفسير، ومعرفة االفتراضات، (  :اآلتية

رات معرفية متنوعة تنمية قدرة الطالبات على التفكير التأملي من خالل عرض خب .٢
هي و ،مهارات التفكير الناقد الخمسومبنية على  ،وفقًا لمواقف تفكيرية معطاة

  :آاآلتي

البيانات التي يتضمنها وبالقدرة على فحص الوقائع  تتمثلو :معرفة االفتراضات .١
ارد تبعًا لفحصه غير و وبحيث يحكم الفرد بأن افتراضًا ما وارد أ ،موضوع ما

  .للوقائع المعطاة

قيس قدرة الفرد على استخالص نتيجة ما من حقائق مفترضة لدرجة تو: التفسير .٢
 .معقولة من اليقين

قيس قدرة الفرد على إدراك الجوانب الهامة التي تتصل تو: تقويم المناقشات .٣
 .الضعف فيهاويمكن تمييز نواحي القوة و ،اتصاًال مباشرًا بقضية ما

 ،معرفة العالقات بين وقائع معينة تعطى لهبقدرة الفرد على  تتمثلو: االستنباط .٤
بحيث يمكن أن يحكم في ضوء هذه المعرفة ما إذا آانت نتيجة ما مشتقًة تمامًا 

 .نظر عن صحة الوقائعمن هذه الوقائع المعطاة أم ال بغض ال

خطأ  وبقدرة الفرد على التمييز بين درجات احتمال صحة أ تتمثلو: اجاالستنت .٥
  .اطها بوقائع معينة تعطى لهنتيجة ما لدرجة ارتب

لتعليم  والمتضمنة المناقشات والحوارات الجماعية العمل الجماعي استخدمت استراتيجيةو
تفتح المجال أمام الطالبات األقل مشارآة ولكونها تضمن تطور الدافعية،  ،مهارات التفكير الناقد

راد المجموعة التجريبية إلى وتم تقسيم أف. )٢٠٠٨غباري، ( إعطاء اإلجاباتوفي إبداء اآلراء 
للطالبات قبل  العشوائيمن خالل التوزيع في آل مجموعة خمس طالبات و ،مجموعات نيثما
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المجموعة بطريقٍة مزجت فيها  تم اختيار هن قدرات متنوعة ألنيشكلوالبدء بتطبيق البرنامج، 
  .المتوسطات مع أخريات أقل تحصيًالوالطالبات المتفوقات 

  ج التدريبيمحتوى البرنام .٣
نشاطًا ) ٨٥( م في هذه الخطوة تنظيمت: لبرنامج التدريبيالجلسات المكونة ل ياغةص -

حيث تم تبني اطار موحد للجلسة  ،تعليم مهارات التفكير الناقد السابقة إلىتهدف  تدريبيًا
 ،دمة في تنفيذ محتوى الجلسةواالستراتيجيات المستخ ،اف الجلسةيضم أهد ،الواحدة

وقد . اعها للتدرب على المهارات موضع االهتمامبئيا لالنشطة الواجب اتووصفا اجرا
من خالل  المعرفية تم تصميم الجلسات بطريقة تحث الطالبات على تطوير أبنيتهن

احدى الجلسات التي  )١(رقم ويوضح الملحق . الخبرات المعروضة التفاعل الذهني مع
  .تم تطبيقها متضمنة اجراءات تطبيق النشاط

قدم أنشطة البرنامج ت: بيق أنشطة البرنامج التدريبيستراتيجيات المستخدمة في تطاال -
االتية التي تحث الطالبات على تشكيل  االستراتيجيات الل استخدامالتدريبي من خ

  ،والتساؤل الذاتي ،الحوار والنقاشو ،إثارة التساؤلو ،العمل الجماعي: الناقدة األفكار
  .التخيل الذهنيو

  علية الجلساتمؤشرات عن فاالتوصل ل .٤
عضاء هيئة التدريس بكلية من أ ثمانية محكمينعلى  عرض البرنامج بصورته االوليةتم 

من و ،جداراوالبلقاء التطبيقية وآل البيت وفي جامعة الحسين بن طالل العلوم التربوية 
 )٤(افة إلى باإلض ،أساليب التدريسوالمناهج والتقويم والقياس وتخصصات علم النفس التربوي 

اإلشراف والمدرسين ذوي الخبرات الطويلة في مجالي التدريس ومن المشرفين التربويين 
   .وذلك بهدف التعرف على أية مقترحات تفيد في تطوير البرنامج, التربوي

 ،ُطلب من المحكمين تحديد مدى تمثيل الفقرات التدريبية للمهارات التي اندرجت تحتهاو
أية تعديالت و .الزمن المخصص لهاوآذلك عدد األنشطة و ،لغويةمدى صحة الصياغة الو

آانت هناك بعض و ،أجمع المحكمون على قبول محتوى جميع الفقراتو ،يرونها مناسبة
تم تعديل الصياغة اللغوية لعدد و ،المالحظات حول عدد األسئلة المطروحة على آل فقرة تدريبية

خمس  إلىنشاطًا تدريبيًا موزعًا ) ٨٥(ائية من األداة بصورتها النه تكونتو ،من الفقرات
   .والتأآد من فاعليته األساسيوبذلك تكون جاهزة لمرحلة التجريب  .مهارات للتفكير الناقد

  :اختبار التفكير التأملي: ثانيًا
فقرة موزعة إلى ثالثة مجاالت ) ٣٢(من  يتكونو ،)٢٠٠٧(اختبار أعّده شديفات  ووه

 :هيو ،)أبعاد(



 "......أثر برنامج تدريبي على مهارات التفكير الناقد في "ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٦٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

بهدف ممارسة العمل  بالمتدربين هي عملية العناية الفكريةو: المعرفة ذات المعنىتوليد  .١
تّمدهم بقاعدة مرجعية و ،التبصر فيه ألجل توليد معرفة جديدة تزيد من إتقانهم التأمليو

  ).٩- ١(ويقيس هذا البعد الفقرات من  .يستندون إليها لتطوير عملهم

تجري بين المتدربين بمساعدة مدربهم لتفسير  يصف الحوارات التي وهو: الحوار التأملي .٢
 .مساواة في تقديم اآلراءوما يقومون به من أعمال بهدف بناء لغة مشترآة تنتج عدالة 

  ).١٩-١٠(البعد الفقرات من  ويقيس هذا 

لدى المتدربين بهدف  تنشيط العقلواستقصاء  وهو: التخطيط التأمليوربط عناصر المعرفة  .٣
الذاآرة طويلة المدى من خالل استدعاء المعرفة السابقة ذات العالقة  تسكين المعلومات في

يتحقق ذلك من خالل التغذية الراجعة و ،دمجها معًا لتشكيل معرفة جديدةو ،بالمعرفة الحالية
- ٢٠(ويقيس هذا البعد الفقرات من  .أثناء لحظات التدريبوللمعرفة التي حملها الفرد قبل 

٣٢.(   

  هوثبات صدق االختبار
 ،بالتحقق من صدق هذا المقياس من خالل اختبار صدق المحتوى) ٢٠٠٧(قام شديفات 
طالبًا منهم إبداء الرأي حول مناسبة الفقرات مع أبعاد  ،لجنة من المحكمين وذلك بعرضه على

) (Pearson حساب معامالت االرتباط الخطية تمآما  .ًانحويومدى مالءمتها لغويًا و ،المقياس
 ،)٨٥,٠إلى  ٢٢,٠(تراوحت قيم معامالت االرتباط بين و ،المجال الذي تنتمي إليهو بين آل فقرة

تراوحت قيم معامالت االرتباط بين و ،آذلك الدرجة الكلية للمقياسو ،جميعها دالة إحصائيًاو
  .)٠١,٠ α =(  جميعها دالة إحصائيًاو، )٨٠,٠إلى  ١٢,٠(

قه على أفراد التطبيق األولي البالغ عددهم بتطبي الباحثان يد صدق هذا االختبار قاملتأآو
ممن يتشابهن مع أفراد الدراسة الحالية بالظروف الثقافية من خارج عينة الدراسة  طالبة) ٥٦(
الدرجة الكلية على وتم حساب معامل االرتباط بين درجة الفقرة و ،االقتصاديةواالجتماعية و

الدرجة الكلية على البعد وتباط بين درجة الفقرة الفقرات إذا آان معامل االر قد تم قبولو ،البعد
أن قيم معامالت االرتباط تراوحت  وجدو .)٠١,٠ α =( أن يكون داًال إحصائيًاو ،فأآثر) ٢٥,٠(

وتراوحت قيم  ،آذلك الدرجة الكلية على المقياسو ،دالة إحصائيًاو )٧٦,٠إلى  ٣٩,٠(بين 
. على ذلك تم اعتماد جميع فقرات هذا المقياس بناًءو .)٦٣,٠إلى  ٢٩,٠(معامالت االرتباط بين 

الدرجة الكلية على و ،حساب االرتباط بين الدرجة الكلية على آل ُبعد من األبعاد الثالثةآما تم 
) ٦٩,٠،  ٤٧,٠،  ٦٩,٠( آانت معامالت االرتباط ألبعاد المقياس مع الدرجة الكليةو ،المقياس

  .على التوالي

لتأآد من ثبات االختبار من خالل تطبيقه على عينة من طلبة با) ٢٠٠٧(قام شديفات آما 
 .على نتائج العينة القبلية والبعدية تم حساب معامل ارتباط بيرسونو ،الصف الثامن األساسي

، ٤٧,٠(أما األبعاد فكانت  ،)٧٧,٠( ومعامل ثبات االستقرار الكلي هأظهرت النتائج أن و
ت التجانس الكلي أستخدم له اختبار آرونباخ ألفا لحساب ثباو ،على التوالي) ٥٠,٠، ٧٠,٠
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باستخدام  د ثبات هذا االختبار قام الباحثانلتأآيو .)٩٢,٠( آان معامل ثبات التجانسو ،لألداء
ذلك بحساب معامل و ،االّتساق الداخلي: ُحسب ثبات المقياس بطريقتين هماو ،عينة الصدق نفسها

آما ُحسب الثبات مرة أخرى بطريقة  ،من األبعاد الثالثةلكل ُبعد و ،آرونباخ ألفا للمقياس آكل
قيم معامل الثبات النصفي و ،قيم آرونباخ ألفا المحسوبة) ٢( يبين الجدولو .التجزئة النصفية

براون لكل ُبعد من األبعاد الثالثة  –المصححة باستخدام معادلة سبيرمان  )معامل جتمان(
  .االختبار آكلو

  .التفكير التأملي مقياست معامالت ثبا: )٢( جدول

التجانس الداخلي   األبعاد
  )آرونباخ ألفا(

  التجزئة النصفية

  ٦٦,٠  ٦٧,٠  توليد المعرفة ذات المعنى 
  ٥٥,٠  ٦٨,٠  الحوار التأملي 

  ٨٢,٠  ٨١,٠  ربط عناصر المعرفة والتخطيط التأملي 
  ٨١,٠  ٨٨,٠  الكلي

في حين  ،)٨٨,٠إلى  ٦٧,٠(بين  اوحتأن معامالت آرونباخ ألفا تر )٢( ُيالحظ من الجدول
 .)α٠١,٠ =(إحصائية ، وجميعها دالة )٨٢,٠إلى  ٥٥,٠(بين  فيتراوحت معامالت الثبات النص

في ضوء المؤشرات السابقة تبين أن الصيغة المختارة للمقياس يمكن الوثوق بها واستخدامها و
  .الدراسة هألغراض هذ

  
  الدراسة تنفيذ إجراءات

  : تيةاآلإلجراءات فق انفذت الدراسة و

قسمتا عشوائيًا إلى مجموعة  ،والتي اشتملت على شعبتين ،الدراسة أفراد حدد الباحثان -
  .)أي برنامج اال يطبق عليه(ومجموعة ضابطة  ،)تعرضت للبرنامج التدريبي(تجريبية 

ها المدرسة التي اختيرت من وزيارة ،على الموافقة من وزارة التربية والتعليم تم الحصول -
مع مديرة المدرسة حول الدراسة وأهدافها لتقديم التسهيالت  التحدثو ،عينة الدراسة

د الدراسة االدراسة من حيث تخصيص حصص لتطبيق البرنامج على أفر إلنجاحالالزمة 
وبناًء عليه  ،بحيث ال يتعارض مع سير الدراسة العادية في المدرسة ،اللواتي تم اختيارهن

آل جلسة مدتها  أسبوعياي تضمن إعطاء الطالبات ثالث جلسات تم وضع برنامج أسبوع
  .دقيقة) ٤٥(

 ،)التجريبية والضابطة(تي الدراسة اختبار التفكير التأملي القبلي على مجموع تم تطبيق -
  .جاباتوتصحيح اإل
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 القبلي ذلك بعد أسبوعين من تطبيق االختبارو ،مع أفراد المجموعة التجريبية تم االجتماع -
  .المهمات المتضمنة فيهوإجراءاته ويفهن بأهداف البرنامج بهدف تعر

جلسات ) ٣(ذلك بإعطاء و ،تدريب طالبات المجموعة التجريبية على البرنامج التدريبيتم  -
، أي الوقت المخصص للحصة الصفية دقيقة للجلسة الواحدة) ٤٥(بمعدل وتدريبية أسبوعيًا 

 ،لم تتعرض للتدريبو ،الحصص العاديةأما المجموعة الضابطة فبقيت في  .في المدارس
  .استمر تطبيق البرنامج لمدة شهرين متتاليينو

, )الضابطة والتجريبية(على مجموعتي الدراسة  لتفكير التأمليلياس البعدي المق تم تطبيق -
  .وتصحيح االجابات

 .استخراج النتائج -
  

  المعالجة اإلحصائية
ت أداء المجموعتين على آل من استخراج متوسطاتم  ،لإلجابة عن سؤالي الدراسة

وللوقوف على أثر  ،وأبعاده الفرعية ،االختبارين القبلي والبعدي لكل من مقياس التفكير التأملي
مصاحب الثنائي التحليل التباين تم استخدام , البرنامج التدريبي على مهارات التفكير التأملي

)Tow Way Ancova(، يرات التابعة متعدد المتغ تحليل التباين المصاحبو)Mancova.(  
  

  الدراسة ومناقشتها نتائج
ريبي في تنمية التفكير للبرنامج التد) α ≥0,05( داللة إحصائية وهل يوجد أثر ذ :أوًال
  .التأملي ؟

لمعرفة أثر البرنامج التدريبي في تنمية التفكير التأملي لدى عينة من طالبات الصف العاشر 
االنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات على وسابية تم حساب المتوسطات الح ،األساسي

  ).٣( موّضح في الجدول وآما ه ،المقياس الكلي للتفكير التأملي البعدي

االنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على مقياس التفكير والمتوسطات الحسابية : )٣( جدول
  .التأملي البعدي حسب المجموعة

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجموعة
  ٤٨,٠  ٨٤,٣  الضابطة
  ٦٠,٠  ١٠,٤  التجريبية

أن المتوسط الحسابي ألداء المجموعة التجريبية على مقياس  )٣(رقم  الحظ من الجدولُي
آان أعلى من المتوسط الحسابي  )٦٠,٠(بانحراف معياري و ،)١٠,٤(التفكير التأملي البعدي 

للكشف عن داللة هذه الفروق و .)٤٨,٠(حراف معياري بانو ،)٨٤,٣(ألداء المجموعة الضابطة 
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ة غير الدالة إحصائيًا للمقياس القبلي بهدف تثبيت الفروق الظاهريو ،بين المتوسطات الحسابية
 Tow Way)( م تحليل التباين المصاحب الثنائيفقد استخد ،للتفكير التأملي على المقياس البعدي

Ancova، ٤(رقم  موّضح في الجدول وآما ه.(  

نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب لمعرفة أثر البرنامج التدريبي على درجات : )٤( جدول
  .البعديالتفكير التأملي 

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 )ف(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  ٢٨,٠  ١٩,١  ٢٩,٠  ١  ٢٩,٠  )القبلي(المصاحب 
  *٠١,٠  ٨٠,٦  ٦٦,١  ١  ٦٦,١  المجموعة 

  ٩٥,٠  ٠٦,٠  ٠٣,٠  ٢  ٠٣,٠  المعدل الدراسي
  ٢٢,٠  ٦٠,١  ٣٩,٠  ٢  ٧٨,٠  التفاعل 
      ٢٤,٠  ٧٣  ٨٣,١٧  الخطأ

        ٧٩  ٨٦,٢١  المجموع

  )α٠٥,٠ = (دال إحصائيًا عند مستوى الداللة *

بي للبرنامج التدري )α٠٥,٠ = (وجود أثر ذي داللة إحصائية ) ٤(رقم الحظ من الجدول ُي
بالرجوع إلى متوسطات األداءات البعدية ألفراد الدراسة الموضحة و ،في تنمية التفكير التأملي

ن متوسط أداء أعلى م وه) ١٠,٤(تبين أن متوسط أداء المجموعة التجريبية  ،)٣(في الجدول 
تي أي أن أثر البرنامج التدريبي آان لصالح المجموعة التجريبية ال ،)٨٤,٣(المجموعة الضابطة 

  .ب على مهارات التفكير الناقديتعرضت للتدر

 ،لمعرفة أثر البرنامج التدريبي في تنمية األبعاد الثالثة للتفكير التأملي لدى أفراد الدراسةو
االنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات على أبعاد التفكير وتم حساب المتوسطات الحسابية 

التخطيط وربط عناصر المعرفة و ،الحوار التأمليو ،نىتوليد المعرفة ذات المع(التأملي الثالثة 
  ).٥(رقم موّضح في الجدول  وآما ه ،)التأملي
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بعاد التفكير على أاالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة والمتوسطات الحسابية : )٥( جدول
  .التأملي الثالثة بعد تطبيق البرنامج التدريبي

المتوسط   المجموعة  األبعاد
  يالحساب

االنحراف 
  المعياري

  ٦١,٠  ٨٢,٣  الضابطة  توليد المعرفة ذات المعنى 
  ٤١,٠  ١١,٤  التجريبية

  ٦٧,٠  ٨٥,٣  الضابطة  الحوار التأملي 
  ٤٣,٠  ١٩,٤  التجريبية

  ٦٢,٠  ٨٦,٣  الضابطة  ربط عناصر المعرفة والتخطيط التأملي 
  ٤١,٠  ١٨,٤  التجريبية

فروقًا ظاهرية بين متوسطات درجات الطالبات على أن هنالك ) ٥(رقم ُيالحظ من الجدول 
بهدف و ،لمعرفة داللة هذه الفروق بين المتوسطات الحسابيةو .األبعاد الثالثة للتفكير التأملي

تثبيت الفروقات المحدودة غير الدالة إحصائيًا للمقياس القبلي للتفكير التأملي على المقياس 
وّضح في م وآما ه .)Mancova(نائي المصاحب المتعدد تم استخدام تحليل التباين الث ،البعدي
  ).٦(رقم  الجدول

نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب المتعدد لمعرفة أثر البرنامج التدريبي على  :)٦( جدول
  .لتفكير التأملي بعد تطبيق البرنامجلدرجات األبعاد الثالثة 

مصدر 
مجموع   المتغير التابع التباين

 المربعات
ت درجا

  الحرية
متوسط 
 المربعات

 )ف(قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة

ب 
اح
ص
الم

لي
لقب
ا

  

  ٠٢,٠  ٥٥,٥  ٣٩,١  ١  ٣٩,١  توليد المعرفة ذات المعنى 
  ٤٤,٠ ٦٠,٠  ٢٠,٠  ١  ٢٠,٠  الحوار التأملي 

ربط عناصر المعرفة 
  ٥٠,٠  ٥٩,٥  ١٢,٠  ١  ١٢,٠  والتخطيط التأملي 

عة
مو
مج
ال

  

  *٠٢,٠  ٦٥,٥  ٣٩,١  ١  ٣٩,١  توليد المعرفة ذات المعنى 
  *٠٢,٠  ٦٥,٥  ٩٠,١  ١  ٩٠,١  الحوار التأملي 

ربط عناصر المعرفة 
  *٠٢,٠  ٢٣,٦ ٦٦,٠  ١ ٦٦,٠  والتخطيط التأملي 

ل 
عد
الم

سي
را
الد

  

  ٩٣,٠  ٠٧,٠  ٠٢,٠  ٢  ٠٤,٠  توليد المعرفة ذات المعنى 
  ٨٥,٠  ٠٥,٠  ٠٢,٠  ٢  ٠٤,٠  الحوار التأملي

ربط عناصر المعرفة 
  ١٤,٠  ١٧,٠  ٤٥,٠  ٢  ٩٠,٠  التأملي  والتخطيط
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

ر 
صد
م

ين
تبا
ال

  

مجموع   المتغير التابع
 المربعات

ت درجا
  الحرية

متوسط 
 المربعات

 )ف(قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة

عل
تفا
ال

  

  ٣٥,٠  ٠١,٢  ٥٠,٠  ٢  ٠٠,١  توليد المعرفة ذات المعنى 
  ٢٠,٠  ٠٥,١  ٣٥,٠  ٢  ٧١,٠  الحوار التأملي 

ربط عناصر المعرفة 
    ٢٠,٠  ٤٥,٠  ٢ ٩٠,٠  والتخطيط التأملي 

طأ
لخ
ا

  

      ٢٥,٠  ٧١  ٧٢,١٧  توليد المعرفة ذات المعنى 
      ٢٧,٠  ٧١  ٨٣,٢٣  الحوار التأملي 

ربط عناصر المعرفة 
      ٢٧,٠  ٧١  ٩٨,١٨  والتخطيط التأملي 

لي
الك

  

        ٧٩  ٥٠,٢٣  توليد المعرفة ذات المعنى 
        ٧٩  ٠٣,٢٨  الحوار التأملي 

ربط عناصر المعرفة 
        ٧٩  ٦٢,٢٤  والتخطيط التأملي 

  )α٠٥,٠ = (دال إحصائيًا عند مستوى الداللة * 

) α٠٥,٠ =(وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ٦( رقم ُيالحظ من الجدول
لصالح المجموعة التجريبية التي و , للبرنامج التدريبي في تنمية األبعاد الثالثة للتفكير التأملي

  .تعرضت للبرنامج التدريبي

ن في ميدان النظرية التي تبناها العديد من الباحثين والدارسي األفكارلقد أيدت النتيجة السابقة 
علم النفس المعرفي من أن هنالك عالقة بين التفكير الناقد والتفكير التأملي، مفادها أن التفكير  

 & Rinehart, 1999; Short( تفكير الناقد هو أحد مراحل التأملالناقد هو تفكير تأملي، وأن ال
Lipman, 1991(.   

  :أملي لعّدة عوامل، ومنهاكير التوقد ترجع فعالية التدريب المقترح لتنمية التف

ذات الزاخرة بالنصوص المعرفية  وعة من األنشطة التدريبيةتضمين التدريب مجم -
ثار اهتمام الطالبات أوالتي اتصفت بالحداثة، مما  ،موضوعات مختلفة تمس العالم الواقعي

لتفكير والذي بدوره أحدث تحسُّنًا ملحوظًا في مهارات ا ،نحو العمل على المهمات التدريبية
اصر المعرفة توليد المعرفة ذات المعنى، والحوار التأملي، وربط عن(ملي الثالثة أالت

في حين لم تتاح لطالبات المجموعة , المجموعة التجريبية لدى طالبات )والتخطيط  التأملي
فهن نتاج نظام تربوي تلقن منه محتوى التفكير أي . الضابطة فرصة مثل هذه المحاآاة

  .)آيف نفكر؟(؟ أآثر بكثير من عملية التفكير نفسها  )؟لماذا نفكر(
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العمل على مهام المادة المشارآة الفاعلة التي أظهرتها طالبات المجموعة التجريبية أثناء  -
والتفكير بعمق من خالل التنوع  الدافعية والمتعة أظهرنحيث  التدريبية واألسئلة التفكيرية،

وتعديلها في  ،أبنيتهن المعرفية تطويرمما أتاح لهن  ة،أثناء الجلسات التدريبي في االجابات
   .أثناء التعامل مع المواقف التدريبية

أثناء تنفيذ جلسات البرنامج التدريبي من في  بصورة العمل الجماعي الحوارات والنقاشات -
وإصغاء  اطئة،حيث تقّبل األفكار ووجهات النظر المختلفة سواء أآانت صحيحة أم خ

 & Griffith(وهذا ما أآده جرفت وفريدن . هن إلى بعض باحترامالطالبات بعض
Frieden, 2000 ( من أن الجلسات الحوارية التي تخص قضية ما تمثل إحدى الطرق

الذي يؤآد  )١٩٩٨( Lipman وهذا يتفق مع رأي ليبمان .المتبعة لتنمية التفكير التأملي
عضهم بعضًا في تقديم األفكار، على أن يصغي الطلبة إلى بعضهم باحترام، ويتحدثون ب

. ويساعدون بعضهم بعضًا في استخالص النتائج عن طريق الحوار الذي يتفق مع المنطق
آما أنه لم ُيفرض نوعًا من البناء المعرفي على تفكير الطالبات، إنما قدمت محتويات 

سابق ؟، قدم افتراضاتك، وماذا تسنتج من النص ال: معرفية يتبعها أسئلة تصاغ على صورة
؟، وما النتائج المقترحة من السابق ؟، وهل من الضروري النص وما الذي تستدل عليه من

  . النص السابق ؟

حيث تحدثت بعض  ,الربط بين المشكلة المطروحة في الموقف التدريبي والواقع المعاش -
الطالبات عن مرورهن بخبرات مشابهة لبعض المواقف التدريبية الواردة في البرنامج 

وهذا يتفق مع رأي . لتدريبي، مما جعلهن يربطن بين خبراتهن السابقة والموقف المطروحا
الذي يؤآد على أن تطوير التفكير  )Mccarthy, 2001المشار إليه في (  Hutzهاتس 

  .الناقد هو هدف تعليمي ألية مدرسة، وهذا لن يتحقق إال من خالل مواقف الحياة العامة

مع نتائج العديد من الدراسات العربية  في بعض جوانبها حاليةواتفقت نتائج الدراسة ال
 ;Moche, 1999(واألجنبية التي بحثت في أثر برنامج تدريبي في تنمية التفكير التأملي 

Lippincot, 1999; Ostorga, 2002;  ٢٠٠٧؛ شديفات،  ٢٠١٠ ,بشارة ؛(.  

المعدل والبرنامج التدريبي للتفاعل بين  )α ≥0,05( هل يوجد أثر دال إحصائيًا: ثانيًا
  .ملي ؟أالدراسي في تنمية التفكير الت
االنحرافات المعيارية ألداء أفراد وحساب المتوسطات الحسابية تم  ،لإلجابة عن هذا السؤال

موّضح  وآما ه ،المعدل الدراسيوالدراسة على مقياس التفكير التأملي حسب متغيري المجموعة 
  ).٧(رقم  في الجدول
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االنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على مقياس التفكير والمتوسطات الحسابية  :)٧( جدول
  .المعدل الدراسيوالتأملي البعدي حسب المجموعة 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجموعة  مستوى المعدل الدراسي

  ٥٠,٠  ٩٤,٣  الضابطة  مرتفع
  ٣٧,٠  ٠٨,٤  التجريبية

  ٦٢,٠  ٧٢,٣  الضابطة  متوسط
  ٣٩,٠  ٢٧,٤  التجريبية

  ٦١,٠  ٨٩,٣  الضابطة  منخفض
  ٣٤,٠  ١٣,٤  التجريبية

أن هنالك فروقًا ظاهرية بين متوسطات درجات الطالبات على  )٧(رقم  ُيالحظ من الجدول
لمعرفة فيما إذا و .المعدل الدراسيوالمقياس الكلي للتفكير التأملي حسب متغيري المجموعة 

   م تحليل التباين المصاحب الثنائيفقد تم استخدا ،دالة إحصائيًا آانت هذه الفروق
)(Two Way Ancova، رقم  بالرجوع إلى الجدولو)ال يوجد أثر دال إحصائيًا  تبين أنه ،)٤

  .المعدل الدراسي في تنمية التفكير التأمليوللتفاعل بين البرنامج التدريبي 

المعدل الدراسي في تنمية األبعاد الثالثة ولمعرفة أثر التفاعل بين البرنامج التدريبي و
االنحرافات المعيارية لدرجات أفراد وفقد تم حساب المتوسطات الحسابية  ،للتفكير التأملي

مبين في  وآما ه ،المعدل الدراسيوالدراسة على أبعاد التفكير التأملي حسب متغيري المجموعة 
  .)٨(رقم  الجدول

االنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على أبعاد التفكير والمتوسطات الحسابية : )٨( جدول
  .لمجموعة والمعدل الدراسيالتأملي الثالثة البعدي حسب متغيري ا

مستوى المعدل  المجموعة  األبعاد
  الدراسي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  موليد المعرفة ذات المعنى

  الضابطة
  ٥٢,٠  ٩١,٣  مرتفع
  ٦٣,٠  ٦٤,٣  متوسط
  ٦٣,٠  ٩١,٣  منخفض

  التجريبية
  ٥١,٠  ٩٨,٣  مرتفع
  ٣٨,٠  ٢٥,٤  متوسط
  ٣٦,٠  ٠٩,٤  منخفض

  الضابطة  الحوار التأملي
  ٥٧,٠  ٩٨,٣  مرتفع
  ٦٩,٠  ٦٩,٣  متوسط
  ٧٦,٠  ٨٩,٣  منخفض
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 )٨(تابع جدول رقم ... 

مستوى  المجموعة  األبعاد
 المعدل الدراسي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  التجريبية  
  ٤٧,٠  ١١,٤  مرتفع
  ٤٦,٠  ٣٠,٤  متوسط
  ٣٥,٠  ١٥,٤  منخفض

خطيط ربط عناصر المعرفة والت
  التأملي

  الضابطة
  ٦٢,٠  ٠٤,٤  مرتفع
  ٦٦,٠  ٧٦,٣  متوسط
  ٥٤,٠  ٨٠,٣  منخفض

  التجريبية
  ٤٢,٠  ٠٣,٤  مرتفع
  ٣٨,٠  ٣٥,٤  متوسط
  ٤٤,٠  ١٤,٤  منخفض

أن هنالك فروقًا ظاهرية بين متوسطات درجات الطالبات على ) ٨(رقم ُيالحظ من الجدول 
لمعرفة داللة هذه و ،المعدل الدراسيوتغيري المجموعة أبعاد التفكير التأملي الثالثة حسب م
ب متعدد المتغيرات المصاحفقد تم استخدام تحليل التباين  ،الفروق بين المتوسطات الحسابية

يتبين أنه ال يوجد أثر للتفاعل بين  ،)٦(رقم بالرجوع إلى الجدول و .)Mancova(التابعة 
  .ة أبعاد التفكير التأملي الثالثةيالمعدل الدراسي في تنموالبرنامج التدريبي 

أن فاعلية البرنامج التدريبي المستخدم في هذه الدراسة لم يختلف  تؤآد النتيجة السابقة
هذا يضيف مزيدًا من الصدق و .)منخفضو ،متوسطو ،مرتفع(المعدل الدراسي مستوى باختالف 
مستوى من مستويات التحصيل يتيح الفرصة إلمكانية تطبيقه من الباحثين على أي و ،البنائي له

   .الدراسي لدى الطلبة

يمكن تفسير النتيجة السابقة بأن جميع الطالبات قد استفدن من البرنامج التدريبي بشكل و
 ،أنهن أظهرن دافعية داخلية مرتفعة في االستفادة من البرنامج التدريبيوخاصًة  ،متوازن تقريبًا

أن دافعية  حيث الحظ الباحثان ،إلزامهن بذلك تطوعن للمشارآة في الجلسات المصممة دونو
   .الطالبات المشارآات قد ازدادت بعد البدء بحضور الجلسات التفكيرية

آما أن صغر حجم عينة الدراسة قد أخفض التفاعل، وآلما صغر حجم العينة، آانت النتائج 
حتى تكون ذات  غير حساسة للفروق، مما يعني أن الفروق يجب أن تكون آبيرة بين المجموعات

في حين إذا آانت العينة آبيرة، فإن الفروق الصغيرة ربما تكون ذات داللة . داللة إحصائية
  .إحصائية
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التي أشارت و ،)٢٠٠٥(مع دراسة خريسات  في بعض جوانبها اتفقت النتيجة السابقةو
ير التأملي بياناتها إلى عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية للبرنامج التدريبي في تنمية التفك

  .باختالف المعدل الدراسي
  

  والمقترحات التوصيات
  :اآلتية  والمقترحات التوصيات إلىفانه يمكن الوصول , ونتائجها الدراسة الحالية في ضوء

على مهارات التفكير الناقد في تنمية  التدريبمزيد من الدراسات للتعرف إلى أثر  جراءإ -
  .وغيرها ا وراء المعرفيموأنماط تفكير أخرى متقدمة آاإلبداعي 

الحوار و ،المقاالت الصحفية(أخرى للتدريب  جراء دراسات تجريبية تشمل أشكالإ -
بهدف  ،أثرها في تنمية التفكير التأمليو ،)التعليم بوساطة وسائل اإلعالمو ،اإللكتروني

  .ردنيةالتأآد من تناسب النتيجة الحالية مع نتائج مثل هذه الدراسات المقترحة في البيئة األ

تدريب على مهارات التفكير الناقد ضمن مناهج دراسية للتأآد من إجراء دراسات تتضمن ال -
  .تناسب النتيجة الحالية مع نتائج هذه الدراسات المقترحة

تبّني البرنامج التدريبي ألغراض التدريب على التفكير الناقد لطلبة المرحلة الثانوية  -
  . والجامعية

لكشف عن مهارات التفكير الناقد التي يمكن تضمينها للمناهج إجراء دراسة تحليلية ل -
  .الدراسية المختلفة

تغيير بناء المناهج المدرسية لتكون غنية بالمواقف والمواد التي تنّمي التفكير التأملي لدى  -
  . الطلبة

للتدرب إدخال البرنامج التدريبي في برمجيات الحاسوب التعليمية إلتاحة الفرص للطلبة  -
  .واقفه التي تنّمي التفكير التأملي بشكل ذاتيعلى م

 التأّآد من صالحية هذا البرنامج لتنمية مهارات التفكير التأملي لدى الطلبة ذوي صعوبات -
  .التعلم

  

   العربية واألجنبية المراجع
أثر التدرب على الكتابة التأملية في تنمية التفكير التأملي لدى “ ).٢٠١٠(. موفق ،بشارة -

: مجلة جامعة الملك سعود. “لبات رياض األطفال في جامعة الحسين بن طاللعينة من طا
  .٥٥ – ٢٧ .)٢٢( .الدراسات اإلسالميةوعلوم التربوية ال

مرآز  .“نشرة موجزة حول األبحاث اإلجرائية“ ).٢٠٠٠(. رائد ،وشماسنة .ليانا ،جابر -
  .فلسطين .رام اهللا .والتطويرالقطان للبحث 
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