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  ترح قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو فاعلیة برنامج مق
  فى تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى طفل الروضة

  مضاوي عبد الرحمن الراشدد/ 
  
  :ملخصال

تعــرف فاعلیــة برنــامج مقتــرح قــائم علــى نمــوذج أبعــاد الــتعلم هــدف البحــث إلــى 
المـــنهج  لمــارزانو فــى تنمیــة مهــارات التفكیــر الناقـــد لــدى طفــل الروضــة، واســتخدام

الشــــبه تجریبــــى ذو المجموعــــة المجمــــوعتین التجریبیــــة والضــــابطة، وتكونــــت عینــــة 
ســــنوات، وقســــمت العینــــة علــــى  ٦: ٥) طفــــًال وطفلــــة مــــن ســــن ٥٧الدراســــة مــــن (

)، ولإلجابـة ٢٨)، والضـابطة وبلـغ عـددها (٢٩مجموعتین، التجریبیة وبلغ عددها (
عـداد مجموعـة األدوات تمثلـت على أسئلة البحث واختبـار فروضـة قامـت الباحثـة بإ

وبرنـامج مقتـرح  ،) سـؤاالً ٢٠وبلـغ عـدد أسـئلة االختبـار ( فى: اختبار التفكیر الناقد،
قـائم علــى نمـوذج أبعــاد الـتعلم لمــارزانو فـى تنمیــة مهـارات التفكیــر الناقـد لــدى طفــل 

ســـتة ) أســـابیع بواقـــع ٦(الروضـــة، وتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن أنشـــطة نفـــذت خـــالل 
فـــى الـــثالث أســـابیع األولـــى، وخمـــس أنشـــطة خـــالل  ألســـبوع الواحـــدأنشـــطة خـــالل ا

األسبوع الواحد فى الثالث أسابیع األخیرة، وقد تم تحلیل النتائج وتفسیرها فى ضوء 
كــل مــن اإلطــار النظــرى والدراســات المرتبطــة، وقــد أظهــرت النتــائج إجمــاال فعالیــة 

زانو فـى تنمیـة مهـارات التفكیـر البرنامج المقترح القائم على نموذج أبعاد التعلم لمـار 
الناقد لدى طفل الروضة، وفى ضوء النتائج تمت صیاغة مجموعة من التوصـیات 

  والبحوث المقترحة. 
  
  
 



  فاعلیة برنامج مقترح قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو 
 فى تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى طفل الروضة

  

٨٠

 
Summary 

The aim of the research was to identify the effectiveness 
of a proposed program based on Marzano's learning model 
dimensions in the development of critical thinking skills of the 
kindergarten children and the use of the semi-experimental 
approach of the experimental and control groups. The study 
sample consisted of (57) boys and girls aged 5-6 years The 
sample consisted of two groups, the experimental number (29) 
and the control number (28). In order to answer the research 
questions and test the researcher prepared the toolkit in the 
critical thinking test. The number of test questions reached 
(20) Marzano's learning dimensions in the development of 
skills (6) weeks with six activities per week in the first three 
weeks and five activities per week in the last three weeks. The 
results were analyzed and interpreted in light of both 
theoretical framework and studies. The overall results showed 
the effectiveness of the proposed program based on Marzano's 
learning dimension model in the development of critical 
thinking skills of kindergarten children. In the final results, a 
set of recommendations and proposed research were 
formulated. 
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  :مقدمةال
لذا  الطفولة هى فترة البناء الحقیقى واألساسى لفكر وعقول أبنائنا؛ فترة 

تربیة الطفل هى أهم مرحلة فى مراحل التربیة؛ نظًرا لدورها فى صقل مواهبه 
وتنمیة شخصیته فى مختلف جوانبها: العقلیة والجسمیة واالنفعالیة واالجتماعیة 

رة فى تأهیل الطفل علمًیا واجتماعًیا ونفسًیا ولریاض األطفال أهمیة كبی والخلقیة،
ألنها مرحلة زرع البذور، وتتضمن عملیة التربیة  وٕاعداده إعداًدا مدروًسا سلیًما؛

الطفل قادًرا على االنخراط فى المجتمع من  یكون: منها أن الكثیر من األشیاء،
 یكون صاحب قدرات ذا شخصیة مستقلة ممیزة لها صفاتها الخاصة، حوله،

تقع على عاتق النظام التربوي مسؤولیة لهذا  ومواهب یجب تنمیتها وتطویرها،
متطلبات الحیاة المتغیرة والمتسارعة  ا لمواجهةا وتربویً إعداد المتعلمین إعدادا علمیً 

ویتطلب هذا اإلعداد  المجاالت، شـتى ىتعترضـهم فـ ىومواجهة التحدیات الت
لعلم األساسیة ومهارات البحث ا هم بمهـاراتتصمیم برامج تربویة قادرة على تزوید

تعد  ىالشك أن ریاض األطفال التو  واالستكشاف ومهارات التفكیر المختلفـة،
منوط هى السنوات  ٦-٣تستقبل األطفال من عمر  ىالت المؤسسة التربویـة األولـى

لة من المعرفة العلمیة لألطفال لما لهذه المرح تنمیة مهارات التفكیـر وتقـدیملبها 
لما وذلك وفًقا األطفال من جوانبها المختلفة،  ةتـشكیل شخـصی ىأهمیة حاسـمة فـ

  .علماء التربیة والنفس علیه أجمع
یتعلم  ىعلى الكیفیة الت ىالوقت الحال ىز البحوث التربویة فیتركولما كان 

هذا أن  ىویعن طفل،من خالل تمحور مواد التعلم التفاعلیة حول ال طفالبها األ
قدم ؛ لذلك )٢٣٤: ٢٠٠٨ هناء عودة،( خبرة التعلم ىصبح المتعلم أهم كیان فی
ا اشتق من نتائج البحوث ا تعلیمیً نموذجً  " Robert Marzano روبرت مارزانو"

وأطلق علیه (نموذج أبعاد التعلم) یستطیع أن  ىمجال التعلم المعرف ىالشاملة ف
هایة المرحلة الثانویة والهدف مرحلة ریاض األطفال حتى ن فىیستخدمه المعلمون 

 ،متعلمین قادرین على تطویر أنفسهم طفاللنموذج مارزانو أن یصبح األ ىالنهائ
إلى الفلسفة البنائیة حیث یعتبر مارزانو أن المعرفة  هذا ویستند نموذج أبعاد التعلم

 من خاللها الفرد خبراته وتفاعالته مع عناصر ىالتي یبن نقطة البدایة ىالسابقة ه
  .)٦٦: ٢٠٠٣ إبراهیم عبد العزیز،(ومتغیرات العالم من حوله 
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ویشیر مارزانو وآخرون إلى أن التعلم یعد بمثابة نشاط مستمر یقوم به الفرد 
 ىا فعندما یواجه مشكلة أو مهمة تمس حیاته فتولد لدیه طاقة ذاتیة تجعله مثابرً 

المتعلم إلى وصل ، ویتسبیل الوصول إلى حل هذه المشكلة وٕانجاز تلك المهمة
المعارف والمعلومات من خالل بناء منظومة معرفیة تنظم وتفسر خبراته من 

وهذه المعرفة نفعیة یستخدمها الفرد لتفسیر ما یمر به  ،متغیرات العالم من حوله
   .) ٨٣: ٢٠٠٩ مندور عبد السالم،من خبرات ومواقف حیاتیة (

  :وهةخمسة أبعاد لى یم عخطة للتعلعلى وضع یرتكز نموذج أبعاد التعلم و 
، وقـــد حـــدد الموجبـــة عـــن الـــتعلم اتبتكـــوین االتجاهـــات واإلدراكـــ یتعلـــق :البعـــد األول

 فــى تنمیــة هــذا البعــد وهمــا:یجــب مراعاتهمــا  مــارزانو عــاملین أساســین
مناخ التعلم: وذلك من خـالل مسـاعدة المتعلمـین علـى الشـعور بـالقبول 

ـــــــــ المهـام الصـفیة: ویكـون ذلـك  واإلحساس بالراحة، والترتیب، والنظـام،
  من خالل تخطیط المعلم لسلوكیات محددة تدعم هذه االتجاهات.

وتكاملهـــا ویتحقـــق التكامـــل مـــن خـــالل ربـــط  باكتســـاب المعرفـــة یتعلـــق ى:البعـــد الثـــان
 وتنظیم المعرفة الجدیـدة ،المعرفة الجدیدة بالمعرفة السابقة لدى التالمیذ

الـــذاكرة طویلـــة  ىنهـــا فـــیخز تلتالمیـــذ علـــى بطـــرق لهـــا معنـــى لمســـاعدة ا
، وبنـاء المعنـى مـن خـالل اسـتخدام المـتعلم مـا یعرفـه مسـبًقا عـن المدى

الموضـــوع لتفســـیر المعلومـــات الجدیــــدة، وبنـــاء المعرفـــة اإلجرائیـــة مــــن 
ــــى فهــــم  ــــاء نمــــوذج للخطــــوات والعملیــــات تســــاعد المــــتعلم عل خــــالل بن

وجیــه المعلــم للمتعلمــین المهــارات، وتشــكیل المعرفــة وذلــك مــن خــالل ت
إلـــى التباینـــات أو االختالفـــات المهمـــة فـــى المهـــارة أو العملیـــة، ودمـــج 
 المعرفــة والتــى تعنــى ممارســة المهــارة حتــى یبلــغ المــتعلم نقطــة یســتطیع

   أى دون الكثیر من التفكیر الواعى).عندها أن یؤدیها بسهولة نسبیة (
ـــث  ـــد الثال ا وتنقیتهـــا فاكتســـاب المعرفـــة المعرفـــة وصـــقله علـــى توســـیع یركـــز :البع

 ،التلمیــــذ یوســــع ویمــــد معرفتــــهو  ،وتكاملهــــا لــــیس غایــــة لعملیــــة الــــتعلم
، میــــزات جدیــــدة ویكــــون روابــــط أبعــــد لهــــامویصــــقلها ویضــــیف إلیهــــا 
 ،واالســتقراء ،والتصــنیف ،أنشــطة المقارنــة ىوینــدمج التالمیــذ عــادة فــ

ـــــل األخطـــــاء ،واالســـــتنباط ـــــدعم ،وتحلی ـــــدیم ال ـــــه ،وتق ـــــل و  ،وتحلیل تحلی
  .والتجرید ،المنظور
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باســتخدام المعرفــة علــى نحــو لــه معنــى فــالتعلم الفعــال یحــدث  یتعلــق :البعــد الرابــع 
 ،قـــدم التالمیـــذ علـــى اســـتخدام المعرفـــة ألداء مهـــام لهـــا معنـــىحـــین یُ 

تشـجع علـى  ىومـن المهـام التـ ،حیاتهم العامة ىوتوظیف ما تعلموه ف
واالستقصــــــاء  ،والبحــــــث ،للمعرفــــــة: اتخــــــاذ القــــــرار ىاســــــتخدام المعنــــــ

  .واالختراع ،وحل المشكالت ى،التجریب
ینبغـى اسـتخدامها فـى وقـت معـین  اسـتخدام عـادات عقلیـة منتجـة :البعد الخـامس 

عنــد مواجهــة مشــكلة مــا، أو خبــرة جدیــدة تتطلــب مســتوى عــالى مــن 
المهـــــــارات الســـــــتخدام العملیـــــــات الذهنیـــــــة بصـــــــورة فعالـــــــة وتنفیـــــــذها 

مـــارزانو عـــدة عـــادات عقلیـــة یـــرى ضـــرورة  والمحافظـــة علیهـــا، وحـــدد
اكتســــابها مــــن قبــــل المتعلمــــین خــــالل العملیــــة التعلیمیــــة تتمثــــل فــــى: 

والتفكیـــر الناقـــد: والتفكیـــر والـــتعلم  اتىالتفكیـــر والـــتعلم القـــائم علـــى الـــذ
  .)١٨-١٤ :٢٠٠٠، مارزانو( اإلبداعى

علـــــى أن نمـــــوذج أبعـــــاد  )١٢: ٢٠٠٠("  Marzanoمـــــارزانو "  أكـــــدقـــــد و  
واســتخدام  ،المعرفـة وتطبیقهـا مهـام أدائیــة تتـیح للمـتعلم فهــممــن خـالل تعلم صـمم الـ

بعضهم البعض وتقبل  طفالزیادة التقبل والتفاهم بین األإلى  ىمهارات تعاونیة تؤد
 اوهـــو مـــا یكـــون شـــعورً  هم،وجهـــات النظـــر األخـــرى وتكـــوین عالقـــات شخصـــیة بیـــن

ســرعة إنجــاز المهــام المــراد  ىوبالتــال ؛اا نحــو الجماعــة والعمــل داخلهــا إیجابًیــواتجاًهــ
  . الحیاة الیومیة ىتحقیقها ف

تعتمد أبعاد التعلم على فكرة األداء كمدخل للعملیة التعلیمیة ویحولها حیث 
یقوم به  ىالقائم على تحلیل النشاط الذ ىإلى التعلیم التطبیق ىمن التعلیم النظر 

نظامنا  ىالجودة الشاملة ف إلى أن تحقیق ت نتائج البحوثأشار  وقد ،المتعلم
قام بوضعها أعضاء  ىمثل الذ ،یتطلب تحقیق معاییر تربویة عالمیة ىالتعلیم

خاصة بالتوجهات  ىجامعة "بوسطن" وهفى  ىالرابطة الدولیة للمركز الدول
أكدت على أهمیة استخدام إستراتیجیات  ىوالت، العالمیة لتعلیم العلوم والریاضیات

مجموعات صغیرة  ىلتعلم تتصف بالشمول والتنوع والعمل فالتعلیم وا ىجدیدة ف
 (ماجدة محمود،هدى إبراهیم،وغیرها والمهارات المعملیة واستخدام التطبیقات

١٨٩ :٢٠٠٥.(   
نتائجهــــا وقــــد أجریــــت عدیــــد مــــن البحــــوث والدراســــات التــــي أشــــارت ضــــمن 

الحلــول اد یســاعد فــى إیجــإلــى أن نمــوذج أبعــاد الــتعلم ربمــا ا تهــاتوصــیاتها ومقترحو 
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) التـى توصـلت ٢٠٠٧دعاء عبد الحي " ("دراسة مثل  لمختلف المشكالت التربویة
إلــى فاعلیــة اســتخدام نمــوذج أبعــاد الــتعلم فــى تنمیــة مهــارات التفكیــر الناقــد واتخــاذ 

أمــاني "ودراســة  الثانویــة العامــة. القــرار مــن خــالل تــدریس الفلســفة لطــالب المرحلــة
ت إلى فاعلیة نموذج أبعاد التعلم فى تنمیة بعض ) التى توصل٢٠٠٨" (بنت محمد

مهارات التفكیر واالستیعاب المفاهیمى فى العلوم واالدراكات نحو بیئة الصف لدى 
) التــى توصــلت إلــى ٢٠٠٨("  جمــال حســن" تلمیــذات المرحلــة االبتدائیــة، ودراســة 

ات التفكیر استخدام نموذج مارزانو فى تنمیة المفاهیم الجغرافیة وبعض مهار  فاعلیة
ــــذ الصــــف األول اإلعــــدادى. االبتكــــارى ــــدى تالمی ــــد الســــالمودراســــة " ل ــــدور عب " من

) التـــــى توصـــــلت إلـــــى فاعلیـــــة نمـــــوذج أبعـــــاد الـــــتعلم لمـــــارزانو فـــــى تنمیـــــة ٢٠٠٩(
االســــتیعاب المفــــاهیمى فــــى العلــــوم وعــــادات العقــــل لــــدى تالمیــــذ الصــــف الســــادس 

ـــدین"االبتـــدائى، ودراســـة  أثـــر  ) التـــى بینـــت٢٠١٠( ، یســـرى أحمـــد"مجـــدى خیـــر ال
اســتخدام نمــوذج أبعــاد الــتعلم فــى تنمیــة مهــارة قــراءة الخریطــة والتفكیــر الناقــد لــدى 

" خالد عبد اللطیف"ودراسة  تالمیذ الصف الخامس االبتدائى ذوى صعوبات التعلم،
) التى أكدت فاعلیة نموذج أبعاد التعلم لمارزانو فى تنمیـة مهـارات التفكیـر ٢٠١١(

  فى الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة.اإلبداعى 
تعلیمیة واسعة ومتقدمة  المتعلم الیوم بحاجة إلى طریقة تعلیم وتعلم تمده بآفاق

مهاراته العقلیة المختلفة وتدریبه على اإلبداع  ةتساعده على إثراء معلوماته وتنمی
هتمامه ا وٕاثارة والمختلف وذلك من خالل تزویده بالمصادر المناسبة ٕانتاج الجدیدو 

ن موضوع تطویر إف لذا ،من خالل برامج موجهة واستراتیجیات تدریس مختلفة
 أصبح مثار اهتمام كثیر من العلماء متعلمینالتفكیر الناقد لدى ال یةالتعلیم وتنم
لى أن التعلیم بشكله ع العالم، فقد أكد علماء التربیة المعاصرون ىوالتربویین ف

والبد من تعلیم  متعلمینالتفكیر وتنمیتها عند الت مهارا غیر كاف لتطویر ىالحال
قد شهد العقد الثامن من القرن ف ،ىمهارات التفكیر كجزء من المنهج التعلیم

 بدراسة التفكیر الناقد من قبل كثیر من التربویین في العالم، ااهتمامً  ىالماض
ملیة مخرجات الع وخاصة الوالیات المتحدة األمریكیة، وذلك بسبب ضعف

  ).٢٠١٥، ناصر أحمد( ةالتعلیمی
) إلى أن التفكیر الفعال ال ینمو تلقائًیا ، ٨٧، ٢٠٠٥یشیر مجدي عزیز ( 

فهو ال یأتى لنتاج عرضى لخبرة معرفیة أو دراسة موضوع بعینه، كما أن الكفاءة 
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التفكیریة لیست مجرد قدرة طبیعیة ترافق النمو الطبیعى للطفل، ولكن یمكن للتعلیم 
دف أن یلعب دوًرا فعاًال فى تنمیة عملیات ومهارات التفكیر التى تمكن األفراد الها

من تطویر كفاءتهم التفكیریة، فتعلیم مهارات التفكیر، والتعلیم من أجل التفكیر 
یرفعان من درجة اإلثارة والجذب للخبرات، ویجعالن دور المتعلم إیجابًیا وفاعًال، 

لتحصیلى ونجاحهم، وتحقیق األهداف التعلیمیة وینعكس هذا بدوره على مستواهم ا
التى یتحمل المعلمون والمدارس مسئولیتها، ومحصلة هذا كله تعود بالنفع على 

  المعلم والمدرسة والمجتمع.
التفكیر الناقد أحد أنواع التفكیر المهمة؛ حیث یؤدى بالمتعلم إلى االستقالل  

ق حول الذات لالنطالق إلى فى تفكیره، ویحرره من التبعیة والتمحور والضی
مجاالت أوسع من خالل تشجیع روح التساؤل والبحث، وعدم التسلیم بالحقائق دون 

 Snair (2008)سنیر  أشاركما  ،)١٥: ٢٠٠٨حسن الباتع، (ستكشاف تحرى أو ا
عملیة التعلم وخاصة  ىأن مهارات التفكیر الناقد تساعد المتعلمین خطوة بخطوة ف

غالبا ما یحتاجونها أثناء  ىمد المتعلمین بعملیة التقویم والتفهو ی عملیة الفهم،
أن العملیة  Mendel man :2007) (302-300مندال  ویضیف ،عملیة التعلم

ناقد، ومن هنا فالبد من التفكیر العملیة  عن مضمونها الحدیث ىالتعلیمیة تعبر ف
وتعلیم المتعلمین تعلم المعرفة والبحث،  ىبالتفكیر الناقد ومهاراته ف االهتمام

فالتفكیر الناقد یزود من المهارات البصریة لدى  مهارات الحكم على األشیاء،
  .المتعلمین
 جیدة، مناهج استخدام یتطلب الناقد التفكیر تنمیة أن فیه شك ال مما 
 دورا المعاییر، تعطي محددة تعلیمیة حدیثة فى التعلیم واستراتیجیات وطرائق
 المعلم فیها یكون بحیث التعلم، في عملیة فاعلیته على وتركز للمتعلم، أساسیا
لذا اعتمدت الدراسة الحالیة على نموذج أبعاد التعلم عند مارزانو  ومنظما؛ میسرا

  لربما یكون لها دور مهم فى تنمیة مهارات التفكیر الناقد ألطفال ما قبل المدرسة.
  :مشكلة البحث

تثمار القدرات العقلیة للمتعلمین تسعى األنظمة التربویة المعاصرة إلى اس 
انطالقًا من مرحلة ریاض األطفال من خالل  ،التعلیمیة والتربویة كافة المراحـل ىف

 تربویة تعمل على تنمیة المهارات والقدرات العقلیة المختلفة لدیهم، وضـع بـرامج
ـن مرحلة ریاض األطفال م ىیمكن تنمیتها ف ىالت لناقدالتفكیر ا ومنهـا مهـارات
فالوظیفة األساسیة للتربیة هى تعلیم األطفال أن یفكروا  متنوعة، ةخـالل أنـشط
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وتفكیر  بطریقة ناقدة وٕابداعیة وأكثر فاعلیة وال یتأتى ذلك إال من خالل تعلیم جید
من خالل منطقیة التدرج فى تناول كل بعد من أبعاد التعلم لنموذج  أو أجود

تعد برامج العلوم الحدیثة تركز على حشو لم وحیث  مارزانو فى عادات العقل،
أصبحت تؤكد أهمیة اكتساب الطفل للمهارات  ذهن المتعلم بالحقائق والمعـارف بـل
سطة األنشطة العلمیة التي تنظم االمختلفة بو  العلمیة ومهـارات البحـث والتفكیـر
، حیث أشارت نتائج دراسة منار ألطفالدى اوتخطط بشكل یستثیر التفكیر ل

تواجد التفكیر الناقد لدى الطفل قبل بلوغه السن الذى حددته  ) إلى٢٠٠٢سواح (ال
نظریة بیاجیه والتى ارتبط ظهور التفكیر الناقد فیها بمرحلة التفكیر الشكلى ومن ثم 
یستطیع الطفل تعلم أى خبرة فى أى مادة دراسیة دون االنتظار إلى عمر محدد، 

متمكن لمساعدة الطفل على تعلم أى خبرة  األمر الذى یتطلب ضرورة توفیر معلم
 Garcia (2002)فى أى سن من خالل تبسیط طریقة العرض، كما دعا جارسیا 

إلى ضرورة إعداد برامج لتنمیة مهارات التفكیر لدى األطفال، وخاصة مهارات 
  التفكیر العلیا ومهارات التفكیر النقدى واالبتكارى.

مالحظة الباحثة للواقع  الللقد اتضحت مشكلة البحث الحالي من خ
ات ریاض األطفال، أجرتها مع معلم ىوالمقابالت الت المیدانى لریاض األطفال

الحظت أن أسالیب تقدیم األنشطة لألطفال أسالیب نمطیة غیر جذابة ال تنمى 
مهارات التفكیر العلیا أو االستجابة ألغراض المتعلم وتلبیة احتیاجاته، وغفلة 

مما یؤدى إلى عجز المتعلم عن التعامل مع المعلومات  ،الجانب الوجدانى
واستخالصها وتنظیمها وتوظیفها فى مواقف جدیدة، وافتقادهم مهارات البحث 

 ىاستطالع رأوب والتعاون والقیادة والمرونة الفكریة والمثابرة وحل المشكالت،
إلى  طفالافتقار األ للباحثةفقد تبین  مات من خالل تطبیق استبانة مفتوحة،لمعلا

 وكانت أهم النتائج أن معلمات الروضة ،%٩٠بعض مهارات التفكیر الناقد بنسبة 
 یفتقرن إلى المعرفة بمهارات التفكیر الناقد، وبالتالى كیفیة تنمیته لدى األطفال،

على المهارات  أمس الحاجة إلى التدریب ىن فو ومن هنا فإن هؤالء المتعلم
فربما یتمكن المتعلمین  مجتمعاتهم، ىالبناء ف ىیجابالنقدیة، مما یؤهلهم للتفاعل اإل

یستند إلى أفضل النماذج التى قامت على النظریة البنائیة  مقترحمن خالل برنامج 
مارزانو ألبعاد التعلم، وذلك من أجل إكساب المتعلم مهارات نقدیة نموذج  وهو
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صقل هذه نحو تعلم ذى معنى یمكنه من الحصول على معرفة متكاملة تتیح له 
  المعرفة وتعمیقها والحفاظ علیها وتنمیتها.

محاولـة لإلجابـة عـن التسـاؤل  ىفـ ىوعلى مـا تقـدم فقـد جـاء البحـث التـال
  :ىالرئیس اآلت
م لمارزانو فى تنمیة رح القائم على نموذج أبعاد التعلالبرنامج المقت ما فاعلیة

  مهارات التفكیر الناقد لدى أطفال الروضة.
  :أهداف البحث

  :اآلتى لتحقق الھدفیراتھا بمتغ دراسةال ھذه ءتجا
باستخدام برنامج مقترح  لدى أطفال الروضة، مهارات التفكیر الناقدتنمیة  -

 م لمارزانو.فى بنائه على نموذج أبعاد التعل یعتمد
  :أهمیة البحث

  تنبثق أهمیة البحث والحاجة إلیه فى النقاط التالیة:
األبحاث التربویة  ىیأخذ مكان الصدارة ف ىالذ ناقدأهمیة موضوع التفكیر ال ــ ١

فاستثمار  ،أطلق علیه قرن المبدعین ىالقرن الحادي والعشرین الذى فـ
أصبح هاجس المجتمعات اإلنسانیة لتحقیق التقدم  ناقدال مهـارات التفكیـر

  .والتطور
ال تطویر برامج ریاض األطف ىهم فسیتوصل إلیها البحث قد تس ىالنتائج الت  ــــ٢

 ىوالعلم ناقدمهارات التفكیر ال ىتنم ىغنائها باألنشطة العلمیة التاخالل  من
  طفل الروضة. لدى

 لألطفال بعیدًا عـن التفـسیرات ناقدالتفكیر ال ىتنم ىأهمیة األنشطة العلمیة الت . ٣
  غیر المنطقیة والعلمیة للظواهر المحیطة بهم.

 مجـاالت ىذجا إلعداد أنشطة أخرى ف. إن برنامج األنشطة العلمیة قد یكون نمو ٤
  مرحلة ریاض األطفال. ىلألطفال ف ناقدتنمیة التفكیر ال ىهم فمختلفة قد تس

فر له اتتو  نموذج أبعاد التعلم لمارزانو،قدم برنامجا مقترحا باستخدام ی  .٥
بعض  أطفال مرحلة ریاض األطفال األسالیب العلمیة الالزمة إلكساب

  .دمهارات التفكیر الناق
  حدود البحث:

  :اقتصر البحث على ما یأتي
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  :الحد الموضوعى
التـى أجمـع المحكمـین علـى مناسـبة تنمیتهـا  قیاس بعض مهارات التفكیر الناقد -

الــربط وخلــق صــورة عقلیــة لكــل معلومــة، تحدیــد التناقضــات،  لطفــل الروضــة:
التصــــنیف، بنــــاء األدلــــة الداعمــــة، تحدیــــد الرؤیــــة الشخصــــیة، التحلیــــل، حــــل 

شـــكالت، اســـتخراج خطـــأ، جمـــع المعلومـــات المرتبطـــة بالموضـــوع، التفكیـــر الم
 .االبداعى)
  :الحد المكانى

  بمدینة الریاض. جنوب) ١٧شرق، و٤٧شمال، و ١٤و ،غرب ٧٣( روضات -
  :الحد البشرى

وقـد بلـغ عـددهم  الریـاض سنوات بمدینـة ٦-٥عینة من أطفال المستوى الثانى  -
، مقســمة إلــى مجمــوعتین ، مجموعــة  طفــًال وطفلــة مــن روضــات حكومیــة ٥٧

 ).٢٨) ومجموعه ضابطة بلغ عددها (٢٩تجریبیة وبلغ عددها (
   :مصطلحات البحث

  البرنامج المقترح:
على أنه وسیلة إلحداث تعلم  اهذا البحث إجرائیً البرنامج المقترح فى ویعرف 

بأنفسهم إلتاحة فرصة للمتعلمین لبناء معارفهم ى أو تربو  ىمن خالل نموذج تدریس
 التفكیر الناقد واشتملت هذه المهارات على كل منمن مهارات بعض وٕاكسابهم 

(الربط وخلق صورة عقلیة لكل معلومة، تحدید التناقضات، التصنیف، بناء األدلة 
الداعمة، تحدید الرؤیة الشخصیة، التحلیل، حل المشكالت، استخراج خطأ، جمع 

ضوء التفاعل بین  ىف وُبنى االبداعى) ، المعلومات المرتبطة بالموضوع، التفكیر
مارزانو، الذى یعمل على تعدیل وتغییر شامل وعمیق  خمسة أبعاد حددها نموذج

لسلوك المتعلمین، وذلك من خالل استخدام استراتیجیات متعددة أشار إلیها مارزانو 
لم فى نموذجه، الذى یقوم على فلسفة بنائیة تفترض أن عملیة التعلم أساسها المتع

وما یحدث بداخله من تفاعالت، لیصبح أكثر قدرة على استثمار كل الطاقات 
  واإلمكانات الذاتیة استثماًرا إبداعًیا.

 :Dimensions of learning model نموذج أبعاد التعلم
 ىصف ىنموذج تدریس"بأنه  )٧:  ٢٠٠٠" (Marzano مارزانو" عرفهی 

أو تقویم أداء  ىمیم المنهج التعلیمیتضمن كیفیة التخطیط للدروس وتنفیذها وتص
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االتجاهات  :ىالتعلم وه ىویقوم النموذج على التفاعل بین خمسة أبعاد ف طفال،األ
 ،وتوسیع المعرفة وصقلها ،واكتساب المعرفة وتكاملها ،اإلیجابیة عن التعلم

  .واستخدام عادات العقل المنتجة ،معنى ىواستخدام المعرفة بشكل ذ
  : Critical thinking التفكیر الناقد

 المنطق محكومة بقواعد هادفة عقلیة عملیة بأنه )٢٠٠٨( ریان محمد یعّرفه 
التى  المعرفة تقییم فى الفرد تساعد المهارات من مجموعة على تقوم واالستدالل،

 عن بعیدة واضحة معاییر ضوء فى دقتها وموضوعیتها مدى وتحدید یوظفها
 النتائج دقیقة تدعم صحة وحجج مقنعة، وبراهین فیةكا أدلة تعتمد التحیز والذاتیة،

 ثم ومن والمواقف المعرفة أحكام على إلى للوصول المتوافرة األسباب ضوء فى
  .فى حیاته اإلنسان تواجه التى فعالة للمشكالت حلول إلى التوصل

تأملى  تفكیر :أنه على )٢٣١، ٢٠٠٧(، ومحمد بكریعرفه صالح محمد
المعرفیة  والعملیات االستراتیجیات مجموعة من یتضمن ذاتى تقییمى استداللى
 اآلراء بهدف تفحص واالستنتاج، والتقییم، والتحلیل، كالتفسیر، المتداخلة

 عند إلیها االستناد یتم التى والمفاهیم واالدعاءات والبراهین، واألدلة والمعتقدات
 العتبارا بعین األخذ مع قرار، صنع أو ما، مشكلة أو حل ما، حكم إصدار

  .اآلخرین وجهات نظر
بالدرجة الكلیة التى یحصل علیها تحدد مهارات التفكیر الناقد إجرائًیا  

طفل الروضة من خالل أدائة على األبعاد الفرعیة المكونة الختبار مهارات 
  وهى:  التفكیر الناقد لطفل الروضة

ساســیة ة األتحدیــد الفكــر : مهــارة خلــق صــورة عقلیــة لكــل معلومــةالــربط، مهــارة  -١
تكـوین صـورة عقلیـة لكـل معلومـة  التى تخص أو تـدور حـول الموضـوع، حیـث

ـــم یـــربط هـــذه الصـــور مـــع مـــا  یریـــد أن یســـترجعها بتخیـــل أصـــوات أو صـــور ث
  یواجهه من أسئلة أو تقویم.

تحدید التناقض بین فكرتین أو شیئین ال  مهارة تحدید التناقض بین المعلومات: -٢
نفـس الوقـت، وهـذا یعتمـد علـى مـا لـدى المـتعلم یمكن أن تكونا صـحیحتین فـى 

  من خلفیة معرفیة عن الموضوع.
مهـــارة التصـــنیف: القـــدرة علـــى تجمیـــع األشـــیاء وفًقـــا للتشـــابه واالخـــتالف فیمـــا   -٣

بینهمــا، حیــث تتضــمن كــل المجموعــة صــفات مشــتركة، تســاعد المــتعلم علــى 
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ء وعناصــرها تسـهیل عملیـة تخـزین المعلومـات واســترجاعها وفهـم طبیعـة األشـیا
 وخصائصها وتنمیة المفاهیم وتطویرها.

فهـم األحـداث وتفسـیرها، ومحاولـة ربـط  مهارة بنـاء األدلـة الداعمـة " التفسـیر" : -٤
ـــالظواهر مـــن أجـــل فهـــم العالقـــة بـــین الســـبب  األســـباب بالنتـــائج، والتعلـــیالت ب

 .والنتیجة
الحكــم  مهــارة تحدیــد الرؤیــة الشخصــیة تكــوین نظــرة شــمولیة عــن األشــیاء قبــل  -٥

علیهــــا، فینظــــرون أوًال لإلیجابیــــات (األفكــــار المفیــــدة)، ثــــم یحــــدد الســــلبیات ( 
 األفكار السیئة أو غیر مفیدة).

القــــدرة علــــى تطبیــــق التفكیــــر المنطقــــى فــــى جمــــع المعلومــــات  مهــــارة التحلیــــل: -٦
 ،كشـــف وتحدیــــد العالقـــات االســــتنتاجیة المقصــــودة والحقیقیـــة بــــین العبــــاراتوال

شــــكالت والمفــــاهیم المعقــــدة وتفكیكهــــا وترتیبهــــا ترتیًبــــا دقیًقــــا وابتكــــار حلــــول للم
 والتعبیر عنها وحلها.

مهارة حل المشكالت: التفكیر فى ما لدیه من معارف مكتسبة سابقة ومهارات   -٧
ــــه، وتكــــون  مــــن أجــــل االســــتجابة لمتطلبــــات موقــــف أو حــــدث لــــیس مــــألوف ل

الــذى یتضــمنه االســتجابة بمباشــرة عمــل مــا یســتهدف حــل الغمــوض أو اللــبس 
 الموقف.

 إســـتراتیجیةمراعــاة الدقـــة فـــى أعمالــه وذلـــك باســـتخدام مهــارة اســـتخراج الخطـــأ:  -٨
یكتب المعلم فى قمة النشاط أن هناك ثالث أخطاء على  أن(ثالثة قبلى) وهو 

ینتهـــى مـــن أداء النشـــاط قبـــل أن  العثـــور علیهـــا وال ههـــذه الصـــفحة ومـــن واجبـــ
 .یراجع ثالث مرات على األقل

المالحظة واالنتباه وتحرى الدقة،  ة جمع المعلومات المرتبطة بالموضوع:مهار   -٩
 والتوصل إلى استنتاجات جدیدة بسهولة وییسر.

مهارة التفكیر االبتكارى، تولید األفكار الجدیدة وغیر المألوفة، وكذلك القدرة على  - ١٠
  إیجاد حلول جدیدة للمشكالت بصورة جذریة

   :فروض البحث
 تیة:فروض اآلال تبار صحةحاول البحث اخ
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أطفال المجموعتین التجریبیة درجات  ىا بین متوسطیوجد فرق دال إحصائیً  -
الناقد لصالح المجموعة لمقیاس التفكیر  فى التطبیق البعدى والضابطة
   التجریبیة.

یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسطي درجات أطفال المجموعة التجریبیة في  -
 لمقیاس التفكیر الناقد لصالح التطبیق البعدي. التطبیقین القبلي والبعدي

ال یوجد فرق دال احصائیا بین متوسطي درجات أطفال المجموعة الضابطة  -
  في التطبیقین القبلي والبعدي. 

  :منهج البحث
 التجریبیة والضابطة، تینالمجموع ىذى تجریبال شبه تناول البحث المنهج

قائم على نموذج أبعاد التعلم قترح الالم برنامجال فاعلیةوذلك للتأكد من مدى 
  التفكیر الناقد لدى طفل الروضة.تنمیة مهارات  ىلمارزانو ف

  :متغیرات البحث
  ى:متغیرات البحث فیما یل حددتت

  : Independent Variable )ىالتجریبالمتغیر المستقل (ـ  ١
تعلم بعاد الأقائم على توصیف استخدام نموذج المقترح ال برنامجال ىتمثل ف

لمهارات اتحسین  ىبناء تصور للتعلم وكیفیة حدوثه ف ىصممه مارزانو ف ىالذ
  . )ى(یجمع بین النظریة والتطبیق المنهجالنقدیة ألطفال الروضة 

   :Dependent Variableالتابعة  المتغیراتـ  ٢
فى مجموعة من األنشطة العلمیة المتنوعة  التفكیر الناقد المتضمنة مهارات -

  .لطفل الروضةالمقدمة 
 ، والمواد التعلیمیة: أدوات البحث

  ى:تمثلت أدوات البحث ف
  :تعلیمیةال موادـ ال١

مقترح باستخدام نموذج أبعاد برنامج  ىف مادة المعالجة التجریبیة تمثلتـ  أ 
  التعلم لمارزانو.

ثناء أو  ودورة قبل المقترح برنامجاللیل للمعلم یوضح كیفیة التعامل مع ب ـــ د 
  .(إعداد الباحثة). د التعلموبع

بها خالل  ونیقوم ىالت مهامتضم مجموعة من ال لألطفالأوراق عمل ج ــــ  
  (إعداد الباحثة). نامج المقترحالبر 
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  القیاس: أدواتـ ٢
   .إعداد الباحثة)مهارات التفكیر الناقد (مقیاس 

  :إجراءات البحث
  .مهارات التفكیر الناقد وأطر نظریة فى مجال سابقة دراساتـ االطالع على  ١
 :لألسس اآلتیة إعداد البرنامج المقترح وفقاً ـ  ٢

یسعى البرنامج المقترح  ىتحدید األهداف التربویة العامة واإلجرائیة التـــــ 
 ا.لتحقیقه

ــ  ــ واألنشطة والطرق والوسائل واألسالیب المستخدمة فى  تحدید محتوى البرنامجـ
والوصول  محكمین لبیان صالحیته للتطبیقن العدد م لىع اوعرضهتقدیمه 
  . النهائیة للصورة

  لمساعدته على تنفیذ نموذج أبعاد التعلم. دلیل المعلم ـ إعداد٣
 وعرضها علىمهارات التفكیر الناقد مقیاس  فىوالمتمثلة  قیاسإعداد أدوات الـ ٤

  .اهوٕاجراء التعدیالت المناسبة للوصول للصورة النهائیة ل المحكمین عدد من
وهي  أطفال الروضات الحكومیة بمدینة الریاض، البحث من ةاختیار مجموعـ ٥

جنوب)، ثم تقسیمها إلى  ١٧شرق، و٤٧شمال، و ١٤و ،غرب ٧٣(
 .مجموعتین إحداهما ضابطة واألخرى تجریبیة

   ًا.البحث قبلیً  تىعلى أفراد مجموعالقیاس تطبیق أدوات  ـ٦
التجریبیة، فى حین تدرس المجموعة  وعةمجمالتنفیذ البرنامج المقترح على  ـ٧

 الضابطة بالطریقة المعتادة.
  البحث.تى التقویم على مجموع اةألد ىإجراء التطبیق البعدـ ٨
  مهارات التفكیر الناقد. مقیاس بإجراء المعالجة اإلحصائیة الخاصة ـ ٩

 . تحلیل البیانات للتوصل إلى النتائج وتفسیرها ومناقشتهاـ  ١٠
ما توصل إلیه البحث من  ى ضوءالتوصیات والبحوث المقترحة ف تقدیمـ  ١١

  نتائج.
  :اإلطار النظرى
  :مقدمة

یحتل التعلیم مرتبة متقدمة فى قائمة مقومات التقدم، وهذا یعطى أهمیة كبیرة  
لالهتمام بنوعیـة التعلـیم ومعـاییره وأهدافـه، والشـئ المؤكـد هنـا أن التعلـیم الـذى یقـود 
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علیم یقود إلى التفكیر، حتى یتم الخروج من نطاق الشعوب التى قاطرة التقدم، هو ت
تفكــر تفكیــًرا اســتهالكًیا إلـــى شــعوب تفكــر تفكًیــرا منتًجـــا یعتمــد علــى القیــادة ولـــیس 

  .)١٩٧: ٢٠٠٥(أحمد النجدي وآخرون، التبعیة 
من بـین النمـاذج التعلیمیـة التـى تهـدف إلـى تحقیـق أهـداف التـدریس وتسـهم  

ر واالهتمام بجمیع الجوانـب العقلیـة واالجتماعیـة والوجدانیـة للطفـل، فى تنمیة التفكی
نموذج مـارزانو" ألبعـاد الـتعلم" وهـو نمـوذج للتـدریس الصـفى یتضـمن عـدة خطـوات 
اجرائیـة متتابعـة تركــز علـى التفاعـل بــین خمـس أنمـاط للتفكیــر، متمثلـة فـى التفكیــر 

الــتعلم واكتســاب المعرفــة المتضــمن فــى كــل اإلدراكــات واالتجاهــات االیجابیــة عــن 
وتكاملها، وتوسیع المعرفة وصقلها، واستخدام المعرفة بشـكل ذى معنـى، باإلضـافة 
ـــــتعلم وتســـــهم فـــــى نجاحـــــه  إلـــــى العـــــادات العقلیـــــة المنتجـــــة التـــــى تحـــــدث خـــــالل ال

)Daridson & worsham,1992:8.(  
   :مالتعل ألبعاد مارزانو نموذج -ألولا محورال

 Marzano,s Dimensions Of Learning Mode   
 التربویة األبحاث بمراجعة هئوزمال  Marzanoمارزانو قیام نتیجة 
 جریتأ والتى والتقویم، والقیاس والمناهج المعرفى النفس علم مجاالت فى وخاصة

 تعلیمى إطار إلى توصل والتفكیر، العلم عملیات حول عاًما ثالثین مدار على
 التفكیر من نوع یمثل منها كل ئیسةر  فئات خمس فى التعلم مخرجات لتنظیم

 واستهدف التعلم، أبعاد نموذج اإلطار هذا على وأطلق التعلم، لنجاح ضرورى
 والنتائج المتواصلة الجهود خالصة للمعلم یقدم أن األبعاد هذه تحدید من مارزانو

 وما حالًیا، والمستخدمة الفعلیة التدریس وطرق األسالیب مجال فى المتراكمة
 تصنیفى تنظیم فى األفكار وبناء التعلم كیفیة عن والنظریات األبحاث هاستخلصت

  .)Marzano, 1993: 2( والتعلم التعلیم لعملیات متدرج
 التعلیمیـة، الوحـدات وتخطـیط لبنـاء أساًسـایعد نموذج مارزانو ألبعاد الـتعلم  

 تخبـــرا متضـــمًنا الثانویـــة، المرحلـــة نهایـــة حتـــى األطفـــال ریـــاض مرحلـــة مـــن بـــدًءا
 كـلْ  خاللـه مـن ینمـو ومثمـر نشـط تعلیمـى منـاخ لخلـق المعلمـون بهـا یقـوم وتجـارب

 روبـرت( التعلیمیـة للعملیة المنشودة األهداف أفضل تحقیق نحو والمتعلم المعلم من
  .)١٤: ١٩٩٩ مارزانو،
نو از مـــوذج مـــار نأن ً ) ٢٠١١( ریـــمـــد خحم ،اهللا ل عبـــدطـــالأشـــارت دراســـة  

ربویــة توتكمــن أهمیتــه ال ،م األداءیالبیئــة التعلیمیــة وتقــو و  رةبــخللتنظــیم ا مثــل مــدخالی
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منـتج مـن لر وعـادات العقـل ایـتنمیة التفكى ف ىموذج التعلیمنإمكانیة استخدام ال ىف
ر یــمناقشـة والتفكلا حثـه علــىتو  مــتعلمتـدعم ال ىل تنظــیم بیئـة الــتعلم النشـطة التــخـال

 معرفةلا من تكامل االقً طوالتواصل مع اآلخرین، كما یركز على تخطیط التدریس ان
للتساؤل والبحث  متعلمال رتستثی ىمواقف التعلیمیة التلمفاهیمیة واإلجرائیة، وبناء الا

، فیمـــا یتوصـــل إلیـــه مـــن نتـــائج وحلـــول والتجریـــب للبحـــث عـــن الدقـــة ستقصـــاءواال
 نطأ والتكـرار، والتكامـل بـیلخمحاولة والر على ایأثناء العمل والتفك متعلموتشجیع ال

  .مواقف عملیة ىف حیاة الطالب وتوظیفها ىوتطبیقاتها ف رفةمعلا
 :التعلم لمارزانو بعادنموذج أ مفهوم §

 وهـو بالتـدریس یتعلـق فیمـا القـرار واتخـاذ للتخطـیط تكـاملي إطار: بأنه یعرف 
 عدد فى بالفعل الموجودة التدریس استراتیجیات استخدام یتضمن أنه بمعنى تكاملى

 معیًنـا نوًعا یدعم المعلم به یقوم فعل كل أن یفترض فهو ذاوله الشائعة البرامج من
 والوجدانیــة المعرفیــة اإلمكانــات تنمیــة خــالل مــن وذلــك المتعلمــین لــدى التفكیــر مــن
 الفرد كفاءة یرفع مما وصریحة مباشرة بصورة عملیات شكل على تدریسها یتم التى
 فــى یواجهــه فیمــا رارالقــ اتخــاذ علــى قدرتــه مــن ویزیــد وفهمهــا المعرفــة اكتســاب فــى

: ١٩٩٧ مـــارزانو، روبـــرت( وخارجهـــا التعلیمیـــة المؤسســـة حـــدود داخـــل الیومیـــة حیاتـــه
١٠٦.( 

 علـى یعتمد یاتعلیم اإطارً  التعلم أبعاد )١٢١: ٢٠٠٧(" حسنین إیمان" وتعتبر 
ـــم لیســـاعد صـــمم الـــتعلم عـــن العلمیـــة للبحـــوث نتیجـــة فراتـــو  مـــا أفضـــل  علـــى المعل

 علـــى قـــادًرا المـــتعلم لیصـــبح أفضـــل نحـــو علـــى والـــتعلم یمـــى،التعل للمـــنهج التخطـــیط
ـــا، الدراســـة علـــى وتشـــجیعه بنفســـه التفكیـــر  إلیـــه یتوصـــل قـــد مـــا نتـــائج وتحلیـــل ذاتًی
  .المتعلم

 افتراضــات عــدة علــى )٥: ١٩٩٨ وآخــرون، مــارزانو روبــرت( نمــوذج ویرتكــز
  : أساسیة

  .علمالت حدوث كیفیة عن نعرفه ما أفضل التعلیم یعكس أن ینبغى •
 تصـنیفها یمكـن المتفاعلـة الفكریـة العملیـات مـن معقـد نظـام نتیجـة الـتعلم یحدث •

  .التفكیر من أنواع خمسة فى
 بخبراتــه مرتبطــة ةیــحقیق ومشــكالت بمهــام المــتعلم مــرور خــالل مــن الفعــال الــتعلم یــتم •

 .الحیاتیة



 ٢٠١٩/ ینایر ١ج–العدد األول العلوم التربویة/ 
  
 

  

٩٥

 ةالثانویـ المرحلـة نهایـة إلـى األطفـال ریـاض من التعلیم منهج یتضمن أن ینبغى •
 الرفیـــع المســتوى ذات العقلیــة والعــادات واالدراكـــات لالتجاهــات صــریًحا تدریًســا

 .التعلم تیسر التى
 أحــدهما التعلــیم مــن األقــل علــى یــزینمتم نمطــین للتعلــیم الشــامل المــدخلیضــم  •

 . المتعلم قبل من أكبر بدرجة موجه واألخر المعلم قبل من أكبر بدرجة موجه
 االســــتدالل وعلــــى للمعرفــــة المتعلمــــین اســــتخدام علــــى التقــــویم یركــــز أن ینبغــــى •

 .المستوى منخفضة معلومات استرجاع على تركیزه من أكثر المركب
 :التعلم ألبعاد مارزانو نموذج أهمیة §

إلـــى أن العدیـــد مـــن التربـــویین  )٦٥: ٢٠٠٧(" محمـــد نـــتب يأمـــان" أشـــارت  
 أىجعًیا وأهداًفا تسعى إطاًرا مر  ارهیرون أن نموذج مارزانو ألبعاد التعلم یمكن اعتب

أى محتـوى دراسـى، أو أى مسـتوى تعلیمـى، حیـث  وفـىوحدة دراسیة إلـى تحقیقهـا، 
القاعـدة أو الخلفیـة أو الوسـط  علممن نموذج أبعـاد الـت مسیمثل البعدان األول والخا

 ىلــدور االنفعــاالت والمشــاعر فــ لــهعــدم إغفا مــعوالبیئــة التــى یحــدث فیهــا الــتعلم، 
داخل العقل، وأهمیة االنتباه فى  نمووقابلیة التعلم لل للعقل،المعرفى تنظیم المحتوى 

خـرائط علـى شـبكة األعصـاب بـالمخ  رسـم علـىمواقـف الـتعلم وفـى مسـاعدة الـذاكرة 
كفایتهـا علـى جـودة عملیـات الـتعلم، وعلـى القـدرة علـى  تتوقفخرائط العقل)، التى (

معنى، وربط ما تم تعلمه بالسابق االحتفاظ باالنتباه طوال مواقف التعلم، ووضوح ال
لدى المـتعلم، وأیًضـا علـى عملیـات التحلیـل والتطبیـق والتصـنیف والتركیـب التـى تـم 

ونظـام مـن  ثیراتمن الم قدرممارستها أثناء تعلم المحتوى، وعلى حاجة العقل إلى 
یعــالج كــل هــذه األمــور  تعلمونمــوذج أبعــاد الــ ،التغذیــة الراجعــة لكــى یحــدث الــتعلم

  لیة.بفاع
 :نموذج مارزانو ألبعاد التعلم فلسفة §

"  بیاجیــه" أفكــار مــن انطلقــت التــى البنائیــة الفلســفة إلــى النمــوذج هــذا یســتند
 تعلـم أى أن تـرى كمـا الجدیـد، الـتعلم لحـدوث شـرط السـابقة المعرفـة أن على وتؤكد
 معلومـة أى المـتعلم یبنى حیث المتعلم، جانب من نشط عقل بمجهود یتشكل جدید
 قبـل من ذاتًیا ُیبنى المعنى أن ترى كما السابقة، وخبراته معارفه أساس على دةجدی

 أن مـارزانو ویرى المتعلم، إلى المعلم من نقله یتم وال نفسه للمتعلم المعرفى الجهاز
 تمـس مهمـة أو مشـكلة یواجـه عنـدما الفـرد بـه یقـوم مسـتمًرا نشاًطا بمثابة ُیعد التعلم



  فاعلیة برنامج مقترح قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو 
 فى تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى طفل الروضة

  

٩٦

 هـــذه حـــل إلـــى الوصـــول ســـبیل فـــى مثـــاًبرا تجعلـــه ذاتیـــة طاقـــة لدیـــه فتتولـــد حیاتـــه،
  .)٢٣٨: ٢٠٠٧محمود، ویوسف میشیل، رغده( المهمة تلك نجازإ و  المشكلة

 واســـــتخدام للمـــــواد العمیـــــق لالســـــتیعاب المتعلمـــــین اهتمـــــام توجـــــه فالبنائیـــــة
 فــالمتعلمین ذلــك وعلــى معنــى، ذى تعلــم إلــى تــؤدى التــى والمــداخل االســتراتیجیات

 بالحیـاة المعرفـة وتطبیـق اآلخـرین مـع التفاعـل مثل االستراتیجیات یفبتوظ یقومون
  .Wallace, et al)  , 998 :2003 ( الحقیقیة الیومیة

 نقــل أنـه علـى التـدریس إلـى النظـر یمكنـه ال البنـائى الـتعلم بنیـة فـى المعلـمو  
 الحكــیم بــدور البنــائى المعلــم یقــوم وال جاهــل، أخــر إلــى متنــور شــخص مــن للمعرفــة

 بفــرص المتعلمــین یــزود الــذى الموجــه أو المرشــد بــدور یقــوم ولكنــه المســرح، لــىع
 یراعـى وأن فالبـد سـابقة، معرفـة علـى قائًمـا التعلم كان وٕاذا الحالى، فهمهم الختبار

 وبــین للمتعلمــین الحــالى الفهــم بــین االخــتالف تســتغل تعلیمیــة بیئــة تــوفیر المعلمــون
 والتــى التعلیمیــة البیئــة هــذه مواصــفات ومــن لهــا، یتعرضــون التــى الجدیــدة الخبــرات

 فضــًال  الــتعلم، بیئــات علــى التركیــز إلــى المعلــم علــى التركیــز مــن التحــول فــى تســهم
  :اآلتى فى ونوجزها واالستقصاء الناقد التفكیر تدعیم عن

  .التنافسى التعلم ال التعاونى، التعلم تدعیم •
 داخـــل زمالئـــه مـــع هتفاوضـــ عنـــد معـــدلها وفـــى تعلمـــه عملیـــة فـــى المـــتعلم تحكـــم •

  .الفصل
 مــا المـتعلم فیهــا یطبـق الفعلــى العـالم بمشــكالت تـرتبط حقیقیــة تعلـم بیئــات تقـدیم •

  .تعلمه
  .لواقعتحاكى ا Multipe- representations متعددة تمثیلیات توفیر •
  .سردها إعادةعن طریق  المعرفة بناء على التأكید •
 ترتكــز التـى البنائیـة، الـتعلم اتببیئـ مسـبًقا المحـددة التدریسـیة الخطـوات اسـتبدال •

  .واالبتكار المرونه على
ن حس( االجتماعى التفاوض ظل فى المعرفة بناء فى التعاون تدعم البنائیة التعلم بیئة •

  ). ١٧٠: ٢٠٠٣ الحمید، عبد وكمال یتونز 
  :مارزانو نموذج فى التعلم أبعاد أنواع §

 علـى ترتكـز للتعلـیم نظریـة صـیاغة النمـوذج هذا فى وزمالؤه مارزانو حاول 
 هـذه ترجمـة ثـم والـتعلم، التعلـیم مجـال فـى المتاحـة األبحـاث أفضل إلیه توصلت ما



 ٢٠١٩/ ینایر ١ج–العدد األول العلوم التربویة/ 
  
 

  

٩٧

 وتقــویم المــنهج وتنفیــذ بتصــمیم مباشــرة یتصــل صــفى تدریســى نمــوذج إلــى النظریــة
 معیًنــا نوًعــا یعـزز المعلــم بــه یقـوم فعــل كــل أن النمـوذج هــذا ویفتــرض ،المـتعلم أداء
 علمالمــت ســهاعــن حقیقــة معینــة در  علــمالم ألفمــثًال: إذا ســ ،لمالتفكیــر لــدى المــتع مــن

 بالتــذكر،المعلــم) یعطــى مؤشــًرا للمــتعلم بالفعــل العقلــى الخــاص  ســؤالفهــذا الفعــل (
الواردة فـى مقـال، فسـلوك المعلـم مؤشـر  علوماتأن یقیم الم علموٕاذا سأل المعلم المت

 لمعلمفكیــر التقــویمى، فــاالت وهــوالمــتعلم  مــنمــن التفكیــر المطلــوب  خــرعلــى نــوع آ
المباشـر ألنمـاط معینـة مـن التفكیـر، وٕاذا أراد المعلـم غیر  المباشر أو بسلوكهیوجه 

 اطأنمـ رةالموجـه نحـو إثـا لسـلوكهأن یخطـط  فعلیـهالمعرفـى للمـتعلم  اءباألد رتقاءاال
   Marzano, 1991: 39).(مینمعینة من تفكیرالمتعل

 فـــى تحـــدث الـــتعلم أشـــكال جمیـــع أن لمالـــتع ألبعـــاد مـــارزانو نمـــوذج ویفتـــرض 
 أن إمــا التــى )األول البعــد( الــتعلم عــن االیجابیــة واالدراكــات االتجاهــات مــن إطــار
 العـــادات المـــتعلم اســـتخدام بمـــدى یتـــأثر الـــتعلم فـــإن وكـــذلك تكفـــه، أو الـــتعلم تنمـــى

 اكتســاب مــع تنــاغم فــى یعمــالن البعــدان وهــذان ،)الخــامس البعــد( المنتجــة العقلیــة
 ویسـتخدمها ،)الثالـث البعد( وینقیها یوسعها بحیث ،)الثانى البعد( وتكاملها رفةالمع

  . )٢٦١: ١٩٩٨ وآخرون، مارزانو() الرابع البعد( معنى اذ استخداًما
ـــا ومـــن   الـــتعلم عملیـــة أن )Marzano, 1992: 4( مـــارزانو افتـــرض هن
 وهـــذه" لمالـــتع أبعـــاد"  أســـماها التفكیـــر مـــن أنمـــاط خمســـة تفاعـــل وتتطلـــب تتضـــمن
 بالترتیــب المــتعلم بهــا یمــر التــى التفكیــر أبعــاد ســاللة أو نــواتج هــى الخمســة األبعــاد
 الخمســة، األبعــاد وهــذه الــتعلم، خــالل العقــل یعمــل كیــف توضــح والتــى تعلمــه أثنــاء
  :یلى كما هى

 Positive Attitudes Toward:التعلم نحو یجابیةاإل االتجاهات -األول البعد
Learning   

 Acquisition and Integration of: المعرفـة وتكامـل اكتسـاب -الثـانى البعد
Knowledge  

 Extending And Refining: وصـــقلها المعرفـــة تعمیـــق -الثالـــث البعـــد
Knowledge  

    Using Knowledge Meaningfully :المعنى وذ االستخدام -الرابع البعد
  Productive Habits of Mind: المنتجة العقلیة العادات -الخامس البعد



  فاعلیة برنامج مقترح قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو 
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٩٨

 فعلــه المعلــم علــى یجــب ومــا األبعــاد هــذه مــن بعــد لكــل شــرح یلــى وفیمــا
  :األبعاد هذه من بعد كل لتحقیق

  :التعلم نحو یجابیةاإل االتجاهات -األول البعد
Positive Attitudes Toward Learning   

 عن األول اهتمامهم یكون أن یندر الدراسى الصف في نو المتعلم یدخل حین
 تكـــون عقـــولهم فـــى األولویـــة أن ذلـــك الصـــف؛ فـــى یدرســـونها التـــى الفعلیـــة مـــادةال

 یعــالج لــم وٕاذا مــنهم، المــدرس یتوقعــه ومــا بالصــف والشــعور باإلحســاس الهتمــامهم
 بهـــا النشـــغالهم انتبـــاههم یتشـــتت ســـوف المتعلمـــین فـــإن االهتمامـــات هـــذه المـــدرس
  .)٢٨: ٢٠٠٠ مارزانو،( ذلك من تعلمهم یعانى وسوف

 نأساســی املینعـ )Marzano,et al, 1997:11( هؤ وزمـال مـارزانو حـدد اوهنـ
  :وهما التعلم نحو اإلیجابیة دراكاتواإل االتجاهات تنمیة فى مراعاتهما یجب

  :Learning Climate التعلم مناخ -
 الجیــد الــتعلم فمنــاخ كبیــر، بشــكل المــتعلم علــى التعلیمــى المنــاخ یــؤثر حیــث

 ووســائل وأســالیب ومنــاهج دراســى وفصــل المــتعلم وأقــران معلــم علــى یشــتمل الــذى
 شـعورو  الـتعلم، عملیـة نحـو المـتعلم اتجاهـات فـى یجـابىإ تأثیر لها سیكون تعلیمیة

 بالراحــة وٕاحساســهم إدراكهــم ومــدى وأقــرانهم، معلمــیهم مــن نو مقبولــ بــأنهم المتعلمــین
  .)٨٠ ،٢٠٠٩ محمد، مدحت( التعلم نحو إیجابًیا اتجاًها لدیهم یولد والنظام

  : Classroom Tasks الصفیة المهام -
ـــد التعـــاونى الـــتعلم ألســـلوب المعلـــم اســـتخدام أن مـــارزانو یـــرى  تقبـــل مـــن یزی
 الجماعة دینامیكیة ألن الصفیة؛ للمهام إنجازهم وسرعة البعض لبعضهم المتعلمین
 صــالح، خالــد( داخلهــا والعمــل الجماعــة نحــو واتجاًهــا شــعوًرا لــدیهم تولــد والتعــاون
٤٢١: ٢٠٠١.(  
  :المعرفة وتكامل اكتساب -الثانى البعد

 Acquisition and Integration of Knowledge  
 بینهـا التكامـل وتحقیـق الجدیدة المعرفة اكتساب على المتعلمین مساعدة إن 

 ینبغى ذلكلو  التعلم، جوانب من مهم جانب بها واالحتفاظ قبل من یعرفونه ما وبین
 المعرفـــة ربـــط علـــى المتعلمـــین تســـاعد التـــى تراتیجیةاإلســـ یســـتخدم أن المعلـــم علـــى
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 مـن جـزًءا جعلهـا ثـم تشـكیلها، أو المعلومـات تلـك وتنظـیم السابقة، بالمعرفة الجدیدة
  .)Marzano, et.al, 1993:8( المدى طویلة الذاكرة

 علــــى المتعلمــــین لمســــاعدة أساســــیتین فئتــــین إلــــى المعرفــــة العلمــــاء ویقســــم 
 )Marzano et al, 2000: 102( تـانالفئ انوهاتـ كاملهـات وتحقیق المعرفة اكتساب

  :هما
   Declarative Knowledge :المعرفة التقریریة -أوالً 

 مـن معینـة معلومـة خصـائص استدعاء المتعلم من تتطلب التى المعرفة هى
 تلـــك لتكــون الـــبعض بعضــها مـــع تجتمــع أجـــزاء تتضــمن المعلومـــات وهــذه الــذاكرة،
 أى( الدیمقراطیة خصائص یستدعى المتعلم فإن یمقراطیة،الد مفهوم: مثل المعلومة

) لـــخإ..الفـــرد مقابـــل الجماعـــة تتخـــذها والقـــرارات ،اواحـــدً  اصـــوتً  الواحـــد للشـــخص أن
  ).٣٧: ١٩٩٨ مارزانو،(
 :constructing meaning المعنى بناء ـ

 المعلومــات لتفســیر الموضــوع عــن مســبًقا یعرفــه مــا المــتعلم یســتخدم وفیهــا 
: منهـــا المعنـــى بنـــاء فـــى تســـاعد التـــى االســـتراتیجیات مـــن العدیـــد وهنـــاك الجدیـــدة،
 من تتطلب حیث k.w.L وٕاستراتیجیة التبادلى، التدریس المماثلة، الذهنى، العصف
 یـود ومـا ،What he knows الموضوع عن فعالً  یعرفه ما بتحدید یقوم أن المتعلم
 الموضـوع عـن هتعلمـ ومـا ،What he wants to know الموضـوع عـن معرفتـه

What he learned، بنـــاء فــى للمــتعلم نشــًطا دوًرا اإلســتراتیجیة هــذه وتتضــمن 
  .الجدیدة للمعلومات المعنى

  : Organizing Knowledgeالمعرفة تنظیم ـ 
 المعلومــات مــن المختلفــة األنــواع بــین زالتمییــ المعلومــات تنظــیم ویتضــمن 
 المفـــاهیم، الحلـــول، المشـــاكل، ،األســـباب شـــبكة الســـیاق، الحقـــائق،( للـــدرس المهمـــة

 أكثـــر تكـــون أن ویحتمـــل الفعـــال، الـــتعلم أســـاس التمییـــزات بهـــذه والقیـــام ،)والمبـــادئ
  :هى المعرفة تنظیم على المتعلمین لمساعدة وضوًحا االستراتیجیات

 أو مكتوبـــة نصــوص شــكل عــادة وتتخـــذ :المتقدمــة المنظمــات اســتخدام •
 قبـل للمتعلمـین تقـدم أسـئلة أو یـةبیان رسـومو  متحركـة، وأ ثابتـه صور شكل
 .الموضوع دراسة
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 النماذج استخدام فى ذلك ویتمثل :والرمزیة الفیزیقیة التمثیالت استخدام •
 والفیزیائیـــة الریاضـــیة المعـــادالت وكـــذلك ،)فیزیقیـــة تمثـــیالت( والمجســـمات

 ).رمزیة تمثیالت(
 :یلى كما وهى التنظیمة األنماط استخدام •

ــ   أو بأشــخاص المتصــلة الخصــائص أو الحقــائق تنظــیم :وصــفیة أنمــاط ـ
  .أشیاء أو أماكن

  حیث تنظم الوقائع فى ترتیب زمنى محدد. أنماط التتابع:.  
حیث تنظم المعلومات فى صورة مشكلة محـددة  أنماط المشكلة/ الحل:.  

  وحلولها ممكنة.
وهى ترتبط بتنظیم الفئات العامة أو األشخاص  أنماط المفهوم:.  

  واألشیاء واألحداث.واألماكن 
  حیث تنظم المعلومات فى تعمیم تدعمه أمثلة. أنماط التعمیم:.  
حیـــث تـــنظم المعلومـــات فـــى شـــبكة تـــؤدى إلـــى نتیجـــة  أنمـــاط العملیـــة:.  

  معینة.
   Storing Knowledge :المعرفة تخزین ـ

 فــى المعلومــات اســتخدام مــن نــتمكن لكــى أنــه) ٧٨: ٢٠٠٠( مــارزانو ذكــر
 حـاالت فى الذاكرة فى واع نحو على نخزنها أن ینبغى یوم بعد یوًما الیومیة حیاتنا
 واسترجاع التذكر على نفسه لیساعد شیًئا یعمل أن المرء على أن یعنى وهذا ،كثیرة

 ةالحسی التصورات تستخدم التى تلك هى الذاكرة استراتیجیات أقوى وأن المعلومات،
  .المختلفة

 االسـتراتیجیات مـن مجموعـة )٦٠ -٥٧: ١٩٩٨( وآخـرون مـارزانو حـددوقد 
  :وهى المدى طویلة الذاكرة فى المعرفة تخزین على المتعلمین تساعد التى

 .والبدائل الرموز إستراتیجیة •
 .الربط إستراتیجیة •
 مثـــل: المعلومـــات لخـــزن اصـــطالحیة نظـــم أو أنســـاق عـــرض إســـتراتیجیة •

 .المألوف المكان نظامو  والصورة، العدد نظامو  السجع، طریقة
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  Procedural Knowledge اإلجرائیة المعرفة -ثانًیا
 قـد خطـوات فـى مرتبطة عملیات بعدة قیامه نتیجة المتعلم یكتسبها التى هى

  .)١٤: ٢٠٠٠ مارزانو،( خطیة غیر أو خطیة تكون
ــــ٧٢: ١٩٩٨( وآخـــرون مـــارزانو ویحـــدد ـــتم مراحـــل عـــدة) ٨٦ ـ  خاللهـــا مـــن ی

  :یلى فیما تتمثل اإلجرائیة المعرفة وتكامل اكتساب
   Constructing Procedural Knowledge اإلجرائیة المعرفة بناء ـ 

 إلـى للتوصـل إتباعها یجب التى والعملیات للخطوات نموذج بناء تعنى وهى
  :یلى ما النماذج هذه بناء فى المستخدمة الطرق ومن: وفهمها اإلجرائیة المعرفة

 ویســاعدهم المهــارة فهــم لــىع یســاعدهم بتمثیــل المــتعلم تزویــد وهــى: المماثلــة •
 .لإلجراءات مبدئى نموذج بناء على

 عــرض ثــم األفكــار عــن التعبیــر تعنـى وهــى :عــال بصــوت بــالتفكیر النمذجــة •
 .المهارة تنفیذ فى المتبعة لإلجراءت نموذج

 مســاعدة فــى وأقواهــا فاعلیــة الطــرق أكثــر مــن دتعــ :التــدفق بخــرائط النمذجــة •
 وتعنـى یتعلمونهـا، عملیـات أو لمهـارات ذجنمـا بنـاء أو تكـوین علـى المتعلمین

 فــى ویــتم ،والتكتیكــات لإلجــراءات بصــریة وتصــورات بتمثــیالت المــتعلم تزویــد
 إعـداد فـى المتعلمـین یبـدأ ثـم العملیـات أو بالمهـارات بیـان عـرض اإلجراء هذا

 :التالى الشكل فى كما الخطوات تفاعل لكیفیة بصرى تصور
 أو المهـارة نمـوذج یعزز المتعلم أن وتعنى :السرد وٕاعادة بالتسمیع النمذجه •

 أن ذلــك ومثــال فعــًال، أدائهــا ودون العقــل فــى الســرد إعــادة طریــق عــن العملیــة
ـــــة الخالیـــــا توضـــــح شـــــریحة إلعـــــداد المتضـــــمنة الخطـــــوات ســـــرد عیـــــدی  النباتی

 والواقـع ،العملیـة فـى جـزء بكـل قـومی هـوو  هنفسـ وبتصـور ،هعقلـ فـى بمراجعتها
 أو للمهـــارة األساســـى النمـــوذج تعزیـــز علـــى تســـاعد الســـرد وٕاعـــادة التســـمیع أن

 .العملیة
  : Shaping Procedural Knowledge اإلجرائیة المعرفة تشكیل ـ

 یعـــدل حیـــث اإلجرائیـــة الخبـــرة تنمیـــة فـــى جـــزء أهـــم اإلجرائیـــة المعرفـــة تشـــكل 
 المعلـم یوفرهـا التـى( العملیة أو للمهارة المبدئى النموذج المرحلة هذه فى المتعلمون

 ینفـع مـا علـى بـالعثور المرحلـة هـذه فـى المتعلمـون ویبـدأ) بأنفسـهم یتبنونهـا التى أو
 یضــیف بــأن مداخلــه أو طریقتــه المــتعلم یعــدل ســوف لــذلك واســتجابة ینفــع، ومــاال
 هـذا إلى المعلمین التفات عدم مثلوی ،" تشكیًال "  هذا ویسمى أخرى ویحذف أشیاء
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 فــى المتعلمــین إخفــاق أســباب مــن ارئیًســ اســببً  ئیــةاإلجرا المعرفــة تعلــم فــى الجانــب
 أنشــطة تخطــط أن ویجــب ،فعــاالً  اســتخداًما والعملیــات األساســیة المهــارات اســتخدام
  :لذلك المقترحات بعض یلى وفیما ،للتشكیل المخصصة الصف

(  العملیــة أو المهــارة فیهــا تســتخدم أن یمكــن التــى المختلفــة المواقــف توضــیح •
 فهــم علــى المتعلمــین لمســاعدة قــوى تعلیمــى أســلوب فهــو ،)الموجهــة الممارســة
 علـى المعلـم یشـرف أن المهم ومن المفاهیمى، المستوى عند اإلجرائیة المعرفة

 أو التباینــــات إلــــى ویــــوجههم العملیــــة أثنــــاء بــــبطء یتحركــــون وهــــم المتعلمــــین
 .العملیة أو المهارة فى مهمةال االختالفات

 .المهارة تشكیل مرحلة اءأثن األمثلة من قلیل عدد معالجة •
 .العملیة أو المهارة تعلم فى الشائعة األخطاء إبراز •
 .المتعلمین قبل من علیها والتدریب المهارة الستخدام متنوعة مواقف توفیر •

   Internalizing Procedural Knowledge اإلجرائیة المعرفة دماجإ ـ 
 والتى ،المعرفة دمج هى العملیة أو المهارة تعلم مراحل من األخیرة المرحلة 

 بســهولة یؤدیهــا أن عنــدها یســتطیع نقطــة المــتعلم یبلــغ حتــى المهــارة ممارســة تعنــى
 اســتخدام یتطلــب الــدمج أن بمعنــى ،)الــواعى التفكیــر مــن الكثیــر بــدون أى( نســبیة
 واع بضبط أو اللغة، تعلم أو السیارة كقیادة اتوماتیكى نحو على العملیة أو المهارة
  . نجالشطر  كلعبة

 Extending and Refining وصــقلها المعرفــة تعمیــق: الثالــث البعـد - ج
Knowledge   

 یعــاد وٕانمــا المــدى، طویلــة الــذاكرة فــى ســاكنة تبقــى ال المكتســبة المعرفــة إن 
 جدیــدة، تعلیمیــة مواقــف أو معلومــات أو خبــرات نتیجــة باســتمرار وتغییرهــا تنظیمهــا

  .(Marzano et al, 1997: 3) ،لها جدیدة لرؤیة التوصل إلى یؤدى بما
 وٕاذا اآللیــة أو لكمــالا درجــة إلـى نتعلمهــا حــین حتـى ثابتــة تبقــى ال فالمعرفـة 
 التعلم من البعد وهذا المعرفة، وننقى ونصقل نوسع فإننا التعلم، عملیة فى استمرینا

  ).٢٤: ١٩٩٩ ،مارزانو( الممیزة خصائصه له األخرى األبعاد شأن شأنه
 المعرفــــة لتعمیــــق التفكیــــر تســــتثیر عقلیــــة عملیــــات ثمــــانى مــــارزانو ویحــــدد 
  :وهى (Jones, 1997: 6-7) یذكرها كما وصقلها
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   :Comparing المقارنة ـ أ
 األمثلـــة ومـــن األشـــیاء، بـــین واالخـــتالف الشـــبه أوجـــه تحدیـــد تعنـــى عملیـــة 

ــــین التشــــابه أوجــــه مــــا: النشــــاط هــــذا فــــى المســــتخدمة  أوجــــه ومــــا األشــــیاء؟ هــــذه ب
  ف؟االختال

  :  Classifying التصنیف ـ ب
 خصـائص أسـاس علـى تعریفهـا یمكـن فئـات فـى األشیاء تجمیع عنىعملیة ت

  .معینة
  :Induction االستقراء ـ ج

 أو مالحظــات مــن معروفــة غیــر وتعمیمــات مبــادئ إلــى التوصــل عنــىعملیــة ت
  .تحلیالت
  :Deduction االستنباط ـ د

 وتعمیمــات مبــادئ مــن ســابًقا ةمعروفــ غیــر نتــائج إلــى التوصــل عنــىعملیــة ت
  .معروفة

  :Analyzing errors األخطاء تحلیل ـ هـ
 وعنــــد الفــــرد عنــــد التفكیــــر فــــى األخطــــاء وتمحــــیص تحدیــــد تعنــــىعملیــــة 

  .اآلخرین
  : Constructing Support المدعم الدلیل بناء ـ و

  .معینة معلومة وتأكید لتأیید األدلة من نظام بناء تعنىعملیة 
  : Abstracting التجرید ـ ز
 ویتمثل البیانات، أو المعلومات وراء العام النموذج أو الفكرة تحدید تعنىعملیة  
 الرموز أو البیانیة بالرسوم المعلومات تمثیل أو الرئیسة األفكار ستخالصا فى التجرید

  ).٥٠: ٢٠٠٠ مارزانو،(
  : Analyzing Perspectives النظر وجهة تحلیل ـ ح
  .التعلم موضوع حول الشخصیة الرؤیة تحدیدعملیة تعنى  

 التخطـیط عنـد اتخاذهمـا مـن البد أساسین قرارین )١٥٠: ٢٠٠٠( مارزانو حدد وقد
  : هما المعرفة لتعمیق

 وتعمقها؟ تنمیها أن ترید التى المعلومات ما •
  وتعمیقها؟ المعرفة لصقل تستخدمها سوف التى األنشطة ما •
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 علــى المتعلمــین لمســاعدة األســئلة إســتراتیجیة یســتخدم أن المعلــم ویســتطیع 
 خالـد( الثمانیـة األنشـطة نحـو إلیهم توجه التى األسئلة بتوجیه وذلك معرفتهم توسیع

  ).٤٢٣: ٢٠٠١ صالح،
  للمعرفة المعنى وذ االستخدام: الرابع البعد

 Meaningfully Using Knowledge  
 هــذه داماســتخ الهــدف بــل هــدًفا، لــیس وصــقلها للمعرفــة المــتعلم اكتســاب إن 
 بحیاتــه المرتبطــة المهــام بــبعض قیامــه عنــد لــه بالنســبة معنــى ذات بصــورة المعرفــة
  ).Mcrel, 2007: 2( ،الیومیة

 الـرئیس فالهـدف اسـتخدامها، نریـد ألننـا المعرفـة؛ نكتسـب أننا المنطقى فمن 
 الظــواهر لفهــم وظیفًیــا اســتخدامها بــل المعرفــة، وتنقــیح وتعمــیم اكتســاب مجــرد لــیس

  ).٨٧: ١٩٩٨ مارزانو،(. حیاتیة ومشكالت مواقف فى الستخدامها أو بها والتنبؤ
 التــى المهــام بعــض )Marzano. 1992: 106-148( مــارزانو اقتــرح وقــد

  : ومنها للمعرفة المعنى ذى باالستخدام الفرد یقوم أن خاللها من یمكن
  : Decision Making القرار اتخاذ ـ أ

  .منطقیة أدلة على قائم حاسم قرار إلى التوصل خاللها من یتم عملیة 
  : Investigation )البحث( التحقق ـ ب

 حولهــا تنبــؤات وعمــل الظــواهر وراء المبــادئ تحدیــد خاللهــا مــنیــتم  عملیــة 
  .التنبؤات هذه صحة واختبار

  : Experimental Inquiry تجریبى استقصاء ـ ج
 والتفسـیر، ،كالمالحظـة األساسـیة العلـم عملیـات ممارسـة علـى تركـز عملیـة 
  .واالستنتاج والتنبؤ، والتحلیل النتائج، صحة واختبار

  : Problem Solving المشكلة حل ـ د
  .ما مشكلة حل إلى للتوصل تهدف منظمة عقلیة عملیة 

  :Invention االختراع ـ هـ
  .تحقیقه یسبق ولم إلیه نحتاج ما تحقیق عنها ینتج عملیة 

 المهــــام اســــتراتیجیة المعلــــم یســــتخدم أن )١٧٢ ،٢٠٠٠( مــــارزانو اقتــــرح وقــــد
 االستخدام على المتعلمین لتدریب ١٩٨٨ عام Beyer بییر اقترحها التى التعلیمیة

  :وهى أساسیة خطوات خمس االستراتیجیة هذه وتتضمن للمعرفة المعنى ذى
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  .المهمة أداء لخطوات دقیق وصف تقدیم ـ ١
  .متعاونة مجموعات فى ةواألنشط التجارب إلجراء للمتعلمین فرصة إتاحة ـ ٢
  .ونتائجها المهمة مراحل فى المتعلمین مناقشة ـ ٣
  .الضرورة وقت المهمة تنفیذ طرق تعدیل فى المساهمة ـ ٤
 فـى والتفكیر أخرى، مرة واألنشطة التجارب إلجراء للمتعلمین الفرصة إتاحة ـ ٥

  .نتائجها
 التعـاونى علمالـت أسـلوب أن إلـى) Marzano , 1992: 130( مـارزانو أشـارو  

 یتعلـــق فیمـــا وفائـــدة ارتباطـــاً  أكثـــر أنـــه إال الـــتعلم، نمـــوذج أبعـــاد كـــل فـــى یســـتخدم
 تجعــل المهــام هــذه صــعوبة ألن وذلــك والمهــام؛ للمعلومــات المعنــى ذى باالســتخدام

  .المتبادل واالعتماد والكفاءة التمكن لتحقیق مناسبة وسیلة التعاونى التعلم
  Productive Habits of Mind لمنتجةا العقل عادات: الخامس البعد

یقصد بها تلك األنمـاط الخاصـة بـاألداء العقلـى الثابـت والمسـتمر فـى العمـل 
من أجل التوصل إلى فعل ذكى وعقالنى عند مجابهة المشـاكل التـى ال یعـرف لهـا 
الفـرد حلــوًال مبدئیــة، ویعــد إتقــان هــذا البعـد هــو الهــدف مــن العملیــة التعلیمیــة، حیــث 

وأن  علـم بمسـاعدة المتعلمــین للوصـول إلـى أكثـر مــن حـل للمشـكلة الواحــدة،یقـوم الم
یعلمهــم التخطــیط والتفكیــر فــى اإلجابــة بــدًال مــن التســرع فــى الــرد، ویجعلهــم یغیــروا 
اإلجابة لجعلها أكثر وضوًحا، كما أن تنمیة تلك العادات یسهم فى خلق بیئة جیـدة 

ه لـــذى ینبغـــي تهیئـــة المواقـــف، فعـــادات العقـــل تـــؤثر فـــي كـــل شـــيء یعملـــ للتفكیـــر،
واألنشــــطة التعلیمیـــة التـــي تتطلـــب مـــن المـــتعلم ممارســـة مهـــارات التفكیـــر المختلفــــة 

واســــتخدامها فــــي مواقــــف للتوصــــل إلــــى المعلومـــات الجدیـــدة التـــي یمكـــن توظیفهــــا، 
  ).Costa and Kallick, 2005 :65(.ومشـكالت

: ٢٠١٢( ددها مختـار محمـودتكمن أهمیة تنمیة عادات العقل المنتج كما ح
بكونهــا مجموعــة مــن الســلوكیات الذكیــة التــى تنقــل للمــتعلم مــن نقــل المعرفــة  )٥١٨

وحفظها إلى بناء المعرفة وٕانتاجها، إنها تكسبهم مجموعة مـن السـلوكیات المرتبطـة 
بتطــویر أنمــاط تفكیــرهم وطرائــق معــالجتهم لألفكــار وحلهــم للمشــكالت والتعامــل مــع 

  علومات، والتواصل مع زمالئهم.البیانات والم
إلــــى أن العــــادات العقلیــــة تســــتند لوجــــود  )٦٥: ٢٠١٠( یوضــــح محمــــد بكــــر

ثوابت تربویة ینبغى التركیز على تنمیتها وتحویلها إلى سـلوك متكـرر ومـنهج ثابـت 
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فـــى حیـــاة المـــتعلم، ومـــن هـــذا المنطلـــق جـــاءت دعـــوت التربیـــة الحدیثـــة ألن تكـــون 
  . سا فى التعلیمالعادات العقلیة هدًفا رئی

 الطاقــة هــى المنتجــة العقلیــة العــادات أن إلــى )١٣٣: ١٩٩٢( مــارزانو أشــار
 أن والمعلمــین المــربین علــى والواجــب ، "disposition" of mindللعقــل الكامنــة
 لكــى وتطویرهــا تنمیتهــا أجــل مــن للمتعلمــین العقلیــة العــادات هــذه اتجــاه فــى یعملــوا

 ویسودها الیقین ینقصها أوضاع تواجههم عندما هاالستخدام استعداًدا أكثر یصبحوا
  .التحدى
 علــى تســاعدهم فهــى الــتعلم، لعملیــة مهًمــا هــدًفا العقــل عــادات اكتســاب یعــد 

 المواقـــف تهیئـــة مـــن البـــد لـــذلك المســـتقبل، فـــى المـــتعلم لهـــا یحتـــاج خبـــرة یـــةأ تعلـــم
 التفكیـر اتمهار  ممارسة المتعلمین من تتطلب التى التعلیمیة واألنشطة والمشكالت

  .)٢٥: ٢٠١٠ مزعل، قاسم( الجدیدة المعلومات على للحصول المختلفة
 المواقـف، تهیئـة ینبغـى الـذ المـتعلم، یفعلـه شـئ كـل فـى تـؤثر العقـل فعادات 

 المختلفـــة التفكیـــر مهـــارات ممارســـة المـــتعلم مـــن تتطلـــب التـــى التعلیمیـــة واألنشـــطة
 مواقـــف فـــى واســـتخدامها هـــا،توظیف یمكـــن التـــى الجدیـــدة المعلومـــات إلـــى للتوصـــل

  )Costa & Kallick, 2005: 65( ،حیاتیة ومشكالت
ـــــ١٨١: ٢٠٠٠(مـــــارزانو وحـــــدد  ضـــــرورة یـــــرى عقلیـــــة عـــــادات عـــــدة) ١٨٣ ـ

  :فى تتمثل التعلیمیة العملیة خالل المتعلمین قبل من اكتسابها
  ـ التفكیر والتعلم القائم على تنظیم الذات١

Self regulated Thinking & Learning   
  :یلى بما المرتفع الذات تنظیم ذو الفرد یتمیز

 قیامــه أثنـاء التفكیــر بعملیـة الـوعى مــن عالیـة درجـة علــى المـتعلم یكـون أن •
 .بها

 .بالتخطیط هتمأن ی •
 .الالزمة بالمواد عارًفا یكون أن •
 .الراجعة التغذیة تجاه الحساسیةأن تكون لدیه  •
 .ئهأدا فاعلیة تقییم على القدرةأن تكون لدیه  •

 المتعلمـــین إلكســـاب مراعاتهـــا المعلـــم علـــى ینبغـــى التـــى التدریســـیة األداءات
  :یلى كما الذات تنظیم على القائم التفكیر مهارات
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 .بتفكیرهم وعى على یكونواحتى  المتعلمین توجیه •
 .للعمل منظمة خطة وضع على وتشجیعهم المتعلمین مساعدة •
 .ختلفةالم التعلم مصادر استخدام على المتعلمین تشجیع •
 .الراجعة التغذیة من االستفادة على المتعلمین تشجیع •
 .أعمالهم تقویمإلى  المتعلمین توجیه •

   Critical Thinking . التفكیر الناقد٢
  :یلى بما الناقد التفكیر ذو الفرد ویتمیز

 .الدقة وراء یسعى •
 .الوضوح وراء یسعى •
 .العقل متفتح •
 .للتهور مقاوم •
 .وآرائه مواقفه عن یدافع •
 .اآلخرین تجاه ساسح •

 المتعلمـــین إلكســـاب مراعاتهـــا المعلـــم علـــى یجـــب التـــى التدریســـیة األداءات
  :الناقد التفكیر مهارات
 .العمل فى الدقة مراعاة على وتشجیعهم المتعلمین حث •
 .العقل تفتح على وتشجیعهم المتعلمین حث •
  .اآلخرین احترام على المتعلمین حث •
 .للحل للوصول أو لإلجابة ندفاعاال تأجیل على المتعلمین تشجیع •
 .اآلخرین ومعارف لمشاعر حساسیة أكثر یكونواحتى  المتعلمین تشجیع •
 .مومواقفه ئهمآرا عن الدفاع على وتشجیعهم المتعلمین حث •

   Creative Thinking & Learning اإلبداعى والتعلم التفكیر ـ ٣
  :التالیة بالممیزات االبتكارى التفكیر ذو الفرد یتمیز

 واضــحة الحلـول أو األجوبــة تكـون ال حتـى بهــا واالنـدماج المهمــات فـى االشـتراك •
 .فوریة بصورة

 الفـــرد لـــدى الموجـــودة والمعـــارف اإلمكانـــات واســـتخدام واإلصـــرار الحمـــاس •
 .یمكن ما ألقصى

 .علیها والحفاظ بها والوثوق للتقویم شخصیة معاییر إلى التوصل •
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 المألوفــة الحــدود بعیــدة بنظــرة المواقــف مــع والتعامــل جدیــدة طــرق ابتكــار •
 .علیها المتعارف والمعاییر
 المتعلمــین إلكســاب مراعاتهــا المعلــم علــى ینبغــى التــى التدریســیة واألداءات

  :منها اإلبتكارى التفكیر مهارات
 ةجاهز  حلول لها لیس أعمال فى بعمق االندماج على المتعلمین تشجیع •

 .سریعة إجابات أو
 .المعلومات نقص على غلبالت على المتعلمین تشجیع •
 أدائهم بمستویات الخاصة المعاییر وضع على المتعلمین تشجیع •

 .تحقیقها على والمحافظة
 بطرق األشیاء مع والتعامل المألوف عن الخروج على المتعلمین تشجیع •

 .جدیدة
إهمـــال عـــادات العقـــل قـــد یســـبب الكثیـــر مـــن القصـــور فـــى نتـــائج العملیــــة  

قلیة لیسـت امـتالك المعلومـات، بـل هـى معرفـة كیفیـة العمـل التعلیمیة، فالعادات الع
یقود المتعلم إلى إنتاج المعرفة  علیها واستخدامها، فهى نمط من السلوكیات الذكیة،
  ) Perckins et al, 2003:3(ولیس استذكارها أو إعادة إنتاجها على نمط سابق 

 فـى تحـدث لمالـتع أشـكال جمیع أن إلى) ٣٣: ٢٠٠٠( مارزانو أیًضا نوه كما
ــــتعلم تنمــــى أن إمــــا التــــى واالدراكــــات االتجاهــــات مــــن مجموعــــة إطــــار  تكفــــه أو ال

  ).٥البعد( المنتجة العقل لعادات المتعلم استخدام بمدى یتأثر التعلم وأن) ١البعد(
 وهمـا الـتعلم عملیـة فـى الوجود دائمة التعلم أبعاد من) ٥،١( انالبعد مثلوی 
  ).Huot, 1996: 6( التعلم، خاللها من یتم تىال األرضیة أو الخلفیة یمثالن
  :التفكیر الناقد مهارات -الثانى المحور

التعلیم الجید یتضمن تعلـیم األطفـال كیـف یتعلمـون وكیـف یتـذكرون، وكیـف 
یفكرون، وكیف یستثیرون دافعیتهم، والتعلم الجید یهدف إلى إكسابهم مهارات مدى 

لكـم الهائـل مـن المعلومـات المتراكمـة فـى الحیاة، وتطویر طرق فاعلـة للتعامـل مـع ا
د هـــدًفا رئیًســـا البیئـــة، باإلضـــافة إلـــى اكتســـاب عملیـــات التفكیـــر الخاصـــة والتـــى تعـــ

  .)١٤: ٢٠١٢تهانى فالح، (للنظام التربوى 
فـالتفكیر هــو العملیـة التــى یـنظم بهــا العقـل خبراتــه بطریقـة جدیــدة لجـل مشــكلة 

قات جدیدة بین الموضوعات أو عناصر معینة بحیث تشمل هذه العملیة إدراك عال



 ٢٠١٩/ ینایر ١ج–العدد األول العلوم التربویة/ 
  
 

  

١٠٩

الموقف الذى یحتاج إلى حلول إیجابیة مثل إدرااك العالقة بـین المقـدمات والنتـائج، 
خـاص، وبـین شـئ معلـوم وأخـر وٕادراك العالقـة بـین السـبب والنتیجـة، وبـین العـام وال

  .)١٠: ٢٠٠٥فهیم مصطفى، (مجهول 
بـین تنمیـة مهـارات قـة العال Janice & Barbara, (2009: 288( یوضـح
 مـتعلممنـتج تسـاعد اللمنتج، حیـث إن عـادات العقـل العادات العقل ا التفكیر وتنمیة

إن  ،ریــختلفــة مــن التفكممــاط نأ هواكتســاب ر ومرونتهــا،یــتنظــیم ممارســات التفك ىفــ
مثــل إرادتــه تمــتعلم و للــدى ا ریــمثــل خصــائص لعملیــات التفكتمنــتج لعــادات العقــل ا

  .ریماط تفكنفیه وقدراته على تعدیل أر ومثابرته یعلى التفك
  یمكن تلخیص أهمیة تعلیم مهارات التفكیر لطفل الروضة بالنقاط التالیة:

ـــ  تــوفیر دیمومــة الــتعلم مــدى الحیــاة للطفــل مــن خــالل تعلیمــه كیــف یفكــر وكیــف  ــــ
 ىسـمكًا، بــل علمنــ ىالقائـل ال تطعمنــ ىنطبــق المثـل الصــین یـتعلم؟ ونحــن بــذلك

  الحیاة.  مدى ىسمك، وأنت بذلك تطعمنكیف أصطاد ال
یحتاجها للتمكن  ىإن تعلیم مهارات التفكیر هو بمثابة تزوید الطفل باألدوات الت  ـــــــ

أي نـوع مـن المعلومـات أو المتغیـرات بـدًال مـن تزویـده   مـع من التعامل بفاعلیة
  .)١٦-١٢ :١٩٩٩، (فتحي عبد الرحمن ىبالمعرفة بشكل تلقین

ن تعلــم أ ىأ، كیــز علــى وظیفــة التفكیــر أهــم مــن التركیــز علــى نتــاج التفكیــرالتر   ــــــــ
نایفــة ( قیمتهــا أهمیــة المعرفــة نفســها ىوالخبــرات تفــوق فــ كیفیــة معالجــة المعرفـــة

  ).٢٢ :٢٠٠١قطامي، 
ــــ حــل  ىالتفكیــر باألشــیاء وفــ ىتــدریب األطفــال علــى أن یصــبحوا أكثــر فاعلیــة فــ  ـــ

  .الحقیقي ضمن العالم تمشكال
تنبـــع أهمیـــة مهـــارات التفكیـــر بوصـــفها مطلبـــًا ملحـــًا مـــن خـــالل حاجـــة المعلمـــة  -

مواقـــــف جدیـــــدة،  ىاســـــتخدامها اســـــتخدامًا موســـــعًا فـــــ لمــــــساعدة أطفالهــــــا علــــــى
للمســائل وتقیــیم الحلــول  واســتخدام نمــاذج تعلیمیــة مختلفــة، وٕایجــاد حلــول جدیـــدة

  ).١٤٩ -١٤٦: ٢٠٠٥،  نادیا هایل(الذكیة 
ــــ إن تعلــیم مهــارات التفكیــر یرفــع درجــة اإلثــارة والجــذب للخبــرات المتنوعــة (داخــل  ــــــ

كسـبه للمعـارف  ىالطفل إیجابیًا وفـاعًال، ویزیـد فـ یجعل دور غرفة النشاط) مما
  بدرجة كبیرة.

(أمـل الخلیلـي، مواجهة األمـور والمهمـات الحیاتیـة.  ىإعطاء الطفل الثقة بنفسه ف ـــــــــ
٥٨ :٢٠٠٥.(  
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ــــــــ إن تعلـــیم مهـــارات التفكیـــر یســـمح للطفـــل بممارســـة التخطـــیط والمراقبـــة والتقـــویم  ــــ
أداء المهمـات. وكیـف یكـون أكثـر موضـوعیة، وتقبـل  أثناء طواالستنتاج واالستنبا

ـــة والمشـــاركة فـــي النقاشـــات وجهـــات نظـــر اآلخـــرین المختلفـــة والبحــــث عــــن  األدل
  .)٤٥ :٢٠٠٥وعبد الناصر الجراح،  ،(عدنان العتوم

یمكـــن القـــول: إن مهـــارات التفكیـــر ال تنمـــو تلقائیـــًا بـــل تحتـــاج إلـــى تـــدریب  
 ىالبــدء بتــدریب األطفــال علیهــا منــذ عمــر مبكــر فــ وممارســة حتــى تظهــر، ویجــب

مجتمـع كثیــر  ىالتكیـف والعــیش فـ تــساعدهم علــى لهــمم لتصـبح سـلوكًا وأداًء تهحیـا
  ر.التحول والتغی

  :مفهوم التفكیر الناقد
 مـن سلسـلة هـو الناقـد التفكیـر أن) APA( للفلسـفة األمریكیـة لجمعیـةا تـرى 

 للوصـول العقلیـة اراتالمه استخدام تتضمن ىالت ذاتیًا، الموجهة التلقائیة العملیات
 ىف لنقص فیها البت تأجیل أو قبولها، أو برفضها وذلك ما، قضیة حول حكم إلى

  ). (Chen & Chen, 2003المتوفرة المعلومات
بأنـــه قـــدرة الفـــرد علـــى إبـــداء الـــرأي  )٤٨: ٢٠١١( مصـــطفى صـــطفىعرفـــه م

  سباب المقنعة لكل رأي.المختلفة، مع إبداء األ المؤید أو المعارض في المواقف
 فیمـا رار قـال اتخـاذى فـ الواعیـة الشخص جهود :أنه على الناقد التفكیر ُعرف 
 علیـه الشـخص تفكیـر تركیـز خـالل مـن بـه االعتقـاد أو بـه القیـام یجـب بمـا یتعلـق

.(Deud and Husin, 2004)عقلیـة عملیـة بأنـه) ٢٠١٠( هیمار بـإمجـدي  عّرفـه 
 كانت بسیطة أو عملیة، أم نظریة أكانت سواء المعلومات خاللها تنظیم من یمكن

 أم مهاریـة أنشـطة خـالل تقییمها من تم أو متشابكة، أم محللة كانت أو مركبة، أم
  .إحصائیة أسالیب طریق عن

 صاحبها مهارة تمكن بأنه الناقد التفكیر )٢٠١٠فه علي سامي (عرّ  حین في
 وبأنـه المختلفـة، والمسـائل فـى المواقـف التأمـل علـى المبني الصحیح التصرف من

 خطـوات علـى مبنـي تـأملي تفكیـر وأنـه المنطـق انسـجامه مـع همـا سـمتین یتضـمن
  .متسلسلة

مركـب ومتـداخل مـع مفهـوم  بأنـهالّتفكیـر الّناقـد  )٢٠٠٨ ( مجید سوسنتعرفه 
تعریفــات  ومــن ،أخــرى كــالمنطق، وحــل المشــكلة، والــتعلم، ونظریــة المعرفــة مفــاهیم

 ىجــون دیــوي عــن جــوهر الّتفكیــر الّناقــد فــ حیــث یعبــر، التفكیــر الناقــد المشــار إلیهــا
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إعطـاء األحكـام وتعلیقهـا لحـین التحقـق  ى"إنه التمهـل فـ كتابه (كیف تفكر) بالقول:
  مر.من األ

) بأنـه فـن تحلیـل Paul & Elder, 2007: 4( مـن بـول وایلـدرعرفـه كـل  
  تحسینها وتطویرها. فكار وتقیمها بهدفاأل

حــظ الباحثــة أن التعریفــات الســابقة تناولــت التفكیــر الناقــد بطــرق مختلفــة، تال
التفكیــــر الناقــــد یوظــــف المهــــارات العقلیــــة العلیــــا، لتفســــیر  ولكنهــــا اتفقــــت علــــى أن

صــدار أحكـام مقنعــة وإ  صـحیحة لوصـول إلــى اسـتنتاجاتالمواقـف وتحلیلهـا بهــدف ا
  .بعیدة عن التحیز والذاتیة
  :خطوات التفكیر الناقد

 القیام بعدة خطوات حددها را ناقًدا علیهمن أن یفكر تفكی متعلمحتى یتمكن ال 
فــى  )٣٨٧:  ٢٠٠٥ )، (مجــدي عزیــز،١١٠: ٢٠٠٩العزیــز،  (ســعید عبــدكــل مــن 

  اآلتى:
 . البحث موضوع عن عھجم یمكن ما كل جمع - 
 الخطوات التمهیدیة. ىبعد مروره ف متعلمیطورها ال ىصیاغة الفكرة الت -
 النص. ىحظة العناصر المختلفة المتضمنة فمال -
 زمة وفق معاییر مصاغة.لالزمة وغیر االتحدید العناصر ال -
  زمة.طرح أسئلة تحاكم العناصر الال -
 .بالموضوع والمرتبطة المختلفة اآلراء استعراض  -
 . الخاطئ من الصحیح لتحدید المختلفة اآلراء مناقشة -
 . المتعارضة اآلراء فى الضعف و القوة ىنواح تمییز -
 .األدلة و الحجج صحة على البرھنة -
 .وقوعھا حیث من األحداث مالحظة في الدقة -
 .یتضمنها النص ىبناء توقعات جدیدة تتجاوز الخبرة الت -

  :خصائص التفكیر الناقد
 المعرفیtة المجtاالت عبtر الناقد التفكیر أن (2009)،لزغبيا ریاض عن جاء

  : التالیة المشتركة یشمل الخصائص
  .للتعلم كمصادر والزمالء المعلمین قبل من للتعلم قابلة مھارة الناقد التفكیر إن -
 . التعلیم دافعیة إلثارة كمصادر المواضیع و واألسئلة المشاكل تستخدم -
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الكتtاب  حtول تتمحtور وال العمل وأوراق تیناالتعی حول تتمركز المساقات إن -
 . التلقینیة المحاضرات و المنھجي

 المعرفtى المحتtوى اسtتخدام تؤكtد والتقtویم التعلیمیtة واألسtالیب األھtداف إن -
  اكتسابھ. ولیس مجرد

 .كتابیاً  یبرروھا و أفكارھم یكونوا أن المتعلمین على -
 .تفكیرھم أسالیب تعزیز اجل من و التعلم أجل من التعاون المتعلمین على -

 خصائص ىثمان هنالك أن) ١٠٥-١٠٤: ٢٠٠٣،جودت أحمد( ىف جاء بینما
 تحلیل األدلة، فحص المشكالت، تحدید األسئلة، طرح ى:ف تمثلت للتفكیر الناقد

 الزائد التبسیط تجنب ،ىالعاطف التفكیر تجنب التحیزات، فتراضاتاال من كل
  الغموض. تحمل لألمور، األخرى اتالحسبان التفسیر  ىف األخذ لألمور،

  :سمات المفكر الناقد 
أوردهــــا بــــاحثون  ىوالتــــ بهــــا یتصــــف المفكــــر الناقــــد ىمــــن أبــــرز الســــمات التــــ

 )٤٨:  ٢٠٠٤ قطــــامي،نایفـــة ( )،٢٠٦: ٢٠١٢(عصـــام زكریـــا، مـــنهم  متخصصـــون
  :ىما یلنورد منها 

  یفرق بین الرأى والحقیقة. -
 حب االستطالع والمرونة. -
  .على األفكار الجدیدة منفتح -
  الموضوعیة والبعد عن الذاتیة. -
 .أمر ال یعرف عنه شيء ىال یجادل ف -
 .یعرف متى یحتاج إلى معلومات أكثر حول شيء ما -
 .المفردات ىیعرف أن لدى الناس أفكارا مختلفة حول معان -
 .یر معقول أو غیر مفهوم لهغشيء یبدو  ىیتساءل عن أ -
 ى.التفكیر العاطفي والتفكیر المنطق یحاول الفصل بین -
 .یتخذ موقفا أو یتخلى عن موقف عند توافر أدلة وأسباب كافیة لذلك -
 .یأخذ جمیع جوانب الموقف بنفس القدر من األهمیة -
 .تحلیل األمور ىیحاول تجنب األخطاء الشائعة ف -
 .یستخدم مصادر علمیة موثوق ویشیر إلیها -
 .ته اللفظیة وغیر اللفظیةتعبیرا ىیتوخى الدقة ف -
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  .یبقى على صلة بالنقطة األساسیة أو جوهر الموضوع -
  :مهارات التفكیر الناقد

أختلف التربویـون حـول مهـارات التفكیـر الناقـد كمـا اختلفـوا حـول مفهومـه مـن  
 ىووضـعوا قـوائم بهـذه المهـارات التـ ،تـهاتحدید مهار  ىقبل، واجتهد كل واحد منهم ف

 خــــالل المنــــاهج الدراســــیة المختلفــــة وتــــذكر هنیــــة عبــــد الصــــمد یمكــــن تنمیتهــــا مــــن
همــا أول مــن وضــعا قائمــة بمهــارات  dresses & mayew)(أن  )٥٩: ٢٠٠٧(

  اشتملت على المهارات اآلتیة:  ىالتفكیر الناقد والت
  ـ تحدید المشكلة.١
  تعرف االفتراضات.ـ ٢
  ـ صیاغة الفروض وتقویمها.٣
  ة بالموضوع.ـ انتقاء المعلومات المتعلق٤
  ـ الوصول إلى استنتاجات جدیدة.٥
  ـ تقویم االستنتاجات.٦
  ـ القدرة على الوصول إلى الداللة النوعیة للمعلومات٧
  ـ القدرة على الخروج بتعمیمات٨

أن الـــــبعض یعتبـــــر أن  )٥٥ -٥٤: ٢٠٠٩عبـــــد العزیـــــز ، ســـــعید ( جــــاء فـــــي
 تقــد بــه الفــرد أو یقــوم بأدائــه، یعتمــد علــى مــا یع معقــوًال شــامًال  التفكیــر الناقــد تفكیـــر

  :هارةلعدید من المهارات منها ما ویرى أن التفكیـر الناقـد یتـضمن
 .ستقالل عن تفكیر اآلخریناالـــ ١
  .. تحدید مصداقیة مصادر المعلومات٢
 .اإلحاطة بجوانب الموضوع المختلفةـــ ٣
 .. تطبیق قواعد المنطق٤
 .رات والمعلوماتد األداءات والمبر . التمییز بین قواع٥
 . فرز األدلة والحجج الغامضة.٦
 هذا التفكیر. ى. تجنب األخطاء الشائعة ف٧
 العبارات واأللفاظ . ى. تحدید الدقة ف٨
 . تنمیة المالحظة الدقیقة المتعمقة.٩

 . البحث عن بدائل عدیدة للموقف الواحد.١٠
   . التعامل بمرونة وتحد .١١
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) علــى مجموعــة ٢٠٠٨نظــر حســن البــاتع ( ویشــتمل التفكیــر الناقــد مــن وجهــة
یــدور حولهــا  ى: تحدیــد الفكـرة الرئیســیة التـىمـن المهــارات وصـفت علــى النحـو التــال

المعلومـات،  ىالموضوع، جمع المعلومات المتعلقة بموضوع ما، تحدیـد التنـاقض فـ
  التحلیل، تقویم الحجج.

  :تنمیة مهارات التفكیر الناقد
 اآلن الناقد أصبح ضروریا التعلیم أن )٣٧٢ :٢٠٠٥ ،مجدي عزیز (في ورد 
مصـطلح  یبـدو بینمـاو  العشـرین،و  ىالحـاد القـرن مجتمـع فـي للعـیش األفـراد إلعـداد
 ىالتـ المعرفة بقوة امتنامیً  اعترافً ا هنالك أن إال للبعض بالنسبة جدیداً  الناقد التعلیم
 جـداً  المهـم مـنو  المعاصـر، المجتمـع ىفـ لألفـراد والتطبیقیـة العلـوم البحتـة تمنحهـا

 لـه، یدرسـون ىالـذ المـتعلم عمـر عـن النظـر یـدركوا ذلـك بغـض أن المعلمـین علـى
 مـتالكهماو  الفعال التدریس المعلمین لممارسة صالحیة بین عالقة هنالك أن أیضا
 التفكیـر بمهـارات تزویـده الیوم المعلم إعداد ویتطلب ،الناقدو  ىالتأمل التفكیر لصفة
 بصـورة متعلمـینال تعلـیم تضـمن جودة و قوة ملیة التعلیمع إلعطاء كأساس الناقد،

  . بها یقوم التعلیم التي عملیة نواتج تحسین لضمان ىأ مالئمة،
 على یعتمد الناقد التفكیر أن بما أنه )٢٣: ٢٠٠٤ ،عبیدولیم ( في جاء قد 
 لمعرفة الفرد توجیه یجب فإنه الخطأ، من الصحیح معرفة لمحاولة والمقارنة البحث

 بین والفروق التناقضات لتحدید توجیهه طریق عن ذلكو الخطأ  من صحیحال
 التفكیر مهارة ىتنم ىالت باألسالیب المعلمین برامج إعداد تهتم أن یجب األشیاء،

  .ةتالتساؤل لتنمی أسلوب ستخداماو ،  متعلمینال لدى الناقد
الناقـــد یقتـــرح (مـــارزانوا وآخـــرون) نشـــاطات تعلیمیـــة مقترحـــه لتنمیـــه التفكیـــر  
  أبرزها:

  غناء المناهج والكتب المدرسیة بمهارات التفكیر الناقد.إ .١
  .مواجهة الرأي اآلخر ىمعینه تدافع عنها ف نظر كل مجموعه وجهة ىتبن .٢
علــى الكتابــة فــي موضــوعات ذات صــله بحیــاتهم المعاصــرة،  مــتعلمتشــجیع ال .٣

 .)٤: ٢٠٠٢ ،عبد اهللا محمد( ومناقشه ما یكتبون مع أنفسهم ومع أقرانهم
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على  متعلمیناألهداف الواجب على المعلم أخذها في اإلعتبار عند تدریب ال
 :الناقد التفكیـر
أنه عند  )٨٣ -٨٢ :٢٠٠٩، عبد النصر ذیابو  عدنان یوسف،(جاء في  

یجب على المدرب  ىفإن هنالك عدد من األهداف الت التدریب على التفكیر الناقـد
 :ى، وهعتبارأن یأخذها باال

  .علم حول المهمة التي یتعامل معهاجمیع أنشطة المت تجمیع .١
 .متالك النص أو المهمةا. مساعدة المتعلم على تطویر شعوره ب٢
 .ذات صلة ببیئة المتعلم و ثقافته ختیار مهماتا. ٣
 .. العمل على تحدي قدرات المتعلم٤
 .نة وجهات نظره مع وجهات نظر أخرى. تشجیع المتعلم على مقار ٥
 .ة أمامه و عملیة التعلم وأهدافهالمتعلم للتأمل في المادة المتوفر . توجیه ا٦
 .ى. توجیه المتعلم للتمییز بین الحقیقة والرأ٧
 .فتراضات المتوفرة أمامه. توجیه المتعلم لمعاینة اال٨
. تذكیر المتعلم بضرورة أن یكون مرنًا ومتفتح العقل أمام أیة تفـسیرات أو ٩

  .حلول ممكنة أسـباب أو
 .المهمة أو النص ى. توجیه المتعلم لتحسس مواقع الغموض والمتناقضات ف١٠
. ضرورة تركیز المتعلم على الصورة الكلیة للمهمة مع ضرورة تفحص ١١

 .العناصر الجزئیة
 . لجمیع مصادر المعرفة الممكنةمتقبًال و  ا. إبقاء المتعلم منفتحً ١٢
 ختیار البحث والتقصي.ا. إعطاء المتعلم حریة ١٣
ر لألهداف والعملیـات والمنـتج . توجیه المتعلم إلى ضرورة إجراء تقویم مستم١٤

  .یصاحبه من نجاح وفشل مـاو 
  :امج تنمیة وتعلیم التفكیر الناقدبر 

 من المعروف أن أحد المهام الرئیسة للتربیـة هـو إعـداد بــرامج تدریبیــة لتنمیــة 
 اقعیة ملموسـة، وفیمـا یلـي عــرضمهارات التفكیر والعمل على ترجمتها إلى نواتج و 

، فتحـي ٢٠٠٧قطـامي،یوسـف ( الخاصـة بالطفـل بــرامج تنمیــة التفكیــر الناقــدلبعض 
  .)١٩٩٩ ،عبد الرحمن
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  برنامج الفلـسفة مـن أجـل األطفـال -
  Program) Philosophy for Children(  

 جامعــة ى، فــ١٩٧٩عــام  Matthew Lipmanقام بإعـداده مــاثیول یبمــان  
Montclaire  بالوالیــات المتحــدة األمریكیــة لیعتبــر أحــد المحــاوالت األكثــر نجاحــًا

 تعلیم التفكیر . وتم تطویر البرنامج لیـضم منهجـًا دراسـیًا فـي ىبرنامج فعال ف لبناء
 .حلة الروضة حتى المرحلة الجامعیةمن مر  ىاالستقصاء الفلسف

ن المقالــة الفلـــسفیة أمــح الفلســفة، أو یــرى لیبمــان أن االســتدالل مــن أبــرز مال 
على العالقات الموجود ة بین مقدماتها مـن  ىالمبن ىتتصف بالتسلسل المنطقى التـ
تعزیــز القــدرة علــى االســتدالل، وٕاصــدار األحكــام، ویتضــمن البرنــامج تــدریب  نهاأشـــ

علــــــى التصــــــنیف، والتعمــــــیم، والتنبــــــؤ بالنتــــــائج، وٕادراك أوجــــــه التشـــــــابه  األطفـــــــال
یبـدأ  ىخالل لغة الحوار والنقاش بعد قراءة المتـدربین لـنص قصصـ االخـتالف مـنو 

وتبادل وجهات النظر بین المتدربین حول بعض القضـایا الفلسـفیة  بالحوار والنقاش
القصــة باالعتمــاد علــى التفكیــر المــوزع، وقــد جمعــت مــواده ممــا  هــذه ىالمتضــمنة فــ
 ار جون دیوي، وأرسطو ، وفیجوتسكي .التقلیدیة من أفك الفلـسفة ىكان سائدًا ف

یـــــرى لیبمـــــان أن مهـــــارات التفكیـــــر یجــــب أن یـــــتم تعلیمهـــــا مـــــن خــــــالل كمــــا  
اإلنســانیة حتــى ال یســاء اســتعمالها وأكثــر الموضــوعات مالئمــة لهــذا  الموضـــوعات

  لیبمان هو الفلسفة.ى رأ ىالغرض فـ
  "RISK" برنامج -

أن المــتعلم یــتعلم  ، وتؤكــد "هارنــادك"یهــتم هــذا البرنــامج بتعلــیم الّتفكیــر الّناقــد 
إخبـاره كیـف یفعـل ذلـك، فالتمـارین  الّتفكیر عـن طریـق ممارسـته، ولـیس عـن طریـق

لتثیــر المناقشــات الصــفیة، إال أن البرنــامج المّطــور  البرنــامج صــممت ىالموجـودة فــ
مـــن حیـــث األهـــداف، والمحتـــوى، وتوزیـــع األبـــواب  ىاألصـــل یختلـــف عـــن البرنـــامج

 شـــملت الّتفكیـــر الّناقـــد، والّتفكیـــر ىومضـــامین التمـــارین التـــ المهـــارات،و  والمســـمیات
 ،للبرنـامج األساسیة ومستویات الحلول اإلبداعیة دون اإلخالل باألصول ،ىاإلبداع

معظــم  ىتغطــ مــتعلمأدلــة لل وأربعــة أربعــة أدلــة للمعلــم، ىویقــع البرنــامج المطــور فــ
مـن فهو  ،لنظام، وقوة الّتفكیر، والنجاحوا الحیاتیة، مهارات الّتفكیر، مثل: المهارات

یحّلــل  ىمســاعدة المتعلمــین علــى تشــكیل نظــام تفكیــر ذكــ تعمــل علــى ىالبــرامج التــ
 تجعلهـمى ، وبالتـالمـتعلمیتعـرض لهـا ال ىالمعرفـة التعلیمیـة التـ ىویحاك وینتقد مویقی
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نهـا والنـافع م المتمیـز قادرین على إصدار األحكام على المعرفـة، واختیـار الصـحیح
  ).٢٠٠٥، ا هایل(نادی

  األهمیة التربویة للتفكیر الناقد:
عبــد  الــدین عمــاد، )٨١ :٢٠١٢(الصــاحب منتهــى لعفــون و نادیــة اوضــح ت 
األهمیـة التربویـة للتفكیـر الناقـد ) ٢٩: ٢٠٠٨( توفیق؛ هند )٢٢٣:  ٢٠٠٣( المجید

  النقاط اآلتیة: ىف
تسـاعد الفـرد علـى نقـد المعلومـات  ىن التفكیر الناقد من أهم أنماط التفكیـر التـإ .١

، والتقــدم العلمــي الهائــل ومــن ثــم التوصــل إلــى ىالناتجــة عــن االنفجــار المعرفــ
  المعلومات الصحیحة، وتوظیفها لتحقیق أهدافه وأهداف المجتمع.

إلــى  ىیــؤد ىیحــول عملیــة اكتســاب المعرفــة مــن عملیــة خاملــة إلــى نشــاط عقلــ -٢
  .إتقان أفضل للمحتوى

  ساس عملیة تفكیر.األ ىهم أعمق له على اعتبار أن التعلیم فالمعرفي، وف 
مــدى  ىت صــحیحة ومقبولــة للمواضــیع المطروحــة فــتعلــیال متعلمــینیكســب ال -٣

  ت الخاطئة.الیومیة، ویعمل على تقلیل التعلیال ت الحیاةواسع من مشكال
دقـة  لتفكیرهم وضبطه، ومن ثم تكون أفكارهم أكثر متعلمینإلى مراقبة ال ىیؤد -٤

  .وصحة مما یساعدهم
 ىوالتطـرف فـ ىنقیاد العـاطفحیاتهم الیومیة ویبعدهم عن اال ىصنع القرارات ف ىف 

  .ىالرأ
لقـدرة علـى نقـد تنمیة التفكیر الناقـد ضـرورة تربویـة إلعـداد األفـراد الـذین لـدیهما ا .٥

الحلــول المقترحــة للمشــكالت وٕاخضــاع هــذه األفكــار والحلــول األفكــار الناتجــة و 
  لذلك كان أساس التفكیر الناقد أساسا فلسفیا. نطق؛للم

تنمیـــــة التفكیـــــر الناقـــــد ضـــــرورة تربویـــــة إلعـــــداد األفـــــراد الـــــذین یمكـــــنهم تحلیـــــل  .٦
  الموضوعات الخاصة بمناقشة ما، تحلیال دقیقا للتوصل إلى استنتاج سلیم.

على مسایرة  تنمیة التفكیر الناقد ضرورة تربویة إلعداد األفراد الذین لدیهم القدرة .٧
  جمیع المجاالت دون توقف.  ىومتابعته ف ىالتقدم العلم

تنمیة التفكیر الناقد ضرورة تربویـة لحمایـة عقـول األفـراد مـن التـأثیرات الثقافیـة  .٨ 
(عمـاد الـدین  حیـاتهم ىیتعرضـون لهـا فـ ىالمجتمعات والتى الضارة والمنتشرة ف

  .)٧٤: ٢٠٠٤محمد، 
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ب الســعي تفكیــر الناقــد یعتبــر هــدفًا أساســیًا یجــن تعلــیم الیتضــح ممــا ســلف أ 
ــــك لمســــاعدة لتحقیقــــه فــــي الوقــــت الحاضــــر ـــــي معالجــــة القضــــایا األطفــــال ، وذل عل

، ى االستكشـاف وحـل المشـكالت وغیرهـاالمواقف التي تـواجههم وتنمیـة قـدراتهم علـو 
   :ویمكن تلخیص أهمیة تعلیم التفكیر الناقد من خالل نقاط أهمها

أن نتخیــل أنفســنا فــي مكــان یضــًا یســاعدنا أ، كثــر صــدقًا مــع أنفســناأنــه یجعلنــا أ  -
علـــى  ، أن نطـــور قـــدراتناثـــم إمكانیـــة أن نفهـــم وجهـــات نظـــرهم ، ومـــناآلخـــرین

، ونســـتطیع تحدیـــد مشـــاعرنا وربطـــه منطقیـــًا مـــع االســـتماع لهـــم بعقلیـــة منفتحـــة
 وأیضـاً منـاهج ریـاض األطفـال،  فـياألطفـال كمـا أنـه یحسـن تحصـیل  ،عواطفنا
المناقشــة والحــوار وســعة األفــق، والقــدرة علــى التواصــل، والتفــاوض  علــى یشــجع

ویكــون لــدیهم القــدرة علــى التعامــل مــع هــذه القضـــایا  طفــال،واأل علمــاتبــین الم
  .على التعلم الذاتي طفلویمكن أن یحسن قدرة ال ،بروح ناقدة

  :دراسات سابقة
  والمحور األول: دراسات تناولت أبعاد التعلم لمارزان

هــدفت الدراســة إلــى قیــاس فاعلیــة نمــوذج أبعــاد  ).٢٠١٧محّمttد ( ازدھttار
التعلم (مارزانو) فى التحصیل الدراسـى فـى مـادة الدراسـات االجتماعیـة لـدى تالمیـذ 
الصــف الرابــع االبتــدائى، وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى اآلتــى: یوجــد فــرق ذو داللــة 

تجریبیـــة فــى التطبیـــق القبلـــى إحصــائًیة بـــین متوســطى درجـــات تالمیـــذ المجموعــة ال
والبعـــدى علـــى اختبـــار التحصـــیل لصـــالح التطبیـــق البعـــدى، كمـــا توجـــد فـــروق بـــین 
متوســطات تالمیــذ المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة فــى اختبــار التحصــیل لصــالح 

  المجموعة التجریبة.
هــدفت إلــى معرفــة فاعلیــة برنــامج قــائم علــى  )٢٠١٦یوســف إبــراهیم ( دراســة

م عند مارزانو لتنمیة مهـارات التفكیـر المنـتج لـدى طـالب الصـف التاسـع أبعاد التعل
األساســـى فـــى مـــادة الریاضـــیات، وفـــى ضـــوء مـــا أســـفرت عنـــه الدراســـة مـــن نتـــائج، 
أوصــى الباحــث بمــا یلــى: ضــرورة تحســین ممارســة التــدریس فــى المرحلــة اإلعدادیــة 

المراحــل الدراســیة وضــرورة اســتخدام أبعــاد الــتعلم لمــارزانو فــى تــدریس الریاضــیات ب
المختلفــة ألهمیتــه فــى تحقیــق نتــائج تعلیمیــة تعلمیــة، حیــث ســاهمت بفاعلیــة بتنمیــة 

  مهارات التفكیر وتنمیة اتجاهات ایجابیة نحو الریاضیات.
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هـــدفت هـــذه الدراســـة التعـــرف إلـــى فاعلیـــة التـــدریس ) ٢٠١٤محمـــد دخیـــل (
دات العقـل لـدى طـالب وبعـض عـا تنمیـة التحصـیل ىباستخدام نموذج (مارزانو) فـ

وجود ى وكانت نتائج الدراسة كما یلى، التربیة االجتماعیة بالصف الخامس االبتدائ
) بـــین متوســـطات درجـــات α=  ٠.٠٥فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى (

الضــابطة والمجموعــة التجریبیــة علــى االختبــار البعــدي ولصــالح  طــالب المجموعـــة
التحصـیلي ممـا یؤكـد إن نمـوذج مـارزانو  االختبـار المجموعـة التجریبیـة كمـا یقیسـها

وجود فروق ذات داللة  ،ینعكس على تحصیل الطالب ىالبعاد التعلم له اثر ایجاب
 ) بـــین متوســـطي أداء المجمـــوعتین الضـــابطة α=  ٠.٠٥احصـــائیة عنـــد مســـتوي(

مقیـاس العـادات العقلیـة ولصـالح المجموعـة التجریبیـة علـى االختبـار  ىوالتجریبیة ف
على  ىالتدریس كان له أثر ایجاب ىاستخدام نموذج مارزانو ف البعدي مما یؤكـد إن

  تنمیة العادات العقلیة لدى الطالب.
قـــائم علـــى  ىبنـــاء برنـــامج إثرائـــ ىإلـــ دراســـةهـــدف ال). ٢٠١٤( عثمـــان علـــى

نــتج متنمیــة عــادات العقــل الى ر وبیــان فاعلیتــه فــبــجلمــوذج أبعــاد الــتعلم لتــدریس ان
كـان و  ،ملكـة العربیـة السـعودیةممتوسـط بالال ىبالصـف الثـان ینتفوقمالب لدى الطال
 نبــی )(α≥ 0.01عنــد مســتوى  نتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیةالمــن أهــم 
ر بـجى النتج فـممقیاس عادات العقل الل ىوالبعد ىالقبل یندرجات التطبیق ىمتوسط

  بصفة عامة وكل عادة على حدة لصالح التطبیق البعدي.
إلـــى معرفـــة أثـــر  ا). هـــدفت دراســـته٢٠١٤( ء كtttاظم، وحسtttام محمtttدشtttیما

استعمال نموذج أبعاد التعلم لمارزانو فى تنمیة التفكیر السـابر لـدى طـالب الصـف 
الثــانى المتوســـط فـــى مـــادة الجغرافیـــة، وبینـــت نتـــائج الدراســـة وجـــود فـــروق ولصـــالح 

  المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة.
). هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى فاعلیـــة اســـتخدام ٢٠١٣( دراســـة إیمـــان ســـمیر

نمـوذج أبعـاد الـتعلم لمـارزانو فـى تنمیــة التحصـیل وعـادات العقـل والدافعیـة لالنجــاز 
فى مادة الریاضـیات لـدى تالمیـذ الصـف الرابـع االبتـدائى، وتوصـلت الدراسـة وجـود 

ضـابطة فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطى درجات المجمـوعتین التجریبیـة وال
تالمیـذ المجموعـة  فى التحصیل الریاضى وعـادات العقـل والدافعیـة لالنجـاز لصـالح

  التجریبیة.
 أبعـاد نمـوذج فاعلیـة علـى تعـرفال البحـث اسـتهدف). ٢٠١٣( بـدر نـاجي

 العلـوم مـادة ىفـ المشكالت حل ومهارات العلمیة المفاهیم تنمیة ىف لمارزانو التعلم
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 توصل ىالت النتائج أهم ومن ،الكویت دولة ىف المتوسط الثامن الصف تالمیذ لدى
 متوسطي بین ٠,٠٥ الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذو فرق وجود البحث إلیها

 لالختبـار البعـدي التطبیـق ىفـ والضـابطة التجریبیـة وعتینجمـمال تالمیـذ درجـات
  .التجریبیة موعةالمج تالمیذ لصالح المشكالت حل مهارات ومقیاس التحصیلي

). هـــــدفت إلـــــى تنمیـــــة مهـــــارات حـــــل المشـــــكالت ٢٠١٢ســـــة عـــــال علیـــــوة (درا
للتعلم قائم على  واالتجاهات البیئیة لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة من خالل برنامج

نمــوذج أبعــاد الــتعلم لـــ مــارزانو، وأســفرت نتــائج البحــث عــن وجــود فــروق ذات داللــة 
فـــــى حـــــل المشـــــكالت إحصـــــائیة بـــــین تالمیـــــذ المجمـــــوعتین التجریبیـــــة والضـــــابطة 

  تالمیذ المجموعة التجریبیة. واالتجاهات البیئیة لصالح
) : هدفت إلى استقصاء فاعلیـة تصـمیم وحـدة ٢٠١١آل سعود ( سارة دراسة

تنمیة التفكیر الناقد إجمـاال،  ىوفقا لنموذج أبعاد التعلم ف التاریخ مطورة ىتعلیمیة ف
فســــیر ومعرفــــة المســــلمات وتقــــویم واالســــتقراء والت االســــتنتاج ىوقدرتــــه المتمثلــــة فــــ

توصـلت الدراسـة  ىوالرفع مـن التحصـیل الدراسـ تنمیة السـمات العقلیـة ىالحجج، وف
 اتالتجریبیــة، ومتوســط إلــى وجــود فــروق دالــة إحصــائیا بــین متوســـطات المجموعـــة

قدرة مـن القـدرات  كل ىمتغیر التفكیر الناقد اإلجمالي، وف ىالمجموعة الضابطة، ف
والتفسـیر وتقـویم  فكیر الناقد: االستنتاج، واالستنباط، ومعرفة المســلمات،الخمس للت

المجموعـــة  متغیـــر التحصـــیل لصــــالح ىمتغیـــر الســـمات العقلیـــة، وفـــ ىالحجـــج، وفـــ
  التجریبیة.

 تقیـیم إلـى هـدفت والتـي Stan A , Curtis)  (2006 كـرتسو  سـتان، دراسـة 
 اسـتراتیجیات باسـتخدام المهنیـة التنمیـة فـرص لتحسـین لمـارزانو لـمتع دأبعـا نمـوذج
 وأشـارت ن،مدرسـی وخمسـة تلمًیـذا ٩٢ الدراسـة هذه ىف وشارك النموذج في التعلیم
 عـن المدرسـین تصـورات وتحسـن ء،حیـااأل مـادة ىفـ التالمیـذ أداء تقدم إلى النتائج

  .المستخدمة التدریسیة االستراتیجیات
  :ناقدمهارات التفكیر ال دراسات تناولت -الثانى المحور

 عـن الكشـف إلى دراسةلا هذه هدفت ).٢٠١٦(  السعود وخالد ،العكول غادة
 التربیة مبحث ىف الّناقد والّتفكیر التحصیل في مبادئ على قائم ىتعلیم برنامج أثر

 أثـر وجـود الدراسة نتائج أظهرتو ،  األساس الثامن الصف طالبات لدى ةاإلسالم
 تحسـین ىفـ "RISK" مبـادئ علـى لقـائما ىللبرنـامج التعلیمـ إحصـائیة داللـة ىذ
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 دقـالّنا الّتفكیـر مهـارات وتحسـین اإلسـالمیة، مبحـث التربیـة ىفـ ىالدراسـ التحصـیل
  ى.الثامن األساس الصف طالبات لدى

 باسـتخدام التـدریس أثـر معرفـة إلـى سـةاالدر  ). هـدفت٢٠١٥( أحمـد ناصـر
 طلبة الناقد لدى فكیرالت مهارات وتنمیة التحصیل في المتعددة الوسائط تیجیةرااست

 بالمملكـة الثانیـة بعمـان اإلسـالمیة التربیـة مبحـث ىفـ األساسـي العاشـر الصـف
 درســت ىالتجریبیــة التــ المجموعــة تفــوق نتــائج الهاشــمیة، وأظهــرت األردنیــة

  الضابطة المجموعة على الناقد والتفكیر بالتحصیل المتعددة استراتیجیة الوسائط
 مـن أثـر مهـارتین معرفـة إلـى هـدفت دراسـة. )٢٠١٤(بورياالجـ مؤیـد أجـرى

 مبحـث ىفـ الّناقـد وتنمیـة الّتفكیـر التحصـیل، ىف "RISK" برنامج من األول الجزء
 التدریس تفوق الدراسة نتائج أظهرتو  العلمي، الخامس الصف طالب لدى األحیاء

  .والتحصیل الّناقد الّتفكیر اختبار ىف التقلیدیة الطریقة على RISK"" برنامج وفق
 علـى التعرف إلى البحث هدف ).٢٠١٢( أحمد وألطاف الملك، عبد داوود

 الثانویة المرحلة ىف الموهوبین الطلبة لدى الناقد التفكیر مهارات بعض توافر مدى
 والتحصـیل أنثـى -ذكـر النـوع من كل عالقة عن والكشف "وتعز صنعاء ى"بمدینت
 أن إلـى البحـث توصـل وقـد ،المهـارات لتلـك العینـة امـتالك أفـراد بمسـتوى ىالدراسـ
 والمهـارات حـدة مهـارة علـى كـل( الناقـد التفكیـر لمهـارات العینـة أفـراد امتالك درجة
 بـین إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجـد ا، لـمتربوًیـ المقبـول الحـد إلـى تصـل )ككـل

 ككل، كما لـم الناقد التفكیر مهارات اختبار على واإلناث الذكور متوسطي درجات
 مهـارات اختبـار علـى العینـة بـین أفـراد إحصـائیة داللـة ذات تباطیـةإر  عالقـة توجـد

وتحصـیلهم الدراسـى،   )ككـل واالختبـار حـدة علـى ىفرعـ اختبـار الناقد (كل التفكیر
 الجمهوریـة ىفـ الموهـوبین رعایـة مسـتوى مـن الرفـع بضـرورة البحـث أوصـى وقـد

 عـام بشكل للتفكیر لمنمیةا اإلثرائیة بالمواد رعایة الموهوبین برنامج وتزوید الیمنیة
  .خاص بشكل الناقد والتفكیر

 عـن الكشـف إلـى الدراسـة ).هـدفت٢٠١٢بشـارة، ( وموفـق العساسلة، سهیلة
 لـدى التـأملي تنمیـة التفكیـر فـي الناقـد التفكیـر مهـارات علـى تـدریبي برنـامج أثـر

 داللـة ذي أثـر وجـود أظهرت النتائج .األردن في األساسي العاشر الصف طالبات
 الفرعیة، وأبعاده التأملي التفكیر تنمیة في التدریبي للبرنامج) ٠٥,٠(α = حصائیةا

  .التجریبیة المجموعة طالبات ولصالح
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 تحدیـد إلـى الدراسـة هـذه هـدفت ).٢٠١١( مهـادي أبـو صـابرو  ،حسـن عطـا 
 وٕالـى الثانویـة، للمرحلـة منهـاج الفیزیـاء ىفـ توافرهـا الواجـب الناقـد التفكیـر مهـارات
 الطلبة ومدى اكتساب الفیزیاء، منهاج محتوى ىف المهارات توافر هذه مدى معرفة

 مهـارات تعـزز ىالتـ المهـارات :الفیزیـاء لكتـب المحتـوى بتحلیـل یتعلـق فیمـا ،لهـا
 مهـارات باختبـار یتعلـق فیما، أما الفیزیاء كتب ىف جید بشكل الناقد تتوفر التفكیر
 هـاراتم علـى اختبـار العینـة أفـراد أداء أن علـى النتـائج دلـت فقـد ،دالناقـ التفكیـر
  .ضر م غیر الناقد التفكیر

 أثـر وتقصـى معرفـة بهـدف الدراسـة هـذه ). قامـت٢٠١٠( خلیـل نـادر
 لدى في الریاضیات الناقد التفكیر تنمیة مهارات على باألقران التدریس إستراتیجیة

 إتبـاع علیـةفا النتائج وأظهرت اإلنسانیة، العلوم قسم عشر الحادى الصف طالبات
  الناقد. التفكیر مهارات تنمیة فى باألقران التدریس إستراتیجیة

هــدفت إلــى قیــاس مهــارات التفكیــر الناقــد لــدى  ىالتــ Hassan )2008(دراســة 
تالمیــــذ المرحلــــة اإلعدادیــــة واســــتخدمت الدراســــة مقیــــاس واطســــون للتفكیــــر الناقــــد، 

مهــارات التفكیــر  ىنــاث فــوأظهــرت نتــائج الدراســة عــن وجــود فــروق بــین الــذكور واإل
الناقــد لصــالح اإلنــاث، كمــا أظهــرت النتــائج إلــى ارتفــاع مهــارات التفكیــر الناقــد لــدى 

  .تالمیذ العینة
) إلـى تصـمیم برنـامج أنشـطة إثرائیـة ٢٠٠٥( هدفت دراسـة أحمـد عبـد الـرحمن

لـیم الدراسات االجتماعیة لتنمیة التفكیر الناقد لدى تالمیذ الحلقة الثانیـة مـن التع ىف
مــــة للخصــــائص ئوقیــــاس فاعلیتــــه، وتحدیــــد مهــــارات التفكیــــر الناقــــد المال ىاألساســــ

ـــیم األساســـي وترتیبهـــا مـــن حیـــث األهمیـــة  العقلیـــة لتالمیـــذ الحلقـــة الثانیـــة مـــن التعل
واألولویــة، وتوصــلت الدراســة إلــى عــدة نتــائج منهــا وجــود فــروق دالــة بــین متوســطي 

التطبیق البعـدي الختبـار التفكیـر  ىطة فلمجموعة التجریبیة والضابادرجات تالمیذ 
إلقـاء  ىالناقد لصالح المجموعة التجریبیة. وقد استفادت الباحثـة مـن هـذه الدراسـة فـ

المرحلـة اإلعدادیـة، والباحثـة بصـدد اختیـار  ىالضوء علـى مهـارات التفكیـر الناقـد فـ
   .عینة بحثها من هذه المرحلة

رنــامج مقتــرح للــتعلم الــذاتي فعالیــة ب )٢٠٠٥نجــالء علــي (قــد هــدفت دراســة 
تنمیـــة مهـــارات التفكیــر الناقـــد والتحصــیل الدراســـي مقارنـــة  باســتخدام الكمبیـــوتر فــي

في التدریس وتوصـلت نتـائج هـذه الدراسـة إلـى أنـه یوجـد  معتادةباستخدام الطریقة ال
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فروق دالة بین متوسطات درجات التالمیذ في التحصیل الدراسـي بـین المجمـوعتین 
والضــابطة لصــالح المجموعــة التجریبیــة، كمــا وجــدت فــروق دالــة لصــالح التجریبیــة 

   .المجموعة التجریبیة الختبار مهارات التفكیر الناقد
العربیــــة  -مــــن خــــالل العــــرض الســــابق لــــبعض البحــــوث والدراســــات الســــابقة 

للباحثــــة فــــى مجــــال البــــرامج التدریبیــــة وبعــــض جوانــــب  تــــوافرتالتــــى  - واألجنبیــــة
لطفــــــل الروضــــــة، تســــــتطیع الباحثــــــة أن تحــــــدد مجموعــــــة مــــــن مهــــــارات التفكیــــــر 
   االستنتاجات اآلتیة:

ـــــــ تأكیــــد الدراســــات والبحــــوث الســــابقة علــــى أهمیــــة تنــــوع االســــتراتیجیات والوســــائل 
ـــة  المســـتخدمة وتكاملهـــا فـــى تنمیـــة بعـــض مهـــارات التفكیـــر الناقـــد، وزیـــادة الدافعی

یوســف  ن هــذه الدراســات: دراســةومــ للــتعلم، كمــا مشــار إلیــه بنمــوذج أبعــاد الــتعلم،
ضـــــرورة اســــتخدام أبعــــاد الــــتعلم لمـــــارزانو  التــــى توصــــلت إلــــى )٢٠١٦إبــــراهیم (

المختلفة ألهمیته فى تحقیق نتـائج تعلیمیـة تعلمیـة، حیـث سـاهمت بفاعلیـة بتنمیـة 
 عثمــــان علــــى ودراســــة )،٢٠١٤محمــــد دخیــــل ( مهــــارات التفكیــــر، وٕایًضــــا دراســــة

اســــتخدام نمــــوذج  نأالتــــى توصــــلت ) ٢٠١٣(ودراســــة إیمــــان ســــمیر  )،٢٠١٤(
علــــى تنمیــــة العــــادات العقلیــــة لــــدى  ىالتــــدریس كــــان لــــه أثــــر ایجــــاب ىمــــارزانو فــــ

   .الطالب
هـــذا... وقـــد ركـــزت الدراســـات العربیـــة واألجنبیـــة علـــى ضـــرورة الكشـــف عـــن 
مهـــارات التفكیـــر الناقـــد لـــدى أطفـــال الریـــاض والمراحـــل التـــى تلیـــه، وأهمیـــة تنمیـــة 

ات التفكیــر الناقــد والمنطقــى وتــدعیمها والســمو بهــا لــدى األطفــال عــن وتطــویر مهــار 
طریق البرامج المختلفة وعن طریق استراتیجیة التدریس باألقران والوسائط المتعددة، 

 ناصــر واسـتخدام مــواد اثرائیــة، والتعزیــز االیجـابى، واللعــب، مثــل دراســة كـل مــن:
 Eitmer & et al) 2010اتمـر وآخـرون ( )،٢٠١٠( خلیـل نـادر ،)٢٠١٥( أحمـد

بتنمیـــة التفكیـــر الناقـــد مـــن خـــالل المشـــاركة فـــى لعـــب الـــدور علـــى أســـاس محاكـــاة 
  .)٢٠٠٥( أحمد عبد الرحمنو  السیناریوهات،

) التـى اسـتخدمت برنـامج لعـب األدوار فـى تنمیـة مهـارات ٢٠٠٦ودالیا همام (
 Matson, etكمـا قـام ماتسـون وآخـرون ، التفكیر الناقد لدى طفل ما قبل المدرسـة

al )بــالتحقق مــن تــأثیر برنــامج المحاكــاة الروبــرت كــأداة مســاعدة لألطفــال ٢٠٠٣ (
  على تعزیز مهارات التفكیر الناقد والمنطقى.
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والتى أوصت بضرورة الكشف عن  Hassan) 2008(دراسة  بدراسة انتهاء 
ـــدى أطفـــال الریـــاض والمراحـــل التـــى تلیهـــا، وأكـــدت علـــى  مهـــارات التفكیـــر الناقـــد ل

ضــــرورة تنمیتهــــا وتــــدعیمها لــــدى الجنســــین وتــــدریب األهــــل علــــى مالحظتهــــا لــــدى 
    األطفال وتقییمها بدقة وموضوعیة.

  :أداة الدراسة المیدانیة
  اختبار التفكیر الناقد:

  : ـ تحدید هدف االختبار ١ 
دقیــق یتســم بالصــدق والثبــات، بحیــث یمكــن عــن  اختبــار ُصــمم بهــدف إیجــاد 

مــن مهــارات  – أطفــال الروضــة نــات تتعلــق بمــدى تمكــنطریقــه الحصــول علــى بیا
وفیمـــا یلـــي وصـــف تفصـــیلي لإلجـــراءات التـــي اتبعـــت إلعـــداد هـــذا ، التفكیـــر الناقـــد

  ختبار.اال
  مصادر بناء االختبار: -٢

ألطفـــال مـــا قبـــل المدرســـة، اعتمـــدت الباحثـــة فـــي بنـــاء اختبـــار التفكیـــر الناقـــد 
  :شتقاق مادته على المصادر التالیةوا
  لبحوث والدراسات العلمیة السابقة في مجال التفكیر الناقد.ـ ا ١
  ـ الكتب وأدبیات التربیة التي بحثت تنمیة مهارات التفكیر الناقد. ٢
  ـ اختبارات قیاس التفكیر الناقد. ٣
النتیجــة النهائیــة الســتطالع الــرأى حــول مهــارات التفكیــر الناقــد المناســبة لطفــل  -٤

  ت التى سیتم قیاسها.الروضة، والتى حددت المهارا
االعتماد على الخبرات والمدركات الحسیة لكـى یسـتطیع الطفـل القیـام بعملیـات  -٥

االستنتاج واالستدالل والتفسـیر، والتـى تحثـه علـى التفكیـر واسـتخالص النتـائج 
  المبنیة على األدلة ومن ثم ممارسة التفكیر الناقد.

  تحدید محاور االختبار: -٣
الختبـار علـى ضـوء تحلیـل األدبیـات التربویـة والدراسـات ُحددت محـاور هـذا ا 

التــي اهتمــت بتحلیــل مهــارات التفكیــر الناقــد، وطــرق تنمیتهــا، كمــا ورد ذلــك ضــمن 
اإلطار النظري للبحث، باإلضافة إلى عدد من االختبارات التـي تناولـت قیـاس تلـك 

كمـا  تعلم لمـارزانووفقا لنمـوذج أبعـاد الـ المهارات، كما ُحددت مهارات التفكیر الناقد
  یقیسها االختبار في:
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خلق صورة عقلیة لكل معلومة یرید أن یسترجعها بتخیل أصـوات الربط، مهارة  -١
مساعدة ، حیث أو صور ثم یربط هذه الصور مع ما یواجهه من أسئلة أو تقویم

  ساسیة التى تخص أو تدور حول الموضوع، تحدید الفكرة األالمتعلم على 
مســاعدة المــتعلم علــى تحدیــد التنــاقض بــین  قض بــین المعلومــات:تحدیــد التنــا -٢

فكــرتین أو شــیئین ال یمكــن أن تكونــا صــحیحتین فــى نفــس الوقــت، وهــذا یعتمــد 
  على ما لدى المتعلم من خلفیة معرفیة عن الموضوع.

هى القدرة على تجمیـع األشـیاء وفًقـا للتشـابه واالخـتالف فیمـا  مهارة التصنیف: -٣
تضـــمن كـــل المجموعـــة صـــفات مشـــتركة، تســـاعد المـــتعلم علـــى بینهمـــا، حیـــث ت

تســهیل عملیــة تخــزین المعلومــات واســترجاعها وفهــم طبیعــة األشــیاء وعناصــرها 
 وخصائصها وتنمیة المفاهیم وتطویرها.

فهـــم األحـــداث وتفســـیرها، ومحاولـــة ربـــط  :مهـــارة بنـــاء األدلـــة الداعمـــة "التفســـیر"-٤
هر مــــن أجــــل فهــــم العالقــــة بــــین الســــبب األســــباب بالنتــــائج، والتعلــــیالت بــــالظوا

 .والنتیجة
تسـاعد المـتعلم علـى تكـوین نظـرة شـمولیة عــن  مهـارة تحدیـد الرؤیـة الشخصـیة: -٥

ار المفیدة)، ثـم یحـدد األشیاء قبل الحكم علیها، فینظرون أوًال لإلیجابیات (األفك
 األفكار السیئة أو غیر مفیدة).السلبیات (

علم القــدرة علــى تطبیــق التفكیــر المنطقــى فــى جمــع ن المــتتمكــمهــارة التحلیــل:  -٦
كشـــف وتحدیـــد العالقـــات االســـتنتاجیة المقصـــودة والحقیقیـــة بـــین المعلومـــات وال

وابتكــار حلــول للمشــكالت والمفــاهیم المعقــدة وتفكیكهــا وترتیبهــا ترتیًبــا  ،العبــارات
 دقیًقا والتعبیر عنها وحلها.

فكیــر فــى مــا لدیــه مــن معــارف مهــارة حــل المشــكالت: تســاعد المــتعلم علــى الت-٧
مكتســبة ســابقة ومهــارات مــن أجــل االســتجابة لمتطلبــات موقــف أو حــدث لــیس 
مألوف له، وتكون االستجابة بمباشرة عمل ما یستهدف حل الغموض أو اللبس 

 الذى یتضمنه الموقف.
تشـــجیع المـــتعلم علـــى مراعـــاة الدقـــة فـــى أعمالـــه وذلـــك مهـــارة اســـتخراج الخطـــأ: -٨

یكتـــب المعلـــم فـــى قمـــة النشـــاط أن  أن(ثالثـــة قبلـــى) وهـــو  تیجیةإســـتراباســـتخدام 
ینتهـى مـن  العثـور علیهـا وال ههناك ثالث أخطاء على هـذه الصـفحة ومـن واجبـ
 .أداء النشاط قبل أن یراجع ثالث مرات على األقل
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تســاعد المــتعلم علــى المالحظــة  مهــارة جمــع المعلومــات المرتبطــة بالموضــوع: -٩
 ، والتوصل إلى استنتاجات جدیدة بسهولة وییسر.واالنتباه وتحرى الدقة

مهــارة التفكیــر االبتكــارى، تســاعد المــتعلم علــى تولیــد األفكــار الجدیــدة وغیــر  - ١٠
 المألوفة، وكذلك القدرة على إیجاد حلول جدیدة للمشكالت بصورة جذریة.

  تحدید نوع مفردات االختبار وصیاغتها: -٤
ن األســئلة مثــل إكمــال الفــراغ، االختبــار علــى عــدة أنمــاط مــ صــیغت مفــردات

 وضع عالمة صح أو خطأ مع ذكر السبب، االختیار من متعـدد مـع ذكـر السـبب،
وانتبـاهم نحـو  دافعیـتهم ، وذلك من أجل ترغیـب األطفـال وٕاثـارةتقدیم تفسیر للموقف
المسـتخدم  ختبـاریتـألف اال حتى ینجذبوا له وال یمتلكهم الملل، ،االختبار المقدم لهم

  .) فقرة٢٠لدراسة من (في هذه ا
  :إعداد االختبار في صورته األولیةـ  ٥

، وبلغ بحیث تغطى المهارات السابق تحدیدهاتمت صیاغة مفردات االختبار  
  . ) سؤاالً ٢٠عدد أسئلة االختبار (

  ـ التجربة االستطالعیة لالختبار:  ٦
منهــا أبــداها المحكمــون  ىبعــد أن أجــرت الباحثــة التعــدیالت والمالحظــات التــ 

تعـــدیل الصـــیاغة اللغویـــة لـــبعض أســـئلة االختبـــار، وضـــرورة تســـاوي طـــول البـــدائل 
مــن  أطفــال الروضــة (االختیــارات)، تــم تطبیــق االختبــار اســتطالعیًا علــى عینــة مــن

) حكومیـــة ٤٣(أطفــال روضـــة مـــن  طفــالً  )٢٠عینــة الدراســـة قوامهـــا (أطفـــال غیــر 
باتـــه وصـــدقه، وتحلیـــل بهـــدف حســـاب زمـــن االختبـــار وحســـاب ث ؛الریـــاضبمدینـــة 

مفرداتـــه وكـــذلك معرفـــة الصـــعوبات التـــي یمكـــن أن تتعـــرض لهـــا الباحثـــة فـــي أثنـــاء 
  تطبیق االختبار، وتوضیح ذلك فیما یلي:

  معیار التصحیح: -
درجات  ٤ -١ات تتراوح بین بإعطاء درج طفالتم تصحیح أوراق إجابات األ 

  .) درجة٣٣جات االختبار (یصبح عدد در وفًقا لما یتطلبه كل سؤال من إجابات، ف
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  صدق االختبار: -أوًال 
  :صدق المحكمین -أ
محكمــین ال مـن )١١(للتأكـد مـن صــالحیة االختبـار وصــدقه تـم عرضـه علــى  

إلبـــداء الـــرأي یة؛ النفســـالصـــحة ، و المنـــاهجو  مجـــال تربیـــة الطفـــل المتخصصـــین فـــي
  وتقدیم المقترحات الخاصة باالختبار ومفرداته.

  ن مجموعة من المالحظات یمكن تلخیصها فیما یلي:وقد أبدى المحكمو
  ".دات السؤال الثالثمفر مضمون  تغییر - 
 .تعدیل صیاغة بعض مفردات االختبار لتصبح أكثر وضوحاً  - 
  كما یلي:توزیع درجات االختبار  - 

ـــــــم • تأخـــــــذ كـــــــل  ٢٠، ١٩، ١٣، ٨،  ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١الســـــــؤال رق
 منهما درجة واحدة.

 یأخذ كل منهما درجتان. ١٦، ١٥، ١٤ ،١٢، ١١، ١٠ السؤال رقم •
  یأخذ كل منهما ثالث درجات. ١٨، ١٧ السؤال رقم •
  یأخذ أربع درجات.  ٩السؤال رقم  •

 ) درجة.٣٣فتصبح الدرجة النهائیة الختبار التفكیر الناقد ( - 
 .وقد تم مراعاة ذلك عند إعداد الصورة النهائیة لالختبار  - 

  :صدق االتساق الداخلى -ب
دق االتســـاق الـــداخلي لالختبـــار تـــم اســـتخدام معامـــل ارتبـــاط للتحقـــق مـــن صـــ 

 .)١(كما اتضح من جدول، بیرسون لقیاس العالقة بین كل سؤال والدرجة الكلیة له
  حساب ثبات االختبار: -ثانًیا

تعتمد صحة االختبار على مدى ثبات نتائجـه، فـإن ثبـات االختبـار یعنـي أن  
تــم عمــل أي اختبــار بصــورة دقیقــة، فـــإن  فــإذاالختبــار موثــوق بــه ویعتمــد علیــه، "ا

العالمــــات الصــــحیحة والتــــي ال لــــبس فیهــــا أو خطــــأ تعــــزى إلــــى مجموعــــة األســــئلة 
تمنــع التخمــین والقلــق  الخاصــة التــي اســتعملت فــي االختبــار، وٕالــى ظــروف خاصــة

. ویقصـــــد بثبـــــات االختبـــــار أن یعطـــــي )١٣٤، ٢٠٠٧جـــــودت عـــــزت:(والفوضـــــى" 
، على نفس األفراد وفي نفس الظـروف إذا أعید تطبیقه االختبار نفس النتائج تقریباً 

 Coronbachs وقــد تــم حســاب ثبــات االختبــار باســتخدام معادلــة "ألفــا كرونبــاخ"
Alpha (a)،  باستخدام حزمة البرامج اإلحصائیة(SPSS)٠.٩٢١ه ، وبلغت قیمتـ 

  . ، وهذا یؤكد صالحیة االختبار للتطبیقوهو معامل ثبات مرتفع
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  ة النهائیة لالختبار:إعداد الصور  §
بعد التأكـد مـن صـدق االختبـار وثباتـه، أصـبح االختبـار فـي صـورته النهائیـة  

) مفــردة، وبــذلك تكــون النهایــة العظمــى ٢٠صــالحًا للتطبیــق، حیــث أشــتمل علــى (
  ).٣ملحق رقم ( ) درجة٣٣لالختبار (

  خطوات بناء برنامج قائم على نموذج أبعاد التعلم.
  :م علیها البرنامجالفلسفة القائـ ــ١ 

تعتمــد فلســفة البرنــامج علــى أحــد أهــم مســلمات التربیــة الســیكولوجیة وهــى أن  
اإلنسان قادر على تحقیق النمو الذاتى وذلك فى ضوء قابلیة المخ للنمـو والتعـدیل، 
هذه الحقیقة العلمیة التى أكدتها دراسات الجهاز العصبى وتشریح المخ وعلم النفس 

فالبیئـة الثریـة تنشـطه  ،ویخبو من خالل تفاعله مع البیئـة مخالعصبى حیث ینمو ال
وتنمیــه، والبیئــة الفقیــرة تحجمــه، ومــن ثــم فــإذا مــا أتیحــت للعقــل البشــرى بیئــة نشــطة 
یمكنــه أن یصــل بإمكاناتــه إلــى حــدودها القصــوى، كمــا تســتند فلســفة بنــاء البرنــامج 

ل نظریــــة بیاجیــــه أیًضــــا علــــى إســــهامات النظریــــات الفلســــفیة فــــى تربیــــة الطفــــل مثــــ
Piaget ونظریة فیجوتسكي ،Vygotsky  ونظریة باندوراBandora.  

، فقــد أكــدت عدیــد مــن علــى نمــوذج أبعــاد الــتعلم لمــارزانوكمــا یســتند البرنــامج 
األبحاث التربویة على أهمیته باعتباره وسیًطا تربوًیا یعمل بدرجة كبیرة على تشكیل 

ؤدى النمـــوذج التربـــوي دوًرا فعـــاًال فـــى شخصـــیة الطفـــل بأبعادهـــا المختلفـــة، حیـــث یـــ
  تنظیم التعلیم واكتساب المعارف والمهارات.

ویعمــل الطفـــل فــى هـــذه المرحلـــة علــى اكتســـاب مهـــارات التفكیــر الناقـــد التـــى  
تمكنه من التآلف مـع محیطـه وبیئتـه، وكـذلك یـتعلم الطفـل قـوانین مجتمعـه، والعـالم 

عـــض المهـــارات التـــى ال یمكنـــه الـــذى یعـــیش فیـــه، كمـــا یتضـــح للطفـــل أن هنـــاك ب
الســـید محمـــد محمـــود، (بـــد فیهـــا مـــن التعـــاون مـــع اآلخـــرین إنجازهـــا بمفـــردة، بـــل ال

  ).١٦ــــ  ١٤، ١٩٩٢
  ــــ تحدید أهداف البرنامج والتى تتمثل فى:٢ 

  أــــ الهدف العام: 
یعد تحدید أهداف البرنامج بدقة ووضوح من أهم وأولى الخطوات العامـة فـى  

نـامج حیـث یسـاعد تحدیـد األهـداف علـى تحدیـد واختیـار المحتـوى العلمـى، بنـاء البر 
وفــق  وعلیــه فــإن البرنــامج الحــالى یهــدف إلــى تنمیــة بعــض مهــارات التفكیــر الناقــد
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الـربط، خلـق صـورة عقلیـة للمعلومـة، تحدیـد ذج مـارزانو، منهـا مهـارة كـل مـن: (نمو 
ید رؤیة شخصیة، تحلیل، تصنیف، بناء أدلة داعمة، تحد التناقض بین المعلومات،

حـــل مشـــكالت، اســـتخراج الخطـــأ، جمـــع المعلومـــات المرتبطـــة بالموضـــوع، التفكیـــر 
) لــدى األطفــال فـى مرحلــة مــا قبـل المدرســة، مــن خـالل بعــض األنشــطة االبتكـارى 
  المختلفة.

   ب ـــــ األهداف الخاصة:
یــد وقــد راعــت الباحثــة أن تكــون األهــداف محــددة وقابلــة للقیــاس ویــأتى تحد 

األهداف السلوكیة للبرنامج كمرحلـة الحقـة لمرحلـة تحدیـد األهـداف العامـة للبرنـامج 
وفیهــا یــتم تحدیــد الســلوك النهــائى المتوقــع مــن الطفــل أن یظهــره بعــد انتهــاء عملیــة 
الــتعلم وســیتم تنــاول األهــداف الســلوكیة لكــل نشــاط مــن أنشــطة البرنــامج علــى حــدة 

  . )٢(عند عرضها الحًقا ملحق 
  ــ تحدید المحتوى العلمى للبرنامج:ـــ٣

یتضمن البرنامج مجموعة من األنشطة المختلفة التى تتناول تطبیقاتها بعض  
ویتنـــاول المحتـــوى مجموعـــة مـــن المواقـــف بغـــرض تحقیـــق  مهـــارات التفكیـــر الناقـــد،

  األهداف المنشودة أثناء ممارسة األطفال لألنشطة المختارة.
ا لألهـداف المـراد تحقیقهـا، وتبًعـا لخصــائص تـم اختیـار محتـوى البرنـامج طبًقـ 

وحاجاتهم واستعداداتهم ومیولهم وقدراتهم فى هذه المرحلـة،  نمو أطفال هذه المرحلة
وقــــد ُروعــــى تنــــوع األســــالیب التربویــــة  وتضــــمن المحتــــوى مجموعــــة مــــن األنشــــطة،
، والمواقــف ،فمنهـا األلعـاب والقصـص المسـتخدمة بالبرنـامج حتـى ال یمـل األطفــال،

كما روعى أن تكون غالبیة األلعاب جماعیة حتى یمنح كل طفـل فرصـة المشـاركة 
ویــتمكن مــن المســاهمة فــى اللعبــة المناســبة لمیولــه وبالتــالى تكــون الخبــرة المكتســبة 

ممـا یــؤدى إلـى إثـراء مواقـف الـتعلم ومراعـاة الفــروق  عـن طریـق اللعبـة ذات فعالیـة،
الناقـــد، ویتكـــون محتـــوى البرنـــامج علـــى  الفردیـــة فـــى تعلـــم، وتنمیـــة مهـــارات التفكیـــر

  .مجموعة من األسالیب التربویة المقترحة
  ـــــ الوسائل واألدوات المستخدمة فى البرنامج: ٤

اســـتخدمت الباحثـــة مجموعـــة مـــن الوســـائل واألدوات المتنوعـــة بحیـــث تجـــذب  
  :انتباه األطفال وتتكامل مع طرق تقدیم البرنامج لتحقیق أهدافه، وهذه الوسائل

  ـــــ وسائل لفظیة: توجیهات، مناقشة، شرح، توضیح أهداف. 
  .، فیدیوهاتــــ وسائل بصریة: بطاقات مصورة ، رسوم، كروت 
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أقالم، فرش رسم، أوراق، صلصال، ،  ورق مقوى، ،بالوناتــــ وسائل حسیة:  
   .صنادیق

  وشرائط كاسیت. ــــ وسائل سمعیة: قصص، 
  دمة فى البرنامج:ـــــ االستراتیجیات المستخ٥

  تضمن البرنامج استخدام مجموعة من االستراتیجیات:  
  المهاماستراتیجیة..٢  التعلم باللعب فى مجموعة صغیرة..١
  استراتیجیة حل المشكالت..٤  .الربط استراتیجیة.٣
 المناقشة والحوار ومشاركة المعلومات مع األطفال. .٥
  K.W.Lاستراتیجیة تكوین المعنى  .٧  النمذجة. .٦
  استراتیجیة الممارسة الموجهة .٩  المماثلة. استراتیجیة .٨

اســــتراتیجیة التســــاؤالت مصــــنفة داخــــل أنشــــطة التصــــنیف وبنــــاء األدلــــة .١٠
  الداعمة.

  :ــــ أسالیب التقویم٦
  استخدم فى البرنامج الحالى أسالیب التقویم التالیة: 

ویتضمن إجراءات تطبیق اختبار مهارات التفكیر الناقد لطفل  التقویم القبلى:
  من إعداد الباحثة).(بل المدرسة ما ق

ـــویم المصـــاحب: وهـــو تقـــویم الطفـــل بشـــكل مـــتالزم ومســـتمر منـــذ بدایـــة  التق
البرنامج وحتى نهایتـه حیـث یـتم مـن خاللـه الحصـول علـى تغذیـة مرتـدة تـؤدى إلـى 
التعــدیل المســتمر للبرنــامج، ویــتم ذلــك بشــكل یــومى أثنــاء أو بعــد تقــدیم النشــاط مــن 

  خالل:
لحـــوارات الشــــفویة التـــى تثیرهــــا المعلمـــة مــــن خـــالل مالحظتهــــا المناقشـــات وا -

لألطفـــال أثنـــاء تقـــدیم النشـــاط وبعـــده، ممـــا یمكنهـــا مـــن تقـــویم األطفـــال عینـــة 
  میتهم للمهارة الناقدة المطلوبة.البحث ومدى تن

تطبیقــات تربویــة موجهــة تطلــب المعلمــة مــن األطفــال القیــام بهــا مثــل: قیــام   -
 ،مجموعـــة مـــن البطاقـــات المصـــورة، المزاوجـــةتصـــنیف ل األطفـــال بعملیـــات

كــل نشــاط ســواء كــان تعزیــز معنــوى  التعزیــز االیجــابى لألطفــال عقــب أداء
ألطفـــال اآلخـــرین) أو بالتشـــجیع والتصـــفیق، استحســـان لعـــب الطفـــل أمـــام ا(

  .تقدیم الحلوى والبالونات)تعزیز مادى (
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  التقویم البعدى:
مهـارات التفكیـر الناقـد ، بهـدف وهو الذى سیتضمن إجراءات تطبیـق اختبـار  

وقیــــاس مــــدى تنمیــــة  مقارنــــة نتــــائج التطبیــــق القبلــــى والبعــــدى لمجمــــوعتى البحــــث،
ومن ثم التعرف على مـدى  موضوع البحث) من عدمه،(واكتساب المهارات الناقدة 

  فاعلیة البرنامج المقترح.
  عرض البرنامج على السادة المحكمین: -٧

لمبدئیـة علـى مجموعـة مـن المحكمـین للحكـم تم عرض البرنامج فـى صـورته ا 
على مدى مناسبة األهداف والمحتـوى لخصـائص المرحلـة، وهـل األسـالیب التربویـة 
التــى تــم االســتعانة بهــا مناســبة أم ال، ومــدى مناســبة الوســائل التعلیمیــة المســتخدمة 

  فى البرنامج، وتوضیح أوجه القصور التى یمكن تقویمها فى البرنامج وتعدیلها.
وباإلضـــافة إلـــى مـــا ســـبق طلـــب مـــن الســـادة المحكمـــین إبـــداء آرائهـــم بالتعـــدیل أو  

  .أو اإلضافة على كل بنود البرنامجالحذف 
  وتتلخص أهم النتائج فیما یأتى:

  اتفق المحكمین على مناسبة األهداف العامة للبرنامج. ـــــ 
  أجمع المحكمین على مالئمة محتوى البرنامج لألطفال. ــــــ 
  ــ أجمع المحكمین على مناسبة المواد والوسائل التعلیمیة فى البرنامج.ـــ 
ـــ أجمــع المحكمــین علــى أن البرنــامج صــالح للتطبیــق بعــد إجــراء التعــدیالت   ـــ

  المشار إلیها.
  تنفیذ البرنامج: -٨

فــى هــذه الخطــوة قامــت الباحثــة بتنفیــذ أنشــطة البرنــامج مــع أطفــال المجموعــة  
  .ارات التفكیر الناقد لدى األطفالقیاس قبلى لقیاس بعض مه التجریبیة بعد إجراء

 خـالل األسـبوع الواحـد أنشـطةسـتة  ) أسـابیع بواقـع٦( وتم تنفیذ البرنـامج خـالل - 
سـابیع األأنشطة خالل األسبوع الواحد فى  ةاألولى، وخمس ةسابیع الثالثاألفى 

، قامـت )٢حق رقـم (مل وبعد االنتهاء من مراحل تنفیذ البرنامج ،األخیرة ةالثالث
الباحثـــة بإعـــادة تطبیـــق اختبـــار مهـــارات التفكیـــر الناقـــد كتطبیـــق بعـــدى لمعرفـــة 

) فـى تنمیـة المجموعـة التجریبیـة (عینـة البحـث داللة فاعلیة البرنامج مع أطفال
 مهارات التفكیر الناقد لدیهم.
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  :نتائج البحث
  :ضبط أدوات البحث -أوالً 

  :صدق االتساق الداخلي لالختبار -أ
للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار تم استخدام معامل ارتباط 

  بیرسون لقیاس العالقة بین كل سؤال والدرجة الكلیة له، وكانت النتائج كما یلي:
  معامالت ارتباط أسئلة االختبار بالدرجة الكلیة له )١جدول (

 معامل االرتباط رقم السؤال معامل االرتباط رقم السؤال
٠.٧٨٩ ١١ **٠.٨١١ ١** 
٠.٧٦٥ ١٢ **٠.٦٢٦ ٢** 
٠.٥٠٢ ١٣ *٠.٥٠٨ ٣* 
٠.٥٢١ ١٤ *٠.٤٤٧ ٤* 
٠.٥٧٥ ١٥ *٠.٥٥٣ ٥** 
٠.٧٠٤ ١٦ *٠.٥٥٣ ٦** 
٠.٨٧٦ ١٧ *٠.٤٥٧ ٧** 
٠.٧١٨ ١٨ **٠.٨١٤ ٨** 
٠.٦٣٣ ١٩ **٠.٨١٦ ٩** 

٠.٦٣٠ ٢٠ **٠.٧٢٢ ١٠** 
  )٠.٠٥* دالة عند (             )٠.٠١** دالة عند (

) أن جمیع معامالت االرتباط بین كـل سـؤال والدرجـة ١یتضح من الجدول (
)، وهـذا یـدل علــى أن ٠.٠١الكلیـة لـه كانـت موجبـة ودالـة احصــائیا عنـد مسـتوى (

  جمیع أسئلة االختبار كانت صادقة وتقیس الهدف الذي وضعت من أجله.
  ثبات االختبار: - ب 

بات الفا كرونباخ له، وكانت للتحقق من ثبات االختبار تم ایجاد معامل ث
  النتائج كما یلي:

  معامل الثبات االختبار  )٢جدول (
 معامل ألفا كرونباخ عدد االسئلة

٠.٩٢١ ٢٠ 
) قیمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ لالختبــار، وهــي قیمــة مرتفعــة، ٢یبــین الجــدول (

  مما یطمئن إلى أن االختبار یتمتع بقدر مرتفع من الثبات.
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   :لدراسة المیدانیةنتائج ا -ثانًیا
تعرض الباحثة النتائج التى تم التوصـل إلیهـا بعـد تطبیـق أداة البحـث میـدانًیا  

والتحلیل اإلحصـائى للبیانـات، مـع مناقشـة هـذه النتـائج وتفسـیرها فـى ضـوء اإلطـار 
  النظرى والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.

دال إحصائًیا بین متوسطي النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى: یوجد فرق 
درجات أطفال المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لمقیاس 

 التفكیر الناقد لصالح المجموعة التجریبیة.
  تكافؤ مجموعتي الدراسة:

للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في التطبیق القبلي لمقیاس التفكیر الناقد، 
  ت المستقلة، كما یوضح الجدول التالي:تم استخدام اختبار (ت) للعینا

  )٣جدول (
  )Independent-Samples T testاختبار (ت) للعینات المستقلة (

  لداللة الفروق بین متوسطي درجات أطفال المجموعتین التجریبیة والضابطة 
  في التطبیق القبلي لمقیاس التفكیر الناقد 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعی

  قیمة
 ت

  درجة
 الحریة

  مستوى
 الداللة

  ١.٧٩٠- ٣.٠٤٨ ١٠.٦٩ ٢٩ التجریبیة 
  

٥٥  
  

٠.٠٧٩  
 ٢.٢٥٢ ١١.٩٦ ٢٨ الضابطة   

) وهي أكبر من ٠.٠٧٩) أن قیمة مستوى الداللة بلغت (٣ویبین الجدول (
) وهذا یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي ٠.٠٥(

مجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق القبلي لمقیاس درجات أطفال ال
التفكیر الناقد، وهذا یدل على تكافؤ أطفال المجموعتین التجریبیة والضابطة في 

  التطبیق القبلي لمقیاس التفكیر الناقد.
  القیاس البعدي:

) ٠.٠٥وللتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (
رجات أطفال المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي بین متوسطي د

  لمقیاس التفكیر الناقد تم استخدام اختبار (ت) كما یوضح الجدول التالي:
  
  



  فاعلیة برنامج مقترح قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو 
 فى تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى طفل الروضة

  

١٣٤

  )٤جدول (
  ) Independent-Samples T testاختبار (ت) للعینات المستقلة (

  لضابطةبین متوسطي درجات أطفال المجموعتین التجریبیة وا لداللة الفروق
  في التطبیق البعدي لمقیاس التفكیر الناقد 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  قیمة
 ت

  درجة
 الحریة

  مستوى
 الداللة

  ١٣.٧٤٥ ٤.٢١٤ ٢٣.٤٨ ٢٩ التجریبیة 
  

٥٥  
  

٠.٠٠٠  
 ٢.١٠٦ ١١.٢٩ ٢٨ الضابطة   

) وهي أقل من ٠.٠٠٠) أن قیمة مستوى الداللة بلغت (٤ویبین الجدول (
) وهذا یعني قبول الفرضیة، ویدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة ٠.٠٥(

بین متوسطي درجات أطفال المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي 
لمقیاس التفكیر الناقد، ومن المتوسطات الحسابیة تبین أن هذه الفروق كانت 

حیث حصل أطفال المجموعة التجریبیة على لصالح أطفال المجموعة التجریبیة، 
) بینما حصل أطفال المجموعة الضابطة على ٢٣.٤٨متوسط حسابي قیمته (
  ).١١.٢٩متوسط حسابي قیمته (

والرسم البیاني التالي یبین المتوسطات الحسابیة لدرجات أطفال 
یر المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس التفك

  الناقد:
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النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة: یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسطي 
درجات أطفال المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس 

  التفكیر الناقد لصالح التطبیق البعدي.
) بین ٠.٠٥وللتحقق من وجود فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

درجات أطفال المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس متوسطي 
التفكیر الناقد، تم استخدام اختبار (ت) للعینات المترابطة كما یوضح الجدول 

  التالي:
  )٥جدول (

   )Paired Samples T testنتائج اختبار (ت) للعینات المترابطة (
  موعة التجریبیةبین متوسطي درجات أطفال المج لداللة الفروق

  في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس التفكیر الناقد 

المتوسط  العدد القیاس
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  قیمة
 ت

  درجة
 الحریة

  مستوى
 الداللة

  ١٤.٢٦٨- ٣.٠٤٨ ١٠.٦٩ ٢٩ القبلي 
  

٢٨  
  

٠.٠٠٠  
 ٤.٢١٤ ٢٣.٤٨ ٢٩ البعدي   

) وهي أقل ٠.٠٠٠الداللة بلغت () أن قیمة مستوى ٥ویبین الجدول رقم (
) وهذا یعني قبول الفرضیة، ویدل على وجود فروق ذات داللة ٠.٠٥من (

إحصائیة بین متوسطي درجات أطفال المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي 
والبعدي لمقیاس التفكیر الناقد، ومن المتوسطات الحسابیة تبین أن هذه الفروق 

عدي، حیث حصل أطفال المجموعة التجریبیة في القیاس كانت لصالح القیاس الب
)، بینما حصل أطفال المجموعة ٢٣.٤٨البعدي على متوسط حسابي قیمته (

  ).١٠.٦٩التجریبیة في القیاس القبلي على متوسط حسابي قیمته (
النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة: ال یوجد فرق دال احصائیا بین 

 وعة الضابطة في التطبیقین القبلي والبعدي.متوسطي درجات أطفال المجم
) بین ٠.٠٥وللتحقق من وجود فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

متوسطي درجات أطفال المجموعة الضابطة في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس 
التفكیر الناقد، تم استخدام اختبار (ت) للعینات المترابطة كما یوضح الجدول 

  :التالي
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  )٦جدول (
  )Paired Samples T test(نتائج اختبار (ت) للعینات المترابطة 

  بین متوسطي درجات أطفال المجموعة الضابطة لداللة الفروق 
  في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس التفكیر الناقد 

المتوسط  العدد القیاس
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  قیمة
 ت

  درجة
 الحریة

  مستوى
 الداللة

  ١.٩٦٦ ٢.٢٥٢ ١١.٩٦ ٢٨ القبلي 
  

٢٧  
  

٠.٠٦٠  
 ٢.١٠٦ ١١.٢٩ ٢٨ البعدي   

) وهي أكبر من ٠.٠٦٠) أن قیمة مستوى الداللة بلغت (٦ویبین الجدول (
) وهذا یعني قبول الفرضیة، ویدل على عدم وجود فروق ذات داللة ٠.٠٥(

بیقین القبلي إحصائیة بین متوسطي درجات أطفال المجموعة الضابطة في التط
  والبعدي لمقیاس التفكیر الناقد.

  تحلیل نتائج البحث:
v :اختبار التفكیر الناقد  

داللـــة الفـــرق بـــین متوســـطى درجـــات  التحلیـــل المتعلقـــة باختبـــار أظهـــرت نتـــائج 
فـــى اختبـــار التفكیـــر الناقـــد فـــى القیـــاس البعـــدى عـــن تفـــوق تالمیـــذ مجمـــوعتى البحـــث 

مساعدة برنامج مقترح قائم على نموذج أبعاد التعلم المجموعة التجریبیة الذین درسوا ب
على زمالءهم مـن أطفـالهم المجموعـة الضـابطة الـذین درسـوا بالطریقـة المعتـادة، ممـا 
یؤكد أثره وفاعلیته اإلیجابیة فى تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى أطفال الروضـة وقـد 

  ُیعزى هذا التفوق إلى اآلتى:
برنامج عن الطریقة المعتـادة وتوظیـف نمـوذج أبعـاد خروج طریقة التدریس فى ال •

"الـــــذى یتـــــیح لألطفـــــال المشـــــاركة الفعالـــــة فـــــى  Marazanoالـــــتعلم لمـــــارزانو " 
المناقشات الصفیة واستخدام المعرفة استخداًما ذا معنى من خالل أنشطة اتخاذ 
القــرار وحــل المشــكالت واستكشــاف المعلومــات والبیانــات وتطبیقهــا فــى مواقــف 

  .جدیدة
الــتعلم بمســاعدة برنــامج مقتــرح قــائم علــى نمــوذج أبعــاد الــتعلم جعــل مــن أطفــال  •

المجموعـــة التجریبیـــة محـــوًرا لعملیـــة التعلـــیم والـــتعلم، حیـــث أنـــه كـــان یســـیر فـــى 
البرنــامج حســب قدرتــه الذاتیــة، ویتوصــل للمعرفــة بنفســه بــدًال مــن أن تعطــى لــه 

 جاهزة.
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ت والصــور ا والنصــوص المكتوبــة الوســائل التعلیمیــة كالصــو  كمــا أن اســتخدام  •
واأللوان فى تقدیم المحتـوى العلمـى بأسـلوب تربـوى مشـوق وبشـكل مـنظم ومـتقن 
مــن خــالل البرنــامج مــع إعطائــه تغذیــة راجعــة لمــا یتعلمــه ونســبة إتقانــه للــتعلم، 
وتعزیــزه فــى الوقــت المناســب أتاحــت لهــؤالء األطفــال الفرصــة لمواجهــة مواقــف 

مــر الــذى یتطلـــب مــنهم تفســیر لهـــا فــى ضــوء خبـــراتهم تعلیمیــة غیــر مألوفـــة األ
السابقة، وهذا بـدوره یخلـق مـا یسـمى بـالتعلم النشـط الـذى یسـهم فـى اكتسـاب مـا 

 ُیقدم لهم من تعلم نشط، وتركز المعلومات فى ذهن الطفل.
)، K.W.Lتبنــــى البرنــــامج اســــتراتیجیات تعلیمیــــة متعــــددة ومنهــــا إســــتراتیجیة (  •

تســـاؤالت المصـــنفة داخـــل فئـــات التصـــنیف، وبنـــاء األدلـــة وٕاســـتراتیجیة الـــربط وال
الداعمــــة، وتحلیــــل وجهــــات النظــــر مــــن خــــالل تحدیــــد الرؤیــــة الشخصــــیة حــــول 
موضــــــوع الــــــتعلم، وٕاســــــتراتیجیة المهــــــام التعلیمیــــــة ومنهــــــا اتخــــــاذ القــــــرار وحــــــل 

 المشكالت، وأسلوب المماثلة، والممارسة واستخدام وأنماط تعلیمیة.
ء الطفـل الفرصـة الكافیـة لفهـم وممارسـة أى مهـارة والـتمكن تمیز البرنامج بإعطا •

 منها قبل االنتقال إلى مهارة أخرى.
ــا إلجــراءات التعلــیم المتبعــة بالبرنــامج تبــین أنــه أســهم • بشــكل كبیــر فــى قیــام  وفًق

األطفـــال بممارســـة العـــادات العقلیـــة كالمثـــابرة وتحمـــل المســـئولیة وعـــدم التهـــور 
وطـــرح التســـاؤالت، والقـــدرة علـــى تقـــویم نفســـه مـــن  واســتخدام المعلومـــات الســـابقة

خــالل البرمجیـــة التعلیمیــة، وهـــذا أدى بـــدوره إلــى تنمیـــة بعــض مهـــارات التفكیـــر 
 العلیا.

 بــالتمییز ربــط الجانــب المعرفــى للبرنــامج بالجانــب األدائــى، حیــث اهــتم البرنــامج •
فـة اإلجرائیـة بین كل من المعرفة التقریریة الممثلة فى المفـاهیم والعالقـات والمعر 

الممثلــة فــى المهــارات وهــذا بــدوره ســاعد أطفــال الروضــة علــى اكتســاب المعرفــة 
 التقریریة واإلجرائیة المتضمنة باألنشطة. 

تنـــوع األنشـــطة والمهـــارات األدائیـــة التـــى یتضـــمنها البرنـــامج یـــؤدى إلـــى نتــــائج  •
 تعلیمیة أفضل.

قویم ذاتى لقیاس مدى كما یوفر البرنامج التقویم المستمر، حیث اشتملت على ت •
 استیعاب األطفال للمعلومات.

 خــالل مــن وذلــك التعلیمــى الموقــف بواقعیــة ویشــعره للــتعلم المــتعلم دافعیــة یثیــر •
  . والصورة والجرافیك الرسوم



  فاعلیة برنامج مقترح قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو 
 فى تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى طفل الروضة

  

١٣٨

  .مهاراتهم وینمى مستواهم فى بتقدم بإشعارهم وذلك طفالاأل ثقة من یزید •
رزانو، والذى ثبت فعالیته، استند برنامج البحث الحالى على أبعاد نموذج ما

واإلستراتیجیات الموجودة  علیمیةفنموذج أبعاد التعلم لمارزانو هو أكثر النماذج الت
وربط جمیع جوانب العملیة التعلیمیة مع ما یتناسب معها من  مناسبة لتجسید

، فمن خالل تطبیق نموذج مارزانو  المتعددة ءاتهمقدرات المتعلمین وٕامكاناتهم وذكا
  نامج ساعد على:بالبر 

)، یوسف ٢٠١٧أزهار محمد (وهذا ما توصلت إلیه نتائج بحث كل من: 
)، شیماء كاظم ٢٠١٤)، عثمان علي (٢٠١٤)، محمد دخیل (٢٠١٦إبراهیم (

)، عال علیوه ٢٠١٣)، ناجي بدر (٢٠١٣)، إیمان سمیر (٢٠١٤وحسام محمد (
  ).٢٠١١)، سارة آل سعود (٢٠١٢(

  توصیات البحث:
أســفرت عنــه نتــائج البحــث الحــالى تتقــدم الباحثــة بالتوصــیات فــى ضــوء مــا 

  التالیة:
ــــال هــــودعم هــــذه  .١ ــــاض األطف مراجعــــة المعــــاییر الخاصــــة بصــــیاغة منــــاهج ری

 Marzanoالمنــــاهج بــــإجراءات اإلســــتراتیجیة المبنیــــة علــــى نمــــوذج مــــارزانو" 
  "ألبعاد التعلم، وتضمین هذه اإلستراتیجیة بأدلة المعلمین.

لیـل المعلـم للبحـث الحـالى وتـوفیر األدلـة للمعلمـین والمعلمـات، االستفادة مـن د .٢
علــى أن یراعــى عنــد إعــدادها توجیــه المعلمــة ومســاعدتها إلــى تأكیــد المفــاهیم 
الصــحیحة، واســتخدام أســالیب وطــرق واســتراتیجیات تــدریس مناســبة ومتنوعــة، 

دًال والحث على استخدام عملیات البحث فى استنتاج المعرفة والتوصل إلیها بـ
  من تلقینها.

زیـادة االهتمـام مــن قبـل صـناع القــرار والمعلمـین علـى التطبیقــات العملیـة؛ لمــا  .٣
لها من اثر كبیر فى رفع مستوى مهارات التفكیر لدى األطفـال، وذلـك بتـوفیر 
  بیئات تعلیمیة بمواصفات جیدة تمكن المعلمین من تطبیق األنشطة المتنوعة. 

رشـاد بالبرنـامج المقتـرح لیسـد جانبـًا مـن جوانـب یمكن لـإلدارات التعلیمیـة االست .٤
   إعداد وتعلیم األطفال عینة البحث. القصور فى

العمــل علــى تطــویر األســالیب المعتــادة فــى تعلــیم المهــارات واســتخدام أســالیب  .٥
  حدیثة فى التعلیم.
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اإلفـــادة مـــن النمـــوذج المقـــدم بالبحـــث الحـــالى مـــن قبـــل كافـــة أعضـــاء الهیئـــة  .٦
ت، واالسترشـــاد بمراحلـــه وخطواتـــه اإلجرائیـــة عنـــد تصـــمیم التعلیمیـــة بالروضـــا

  برامج تعلیمیة، والتى تم تطبیقها بالبحث الحالى.
  البحوث المقترحة:

إجراء بحث لبیان فاعلیة استخدام برنامج مقترح قائم على نمـوذج أبعـاد الـتعلم  .١
  فى تنمیة المهارات اللغویة فى مراحل تعلیمیة أخرى.

فى تنمیة مهارات التفكیر  Marzanoموذج مارزانو" إجراء بحث عن فاعلیة ن .٢
  العلیا لدى تالمیذ المراحل التعلیمیة المختلفة.

فاعلیة برنامج تدریبى فى تطویر مهارات المعلمـة علـى اسـتخدام نمـوذج أبعـاد  .٣
" فـــى تـــدریس المـــواد المختلفـــة وأثـــره علـــى تنمیـــة  "Marzanoالـــتعلم لمـــارزانو 

  اتجاهات أطفالهم نحو المادة.
فاعلیـــة برنـــامج حاســـوبى قـــائم علـــى نمـــوذج أبعـــاد الـــتعلم فـــى تنمیـــة الـــذكاءات  .٤

  المتعددة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة. 
إجـــراء دراســـات مشـــابهة باســـتخدام بـــرامج مختلفـــة علـــى فئـــات تعلیمیـــة أخـــرى  .٥

  إلثبات وتأكید فاعلیة هذه البرامج المقترحة. 
  
  
  
  
  
  
  



  فاعلیة برنامج مقترح قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو 
 فى تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى طفل الروضة

  

١٤٠

 عـــــــراجـالم
  :عربیةالمراجع ال -أوالً  
فعالیـة اسـتخدام نمـوذج مـارزانو ألبعـاد  ):٢٠٠٣راهیم عبـد العزیـز البلعـي (إب  ١

وتنمیـــة بعـــض عملیـــات العلـــم لـــدى  الـــتعلم فـــى تـــدریس العلـــوم فـــى التحصـــیل
  .٩٤ -٦٥ )،٤( ٦، مجلة التربیة العلمیةتالمیذ الصف الثانى اإلعدادى. 

ــى اتجا ):٢٠٠٥دي، منــى ســعودي، وعلــي راشــد (أحمــد النجــ  ٢ ــة ف هــات حدیث
، تعلیم العلوم فى ضوء المعاییر العالمیة وتنمیـة التفكیـر والنظریـة البنائیـة

  القاهرة: دار الفكر العربي.
فـي  إثرائیةتصمیم برنامج أنشطة " :)٢٠٠٥حمد عبد الرحمن عبد الرشید (أ   ٣

الدراســات االجتماعیــة الكتســاب مهــارات إدارة األزمــات وتنمیــة التفكیــر الناقــد 
رســـالة تالمیـــذ لحلقـــة الثانیـــة مـــن التعلـــیم األساســـي وقیـــاس فاعلیتـــه"،  لـــدى

  ، كلیة التربیة، جامعة حلوان.دكتوراه
 فـي )مـارزانو(الـتعلم أبعـاد أنمـوذج فاعلیـة :)٢٠١٧قادرّیـة ( محّمـد ازدهـار  ٤

 الصـف تالمیـذ لـدى ة+االجتمـاعي الدراسـي فـى مـادة الدراسـات التحصـیل
  .١٣٦-٣١)، ٧٨(٣٩، البعث بدمشق ةجامع مجلةاألساسي،  السابع

فاعلیــة نمـوذج أبعـاد الـتعلم فـى تنمیــة  ):٢٠٠٨أمـاني بنـت محمـد الحصـان (  ٥
بعض مهارات التفكیر واالستیعاب المفاهیمى فى العلوم واإلدراكات نحو بیئة 

سلسلة دراسـات عربیـة فـى الصف لدى تلمیذات الصف السادس اإلبتدائى. 
  .٢٢٥ــ ٢١٥ ،٦٠ـــ  ٥٤ )،٢( ١،التربیة وعلم النفس

، األردن، عمـــــان: دار الطفـــــل ومهـــــارات التفكیـــــر :)٢٠٠٥الخلیلـــــي (أمـــــل   ٦
  .صفاء

فاعلیة نموذج أبعاد التعلم فى تنمیة  ):٢٠٠٧إیمان حسنین محمد عصفور (  ٧
 بعض مهارات التفكیر لدى طالب المرحلة الثانویة فى مادة علم االجتماع،

  .١٥٤ــ ١١٨)، ٦٣هرة، (، القامجلة القراءة والمعرفة
فاعلیـــة اســـتخدام نمـــوذج أبعـــاد الـــتعلم لمـــارزانو فـــى  ):٢٠١٣إیمـــان ســـمیر (  ٨

تنمیة التحصیل وعادات العقل والدافعیة لالنجاز فى الریاضیات لـدى تالمیـذ 
  .٢٥٦ -١٨١، ١٦، مجلة تربویات الریاضیاتالصف الرابع االبتدائى، 

امج تـدریبى قـائم علـى أبعـاد الـتعلم فـى أثر برنـ ):٢٠١٢تهاني فالح الرسام (  ٩
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رســالة تنمیــة بعــض مهــارات التفكیــر المنــتج لــدى الطلبــة فــى دولــة الكویــت، 
  ، جامعة القاهرة.دكتوراه

فعالیـــة اســــتخدام نمـــوذج مــــارزانو فـــى تنمیــــة  ):٢٠١٠جمـــال حســـن الســــید (  ١٠
المفـــاهیم الجغرافیـــة وبعـــض مهـــارات التفكیـــر االبتكـــارى لـــدى تالمیـــذ الصـــف 

  جامعة أسیوط. ، كلیة التربیة،رسالة دكتوراه ألول اإلعدادى.ا
 دار :نابلس ،رالتفكی مهارات تدریس :)٢٠٠٣( أحمد سعادة جودت  ١١

  .الشروق
أسـالیب البحـث العلمـي. مفاهیمـه، أدواتـه،  ):٢٠٠٧جودت عزت عطـوى (  ١٢

  ، عمان: دار الثقافة.طرقه اإلحصائیة
ــــد المعطــــيحســــ   ١٣ ــــاتع محمــــد عب ــــد فــــى عصــــر  ):٢٠٠٨( ن الب ــــر الناق التفكی

  . ١٨٠-١٤٩)، ٢، (مجلة دراسات المعلوماتالمعلوماتیة، 
. القـاهرة: رؤیة معاصرة لطرق التعلیم والتعلم ):٢٠٠٣حسن حسین زیتون (  ١٤

  دار المسیرة.
فعالیة استخدام نموذج مارزانو ألبعاد الـتعلم فـى  ):٢٠٠١خالد صالح الباز(  ١٥

علــى التحصــیل والتفكیــر المركــب واالتجــاه نحــو المــادة  تــدریس مــادة الكمیــاء
المـؤتمر العلمـى الخـامس لدى طالب الصف األول الثانوى العام بالبحرین. 

  .٤٤٧ـ ٤١٣، ٢، االسكندریة، مللجمعیة المصریة للتربیة العلمیة
فعالیـة نمـوذج أبعـاد الـتعلم لمـارزانو  ):٢٠١١لد عبد اللطیف عبد الرحیم (خا  ١٦

االبـــداعى فـــى الریاضـــیات لـــدى تالمیـــذ المرحلـــة  مهـــارات التفكیـــر فـــى تنمیـــة
  .، كلیة التربیة بالعریش، جامعة قناة السویسرسالة دكتوراهاإلعدادیة. 

): فاعلیة لعب الدور فى تنمیة بعض مهارات ٢٠٠٦دالیا محمد همام (  ١٧
ات التفكیر الناقد لدى أطفال ما قبل المدرسة، رسالة ماجستیر، معهد الدراس

  .التربویة، جامعة القاهرة
 مـدى :)٢٠١٢األشـول ( محمـد أحمـد وألطـاف الحـدابي، الملـك عبـد داوود  ١٨

 الثانویة المرحلة في الطلبة الموهوبین لدى الناقد التفكیر مهارات بعض توافر
)، جامعـة ٢، (التفـوق لتطـویر العربیـة المجلـةوتعـز،  صـنعاء بمـدینتي
  صنعاء.

فاعلیة استخدام نموذج أبعاد التعلم  ):٢٠٠٧السید ( دعاء عبد الحى محمد  ١٩
فى تنمیة مهارات التفكیر الناقد واتخاذ القرار من خالل تدریس الفلسفة 
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  ، جامعة عین شمس.رسالة ماجستیرلطالب المرحلة الثانویة العامة. 
نمــــوذج  ):٢٠٠٧عرنكــــي ویوســــف محمــــود قطــــامي ( رغــــدة میشــــیل الیــــاس  ٢٠

. عمــان، األردن: مركــز دیبونـــو یــر للطلبــة الجــامعیینمــارزانو لتعلــیم التفك
  لتعلیم التفكیر.

  .التفكیر الناقد :)٢٠٠٩ریاض الزغبي (  ٢١
http://www.moe.gov.jo/school/hamza/tfkiphath.htm 

التاریخ  ة تعلیمیة مطورة مـن مقـررأثر تدریس وحد :)٢٠١١( ل سعودآسارة   ٢٢
والســمات  قائمــة علــى نمــوذج ابعــاد الــتعلم فــي تنمیـــة مهـــارات التفكیـــر الناقـــد

ــــاني الثــــانوي، رســـالة  العقلیـــة والتحصـــیل الدراســـي لـــدى طالبـــات الصـــف الث
  .جامعة الملك سعود ،دكتوراه

ات وتطبیقـات تعلـیم التفكیـر ومهاراتـه " تـدریب ):٢٠٠٩سعید عبد العزیز (  ٢٣
  ، عمان: دار الثقافة.٢"، طعملیة

 مهارات على تدریبي برنامج أثر :)٢٠١٢بشارة، ( وموفق العساسلة، سهیلة  ٢٤
 الصـف العاشـر طالبـات لـدى التـأملي التفكیـر تنمیـة فـي الناقـد التفكیـر

"، االنسـانیة "العلـوم لألبحـاث النجـاح جامعـة مجلـةاألردن،  فـي األساسـي
١٦٧٨ -١٦٥٦ )،٧(٢٦.  

عمـان: دار  ،تنمیة مهارات الّتفكیر اإلبداعي الّناقـد :)٢٠٠٨( دسوسن مجیـ  ٢٥
  ءصفا

أثـــر اســـتعمال أنمـــوذج أبعـــاد الـــتعلم  :)٢٠١٤شـــیماء كـــاظم، وحســـام محمـــد (  ٢٦
لمـــارزانو فـــى تنمیـــة التفكیـــر الســـابر لـــدى طـــالب الثـــانى المتوســـط فـــى مـــادة 

جامعـة  ،واالنسـانیة التربویـة مللعلو  األساسیة التربیة مجلة كلیة الجغرافیة،
 (18).، بابل

تعلیم التفكیر النظریة  ):٢٠٠٧أبو جاد، ومحمد بكر نوفل ( صالح محمد  ٢٧
  ، عمان دار المسیرة.والتطبیق

أثـــــر  :)٢٠١١(مـــــود الســـــالمات حر میـــــمـــــد خحوم ،زغبـــــي اهللا ل عبـــــدطـــــال  ٢٨
مرحلـة للطلبـة امـوذج مـارزانو ألبعـاد الـتعلم نمبنیـة علـى أ استخدام استراتیجیة
حصــیلهم للمفــاهیم الفیزیائیــة وتنمیــة ى تفــ منطقــة الســلط ىاألساســیة العلیــا فــ

، )٩٨( ٢٥، بویةر الت مجلةلا جاهاتهم نحو الفیزیاء،تر الناقد وایمهارات التفك

http://www.moe.gov.jo/school/hamza/tfkiphath.htm
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٨٥ – ١٢٦.  
فاعلیــة برنـــامج إثرائـــي قــائم علـــى أنمـــوذج  ):٢٠١٤( عثمــان علـــى القحطـــاي  ٢٩

 ر فــــي تنمیــــة عــــادات العقــــل المنــــتج لــــدى الطالــــبلمــــادة الجبــــ أبعــــاد الــــتعلم
ـــة ، الســـعودیة المتفـــوقین فـــي الصـــف الثـــاني متوســـط بالمملكـــة العربیـــة المجل

  .١٦٨-١٤٢)، ٨(٥، العربیة لتطویر التفوق
ـــر :)٢٠٠٥عتـــوم، وعبـــد الناصـــر الجـــراح (عـــدنان ال  ٣٠ ـــة مهـــارات التفكی . تنمی

  المسیرة. عمان: دار
التفكیـر " تنمیة  ):٢٠٠٩یاب الجراح (د الناصر ذعدنان یوسف العتوم، وعب  ٣١

  ، عمان: دار المسیرة.٢"، طنماذج نظریة وتطبیقات عملیة
  ، عمان: دار المسیرةالمنطق والتفكیر الناقد ):٢٠١٢عصام زكریا جمیل (  ٣٢
 الناقـد التفكیـر مهـارات ):٢٠١١( مهـادي أبـو صـابرو  ،درویـش حسـن عطـا  ٣٣

 اكتسـاب الثانویـة ومـدى للمرحلـة الفلسـطیني اءالفیزیـ منهـاج فـي المتضـمنة
)، ٢(١٣، اإلنسـانیة العلـوم سلسـلة ،بغـزة األزهـر جامعـة مجلـة، لهـا الطلبـة
٥٢٨-٤٨٣.  

فاعلیـة برنـامج للـتعلم متعـدد األبعـاد فـى تنمیـة مهـارات  ):٢٠١٢عال علیـوة (  ٣٤
ة رســالحــل المشــكالت واالتجاهــات البیئیــة لــدى تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة، 

  ، جامعة عین شمس.ماجستیر
"اللغـــــة والتفكیـــــر الناقـــــد أســـــس نظریـــــة  :)٢٠١٠لحــــالق (علــــي ســــامي ا  ٣٥

  ، عمان: دار المسیرة.٢ط "،وٕاسـتراتیجیات تدریـسیة
"فاعلیـة برنـامج مقتـرح فـي الثقافـة  ):٢٠٠٣الـدین عبـد المجیـد الوسـیمي (عماد   ٣٦

يدراســـات فـــالقســـم األدبـــي، البیولوجیـــة لـــدى طـــالب الصـــف الثـــاني الثـــانوي"، 
  .٢٦١ -٢٠٥)، ٩١، العدد (المناهج وطرق التدریس

"اســــــتراتیجیات معالجــــــة المعلومــــــات  :)٢٠٠٤عمـــــاد الــــــدین محمــــــد الســــــكري (  ٣٧
ــوراه ةرســالومهــارات التفكیــر الناقــد"،  جامعــة  ، كلیــة التربیــة بشــبین الكــوم،دكت

  المنوفیة.
 علـى قـائم تعلیمـي برنـامج رأثـ :)٢٠١٦( السـعودي وخالـد العكـول، غـادة  ٣٨

 التربیـة مبحـث الناقـد فـي الّتفكیـر ومهـارات التحصـیل ي RISK مبـادئ
 األردنیة المجلةاألردن،  في األساسي الثامن الصف طالبات لدى اإلسالمیة

  .٢٣٧-٢٢٣)، ٢(١٢، التربویة العلوم في
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تعلــیم التفكیــر: مفــاهیم وتطبیقــات. : )١٩٩٩جــروان ( عبــد الــرحمن فتحــي  ٣٩
  : دار الكتاب الجامعي.اإلمارات العربیة المتحدة

الطفــــل ومهــــارات التفكیــــر فــــى ریــــاض األطفــــال  ):٢٠٠٥فهــــیم مصــــطفى (  ٤٠
، ٢والمدرســـــة االبتدائیـــــة " رؤیـــــة مســـــتقبلیة للتعلـــــیم فـــــى الـــــوطن العربـــــى"، ط

  القاهرة: دار الفكر العربى.
زانو للتعلـیم فـى أثر استخدام نموذج مار  ):٢٠١٠قاسم مزعل خلیل الحجایا (  ٤١

تنمیـــــة المفـــــاهیم النحویـــــة ومهـــــارات التعبیـــــر الشـــــفوى لـــــدى طلبـــــة المرحلـــــة 
  األساسیة. رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربیة، األردن.

استخدام  ):٢٠٠٦هدى إبراهیم حسنین البشیر (ماجدة محمود محمد صالح و   ٤٢
بــبعض الخبــرات نمــوذج أبعــاد الــتعلم فــى تنمیــة المهــارات والمفــاهیم المرتبطــة 

، دراســات فــى المنــاهج وطــرق التــدریسالتعلیمیــة المتطلبــة لطفــل الروضــة. 
  .٢٣٥ـ ١٨٢)، ١(١٠

أبعـاد الـتعلم ـ دلیـل المعلـم، ترجمـة جـابر عبـد  ):١٩٩٨مارزانو وآخـرون (   ٤٣
  .، القاهرة: دار القباءالحمید وآخرون

رجمـــة صــــفاء دلیــــل المعلـــم. ت أبعـــاد الـــتعلم. :)١٩٩٢مـــارزانو وآخـــرون (  ٤٤
  ، القاهرة: دار النهضة العربیة.األعسر وآخرون

أبعــاد التفكیــر إطــار للمنــاهج والتعلــیم، ترجمــة  ):١٩٩٧مــارزانو وآخــرون (  ٤٥
  ، القاهرة: دار النهضة العربیة.فیصل یونس

. أبعــاد الــتعلم ـ بنــاء مختلــف للفصــل الدراســى ):١٩٩٩مــارزانو وآخــرون (  ٤٦
  عبد الحمید، القاهرة: دار القباء.ترجمة صفاء األعسر وجابر 

. بنــاء مختلــف للفصــل المدرســىأبعــاد الــتعلم ـ  ):٢٠٠٠مــارزانو وآخــرون (  ٤٧
  ترجمة صفاء األعسر وآخرون، القاهرة: دار القباء.

آلیـــات لمواجهـــة أزمـــة التعلـــیم  -التفكیـــر الناقـــد ):٢٠١٠مجـــدي ابـــراهیم (  ٤٨
  القاهرة: عالم الكتب.  والتعلم،

أثــر اســتخدام نمــوذج  ):٢٠١٠ین كامــل ویســري أحمــد ســید (خیــر الــدمجــدي   ٤٩
أبعاد التعلم فى تنمیة مهارة قراءة الخریطة والتفكیر الناقد لدى تالمیذ الصف 

. مجلـــة الخـــامس االبتـــدائى ذو صـــعوبات الـــتعلم بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة
  )، ینایر الجزء الثانى.١( ٢٦، جامعة أسیوط، كلیة التربیة
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http://educationrs.ksu.edu.sa/content/facusciprod385 
، عالم الكتب: القاهرة.التفكیر من منظور تربوى ):٢٠٠٥مجدى عزیز إبراهیم (مجد  ٥٠
اســـتخدام ر بیـــتنمیـــة التفك ىتطبیقـــات عملیـــة فـــ :)٢٠١٠( وفـــلنحمـــد بكـــر م  ٥١

  .رةیمسلعمان، دار ا ،٢ات العقل، طعاد
فاعلیــة اســتخدام نمــوذج (مــارزانو)  ):٢٠١٤محمــد دخیــل صــغیر الطلحــي (  ٥٢

التربیــة فــى مــادة بعــض عــادات العقــل الدراســى وتنمیــة  التحصـــیلزیــادة فـــي 
رسـالة فـى مدینـة الطـائف،  بالصـف الخـامس االبتـدائي والوطنیـة االجتماعیـة
  أم القرى.، جامعة ماجستیر

 تعلمها وتعلیمها االبتكاري والتفكیر الناقد التفكیر :)٢٠٠٨محمد ریان (  ٥٣
  الفالح. دار : عمان العلمي، والتقدم الحضاري للرقي

"أثــر توظیـف األحــداث الجاریــة فــي تنمیــة  ):٢٠٠٢الخوالــدة ( محمـد عبــد اهللا  ٥٤
مبحــــث مهــــارات التفكیــــر الناقــــد لــــدى طلبــــة الصــــف العاشــــر األساســــي فــــي 

  ، جامعة الیرموكرسالة ماجستیرالتاریخ"، 
ر التـــدریس یبرنـــامج قـــائم علـــى معـــای ):٢٠١٢(الـــرزاق  بـــدعحمـــود مختـــار م  ٥٥

منـتج لمعلمي اللغة العربیـة اإلبداعیـة وعـادات العقـل ا حقیقي لتنمیة مهاراتلا
، )١( ٢٨ جامعــة أســیوط، ،ربیــةتمجلــة العلمیــة لكلیــة اللامیــذهم، لــدى تال

٦١١ -٥١٦.  
فعالیة استخدام نموذج مارزانو ألبعاد  ):٢٠٠٩ت محمد حسن صالح (مدح  ٥٦

التعلم فى تنمیة التفكیر االستداللى والتحصیل فى مادة العلوم واالتجاه نحو 
)، ١(١٢. مجلة التربیة العملیةالمادة لدى تالمیذ الصف األول المتوسط. 

  .١٢٨ـ ٧٣
  عمان: دار البدایة. ،كیرتنمیة مهارات التف :)٢٠١١مصطفى( مصطفى  ٥٧
دراســة نمــو التفكیــر الناقــد لــدى  ):٢٠٠٢ر عبــد الحمیــد رجــاء الســواح (منــا   ٥٨

، رسـالة ماجسـتیرسـنوات،  ٨-٥األطفال فى مجموعات عمریة متتابعة مـن 
  جامعة عین شمس.

تعلــیم الطـــالب  نمـــوذج أبعــاد الــتعلم: ):٢٠٠٨منــدور عبــد الســالم فــتح اهللا (  ٥٩
  ).١٨٠. (مجلة المعرفةمنتجة. عادات العقل ال

httb://www.almarefh.org   
 وتنمیـة التحصـیلRISK رسـك برنـامج فاعلیـة :)٢٠١٤( مؤیـد الجبـوري  ٦٠

http://educationrs.ksu.edu.sa/content/facusciprod385
http://www.almarefh.org
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 مجلـة األحیـاء، مـادة فـي الخامس العلمـي الصف طالب لدى الّناقد الّتفكیر
)، ١٨بابـل، ( جامعـة، واإلنسـانیة للعلـوم التربویـة األساسـیة التربیـة كلیـة
٥٢٢-٥٠٩.  

 لمـارزانو الـتعلم أبعـاد نمـوذج فاعلیـة ):٢٠١٣( الضفیري سماوي بدر ناجي  ٦١
 لـدى العلـوم مـادة فـي المشـكالت حـل ومهـارات العلمیـة المفـاهیم تنمیـة فـي

جامعـة  ،رسـالة دكتـوراه، الكویـت دولـة فـيط المتوسـ الثـامن الصـف تالمیـذ
  القاهرة.

 األقـران تـدریس سـتراتیجیةإ اسـتخدام أثـر :)٢٠١٠( شـعبان أبـو خلیـل نـادر  ٦٢
 الصـف طالبـات لـدى الریاضـیات فـي التفكیـر الناقـدمهـارات  تنمیـة علـى

، الجامعــة رســالة ماجســتیربغــزة،  اإلنســانیة العلــوم قســم عشــر الحــادي
  االسالمیة.

  .دیبونولتعلیم التفكیر الناقد، عمان:  Risk :)٢٠٠٥نادیا هایل السرور (  ٦٣
أنماطــــه ونظریاتــــه  -التفكیــــر :)٢٠١٢احب (نادیــــة العفــــون، منتهــــى الصــــ  ٦٤

  .عمان: دار صفاء ،وتعلمه وأسالیب تعلیمه
 اسـتراتیجیة باسـتخدام التـدریس :)٢٠١٥الخوالـدة ( ضـاعن أحمـد ناصـر  ٦٥

 طلبـة الناقـد لـدى التفكیـر هـاراتم وتنمیـة التحصـیل فـي المتعـددة الوسـائط
دراسات العلوم ، نبعما اإلسالمیة التربیة مبحث في األساسي العاشر الصف

  )، الجامعة األردنیة.٣( ٤٢، التربویة
دار الفكر. ، عمان:٢ط ،تعلیم التفكیر للمرحلة األساسیة :)٢٠٠٤نایفة قطامي (  ٦٦
 دار: عمـان، یةاألساسـ للمرحلـة التفكیـر تعلـیم ):٢٠٠١ (نایفـة قطـامي  ٦٧

  المسیرة
ذاتي باســــتخدام "برنــــامج مقتــــرح للتعلــــیم الــــ :)٢٠٠٥شــــوقي ( ينجــــالء علــــ   ٦٨

الناقـد والتحصـیل الدراسـي فـي كیـر التف مهـارات میةتن الحاسب اآللي وأثره في
، كلیـة رسـالة دكتـوراهاإلعـدادى،  الثـانياللغة اإلنجلیزیة لدى تالمیـذ الصـف 

  ة.اإلسكندریالتربیة، جامعة 
 .األسس التربویة للتعلیم اإللكترونى ):٢٠٠٨هناء عودة الخضري (  ٦٩

  .لم الكتبعا القاهرة:
"مهارات التفكیر الناقـد المتضـمنة فـي محتـوى  ):٢٠٠٨هند توفیق األسطل (  ٧٠
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 للصف الحادي عشر ومدى اكتساب الطالب لها"، منهاج األدب والنصوص
  ، الجامعة اإلسالمیة، غزة.رسالة ماجستیر

فاعلیــــة اســــتراتیجیة مقترحــــة لمــــا وراء " :)٢٠٠٧هنیــــة عبــــد الصــــمد علــــي (  ٧١
تنمیـــة التحصـــیل المعرفـــي والتفكیـــر الناقـــد واالتجـــاه نحـــو مـــادة  المعرفـــة فـــي

  ، جامعة عین شمس.رسالة دكتوراه، "التاریخ لدى طالب المرحلة الثانویة
تعلـیم الریاضـیات لجمیـع األطفـال فـى ضـوء متطلبـات  ):٢٠٠٤ولیم عبیـد (  ٧٢

  ، عمان: دار المسیرة.المعاییر وثقافة التفكیر
فاعلیـــة برنـــامج قـــائم علـــى أبعـــاد  ):٢٠١٦(رضـــوان  یوســـف إبـــراهیم محمـــود  ٧٣

الـتعلم عنـد مــارزانو لتنمیـة مهــارات التفكیـر المنــتج فـى مــادة الریاضـیات لــدى 
  ، الجامعة االسالمیة بغزة.رسالة ماجستیرطالب الصف التاسع األساسى، 

ــــال :)٢٠٠٧یوســــف قطــــامي (  ٧٤ ــــع األطف ــــر لجمی ــــیم التفكی دار  ، عمــــان:تعل
  .المسیرة
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