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  كولب لنظرية التعلم أساليب على قائم برنامج أثر

  ليبيا بدولة اجلامعة لطلبة الناقد التفكري مهارات حتسني يف
نورية حسن منصور عبيسة  أ.  

 إشراف
      سوسن إبراهيم أبو العالأ.د. 

  خلود عبد الغفار زكرياد.         
 

 امللخص:
على أساليب التعلم لنظرية هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج قائم 

 .التفكير الناقد لدى طلبة الجامعةكولب فى تحسين مهارات 

واستخدمت الدراسة الحالية المنهج التجريبي الذي يعتمد على التصميم 
صميم المعالجات القبلية التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة القائم على ت

ك فروق بين الطالب في مستوى التفكير ؛ وذلك لمعرفة ما إدا كان هناوالبعدية
الناقد بمهارته المختلفة قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه. أما بالنسبة لعينة الدراسة 
تمثلت في الطلبة المقيدين بالفصل الثاتي ممن يدرسون مادة علم النفس التربوي 

تمدت واع .ة( طالب وطالب60بكلية التربية جامعة طرابلس, وتكونت العينة من )
التالية فى الدراسة: اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد الصورة )أ(  األدواتالباحثة 

( والبرنامج التدريبي الحسين 2006والصورة )ب( لمحمد أنور إبراهيم فراج )
التفكير الناقد من إعداد الباحثة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات 

ى والقياس البعدي فى اختبار التفكير الناقد مما داللة إحصائية بين القياس القبل
 يدل على فاعلية البرنامج التدريبي.
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 : مقدمة

 حيث النفس علم في الحديثة االهتمامات من التعلم أساليب في البحث يعد

 العملية في الطالب يكتسبه الذي الكم علي ينصب التعليمية المؤسسات اهتمام كان

 يرتكز الذي الجديد التوجه ضوء وفي المتعلم، أداء يمتقو  كان عليه وبناء التعليمية

 تهدف التي الدراسات من العديد قامت الكم وليس الطالب بها يتعلم التي الكيفية علي

 الكمى التحليل وأيضا   الدراسة، حجرة داخل الطالب ألداء الكيفى التحليل كشف إلي

 الوسائل أهم من االتجاه اهذ يعد كان حيث التعلم، أساليب مقاييس على الستجاباتهم

 .تعليمهم في الطالب يفضلها التي التعلم أساليب أهم معرفة خاللها من يتم التي

 الختيار األهمية غاية فىيء ش التعلم الطالب يفضل كيف معرفة أن كما

 الواقع فى يتم التعليم معظم فإن ولألسف للتعليم, ولكن المناسبة االستراتجيات

 أساليب وال الطالب بين الفردية الفروق  تراعي ال تىال التقليدية بالطرق 

 تعلم أساليب عن المعلمون  يكشف وعندما  (Dunn & Dunn, 1993)تعلمهم

 وفى التعلم فى تساعدهم التى المناسبة الوسائل اختيار يمكنهم الطلبة فإن الطلبة

 .(20 :1998 ،عصفور وصفى) كثيرة حياتية مواقف

 كريمان دراسة مثل المعرفي النفس علم في راساتالد من العديد نتائج وتشير

 اختالف أن إلي ،Duff) ، (699-709 :2004،( 19-18: 2004) عويضة

 التعلم أسلوب يتضمن بل الطلبة، يتعلمه ما ومضمون  نوع في فقط يكمن ال األداء

 التربوية البحوث األخيرة اآلونة في اتجهت لذلك التعلم، في المتعلم يتبناه الذي

 تعلم ألساليب تبنيهم وراء تكمن التي والعوامل الطلبة تعلم كيفية دراسة نحو فسيةوالن

 .المدرسي أدائهم على األساليب تلك وتأثير معينة،

 يتفاعل عملية التعلم أن مؤداه  افتراضا   للتعلم المعرفى االتجاه أصحاب ويتبنى

 ويتطور المتعلم نمووي مباشرة، غير أو مباشرة خبرة من يواجهه ما مع المتعلم فيها
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 خاصة ذاتية خبرات بذلك مطورا   معرفية عمليات من به يقوم ما ضوء في تفاعله في

 (.111-96: 2000، أبوهاشم السيد) تعلمه أسلوب بحسب به،

 تختلف للتعلم طرقا   يفضلون  الطلبة بعض أن سنوات لعدة المربون  الحظ وقد

 "التعلم أساليب "أسم الطرق  هذه على ويطلق اآلخرون، يفضلها التي الطرق  عن

 التخطيط على المعلمين وتساعد للطالب الفريد أو المميز التعلم تفضيل تمثل والتي

 personal)الشخصى تشكيلنا من جزءا   تعد التعلم فأساليب الطلبة، لتعليم السليم

make_up)  كيفية إزاء ومواقفنا ومعتقداتنا وعواطفنا احتياجاتنا تلخص فهي 

 النتائج أفضل يحقق وأحد أسلوب وجود عدم إلي التعلم أساليب تنوع يرجعو  التعلم،

 يناسب ال بينما معين، لطالب مناسبا   يكون  قد معينا   أسلوبا   أن إذ الطلبة، لجميع

 الدرجة. بنفس آخر طالبا  

لتى يتم من خاللها اجة إلي تعلم الكيفية أو الطريقة ولذلك فأن الطلبة بحا
منها, وال يتسنى ذلك إال من خالل تزويد  واالستفادةات الحصول على المعلوم

الطلبة بأساليب تعلم فعالة تساعدهم علي القراءة المركزة واالستماع الجيد والتطبيق 
لتى تبدل من الطلبة اوعلي الرغم من الجهود  الفعال لما يكتسبونه من معلومات,

اجع ألن الطلبة ال يجدون نحو التعلم, إال إننا نجد إن التعلم عندهم يتدهور ويتر 
أساليب تعلم فعالة في البحت عن المعلومات وتنظيمها  الستخدامالفرصة الحقيقية 

 .(31:2010منها )سهام العبودى, واالستفادة

ويعتبر التعلم الخبراتي لكولب نظرية شاملة فهي تقدم األساس لعملية التربية 
ي تتعالى فيه األصوات بضرورة والتعليم كعملية تمتد مدى الحياة, ففي الوقت الذ

على العمل العقلي نجد أن التعلم الخبراتي يركز على التعلم من خالل  االعتماد
تأمل الخبرة,حيت يؤكد على أنه بدون التأمل في خبرات الطالب نكون في خطر 
يكمن في االحتفاظ بنفس األخطاء, فنحن نستطيع أن نتعلم عن العالم, وعن أنفسنا 
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الماضية, ونستطيع أن نكون أحداث المستقبل من خالل  األحدان من خالل تأمل
  تأمل األحداث الماضية .

 التعلم أن علي  (kolb.D.C  1984)التجريب التعلم في كولب نظرية وتشير

 من مزيج وهي المعرفة وتتابع الخبرة خالل من المعرفة تشكيل بموجبها يتم عملية هو

 عملية هو التعلم وأن فقط، ناتج وليس عملية تعلمال وأن وتطبيقها، التجربة استيعاب

 بين عالقة بشكل العالم مع للتكيف تسوية تتطلب الخبرة علي ترتكز وشاملة مستمرة

 .والشخصية االجتماعية المعرفة بين تربط والبيئة الشخص

 اهتم ما منها التعلم، لتفسير مختلف نموذج (14) النظرية هذه عن نتج وقد

 (Entwisilo1971) (Kolb1981) مثل Learning pricesses التعلم بعمليات

Biggs, 2001)) التعلم تفضيالت بدراسة اهتمت ما ومنها Learning 

Preferences  فى كما .(Dunn, 1995)  

 التعلم في كولب أساليب منها للتعلم، أساليب عدة السابقة النماذج أفرزت وقد

 مراحل، أربع من التعلم دورة أساس على ومتق والتي للتعلم، أساليب أربعة يحدد الذي

 لفهم وسيلة كل يقدم النه نظرا   اآلخرين عن يختلف Kolb نموذج الصدد، هذا في

 لدورة شرحا   وكذلك (lST) "التعليم أنماط جرد " سماها والتي التعلم أنماط الفرد

 .المتعلمين علي ينطبق  الذي التجريبى التعلم

ل بالطريقة التي ثمتفكير الخاص بالفرد يط التأن نم Kolbوأشار كولب 
م بها المعلومات, وبالطريقة التي ظوبالطريقة التي يرتب وينيستقبل بها المعرفة, 

لتالي يسجل ويرمز ويدمج فيها المعلومات ويحتفظ بها في مخزونه المعرفي, وبا
ية, ما بوسيلة حسية مادأل طريقته في التعبير عنها, ثيسترجعها بالطريقة التي تم

)محمود أبو  .ما شبه صورية, أو بطريقة رمزية عن طريق الحرف والكلمة والرقمأو 
 (. 46: 2006جادو، 
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 التعليمية األنظمة لكل عام هدف وهو دائم بشكل لإلنسان مصاحب والتفكير

 ومساعدته اإلنسان حياة أثراء فى تكمن وأهميته الناقد التفكير خاصة ,عام بشكل

 أحد األفراد لذى الناقد التفكير تنمية عملية وتعد األفضل ونح األوضاع تغيير على

 على األفراد قدرات لتطوير الماسة للحاجة نظرا   التربوية لألنظمة الحديثة التوجهات

 جابر عبد الحميد,المعرفة ) كتسابا على ومساعدتهم الصعبة التحديات مواجهة
2008 :20). 

 اكتساب عملية تحويل إلي لتعليميةا العملية فى الناقد التفكير أهمية وتشير

 ،العلمى للمحتوى  أفضل إتقان إلى يؤدي عقلى نشاط إلي خاملة عملية من المعرفة
 صحيحة الغير التعليالت وتقليل صحيحة تعليالت تقديم على القدرة الطلبة ويكسب

 ( 2004:225 ي،قطام )نايفة وصحة دقة أكثر أفكارهم تكون  وبالنتيجة

 الحجج تقييم على المنطقي االستدالل علي القدرة بأنه ناقدال التفكير ويعرف

 أو البنائية أو اإليجابية العوامل بدورها لثتم التى االفترضات على والتعرف ,واألدلة

 التفكير لتعريفات الخاص التحليل من اشتقاقه يتم الذي األمر الناقد التفكير معينات

 .(54: 1983 كفافى, الدين الناقد )عالء

 الطالب جميع أن يري  حيث االتجاه هذا مع (2001) الحميد عبد جابر يتفق

 اختالف على والعلماء مهنهم اختالف على والعاملين دراستهم اختالف على

 فأن ذلك ضوء وفى ,الناقد التفكير على قدراتهم تنمية إلي حاجة فى تخصصاتهم

 لذي تحقيقه ونح التربية تسعى أن ينبغى التى األهداف أهم من يكون  التفكير

 الوسائل أهم باعتباره المنهج أن ويري  ،المختلفة التعليمية المراحل فى الطالب

 التفكير مهارات تنمية يستهدف إعدادا   عناصره إعداد ينبغى التربية أهداف لتحقيق

 مرة األهداف على بدورها نتائجه تنعكس يالت التقويم وحتى األهداف من بدءا   الناقد

 (.19: 2001 ،الحميد, أحالم الباز جابر عبد) .أخري 
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 بيئاتهم باختالف يختلفون  األفراد بأن (55: 1996, المنجوم مخضار )وذكر

 التنظيم يحب األفراد بعض أن حيث والتعلم، للتفكير أساليبا و أنماطا   تكسبهم قد التي

 عند خياليين يكونون  آخرين أن كما مسبقا ، معدة وجداول خطط وفق والعمل

 القراءة حب إلي ويميلون  للتفكير، خيالهم تثير والتي والندوات للمحاضرات استماعهم

 عمليا   يكون  أن البعض يحب بينما والتذكر، الحفظ عملية يجيدون  وال واالطالع

 قد كما مهام، من ينجزه ما علي والمكافأة بالتشجيع أكثر ويعمل التنظير يكره تطبقيا

 االنفراد ويحب األولية المواجهة يحبذ وال دهبمفر  العمل يفضل انطوئيا   البعض يكون 

 .تحدث إذا بالحديث

( (Gyeon & myun, 2008وأشارت نتائج دراسة كل من 
( إلي وجود (Soroor azam karmloo,2014و ((Huan&Vickie,2008و

عالقة ترابطية بين أساليب التعلم والتفكير الناقد لدى الطالب, بينما أشارت نتيجة 
وجود عالقة ترابطية ضعيفة ما بين أساليب  (Suliman 2006)دراسة سليمان 

( أشارت 2010دراسة جمال مبارك ) أما التعلم وتصرفات التفكير الناقد المختلفة
نتائجها إلي بأنه ال توجد عالقة بين مستوى التفكير الناقد ونمط التعلم لدى 

 .الطالب

أن ألساليب  بتت السالفة الذكر يتضح أن بعضها يثومن خالل الدراسا
 تعلم الطالب دور في تفكيرهم الناقد  بينما تنفي بعضها دلك.

 تنمية بضرورة تنادى أنها يجد ةثالحدي التربوية لالتجاهات المتتبع أن كما

 أساليب خالل من الدراسة مراحل جميع في الطالب لدي السليم العلمي الناقد التفكير

 الدراسات من لعدد الباحثة مراجعة وعند بينهم، الفردية الفروق  تراعي التي التعلم

 والذي "ودن دن "أسلوب تناولت أغلبها أن وجدت الدراسة متغيرات حول السابقة

 كما ونفسية(، وجسدية، واجتماعية، وبيئية، )وجدانية،  أنماط إلي التعلم أنماط يقسم

 ليع يركز والذي للتعلم التجريبى "كولب" أسلوب تناول في ندرة هناك أن الحظت
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 كل والتكيفى، وعالقة ،واالستيعابي والتباعدي، )التقاربى، األربعة التعلم أساليب

، 2008، وقاد )الهام(، 69: 2000، هاشم أبو السيد(المتغيرات مثل ببعض منهم
179) 

في حدود  الباحثة أن إال التعلم أساليب تناولت التي الدراسات كثرة من وبالرغم
 رأت لهذا  الناقد والتفكير كولب لنظرية التعلم أساليب تتناول دراسة يأ تجد لم علمها

 حياة في هامة مرحلة كونها الجامعية المرحلة لطالب الموضوع هذا تناول أهمية

 يواالجتماع يوالثقاف ي والتربو  يوالعلم يالنفس تكوينه حيث من التعليمية الطالب
لكولب معد بصورة  . وألن علماء النفس يرون أن نموذج التعلم الخبراتىيوالمهن

والتطبيق فى المجال التربوي والباحثة تتبنى نموذج  باالهتمامجيدة وهو جدير 
 كولب ألساليب التعلم نظرا  لالعتبارات التالية :

نفسي في المقام  اجتماعييعرف كولب أسلوب التعلم على أنه مفهوم  -
بصورة كبيرة األول وال تحدده السمات الشخصية إال بصورة جزئية ,وهو يتأثر 

 ,المهنة ,العمل ,مهارات األداء. التعليميبمتطلبات البيئة , التخصص 

كونه يعتبر أساليب التعلم تفاعال بين عوامل وراثية وأخرى بيئية وبالتالي  -
 فهو ال يغفل أيا منها .

 تأكيده علي قابلية أساليب التعلم للتغير النسبي وثباتها النسبي أيضا . -

 :وتساؤالتها الدراسة مشكلة

والدراسات السابقة ألتي أتبت عدم  ثمن نتائج وتوصيات البحو  اانطالق  
ت الباحثة التدنى ظفقد الحفاعلية ألطرق التقليدية في التدريس وفي تنمية التفكير, 

انى بجميع أقسام كلية التربية ثعند طالب الفصل ال الواضح في مستوى التفكير
ى قد يرجع لعدة ذوالا المادة التي تقوم بتدريسها, كونه ,بمادة علم النفس التربوى 
وعدم تهيئة البيئة  في التفكيرمستوى قدراتهم  وانخفاضأمور تتعلق بالطالب 
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المواتية للتعلم والتفكير من حيت األساليب التعليمية التقليدية أصبحت هي 
 العنصر الذى يحد من فاعلية التعلم بشكل عام.

لتي ايرات ثغنية بالم يتكون بيئة التعليم الجامع البد وأن ,ومن هذا المنطلق
من  ةوتظهر نتائجه في جوانب مختلف, مراٌ ثهذا النوع من التعليم فعااٌل وم تجعل

لتي تحقق أفضل افى أفضل الطرق والوسائل  ثن طريق البحع شخصية الطالب,
 الء الطالب.ؤ بيئة تربوية لتعلم ه

 والتي الفعال، التعلم عملية في ساسيةاأل الركائز من التعلم أساليب لهذا تعد

 وقد الكافي، باالهتمام تحظى ال قد أنه إال المتعلمين، لدي التفكير علي تأثير لها

 عن فضال التعلم، في بأسلوبه نفسه المتعلم معرفة عدم :هو ذلك في السبب يكون 

 لتعلما إلي بمعظمهم يؤدي قد مما لطالبه، المناسبة باألساليب المعلم إدراك قصور

 البعض يتبع قد كما منهم، األغلبية لتفكير مناسبة غير كانت وان حتي واحدة بطريقة

 حياته في المتعلم على تأثيره لذلك أن والشك نمطه، أو أسلوبه تناسب ال طريقة منهم

 فضال للمتعلم، والمهني العلمي المستقبل علي تأثيراتها لها يكون  قد والتي العلمية،

 عدم رغم الطالب بعض على دقيقة غير أحكام إصدار  إلي تعود قد أنها عن

 .تعليمهم في ونهذيحب الذي األسلوب على التعرف

 استخدامومن خالل عمل الباحثة في التدريس الجامعي فقد رأت بأن 
هذا من شأنه أن ,أساليب التعلم وفقٌا لنظرية كولب يناسب مادة علم النفس التربوى 

 لطالب ورفع مستوى تفكيرهم  .يؤدى إلي رفع مستوى تعلم ا

 فيها يتم حيث العلمية، الطالب حياة في هامة مرحلة الجامعية المرحلة وتعد

 الباحثة رأت لذا المستقبلية، األكاديمية حياته عليه سيبنى الذي التخصص اختيار

 المرحلة هذه لطالب الناقد التفكير مهارات تحسين فى التعلم أساليب أثر معرفة أهمية
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 مشكلة فأن وعليه والطموحات اآلمال عليهم تعقد والدين المستقبل، جيل هم نالذي

 -اؤل التاليالتس– علي اإلجابة خالل من تتحدد أن يمكن  الحالية الدراسة

 تحسين في كولب لنظرية التعلم أساليب على قائم برنامج فاعلية مدي ما

  الجامعة؟ طلبة لذي الناقد التفكير مهارات

 :راسةفروض الد

في ضوء إشكالية الدراسة وتساؤالتها يمكن صياغة فرضيات هذه الدراسة 
 على النحو التالي:

القياس البعدى في توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  -1
التجريبية التفكير الناقد للمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة 

 . لطالب الجامعة

ئية في متوسطات التفكير الناقد بين توجد فروق ذات داللة إحصا -2
 لصالح القياس البعدي. القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات التفكير الناقد بين  -3
  .  القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية 

 

 :أهداف الدراسة

 :إلي الحالية الدراسة تهدف

 تحسين على تأثيره ومدي كولب نظرية وءض في التعلم أساليب على قائم رنامجب بناء

 .الجامعة طلبة لذي الناقد التفكير مهارات

 تحسين في كولب لنظرية التعلم أساليب على قائم برنامج أثر على التعرف

 .الجامعة طلبة لذي  الناقد التفكير  مهارات
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 : الدراسة أهمية

 الية فيما يلي:تكمن أهمية الدراسة الح

 المجتمع في تجرى  التي القالئل للدراسات استكماال   تعد هذه الدراسة -1

 عليهم تعقد المرحلة هذه خريجى ألن التعلم بأساليب تعنى التي الليبي

 أكثر سيكونون  أنهم المؤكد من والذي المجتمع، بناء في والطموحات اآلمال

 في ألساليبهم ناسبةالم للتخصصات اختيارهم حال في وإنتاجية فاعلية

 .التعلم

 كلية طلبة وهو تتناوله الذي المجتمع أهمية من أهميتها الدراسة تكتسب -2

 مواجهة علي قادرين معلمين إعداد فى أهمية من الشريحة لهذه لما التربية

 .القرارات واتخاذ المشكالت

 طالب إلي المجتمع لحاجة نظرا   ,التعليمية للعملية الناقد التفكير أهمية -3

 بوعي والمستقبلية والخاصة العامة مشكالتهم مواجهة على القدرة يهمدل

 .القرار اتخاذ وإيجابية والفهم االستبصار على وقدرة وأدراك
 في تأثيرا   م والتعل أساليب أهمية علي التعرف الدراسة هذه نتائج تتيح -4

 بويةالتر  العملية علي القائمين أنظار وتوجيه .الناقد التفكير مهارات تحسين

 .التعليمية العملية في الجوانب هذه وأهمية قيمة إلي
 

 مصطلحات الدراسة:

 البرنامج: –1 

( البرنامج بأنه مجموعة من اإلجراءات 10:1980يعرفه حامد زهران ) 
المنظمة المخطط لها في ضوء أسس علمية وتربوية تستند ألي مبادئ وفنيات 

للفرد ,حتى يستطيع حل المشكالت  معينة تهدف ألي تقديم المساعدات المتكاملة
 التى يواجهها في حياته أو التوافق معها.
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وتخلص الباحثة إلي تحديد مفهوم البرنامج إجرائيا : بأنه "ممارسات تدريبية 
موجهة ومنظمة تخطيطا  وتنفيدا  وتقييما  ويتم تنسيق مراحلها وأنشطتها وإجراءاتها 

ت تدريبية جماعية, وفي جو نفسى من خالل جدول زمنى متتابع في صورة جلسا
أمن, وعالقة متبادلة تتيح لكل المشاركين التفاعل إيجابيا , لتحقيق األهداف 

 المرجوة من البرنامج ".

 Learning styl :التعلم : أساليب -2

 إدراك في الطالب يستخدمها التي الطريقة "بأنه التعلم أسلوب "كولب" يعرف

 : الى وتنقسم"التعلم ةعملي أثناء المعلومات ومعالجة

 + المجردة المفاهيمي )ف الطالب درجة الى ويشير: التقاربى األسلوب -1

 (.الفعال التجريب  

 +المحسوسة الخبرة (في الطالب درجة الى ويشير :التباعدى األسلوب -2

 .)التأملية المالحظة   

 المفاهيم (في الطالب درجة الي ويشير: االستيعابى األسلوب -3

 .)التأملية مالحظةال  +المجردة 

  المحسوسة الخبرة في الطالب درجة الى ويشير :لتكيفىا األسلوب -4

 (.234: 2000 هاشم، أبو السيد( الفعال التجريب+ 

 لكولب الرباعي التعلم نظرية  -3

 تطبيقا   وتعد الدراسية، المادة وتدريس وتنظيم لتعميم تعليمية إستراتجية

 أربعة من إجرائيا   أو عمليا   ويتكون ) باعيالر ( التجريبى كولب لنموذج تربويا  

 التجريب المجردة، المفاهيم التأملية، والمالحظة المحسوسة، الخبرة :هي مراحل

 .(31-29: 2007 كمال، صافينار هاشم، أبو السيد (الفعال
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  : Critical. Thinking:الناقد التفكير -4

 وسيط متغير أو قليةع عملية بأنه : هندام ويحيي ,الحميد عبد جابر يعرفه

 ومالحظتها الوقائع جميع في قةدبال يتصف الذي المقاس الظاهر السلوك في يتمثل

 واستخالص الوقائع هذه إلى تنتمى التى الصحيحة عالقتها إطار في وتقويمها

 األفكار أو العاطفي كالتأثير اتيةذال العوامل عن والبعد منطقى بأسلوب النتائج

 (.1982لحميد، ويحيى هندام، )جابر عبد ا .السابقة

في   الطالب عليها يحصل التى بالدرجة الحالية الدراسة فى عرف إجرائيا  وي
االختبارات الفرعية لمهارات التفكير الناقد فى اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد 

 المستخدم في الدراسة الحالية.

 ن وبناء على خبراء دلفى للتفكير الناقد قام فاسيون وفاسيو 
((fasion&fasion, 1998 :مهارة  بتحديد خمس مهارات للتفكير الناقد وهى(

األستنباطى, مهارة  االستداللمهارة  ,االستداللمهارة  التحليل, مهارة التقويم,
 األستقرائى(. االستدالل

 :حدود الدراسة -5

الحدود المكانية: قامت الباحثة بالتطبيق علي عينة من طلبة كلية التربية  -1
 معة طرابلس بليبيا .بجا

 الدراسيانى للعام الدراسي الثالحدود الزمانية: تم التطبيق خالل الفصل  -2
2016,2015. 

انى بكلية التربية عينة من طلبة وطالبات الفصل الث :بشريةالحدود ال -3
 بجامعة طرابلس بليبيا .
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  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المحور األول: أساليب التعلم:

  تمهيد:

يعد التعلم أحد األسس المهمة الرتقاء األمم وازدهارها، وكذلك هو وسيلة 
يرضى بها اإلنسان فضوله لمعرفة ما يجري حوله، ويقصد بعملية التعلم هو 
حدوث تغير على األداء واالستجابة الظاهرة، ويتم التعلم عادة تحت تأثير الخبرة 

يعرف التعلم في مجال علم النفس والممارسة والتدريب، وله صفة الدوام النسبي، و 
بأنه مصطلح يشير إلي االرتباط الذي يحدث بين مثير يدركه الكائن الحى 
ا هو تغير دائم نسبي ا في  واستجابة يصورها هذا الكائن سر ا أو عالنية، والتعلم أيض 

 سلوك الفرد؛ نتيجة مروره بخبرات مقصودة: أو غير مقصودة.

دائم في األداء والسلوك؛ نتيجة الممارسة  ويعرف التعلم بأنه تغير شبه
والخبرة وحصيلة المهارات والخبرات التي يكتسبها المتعلم، ليستطيع مواجهة مواقف 

  (.6-32: 2007)عبد الحميد سيد، وآخرون، . الحياة

 )محمد جهاد جمل,( و122:1999ن )جابر عبد الحميد,ويتفق كل م
(، 20:2005الزغلول,  عماد)و (45:2004و)محمد الخوالدة, (،22:2001

( على أن التعلم هو تغير ثابت نسبي ا في سلوك الفرد، 15:2005)أرنوف ويتيج، و
بحيث تمكنه  واالجتماعيةويحدث نتيجة التفاعل مع الخبرات في البيئة المادية، 

ومما سبق يتضح أن هذا التعريف يركز علي  من االستجابة لموقف ما في الحياة.
 اسي إلحداث  التغير في سلوك الفرد.الخبرة كعامل أس

(، )يوسف قطامي 82:2003إال أن كال  من )عبد الرحمن العيسوي, 
( اتفقوا على أن التعلم كل تغير يحدث في سلوك الفرد بما 341:2002وآخرون, 

 يؤدي إلشباع دوافعه وتحقيق أهدافه، والتغلب على ما يواجه من مشكالت.
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 علم بأنه:ومن هنا يمكن تحديد تعريف الت

تغيير في األداء أو تعديل في سلوك اإلنسان نتيجة تفاعله مع الخبرات في 
 البيئة بحيث تمكنه من التكيف مع المواقف الجديدة.

  مفهوم أسلوب التعلم:

أو األسلوب المعرفى   learning styleيعد مصطلح أسلوب التعلم 
cogniTive styl  م النفس، والتي من المصطلحات التي ظهرت حديث ا في عل

ساهمت في الكشف عن الفروق بين المتعلمين، ولقد استخدم هذا المصطلح 
وعرفته )كريمة  .لدراسة الطريقة التي يستخدمها الطالب في معالجة مهمة معينة

( بأنه أحد أساليب التعلم التي يستخدمها التالميذ في 73: 2009ناجي حسين، 
تختلف من تلميذ آلخر وتتوقف علي دافعية أثناء تناول ومعالجة المعلومات التي 

 .كل فرد لتعلم أو معالجة هذه المعلومات

وتري الباحثة أن تلك التعريفات ترى أن أسلوب التعلم ماهو إال تركيبة 
تتكون من دافعية الطالب واندماجه في المهمة بطريقته الخاصة في استيعاب 

 المعلومات ومعالجتها.

  :نماذج أساليب التعلم 

 د عدة نماذج ألساليب التعلم تستخدم بشكل فعال في التدريس وهي:توج

   نموذج انتوستل(Entwistle, 1981)  يرى أنتوستل وجود ثالثة
 أساليب للتعلم هي:

   األسلوب العميقDeep Style  ويتميز أصحاب هذا األسللوب :
بقلللدرتهم ورغبلللتهم فلللي البحلللث علللن المعنلللى واسلللتخدام التشلللابه والتماثلللل فلللي 
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األفكللللار بصللللورة متكاملللللة، عللللالوة علللللي ربطهللللم لألفكللللار الجديللللدة وصللللف 
 بالخبرات السابقة ، ويميلون إلي استخدام األدلة والبراهين في تعلمهم.

   األسلوب السطحيSurface Style ويميز القادرين علي تذكر :
بعلض الحقلائق فلي موضلوع ملا، والتللي تلرتبط باألسلئلة فلي هلذا الموضللوع، 

 هم علي ويعتمدون في دراست

   التعليمللللللات الواضللللللحة والمنللللللاهج المحللللللددة، والحفللللللظ واألسلللللللوب
المنطقلللللي فلللللي الوصلللللول إللللللي الحقلللللائق تفصللللليال . األسللللللوب االسلللللتراتيجي 

Strategic Style ويميللز غيللر القللادرين علللي تنظلليم أوقللات اسللتذكارهم :
للدروس واتجاهاتهم السلبية نحو الدراسة ودافعيتهم الخارجية لللتعلم بغلرض 

ح فقط، ويحلاولون دائملا  الحصلول عللي بعلض التلميحلات والمؤشلرات النجا
 (.1996من المعلم في موقف التعلم ) أنور الشرقاوي، 

  نمللوذج بيجللز Biggs ,1987    ويفسللر هللذا النمللوذج أسللاليب
اللللتعلم عللللي أنهلللا طلللرق تعلللللم الطلللالب، ويلللري بيجلللز وجلللود ثالثلللة أسلللاليب 

." ويللؤدي االتحللاد بللين الللدافع يجيةإسللتراتللللتعلم لكللل مللنهم عنصللرين "دافللع، 
إلللي أسلللوب الللتعلم، وأجللري بيجللز دراسللات كثيللرة حللول هللذا  واإلسللتراتيجية

 . (Biggs, 1987 & 2001)النموذج 
  دن نمللللللللللللللللللللللوذج Dunn,1987 وبللللللللللللللللللللللراس ودن دن يعللللللللللللللللللللللرف 

(Dunn,Dunn&Price,1987) تللللللللأثير طريقللللللللة بأنلللللللله الللللللللتعلم أسلللللللللوب 
 أو والجسللمية واالجتماعيللة عاليللةواالنف البيئيللة المجللاالت فللي معينللة عناصلر

 المختلفللة والمهللارات للمعلومللات واسللتيعابهم الطلبللة تمثللل علللي الفسلليولوجية
 – العاطفيلللة – البيئيلللة هلللي: مثيلللرات ألربعلللة نتلللاج بهلللا "أو أنللله واحتفلللاظهم
 يتمثللللل ألنلللله الفللللرد قللللدرة علللللي تللللؤثر" الطبيعيللللة أو الماديللللة – االجتماعيللللة

 المفاهيم. أو الحقائق أو القيم أو بالمعلومات ويحتفظ
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  وسليلفرمان فللدار نملوذجFelder and Silverman, 1988   
 السلللللوكيات مللللن مجموعللللة بأنهللللا الللللتعلم أسللللاليب وسلللليلفرمان فلللللدار يعللللرف
 لكيفيلة نسبيا   ثابتة كمؤشرات معا   تعمل والتي والنفسية، والوجدانية المعرفية
 عللي النموذج هذا يشتملو  التعلم. بيئة مع الطالب واستجابة وتفاعل إدراك
 :هي Bipolar القطب ثنائية أساليب أربعة

 –سللالبة( والداللللة )دالللة  –توجللد عالقللات متباينللة النللوع )موجبللة   -
 -االسلللللتيعابي -التباعلللللدي –اللللللتعلم )التقلللللاربي  أسلللللاليبغيلللللر داللللللة( بلللللين 

 -التشلللريعي -الفوضلللوي  -الهرملللي –التفكيلللر )المكللللي  وأسلللاليبالتكيفلللي( 
 -الخلارجي -المحلافظ -المتحلرر -المحللي -العلالمي -حكمليال -التنفيذي

 الداخلي( لدى طالب الجامعة.

 تفكيرهم. أساليبال تتمايز أساليب تعلم طالب الجامعة عن   -

 تختلف أساليب التعلم والتفكير باختالف الجنس.  -

 تختلف أساليب التعلم والتفكير باختالف المستويات التحصيلية.  -

  ب اللتعلم "كوللب" ألسلالي نملوذجKolb' s Learning Style 

Model (1988): 

 أسللاليبتللم تبنللي نمللوذج كولللب فللي هللذه الدراسللة، حيللث يعللرض طريقللة لفهللم 
يفسللر دورة الللتعلم التجريبللي التللي يمكللن  وأيضللاالللتعلم المختلفللة للمتعلمللين الفللرديين، 

 أن تطبق على كل الناس.

  كوللب" ألسلاليب اللتعلم  نملوذج"Kolb' s Learning Style 

Model (1984): 

  أسللللاس علللللي يقللللوم الللللتعلم عمليللللة لتفسللللير نموذجللللا   كولللللب وضللللع 
 يللتم هللذا ،Experiential Learning Theory التجريبللي الللتعلم نظريللة
تعللللم )أو تفضللليالت( متميلللزة،  أسلللاليبأو أربعلللة   متتاليلللة مراحلللل أربلللع فلللي
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خبلرات تستند على "دورة تعللم" ذات مراحلل أربلع. فلي هلذه النملاذج تلوفر "ال
والتلللأمالت".  Observationsالفوريلللة أو الحسلللية" قاعلللدة للللل "المالحظلللات 

 وهذه تتحول إلى مفاهيم مجردة"

  وفيما يلي توضيح لذلك:

  الحسلللية الخبلللرات Concrete Experience إدراك طريقللللة أن وتعنلللي 
 الحسية. الخبرة علي مبنية المعلومات ومعالجة

 ألمثلة.ا في اندماجهم خالل من أفضل تعلمون   -

 فلللي تتمثلللل التلللي السللللطة ملللن بلللدال   زمالئهلللم مناقشلللة إللللي يميللللون   -
 التعلم. عملية أثناء معلميهم

 الراجعللللة التغذيللللة وكللللذلك زمالئهللللم مللللع مناقشللللتهم مللللن يسللللتفيدون   -
 الخارجية.

 اآلخرين. نحو إيجابي اجتماعي توجه ذو  -

 فعالة. غير التعلم في النظرية األساليب أن يرون   -

 ليةالتأم المالحظة Reflective Observation 

 والموضوعية التأمل علي المعلومات ومعالجة إدراك في يعتمدون   -
 التعلم. موقف تحليل في المتأنية والمالحظة

 بللدور للقيللام الفرصللة لهللم تتلليح التللي التعليميللة المواقللف يفضلللون   -
 المتحيز. غير الموضوعي المالحظ

 باالنطواء. يتسمون   -
 المجردة المفاهيم Abstract Conceptualization 

 والتقللللويم المجللللرد والتفكيللللر الللللتعلم موقللللف تحليللللل يعتمللللدون علللللي  -
 المنطقي.
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 طريللللق عللللن والللللتعلم المللللنظم والتحليللللل النظريللللات علللللي يركللللزون   -
 األشياء. نحو والتوجه السلطة

 اآلخرين. األشخاص نحو ضعيفا   توجههم يكون   -

 الفعال التجريب Active Experimentation 

 التطبيلق خلالل ملن اللتعلم لموقلف الفعلال التجريلب علي يعتمدون   -
 لألفكار. العملي

 إلنجلللاز الصلللغيرة والجماعلللات المدرسلللية، األعملللال فلللي يشلللتركون   -
 معين. عمل

 النظرية. المحاضرات إلي يميلون  ال  -

 العمل. نحو النشط بالتوجه يتسمون   -

 ملن نملرحلتي فلي الفلرد درجلة عللي بنلاء يحلدد اللتعلم أسللوب أن كولب ويري 
 :من كل وصفها أساليب أربعة الدورة هذه تنتج و السابقة، المراحل

    (Kolb, 1984, Loo, 2004. Kolb & Mc Carthy, 2005) 
 : التالي النحو علي

 التقلاربي األسللوب Converger Style ، األسللوب  هلذا أصلحاب ويتميلز
 بما يلي:

 واحدة. إجابة تتطلب التي والمشكالت المواقف حل -

 نسبيا . ون عاطفي -

 بغيرهم. قورنوا ما إذا األشياء مع التعامل يفضلون  -

 ضيقة. العادة في اهتماماتهم -

 والهندسية. الطبيعية العلوم في التخصص إلي يميلون  -
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 التباعدي األسلوب Diverger Style األسللوب بملا  هلذا أصلحاب ويتميلز
 يلي:

 التأملية. والمالحظة الحسية الخبرات استخدام -

 الواسعة. العقلية الهتماماتهم -

 عديدة. زوايا من المواقف رؤية -

 عديلدة، أفكار إنتاج تتطلب التي التعليمية المواقف في أفضل أداء -
 الذهني. العصف مواقف وبخاصة

 اآلخرين. مع الفعالة الوجدانية المشاركة -

 والفنون. اإلنسانية العلوم بدراسة االهتمام -
 االسللللتيعابي األسلللللوب Assimilator Styleميللللز أصللللحاب هللللذا : ويت

 األسلوب بما يلي:

 التأملية. والمالحظة المجردة المفاهيم استخدام -

 االستقرائي. االستدالل جانب إلي نظرية نماذج وضع علي القدرة -

 متكاملة. صورة في المتباعدة والمعلومات المالحظات استيعاب -

 لألفكار. العملي بالتطبيق االهتمام -

 ت.والرياضيا العلوم في للتخصص الميل -
  التكيفلللي األسللللوب Accommodators Style هلللذا أصلللحاب ويتميلللز 

 األسلوب بما يلي:

 الفعال. والتجريب الحسية الخبرات استخدام -

 الخبلللللرات فلللللي واالنلللللدماج والتجلللللارب الخطلللللط تنفيلللللذ عللللللي القلللللدرة -
 الجديدة.

 علللللي معتمللللدين والخطللللأ المحاولللللة طريللللق عللللن المشللللكالت وحللللل -
 اآلخرين.
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 والعملية. الفنية تالمجاال دراسة إلي الميل -

 ويصنف هذا النموذج الطالب من حيث تفضيلهم إلى:

  )الخبلرة العينيلة )الحسليةConcretr experience فلي مقابلل :
)كيلللف يلللؤوي الطلللالب   abstract conceptualizationالتصلللور المجلللرد 

 المعلومات أو يدخلونها؟(.

  التجريللللب النشللللطActive experimentation  فللللي مقابللللل
)كيلللللف يسلللللتخدم الطلللللالب  reflective observationة التأمليلللللة المالحظللللل

 المعلومات؟(.

  )للا يقللول "كولللب" إن هللذه العمليللة مثالث للا )وباالسللتدالل وللليس دائم 
حيللث "يمللس المللتعلم كللل القواعللد". بمعنللى دورة  spiralتمثللل دورة تعلللم أو لولللب 

ة أو الحسلية تلؤدي من الخبرة، تتضمن التأمل والتفكيلر والتمثيلل. والخبلرات الفوريل
إلى المالحظات والتأمالت. وهذه التأمالت يتم استيعابها )امتصاصلها وترجمتهلا( 
إلى مفاهيم مجلردة ملن نتلائج للعملل والتلي يمكلن للملتعلم أن يختبرهلا بشلكل نشلط 

 ويجربها، والتي يمكن أن تخلق تباع ا خبرات جديدة.

 ع مراحل:دورة من أرب –لذا يعمل نموذج "كولب" على مستويين 

  الخبرة الحسيةConcrete Experience. 

  المالحظة المتأملةReflective Observation. 

  التصور المجردAbstract Conceptualization. 

  التجريب النشطActive experimentation. 

وأربلللع أنلللواع ملللن أسلللاليب اللللتعلم المعرفلللة، )كلللل منهلللا يمثلللل دملللج ألسللللوبين 
مللللن أسللللاليب دورة المراحللللل األربللللع، وفيهللللا  2×2ة مفضلللللين، أي أن لللللدينا مصللللفوف

 يستخدم "كولب" المصطلحات التالية(:
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  التباعدDiverging. 

  االستيعابAssimilating. 

  التقاربConverging. 

  المواءمةAccommodating. 

 واألنواع األربعة من المتعلمين هي:

 النوع األول )حسي وتأملي(: -1

 علم هو "لماذا"؟السؤال المميز لهذا النوع من الت  -

ا من الشروح التي توضح كيف ترتبط ملادة المقلرر   - يتجاوبون جيد 
 بخبراتهم واهتماماتهم ومهنهم المستقبلية.

لكللي يكللون الللتعلم فعللاال  مللع الطللالب يجللب علللى المعلللم أن يعمللل   -
 كمحفز.

 النوع الثاني )مجرد وتأملي(: -2

 السؤال المميز لهذا النوع من التعلم هو "ماذا"؟ -

 وبون مع المعلومات التي تقدم بطريقة منطقية منظمة.يتجا -

 يستفيدون إذا أتيح لهم وقت ا للتفكير. -

 .expertلكي يكون التعلم فعاال  يجب على المعلم أن يعمل معهم كمحفز 

 النوع الثالث )مجرد ونشط(: -3

 السؤال المميز لهذا النوع من التعلم هو "كيف"؟ -

نشلللط فلللي مهلللام واضلللحة  يتجلللاوبون عنلللدما تتلللاح لهلللم الفلللرص بشلللكل -
 المعالم.

 يتعلمون بالمحاولة والخطأ في بيئة تسمح لهم بالفشل وهم آمنون.  -

   لكي يكون التعلم فعاال  يجب على المعلم أن يعمل ملع هلؤالء كملدرب
Coach .ويقدم  الممارسة والتغذية المرتدة الموجهة 
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 النوع الرابع )حسي ونشط(: -4

 لم هو "ماذا لو"؟السؤال المميز لهذا النوع من التع -

المتعلملللون يطبقلللون ملللادة اللللتعلم )المقلللرر( عللللى مواقلللف جديلللدة لحلللل  -
 مشكالت واقعية.

   للا  guideلكللي يكللون الللتعلم فعللاال  يجللب علللى المعلللم أن يكللون موجه 
 وُيعطى الفرص للطالب الكتشاف األشياء بأنفسهم.

ملللادة يركلللز التلللدريس التقليلللدي بشلللكل حصلللري تقريب لللا عللللى التقلللديم الشلللكلي لل
)المحاضرة( وهو اسلوب مريح فقط للمتعلمين من النوع الثاني. ومن أجل الوصلول 

 إلى كل أنواع المتعلمين يجب على المعلم أن:

 يوضح صلة كل موضوع جديد )النوع األول(. -

يقلللدم المعلوملللات األساسلللية والطلللرق المصلللاحبة للموضلللوع )النلللوع  -
 الثاني(.

 وع الثالث(.يوفر الفرص للممارسة بهذه الطرق )الن -

 يشجع استكشاف التطبيقات )النوع الرابع(. -

 :"تطبيقات نموذج "كولب 

 باستخدام هذا النموذج يمكن استخدام طرق التدريس التالية:

 حل المشكالت الجماعي. -

 أنشطة العصف الذهني. -

 مشروعات التصميم. -

 تمارين الكتابة. -

 أسلوب المحاضرة الشكلي. -

 المناقشات حول التدريس. -
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  لكل األنواع:التدريس 

االسلللتراتيجيات التاليلللة لضلللمان أن تقلللدم المقلللررات معلوملللات تخاطلللب ملللدى 
 أساليب التعلم وهي:

درس المللادة النظريللة أوال  عللن طريللق تقللديم الظللواهر والمشللكالت التللي  -
 ترتبط بالنظرية )الحسي الشمولي االستقرائي(.

 وازن المعلوملللللللات المفاهيميلللللللة )الحدسلللللللية( ملللللللع المعلوملللللللات العينيلللللللة  
يفضللللللون المعلوملللللات المفاهيميلللللة مثلللللل  Intuitors)الحسلللللية(. إن الحدسللللليين 

 النظريات والمعلومات العينية مثل وصف الظواهر الفيزيقية.

اسلللتخدم العلللروض العمليلللة الطبيعيلللة )البصلللرية( إضلللافة إللللى الشلللروح  -
الشللفهية والمكتوبللة واالشللتقاقات )اللفظيللة( فللي المحاضللرات والقللراءات لتوضلليح 

 الكميات المحسوبة )الحسي الشمولي(.مقادير 

   اسلللللتخدام مثلللللاال  علللللددي ا )الحسلللللي( بلللللدال  ملللللن مجلللللرد إعطلللللاء الصلللللي
 للخطوات المتتالية واشرح الخطوات األولى على السبورة لتوضيح مفهوم مجرد.

   critical thinkingالمحور الثاني: التفكير الناقد: 

  مقدمة: 

راسي علي نحو واضح اهتمام أثارت حركة تدريس التفكير في الصف الد
كبير من الباحثين، وأدت إلي خلق برامج وسياقات خاصة ومنوعة، يشير هؤالء 
الباحثون إلي أن النشاط العقلي الذي يطلق عليه التفكير يتميز بخاصيتين: أوالهما 
أنه نشاط كامن ال يمكن مالحظته مباشرة، والخاصية الثانية له أنه نشاط رمزي 

مع الرموز أو استخدامها، فضال  عن ذلك يصنف التفكير تبعا  يتضمن التعامل
 (.387،  2005لدرجة الوعي به ومدي تعقيده. )أرنوف. ويتيج، 
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ويعد التفكير الناقد من األهداف التربوية المهمة في هذا العصر الذي تميز 
بالتقدم السريع في جميع المجاالت وظهور العديد من المشكالت التي تواجه 

ا يتطلب من الفرد أن يختار أفضل الحلول، وهذا يلقي علي عاتقه األفرا د، مع 
مسئولية االختيار واتخاذ القرار والقدرة علي االختيار الجيد، وتتضمن بالضرورة 
القدرة علي قياس البدائل وتقويمها تقويما صحيحا وهو جوهر التفكير الناقد، 

المادة العلمية. أو المحتوي فالهدف األول للتربية العلمية هو إكساب الطالب 
 الدراسي المقرر بمعني " ماذا يدرسون"؟ 

أما الهدف الثاني للتربية، فهو إكساب الطالب الطريقة الصحيحة لفهم 
وتقويم المادة العلمية " بمعني كيف يفكرون " وهو ما يطلق عليه " التفكير الناق. 

 (45:2009)خليل عسقول,

وكثرة المعلومات، فإن التربية المعاصرة تسعي  ونظر ا للتقدم المعرفي الهائل،
لتعليم الفرد كيف يتعلم وكيف يفكر، وتعتبر ذلك من أولوياتها، وذلك ليمتلك 
 الطالب القدرة علي التعلم الذاتي المستمر ويواكب التغيرات المعرفية واالجتماعية. 

ة ومما سبق يتضح أهمية إعداد طالب قادر علي مواكبة التطورات الحديث
وقادر علي التفكير بشكل ناقد، ونظرا؛ ألن الدراسة الحالية، تهدف إلي تحسين 
مهارات التفكير الناقد لدي طالب الجامعة باستخدام برنامج قائم علي أساليب 

 التعلم لنظرية كولب. لذا سيتم تناول العناصر التالية في هذا المحور. 

: مفهوم التفكير الناقد:   أوالا

مفهوم مركب متداخل مع المنطق وحل المشكالت والتعلم  التفكير الناقد
 ونظرياته المعرفية و التمهل في إعطاء األحكام وتعليقها لحين التحقق من األمر.

 فيما يلي عرض لعدد من التعريفات التي قدمت للتفكير الناقد: 



  عبيسةمنصورحسن  نوريةأ.                                 كولب لنظرية التعلم أساليب على قائم برنامج أثر

 م2016وليو يـ  الحادي عشر مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد

 

133 

التفكير الناقد بأنه"التفكير الماهر المسئول  steven (, 1998يعرفه ستيفن) 
ذي يسهل الوصول إلي الحكم الجيد ألنه يعتمد علي معايير التصحيح الذاتي ال

 (216:2004)عدنان العتوم , " والحساسية للسياق

يري كٌل من نايفة قطامى ويوسف قطامي التفكير الناقد بأنه " قدرة الفرد 
الذاتية في التعامل مع ما يعطي إليه أو يطلب منه أداؤه، حيث إنه ال يقبل كل ما 
يعطي إليه كمسلمات ، بل عليه أن ينظر فيه ويكون له رأي شخصي مستند إلى 
إثباتات ذاتية مقنعة بقبول أو رفض هذا األمر". )يوسف قطامي ونايفه قطامي، 

2000 ،404) 

ويري محمود غانم التفكير الناقد: "عبارة عن تقويم للمعلومات التي يواجهها 
الني الذي يقوم علي وضوح السبب الذي يقدمه الفرد باستخدام التفكير التأملي العق

الفرد حول ما يعتقده أو يعمل به، ويضم مجموعة من المهارات التي يأخذ كل 
ا مدخالته والهدف منها، وعملياته هي  منها عند الممارسة منحي نظامي ا محدد 
ا من المعايير يتم الحكم في  مجموعة من اإلجراءات والقواعد التي تتضمن عدد 

ا بواسطة األدلة الموضوعة أو االتجاهات، فهي مجموعة من السمات ضوئه
الشخصية كاليقظة واالنتباه والتشكك وحب االستطالع والصبر حتي تتضح 

 (90، 2004)محمود غانم ، ئج. النتا

ويعرف واطسون: التفكير الناقد بأنه " المحاولة المستمرة الختيار الحقائق 
تند إليها، وتتضمن القدرة علي االستنباط والتفسير واآلراء في ضوء األدلة التي تس

)مجدى  وتقويم الحجج والتعرف علي االفتراضات والقدرة علي تقويم االستنتاجات.
 (  9:2010إبراهيم ،

ويعرفه عدنان العتوم بأنه "تفكير تأملي محكوم بقواعد المنطق والتحليل وهو 
التفسير وتقويم المناقشات نتاج لمظاهر معرفة متعددة كمعرفة االفتراضات، و 
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 واالستنباط واالستنتاج، والتفكير الناقد هو عملية عقلية مركبة من مهارات وميول:
 (216، 2004)عدنان العتوم، 

كما يعرفه جابر عبد الحميد، ويحيي هندام بأنه عملية عقلية أو متغير 
ائع وسيط يتمثل في السلوك الظاهر المقاس الذي يتصف بالدقة في جمع الوق

ومالحظتها وتقويمها في إطار عالقتها الصحيحة التي تنتمي إلي هذه الوقائع 
واستخالص النتائج بأسلوب منطقي والبعد عن العوامل الذاتية كالتأثير العاطفي أو 

 (14. 1982األفكار السابقة. )جابر عبد الحميد ، ويحيي هندام، 

عملية إخضاع التفكير الناقد بأنه  (1988ويعرف )سيد خير هللا، 
المعلومات التي لدي الفرد لعملية تحليل ، وفرز، وتمحيص لمعرفة مدي مالءمتها 
لما لديه من معلومات أخري ثبث صدقها ، وذلك بعد التمييز بين األفكار السليمة 

 (260:1988)سيد خير هللا , واألخري الخاطئة.

د، يالحظ منها أن وتري الباحثة التعريفات المنشورة في أدبيات التفكير الناق
الباحثين يختلفون في تحديد مفهوم التفكير الناقد، وقد يرجع ذلك إلي اختالف 
مناحي الباحثين واهتماماتهم العلمية والمدارس الفكرية التي ينطلقون منها وينظرون 
من خاللها من جهة، وإلي تعدد جوانب هذه الظاهرة وتعقدها من جهة أخري، 

 التفكير الناقد علي أوجه متعددة. وتصنف الباحثة تعريفات 

منها ما يهتم بضرورة إخضاع المعلومات للمناقشة والحوار. ومنها ما يتعلق 
بالتعامل من المعلومات، ومنها ما يرتبط بالتفكير العلمي في مواجهة المشكالت 

 والمواقف. 

قوا وعلي الرغم من التعدد في تعريفات السيكولوجيين للتفكير الناقد، فإنهم اتف
 علي أن التفكير الناقد يتسم بالخصائص اآلتية: 
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يعتبر عملية مجردة ذات طبيعة تقويمية للمعلومات ذات الصلة  -1
 بالموقف المراد تقويمه. 

 هو عملية ربط األحداث وتفسيرها مع القدرة علي االستنتاج.  -2

يمكن تنميته بمكوناته من خالل المحتويات األكاديمية المختلفة،  -3
أدبية ( لتنمية التفكير إذا ما  –قابلية أي محتويات )علمية  مما يدل علي

 عولجت بأسلوب يثير التفكير ويدعو المتعلم إلي ممارسة عملياته. 

يتسم بالموضوعية والبعد عن التأثر بالنواحي العاطفية ، والعوامل  -4
 الذاتية األخري. 

تستخدم فيه طرق البحث العلمي والمنطقي والتأكيد علي القيمة  -5
 لنظرية لالستنتاجات العامة. ا

حرية استعراض جميع األفكار الممكنة لتحديد ما إذا كانت كافية  -6
 ومناسبة مع تبرير ما يصدر من أحكام تقويمية علي القضايا المطروحة. 

يعتمد التفكير الناقد علي عمليات عقلية تتضمن فحص الحقائق  -7
 . أو القضايا كي تتخذ قرارات تتعلق بقبولها أو رفضها

التفكير الناقد عملية وليس نتاجا يستلزم من الفرد قدر ا من الشك  -8
 المتواصل في االفتراضات. 

ا للسياق الذي يحدث من خالله،  -9 تختلف طرق التفكير الناقد تبع 
فقد يكون داخلي ا، وقد يكون خارجي ا، من خالل السلوك الدرامي الذي يمارسه 

 اعية. الناس إلعادة النظر في عالقاتهم االجتم

يتأثر التفكير الناقد ويستثار بالمثيرات البيئية المختلفة. وتري  -10
الباحثة: أن طالب المرحلة الجامعية يمكن أن يستفيدوا من بعض هذه 

 الميزات. 
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 ،موراأل يحلل، المنطق بقواعد محكوم تأملى تفكير بأنه :الباحثة وتعرفه

 الفروض ويضع ،ناتالمقار  ويعقد، وينظمها فكاراأل ويحرر لةداأل ويمحص

 .بنتائجها ويتنبأ الحلول إلي ويتوصل ويختبرها

وتعرف الباحثة التفكير الناقد إجرائيا: بأنه الدرجة التي يحصل عليها 
الطالب فى االختبارات الفرعية لمهارت التفكير الناقد الختبار كاليفورنيا للتفكير 

 .الناقد المستخدم فى الدراسة الحالية 

 الناقد: أهمية التفكير 

تظهر أهمية التفكير الناقد في إعداد مواطنين قادرين علي تحمل 
مسئولياتهم، يسهمون في بناء مجتمعهم بوعي، ويحافظون علي نقل ثقافتهم 
وتطويرها، ويواجهون االنفجار المعرفي والنمو المتسارع في وسائل اكتساب 

 وتصنيفها. المعلومات وأساليبها، والحكم علي مصداقية هذه المعلومات 

ويعد التفكير الناقد هدف ا رئيسي ا من أهداف التعلم، وهو ضروري للوصول 
ويعد التفكير الناقد هدف ا رئيسي ا من أهداف د إلي المواطنة الواعية، والتعليم الجي

التعلم، وهو ضروري للوصول إلي المواطنة الواعية، والتعليم الجيد في المجتمع 
ية، وتكون القيمة األساسية فيه حرية التفكير، والتعبير وهو الذي يؤمن بالديمقراط

، 2008عن األفكار، حتي ولو كانت غير عادية، وغير شائعة )محمد ريان، 
 (. 23، 1995(، )عزيزة السيد، 19

ويشجع التفكير الناقد الطالب علي اكتساب المعرفة واالستقالل في التفكير 
أو قبول الحقائق دون التحقق من ويدعم روح التساؤل والبحث وعدم التسليم 

صحتها، وهو بذلك يحول عملية اكتساب المعرفة من عملية خاملة إلي نشاط 
عقلي يؤدي إلي اتقان أفضل ، وفهم أعمق للمحتوي، وبالنتيجة فهو يساعد علي 

 (95:2010إيجاد مواطن ذي عقل متفتح ومستنير.) مجدى إبراهيم ,
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ب في التعامل مع المعلومات الهائلة، ويساعد هذا النمط من التفكير الطال
واكتسابها بشكل أفضل، مما يؤدي إلي ربط العناصر بعضها ببعض، وإيجاد 
تعليالت صحيحة ومقبولة للموضوعات المطروحة في مدي واسع من مشكالت 

 (. brouwer. 1996, p22الحياة اليومية )

ا في اتخاذ القرارات،  وحل المشكالت ويساعد التفكير الناقد الطالب أيض 
والتفكير بوضوح، وتنظيم المعلومات، واالبتعاد عن المعلومات غير الضرورية، 
وتأكيد ذات القارئ، وبالنتيجة فإن األفكار التي يكتسبها الطالب تكون أكثر دقة 

 وصحة دون إسراف في الرأي، أو طغيان للعاطفة. 

عدم قبول األفكار أو ويقوم هذا النمط من التفكير علي تقدير العقل والمنطق، و 
المعتقدات أو رفضها من دون إجراء محاكمات عقلية، وأنه ال يقتصر علي البحث 

 (.71، 2009. )إبراهيم الحارثي،في األخطاء أو الجوانب السليمة فحسب

وقد أصبحت االتجاهات التربوية والمناهج الحديثة في كثير من الدول  
تضعه كهدف من األهداف التي يجب أن تعطي اهتمام ا كبير ا للتفكير الناقد و 

 تنتهي إليها عمليتا التعلم والتعليم.

حيث إن الهدف األساسي من تعليم التفكير الناقد أن ينتج طالبا يفكر في 
سياقات الواقع الحقيقي، والتي تمتد به إلي ما بعد الفصل الدراسي، ومهارات 

ا عن  التفكير الناقد لكي تتعلم يجب أن تطبق تلقائيا خارج الفصل الدراسي وبعيد 
 )جمال مبارك,مل كمحقق الستخدام هذه المهارات. توجيهات المعلم الذي يع

 ومن ذلك يتضح إلي أي مدي اهتم التربويون بالتفكير الناقد. (35:2010

 مهارات التفكير الناقد:

التفكير الناقد هو عملية عقلية تضم مجموعة من مهارات التفكير التي 
خدم بصورة منفردة أو مجتمعة، دون التزام بأي ترتيب معين للتحقق يمكن أن تست
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، 2010 )مجدي إبراهيم، من الشيء أو التوصل إلى استنتاج أو تعميم أو قرار.
79 .) 

  -وقد حدد الباحثون مهارات التفكير الناقد على النحو التالي:

  -( قائمة لمهارات التفكير الناقد:Beyerيقترح باير )

 ين الحقائق القابلة لإلثبات واالدعاءات القيمية. التمييز ب -1

 التمييز بين المعلومات واالدعاءات ذات الصلة وغير ذات الصلة.  -2

 تحديد مصداقية المصدر.  -3

، 2000)يوسف، نايفة قطامي، ديد االدعاءات أو الحجج الغامضة. تح -4
41.) 

 ( المكونات التالية للتفكيرZohar, Tamirوقد حدد زوهار وتامير )
 -الناقد:

 التعرف على المغالطات المنطقية.  -1

 التمييز بين نتائج التجربة واالستنتاجات المبنية على النتائج.  -2

 التعرف على الفروض الصريحة والضمنية.  -3

 تجنب تكرار المعنى.  -4

 اختبار الفروض.  -5

)سعاد سلمان التعرف على المعلومات ذات الصلة بالموضوع. 
 (39:2007الزهاوى,

عبد الحميد قائمة بمهارات التفكير الناقد لتقدير مدى معقولية وقدم جابر 
  -األفكار:

 دعم المعلومات األساسية.  -1
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 تحديد دقة المالحظات.  -

 تحديد موثوقية المصادر الثانوية.  -

 االستنباط:  -2

 استخدام الدليل أو الشاهد.  -

 التفسير على أساس متين.  -

 التنبؤ على أساس جيد.  -

 . التعميم على أساس راسخ -

 االستدالل بالمماثلة حسن األساس.  -

  Deducationاالستدالل:  -3

 فأن(. -جدل شرطي صادق )إذا كان  -

 (77، 1992جدل مقولي )كل/ بعض(. )تعريب جابر عبد الحميد،   -

  -( مهارات التفكير الناقد في:22:2006ويلخص )صالح عرفة ,

 القدرة على تمييز الفرضيات، وتعريف غير الواضح منها.  -

 نباط واستخالص المعلومات.است -

 التميز بين الحقيقة والرأي واالدعاء.  -

 التمييز بين المعلومات الضرورية وغير الضرورية.  -

 معرفة التناقضات المنطقية.  -

 تحديد دقة الخبر واستيعابه.  -

 القدرة على التنبؤ.  -

 فهم األخبار والحجج الغامضة والمتداخلة.  -

 معايير التفكير الناقد: 
باحثون علي أن المعايير بمثابة مواجهات للمعلم أو المتعلم للتأكد يتفق ال 

 (: 25:2005من فعالية التفكير الناقد ، وهذه المعايير هي )فتحي جروان ، 
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(: يجب أن تتميز مهارات التفكير الناقد clearityالوضوح ) -
 بدرجة عالية من الوضوح وقابلية الفهم. 

بارات التي يستخدمها الفرد (: يجب أن تتميز العhealthالصحة ) -
بدرجة عالية من الصحة والموثوقية من خالل األدلة، والبراهين، واألرقام 

 الداعمة. 

( : ويقصد بذلك إعطاء موضوع التفكير حقه accuracyالدقة ) -
 من المعالجة والجهد والتعبير عنه بدرجة عالية من الدقة والتحديد. 

لمشكلة أو الموقف ( أن تتميز عناصر اrelevanceالربط ) -1
( يجب أن depthبدرجة عالية من وضوح الترابط بين العناصر. العمق )

تتميز معالجة المشكلة أو الظاهرة بدرجة عالية من العمق في التفكير 
 والتفسير والتنبؤ؛ لتخرج الظاهرة من المستوي السطحي إلى المعالجة.

أو ( يجب أن تؤخذ جميع جوانب المشكلة breadthاالتساع ) -2
 الموقف بشكل شمولي وواسع. 

(: يجب أن يكون التفكير الناقد منطقي ا من خالل logicالمنطق ) -3
تنظيم األفكار وترابطها بطريقة تؤدي إلي معاٍن واضحة ومحددة )علي 

 (. 49 - 2010الحالق ورشدي طعيمة، 

  :خصائص البيئة الصفية المناسبة لتنمية مهارات التفكير الناقد 

ات أن المناخ الصفي اإليجابي يتصف بتوقعات عالية، أوضحت الدراس
وبتشجيع ودفء المعلم، حيث يجب أن يشعر الطالب بالراحة والرغبة في 
المشاركة في هذه األنشطة، ويلعب المعلم دورا رئيسيا في دعم المناخ الذي يهدف 

 لتنمية مهارات التفكير من حيث: 
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 تقديم أنشطة جيدة التخطيط.  -1

 م لكل طالب. إبداء االحترا -2

 تجنب األنشطة الخطرة.  -3

 وضع قواعد جيدة مسبقا.  -4

 المرونة من قبل المعلم.  -5

 قبول )ومراعاة( الفروق الفردية.  -6

 إظهار اتجاهات إيجابية، وبناء الثقة بالنفس لدي الطالب.  -7

 نموذج مهارات التفكير، كاستخدام تصنيف " بلوم " مثال.  -8

 ويمها. شكر وثناء علي كل االستجابات بعد تق -9

 إعطاء الفرصة للطالب لكي يكونوا مشاركين نشطين.  -10
 خلق خبرات تؤكد النجاح لكل طالب، ولو بصورة جزئية.  -11
 (253:2011استخدام نماذج تدريسية متنوعة.)سناء سليمان , -12

 النشاطات التعليمية المقترحة لتنمية التفكير الناقد لدى طلبة الجامعات:

 يا التي تحل نزاعات ما.استخدام لعب األدوار في القضا  -

تشجيع الطلبة على حضور االجتماعات أو مشاهدة برامج   -
 التلفاز التي تقدم وجهة نظر مختلفة.

تشجيع الطلبة على الكتابة بشأن موضوع مهم فى حياتهم،   -
 مناقشة ما يكتبون.

تشجيع الطلبة على تحليل مقاالت الصحف وإيجاد أمثلة عن   -
 التحيز أو الغضب.

 لطلبة على طرح أسئلة لها إجابات متعددة.تشجيع ا  -
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تشجيع الطلبة على قراءة األدب الذي يعكس قيما  وتقاليد مختلفة   -
 ومناقشة ذلك.

دعوة المهتمين بالقضايا العامة ومناقشتهم. )نوال ناضر,   -
213:2014) 

  ما هو الجديد عن التفكير الناقد؟

ت الذكاء التعبر أظهرت نتائج الدراسات الحديثة أن نتائج اختبارا  -
حقيقة عن مستوى الذكاء، وأن هناك الكثير من مظاهر الذكاء التي تؤثر 

 في التفكير الناقد ال تقيسها اختبارات الذكاء.

أصبح تعليم التفكير الناقد حاجة ملحة، وممارسة مهارات   -
 التفكير تساعدنا على أن نصبح مفكرين بشكل أفضل.

عصاب وتشريح الدما  تشير إن المعلومات الواردة من علم األ  -
 إلى أن الدما  يشبه العضلة، وكلما استخدمناه أصبح أكثر فعالية.

األساليب الجديدة في التفاعل مع المعلومات خالل  إن  -
المحاضرات والقراءات والنقاشات الجماعية لتعزيز التعلم والفهم تؤكد أن 

 التفكير الناقد فاعل وليس سلبي ا.

صية والميول مثلها مثل العامل الجمالي إن االهتمامات الشخ  -
 والتشويقي لها الدور الفاعل فى تطوير االتجاهات الالزمة للتفكير.

زيادة االهتمام بعمليات التفكير المنطقي تؤدي إلى االهتمام   -
بمعرفة كيفية صنع القرارات واالستنتاجات وتوضيح طبيعة مثل هذه 

 القرارات واالستنتاجات.

وجهات النظر األخرى واستخدام وجهات نظر  التركيز على فهم -
مختلفة لتطوير القدرة على التفكير المنطقي، فالعقول المفكرة ليست 

 بالضرورة متشابهة.
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القناعة المتزايدة بفكرة " أن ليس هناك طريق واحد للحل" وفكرة "  -
أن ليس هناك جواب واحد صحيح " بعبارة أخرى أن كل جواب صحيح 

 فى سياقه المناسب.

االعتراف المتزايد بفكرة األخطاء المفيدة وبفكرة أن الفشل المرحلي  -
هو ثمن النجاح والتطور. واالقتناع بعمليات المشاركة في الخطأ، والتي 

 تساعد اآلخرين على تجنب نفس األخطاء.

تطوير استراتيجيات جديدة تساعد علي االستفادة من آلية عمل  -
معلومات في الذاكرة طويلة األمد، دماغنا وهذا ما يتضمن كيفية حفظ ال

 (.22: 2007تشكيل عادات جيدة لالستقصاء. ) هانى نجم، 

 .أهمية التفكير الناقد للطالب الجامعي 

ا لحياة ا مهم  بالتفكير الناقد أصبح اليوم مطلب   االهتمامأن  ة:رى الباحثت -
اإلنسان بصفة عامة وحياة الطالب الجامعي بصفة خاصة، ويؤكد 

ب أن ينشغل طالب التربية ج( أنه ي1997الحميد جابر،  )جابر عبد
كوين األساسي في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات في مستوى الت

العليا بدراسة موضوع التفكير والتعمق فيه ويتأملونه ويطيلون التأمل في 
تناوله في بحوثهم وفي تدريباتهم العلمية حتى يصبح التفكير الجيد أحد 

 مكونات شخصياتهم. 

قد من األهداف ويعتبر التربويون أن تدريب الطالب على مهارة التفكير النا -
األولية للتربية، ألنه من حق كل طالب أن يعبر عن نفسه بحرية كاملة، 
ولذا أصبح من الضروري أن يتزود الطالب بالمهارات التي تمكنه من أن 
يحلل المعلومات التي تصل إليه حتى يستطيع أن يتخذ القرار المناسب 

الب إال من في الوقت المناسب. ولن تتحقق مهارات التفكير لدى الط
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خالل قراءاته الناقدة والمتعددة في أكثر من مجال من المجاالت 
 (.24: 2002العلمية.)فهيم مصطفى، 

التفكير الناقد من أهم الوسائل المساعدة  مهاراتولهذا أصبح هدف تنمية  -
للفرد للسيطرة على متغيرات العصر وتحليلها وتفسيرها واتخاذ القرار 

 (.  18:1992جابر،  بشأنها.)جابر عبد الحميد

( أهمية تعليم الطالب للتفكير الناقد في النقاط 1985ويرجع )نيكروسون وآخرون،
 التالية: 

ن القدرة على التفكير الجيد تساعد األفراد على التكيف بدرجة أكبر من إ .1
أقرانهم الذين يفتقدون هذه القدرة. فحيث إن المجتمع يتغير بدرجة 

عقد فإن ما ينجم عن ذلك من تحديات ال سريعة وتتشابك األحداث وتت
يستدعى المعرفة المناسبة فقط لمعالجتها، بل مهارة تطبيق هذه المعرفة 

 بشكل جيد. 

نه بالتقدم التكنولوجي يتقدم المجتمع وتتعدد االختيارات أمام الفرد، ووجود إ .2
ولية االختيار واتخاذ القرار. والقدرة ئاالختيارات يطرح كذلك الشعور بمس

ا لى االختيار الجيد تتضمن بالضرورة القدرة على تقييم البدائل تقييم  ع
 ا، وهذا جوهر التفكير الناقد. صحيح  

نه مع تعقد المجتمعات وتواصل البشرية عبر العالم يتعرض اإلنسان إ .3
لعديد من اإلغراءات والتأثيرات من أجهزة اإلعالم المسموعة والمرئية 

يات والرأي العام والعالقات الدولية والمقروءة في مجال األيديولوج
وتفسير األحداث، ولكي يحدد الفرد موقعه من كل هذا البد له من 
التفكير الناقد الذي يزن األمور ويفاضل بين األشياء ويتبين المميزات 

 والمثالب في كل منها. 
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هو التعلم من أجل الحياة واالستمرار  :ن هناك نوعين من التعلم، األولإ .4
التعلم التجديدي أو اإلبداعي، وهذا النوع األخير هو  :الثانيفيها، و 

مطلب اإلنسان لكي يستطيع مواجهة المستقبل بكل ما يكتنفه من 
أما النوع األول الذي يصلح ، مواقف تتمايز في التعقيد والتشابك والجدة

ا في مواجهة ئ  للتعامل مع المواقف المعروفة والمتكررة فلم يعد أداة كف
المستقبل، ومن ثم  فإن اإلنسان مطالب بالتكيف مع األحداث مشكالت 

المحيطة به، بل عليه صنع وتشكيل وصياغة المستقبل أيضا. ولكي 
يعد الفرد لهذا الهدف البد من أن يتعلم مهارات التفكير الناقد التي 

 تساعده وتعضده في تحقيق هذا الهدف.  

اءة مع المشكالت التي إخفاق غالبية خريجي الجامعات في التعامل بكف .5
 محمد عزيزة -كير الناقد المجرد.) نيكروسون فيتتطلب مهارات التف

 (.44-43: 1995السيد، 

من األهداف التربوية  ةويعتبر التفكير الناقد من وجهة نظر الباحث .6
والتعليمية التي يجب أن تكون ضمن المنهج المدرسي الذي يتعلمه 

واكبة التغيرات المعرفية الطالب في مختلف مراحل التعليم لم
،( من 1991:4Stricklandواالجتماعية. وهذا ما يؤكده ستريكالند )

تعلم التفكير الناقد أمر مهم، ذلك أن األفراد سوف يوضعون في  أن
مواقف من الصعب عليهم االختيار منها، والقدرة على التحليل الناقد 

رات قد جاءت بعد للبدائل المتاحة يزيد من احتمالية أن تكون االختيا
 علم ومعرفة. 

"أن  Facione & Facione, 1994, p.2)ويضيف فاسيون وفاسيون ) .7
التفكير الناقد هو القاطرة المعرفية التي تقود إلى حل المشكلة واتخاذ 
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نه يمكن الفرد من أن يفكر بنجاح حتى في المواقف ذات أالقرارات، و 
  الضغط االنفعالي.

( أن هناك ثالثة عناصر يمكن للمربين ،1991:4Strickland)كما يرى  -
من خاللها أن يساعدوا الطالب على تحسين عمليات تفكيرهم الناقد 

 وهي:  

ا فيه، تهيئة جو مالئم يمكن من خالله أن يأخذ التفكير الناقد مكان   -1
فالطالب يجب أن يستثاروا لطرح األسئلة وللذهاب فيما وراء تذكرهم 

ق متي كان التفكير الناقد يثاب عليه ال أن للحقائق، وهذا يمكن أن يتحق
ا بأن يسمحوا يعاقب عليه، كما أن المربين يجب أن يظلوا متفتحين عقلي  

أو يجعلوا أفكارهم وآراءهم ومعتقداتهم محل تساؤل ناقد من جانب 
طالبهم، كما أن الطالب يجب أن يهيأوا لتقبل النقد البناء لكل 

ن للتفكير الناقد أن يستمر ويبقي وينمو نشاطاتهم، وبهذا التفتح فقط يمك
 ويزدهر. 

أن تتسلللق االمتحانلللات ملللع مبلللادئ تشلللجيع أو تعزيلللز التفكيلللر الناقلللد،  يجلللب -2
فأسلللئلة االمتحانلللات يجلللب أن تكلللون مثيلللرة للتفكيلللر، ويجلللب أن تتحلللدى 

 الطالب كي يستخدموا طرق التفكير الناقد.

الناقد، فالطالب أو مقرر مناسب للطالب في مجال التفكير  دروسإعطاء  -3
ا لحللل المشللكلة، ويدرسللون مقللررات يجللب أن يتعلمللوا كيللف يتبنللون اتجاه لل

مالئمللة فللي فهللم وتطبيللق خطللوات حللل المشللكلة تسللاعدهم فللي اسللتخدام 
 طرق التفكير الناقد.

حيث ترى أن  ،( على العنصر األخير19:1996وتؤكد )عزيزة المانع، 
مهاراته بطريقة علمية  طالبال الحاجة تبدو ملحة إلى تعليم التفكير وإكساب
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مباشرة، ولن يتم ذلك إال بإدخال برامج التعلم المباشر لمهارات التفكير ضمن 
ن هذه الفكرة قد طبقت وانتشرت في كثير من إالمنهج المدرسي. وتضيف قائلة 

 الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية وكندا واستراليا ونيوزيلندا وفنزويال. 

 دراسات السابقة:ال

نجد عدة دراسات هدفت إلى معرفة العالقة بين أساليب التعلم والتفكير 
 الناقد منها 

إلى تقييم  هدفت وهى دراسة : Suliman (2006)دراسة سليمان 
االختالف فيما بين تصرفات التفكير الناقد السائد وأساليب التعلم لطالب 

بالطريقة التقليدية، وطالب الفصل بكالوريا التمريض الفصل األول المتعلمين 
( طالب ا 80الثاني المتعلمين بالطريقة المتسارعة. وتكونت عينة الدراسة من )

( طالب ا من الفصل الثاني، وقام الباحث بجمع 50من الفصل األول، و )
بيانات الدراسة باستخدام قائمة أساليب التعلم لكولب واختبار كاليفورنيا للتفكير 

ارت نتائج الدراسة إلى أن التفكير الناقد لدى طالب نظام التعلم الناقد؛ وأش
التسارعي أعلى بكثير منه عند طالب نظام التعلم التقليدي. وأظهرت النتائج 
ا وجود عالقة ترابطية ضعيفة ما بين قدرات التعلم وتصرفات التفكير  أيض 

 هوان وفيكي وركزت دراسة الناقد المختلفة.

 Huan & Vickie (2008)  تقييم أساليب التعلم وتصرفات  على
ولتحديد العالقة بين أساليب  ؛التفكير الناقد لطالب بكالوريا التمريض بالصين

( طالب من 100تكونت عينة الدراسة من )و التعلم وتصرفات التفكير الناقد 
وقد تم الحصول على بيانات الدراسة  ،بكالوريا التمريض في جامعتين بالصين

ستبيان الديمغرافي، واختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد ومقياس من خالل اال
أن قدرات التفكير الناقد لدى  إلى وأشارت نتائج الدراسة ،أساليب التعلم
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الطالب ضعيفة، كما وجدت عالقات ترابطية سلبية وإيجابية بين أساليب 
على كيفية التعلم والتفكير الناقد. وتقترح الدراسة ضرورة عمل أختبارات أوسع 

زيادة مهارات التفكير الناقد لطالب التمريض وتتركز على أساليب التعلم 
 المفضلة لديهم.

أنماط التعلم وعالقتها بمستوى التفكير  معرفة( 2010) جمال مباركوحاول 
 الناقد لدى طلبة الصف العاشر بدولة األمارات العربية المتحدة. وهدفت الدراسة

لم وعالقتها بمستوى التفكير الناقد لدى طلبة الصف الكشف عن أنماط التع إلى
فى  ،العاشر وتكونت عينة الدراسة من جميع طالب وطالبات الصف العاشر

( 123( طالب ا وطالبة بواقع )256مدينة زايد المنطقة الغربية, والبال  عددهم )
ث نامدرستان للذكور ومثلها لإل :( طالبة موزعين على أربع مدراس133طالب ا و)
ستخدم الباحث او  ،ثنتي عشرة شعبة, ست شعب للبنين وست شعب للبناتاوعلى 

عده اونز أ ( الذى lpssولي: مقياس النمط المفضل للتعلم )اتين للدراسة األأد
ختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير ا( فقرة والثانية: 36وبارنز والذى يتكون من )

حصائي تخدام حزمة البرنامج اإل( فقرة وباس34( والذي يتكون من )cالناقد )
(spss )نمط الظهرت النتائج: أن نمط التعلم السائد لدى طلبة الصف العاشر هو أ

وأخير ا النمط الفردي وكذلك انخفاض فى مستوى  ،التنافسي يليه النمط التعاونى
 ىولمهارات التفكير الناقد عند الطلبة, وقد جاءت مهارة االستدالل فى المرتبة األ

كذلك التوجد عالقة بين  ،ا التقييم ثم التحليل ثم االستقراء وأخير ا االستنتاجهيلي
 (.0, 05مستوى التفكير الناقد ونمط التعلم عند مستوى الداللة )

 Soroor azam( 2014كارملو ) عزامدراسة سرور وجاءت     

Karmloo  الب العالقة بين القدرة على التفكير النقدي وأساليب التعلم للطببحت
بجامعة أزاد  (Efl)نجليزية وأدابها بطريقة يرانيين من متعلمي دراسة اللغة اإلاإل

يران، تهدف الدراسة إلى فحص إمكانية وجود عالقة ذات إاإلسالمية، طهران 
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يرانيين من ناث والذكور اإلداللة بين القدرة على التفكير النقدي وأساليب التعلم لإل
وتكونت عينة الدراسة  (Efl)نجليزية وآدابها بطريقة متعلمي برامج دراسة اللغة اإل

 ؛( طالب من طالب مرحلة الماجستير تخصص ترجمة ولغة إنجليزية102من )
من إعداده للتفكير الناقد وتم تطبيقه على المشاركين  استخدم الباحث استبياناو 

ة على وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك عالقة ذات داللة بين القدر  ،بالدراسة
للحث  فعاال   اكذلك أشارت النتائج إلى أن هناك أثر   ،التفكير النقدي وأسلوب التعلم

ناث الالئي يفضلن أسلوب التعلم الحسي الحركي أكثر سلوب التعلم لدى اإلأعلى 
ن الذكور لديهم ميول نحو أسلوب التعلم السمعي مقارنة إحيث  ،من الذكور

 ناث.باإل

تقييم   ,Ismail Yuksel( 2015ل يوكسل )دراسة إسماعيفى حين سعت 
أنماط التعلم وتصرفات التفكير الناقد لدى طالب التعلم عن بعد في تركيا، وهدفت 

ختبار أنماط التعلم وتصرفات التفكير الناقد لدى طالب التعلم عن االدراسة إلى 
من طالب التعلم عن بعد من  ا( طالب114بعد. وتكونت عينة الدراسة من )

ام المختلفة في جامعة الوالية، وتم جمع بيانات الدراسة من خالل مقياس األقس
ختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد. واستخدم الباحث اأنماط التعلم )ريتشمان وجراشا( و 

. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن (T)ختبار احصاء الوصفي لتحليل البيانات و اإل
ا أن الطالبات نمط المستقل كان أكثر تفضيال  لدى الطال ب، وأظهرت النتائج أيض 

ا أن أكثر تفضيال  للنمط اال عتمادي من الطالب الذكور، وأشارت النتائج أيض 
أعلى درجة في نمط التعلم المستقل  االطالب في برامج تدريب المعلمين قد سجلو 

في حين أن الطالب في برامج العلوم والفنون قد سجلوا أعلى درجة على النمط 
ادي، وبينت النتائج أن تصرفات التفكير الناقد لدى الطالب كانت بمستوى عتماال

 .تفكير ناقد أعلى من الطالب نكما وجد أن الطالبات لديه ،منخفض
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 منهج البحث: 

تعتمد الدراسة الحالية على المنهج التجريبى, نظرا  لمالئمة هذا المنهج 
أثر البرنامج ةالمقترح القائم  للهدف المراد تحقيقه من خالل هذا البحث وهو معرفة

على أساليب التعلم لتنمية التفكير الناقد ؛ أى هل هناك فروق بين الطالب فى 
مستوى التفكير الناقد قبل تطبيق البرنامج وبعده ,واعتمدت الدراسة الحالية على 
التصميم  ذو المجموعة التجريبية والضابطة القائم على المعالجات القبلية والبعدية 

حيث يالحظ أداء الطالب قبل وبعد تطبيق المعالجة التجريبية لمعرفة تأثير  ؛
 المتغير التجريبى على باقى المتغيرات .

 أدوات البحث:
اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد الصورة )آ( من إعداد بيتر  -1 
  Noreen C Facione(1998)ونورين فاسيون  peter A facioneفاسيون 

مة محمد أنور إبراهيم فراج . ويهدف هذا االختبار إلى قياس قدرة الفرد على .ترج
,  االستقرائيمهارات التفكير الناقد وهى : التحليل ,التقويم ,االستدالل , االستدالل 

عبارة أمام كل عبارة أربع  25ويشتمل هذا االختبار على  االستنباطيواالستدالل 
د, ه على المفحوص أن يختار إجابة واحدة أو خمس  استجابات هى آ, ب, ج , 

 فقط وفى حال اختيار أكتر من إجابة يتم إلغاء هذه االجابة .

واستخدمت الباحثة من أجل حساب ثبات االختبار طريقة معامل الفا 
.( مما يدل ,699كرونباخ حيت بل  معامل ثبات االختبار الكلى بأبعاده الخمس )

الثبات بطريقة التجزئة النصفية ؛ حيث تم  على ثبات االختبار كما تم حساب
طالب وطالبة وعند التصحيح تم  100تطبيق االختبار على مجموعة تتكون من 

تقسيم االختبار إلى قسمين : األول يضم األسئلة الفردية والثانى يضم األسئلة 
الزوجية ثم تم حساب معامالت االرتباط بين النصفين أو ما يسمى بمعامل 

 .( مما يدل على ثبات االختبار,706داخلي وكان المعامل يساوى )االتساق ال
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قام الباحث معرب ومترجم االختبار بعرض  :أما بالنسبة لصدق االختبار
االختبار على مجموعة من السادة المحكمين في ميدان علم النفس، الذين درسوا 

ءمتها للبيئة في الواليات المتحدة األمريكية، وذلك للتأكد من صدق الترجمة ومال
المصرية والعربية، دون تغيير في معنى المفردات العام أي التعديل يكون في 
الصياغة فقط، وقام الباحث بحساب نسبة إتفاق المحكمين على كل مفردة من 

إلى  80( وكانت نسبة  اإلتفاق  تتراوح ما بين )أمفردات االختبار الصورة )
100.) 

لتفكير الناقد الصورة )ب( من إعداد بيتر اختبار كاليفورنيا لمهارات ا -2
  Noreen C Facione(1998)ونورين فاسيون  peter A facioneفاسيون 

.ترجمة محمد أنور إبراهيم فراج . ويهدف هذا االختبار إلى قياس قدرة الفرد على 
, الستدالل, االستدالل االستقرائىا ,لناقد وهى: التحليل, التقويممهارات التفكير ا

عبارة أمام كل عبارة أربع  25ويشتمل هذا االختبار على  االستنباطيستدالل واال
أو خمس  استجابات هى آ, ب, ج , د, ه على المفحوص أن يختار إجابة واحدة 

 . اإلجابةفقط وفى حال اختيار أكتر من إجابة يتم إلغاء هذه 

واستخدمت الباحثة من أجل حساب ثبات االختبار طريقة معامل الفا 
.( مما يدل ,691كرونباخ حيت بل  معامل ثبات االختبار الكلى بأبعاده الخمس )

على ثبات االختبار كما تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ؛ حيث تم 
طالب وطالبة وعند التصحيح تم  100تطبيق االختبار على مجموعة تتكون من 

ردية والثانى يضم األسئلة تقسيم االختبار إلى قسمين : األول يضم األسئلة الف
الزوجية ثم تم حساب معامالت االرتباط بين النصفين أو ما يسمى بمعامل 

 .( مما يدل على ثبات االختبار., 712االتساق الداخلي وكان المعامل يساوى ) 

قام الباحث معرب ومترجم االختبار محمد  :أما بالنسبة لصدق االختبار
ار على مجموعة من المحكمين المتخصصين في أنور إبراهيم فراج بعرض االختب
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ا، للتأكد من  ميدان علم النفس، والذين درسوا في الواليات المتحدة األمريكية أيض 
صدق الترجمة ومالءمتها للبيئة المصرية والعربية، دون تغيير في معنى المفردة 

ار العام، وطلب الباحث من السادة المحكمين التأكد من وضوح تعليمات االختب
ا وتراوحت نسبة إتفاق  ،للمفحوصين، ومالءمة زمن اإلجابة عن االختبار أيض 

إلى  80) ما بين الصورة ) ب( المحكمين على كل مفردة من مفردات االختبار
100.) 

كذلك قام الباحث بحساب صدق االختبار عن طريق تطبيق معادلة 
مع الباحث باحث  ،  حيث تتطلب هذه الطريقة أن يقوم بالتحليلHolestyهولستي

من ،و آخر، ثم قام الباحث بحساب معامل ثبات تحليله وتحليل الباحث اآلخر
خالل استعراض النتائج الحظ أن ثبات التحليل للمفردات تام، بحيث أن كل مفردة 

 عد أو المحور الذي تنتمي إليه.تقيس بالفعل البُ 

 :التدريبى البرنامجتعريف   

ج إجرائي ا:بأنه "ممارسات تدريبية موجهة تعرف الباحثة مفهوم البرنام
ا وتقييم ا، ويتم تنسيق مراحلها وأنشطتها وإجراءاتها من  ومنظمة تخطيط ا وتنفيد 
خالل جدول زمنى متتابع في صورة جلسات تدريبية جماعية,وفي جو نفسى آمن, 

من  ةوعالقة متبادلة تتيح لكل المشاركين التفاعل إيجابي ا, لتحقيق األهداف المرجو 
 البرنامج.

وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على أساليب التعلم لنظرية كولب، 
باستخدام إستراتيجيات معينة وأنشطه تراعي الفروق الفردية لدى الطالب، وتكشف 
عن نقاط القوة والضعف لديهم وتساعدهم على تنمية بعض المهارات لديهم وتجعل 

قامت الباحثة بإعداد برنامج لتدريس مادة علم التعليم أكثر متعة وتشويق ا؛ لذا 
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النفس التربوي، لطالب الفصل الثاني بكلية التربية بناء على أساليب التعلم لنظرية 
 كولب على النحو التالي:

: فلسفة البرنامج.  أوالا

تقوم فلسفة البرنامج على مبدأ مراعاة تنوع أساليب تعلم الطالب واختالفهم 
 ، لذا اعتمدت الباحثة عند تصميم البرنامج على مايلي:في معالجة المعلومات

استخدام طرق تدريس تتفق مع أساليب التعلم للطالب؛ بهدف  -أ
معرفة تأثير هذه األساليب على تحسين مهارات التفكير الناقد والتحصيل 
األكاديمي من خالل مادة علم النفس التربوي لطالب الفصل الثاني بكلية 

 التربية.

ة أنشطة تتفق مع أساليب تعلم الطالب، يقوم تصميم مجموع -ب
بها الطالب بهدف تنمية مهارات التفكير الناقد في مقرر علم النفس 
التربوي، وتسهم طريقة البرنامج في زيادة دافعية الطالب وإثارة رغبتهم في 
التعلم؛ عن طريق ممارسة األنشطة المتضمنة في البرنامج حيث أنها 

 تتفق مع أساليب تعلمهم.
 

 نياا: أهداف البرنامج:اث

قبل إعداد أى برنامج تدريبى البد من تحديد الهدف منه، حيث تحديد 
أن يكون الهدف من البرنامج  الهدف يتم على أساسه بناء البرنامج، ومن األهمية

ا ويمكن تحقيقه وفي مستوى عينة الدراسة حتى يمكن تحقيق ما نصبو إليه  واضح 
اء على ذلك يمكن تحديد األهداف العامة من البرنامج التدريبي.وبن من البرنامج

 الحالى فيما يلي:

معرفة أثر أساليب  يتمثل الهدف العام من البرنامج التدريبي: -
 التعلم لنظرية كولب في تحسين مهارات التفكير الناقد لطلبة المرحلة الجامعية
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 وتتمثل األهداف الفرعية للبرنامج فيما يلي:

ب التعلم واستخدامها في حياتهم إلىومية أسالي إكساب الطالب -
 والدراسية.

وممارستها في مختلف  إكساب الطالب مهارات التفكير الناقد -
 المواقف واألمور الحياتية والدراسية.

 

أن يوظف الطالب أساليب التعلم لنظرية كولب في أثناء عملية  -
 التعلم.

 ليمية.أن يوظف الطالب مهارات التفكير الناقد في العملية التع -
 

 ثالثاا: أسس البرنامج:
 يستند البرنامج الحالى إلى مجموعة األسس التالية:

تضمن البرنامج أساليب التعلم في ضوء نظرية كولب )التقاربي،  -
 التباعدي، التكيفي، االستيعابي(.

 التفكير الناقد يمكن أن يعلم ويدرب عليه. -

 د.االعتماد علي مجموعة من مهارات التفكير الناق -

إلى  انجازهايؤدى  ترجمة هذه األهداف إلى أهداف تعليمية للبرنامج, -
 امتالك الطلبة القدرة على التفكير الناقد.

تتم تنمية مهارات التفكير الناقد من خالل محتوى مادة علم النفس  -
 التربوي.

عاة مبدأ االستمرارية عند تنظيم محتوى البرنامج,بحيث يتم تقديم ا مر  -
 لعدد من الدروس.ي لتعليمية بشكل تدريجالخبرات ا
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 الدرس الواحد. ييمكن أن يتعلم الطالب أكثر من مهارة واحدة ف -

مراعاة تقديم التغذية الراجعة بصفة مستمرة كلما تطلب ذلك؛  -
 لمساعدة الطالب على التمكن من مهارات التفكير الناقد.

ارات فى ضوء مراعاة ما ينبغى أن يكتسبه الطالب من معلومات ومه -
 ما يخدم أداءهم الفعلي بعد ذلك في حجرات الدراسة.

مناسبة إجراءات البرنامج لخصائص ونوعية الطالب )مجموعة   -
 البحث(.

االرتباط والتناسق بين محتوى البرنامج وأهدافه وطرق التدريس  -
 واألنشطة ووسائل التقويم.

 ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بعمل اآلتي:

ار كاليفورنيا للتفكير الناقد )تعريب محمد أنور إبراهيم تطبيق اختب -
 ( قبلي ا وبعدي ا.2006فراج، 

عرض المحتوى بطرق تساعد الطالب على تنمية مهارات التفكير  -
الناقد والتحصيل األكاديمي بإستراتيجيات متنوعة تتناسب مع أساليب 

، كٌل حسب التعلم لديهم، وهذا ما يجعلهم قادرين على اكتساب المعلومات
 أسلوب تعلمه.

قيام الطالب بتنفيذ مجموعة من األنشطة تناسب أساليب تعلمهم،  -
 وهذه األنشطة توفر بيئة تعليمية يكون الطالب فيها أكثر فاعلية وإيجابية.

 

المصادر األساسية التي تم االعتماد عليها في بناء  -ثالثاا:
 البرنامج:

البرامج التي تهدف قامت الباحثة باإلطالع علي العديد من   -1
 لتنمية التفكير الناقد والتحصيل لالستفادة منها.
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 استفادت الباحثة من اإلطار النظرى والدراسات السابقة التي -2
 أساليب التعلم في بناء البرنامج التدريبى. ولتاتن

تناولت إطار  التي اإلطالع على كثير من الدراسات والكتب  -3
 حصيل الدراسي.ساليب التعلم وعالقتها بالتأل نظري 

االستفادة من بعض النماذج المفسرة ألساليب التعلم، والتي  -4
في االعتبار أساليب التعلم لدى الطالب عند  تنادى بضرورة األخذ

تصميم البرامج التعليمية لطالب الجامعة بشكل يسمح لكل طالب بتنمية 
ا ألسلوب التعلم المفضل لديه.  قدراته على التعلم بحرية تبع 

 : محتوى البرنامج: رابعاا

 خطوات إعداد محتوى البرنامج.

 في سبيل إعداد محتوى مناسب للبرنامج قامت الباحثة بالخطوات التالية:

تحديد الموضوعات من مادة علم النفس التربوي التي سيتم تقديمها في 
جلسات البرنامج وتحديد الواجبات واألنشطة المصاحبة التي يكلف بها الطالب 

لية، وقد راعت الباحثة عدة شروط في اختيارها لتلك الموضوعات كأنشطة منز 
 أهمها:

أن تكون الموضوعات واألنشطة واضحة وقادرة على جذب  -1
 اهتمام وأنتباه الطالب بشكل يضمن إلى حد ما تنمية تفكيره.

توزيع تلك الموضوعات بشكل مناسب على جلسات البرنامج  -2
في سياق مجموعات تعأونية حددتها  جلسة(، وستنفذ 23)اقترحتها الباحثة في 

 بخمسة طلبة، وذلك لزيادة فرص التفاعل داخل المجموعة في مدة الجلسة.

إعداد مجموعة من أوراق العمل بجميع الجلسات، بواقع ورقة  -3
عمل واحدة لكل مجموعة يتم فيها تدوين األفكار والمالحظات وخطط العمل التي 

ي يكلفون بها في الجلسة، ويراعي أن يكون لكل يقترحها الطلبة للقيام باألنشطة الت
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طالب في المجموعة قلم بلون يختلف عن باقي أفراد مجموعته؛ وذلك ليسهل على 
 الباحثة تحديد الوزن النسبي لمشاركة كل طالب عقب أنتهاء الجلسة.

إعداد مجموعة أوراق لألنشطة المنزلية التي يكلف بها الطلبة  -4
 في الجلسة المقبلة. عقب كل جلسة ويتم تقييمها

وضع تصور زمني مبدئي للجلسات على حسب محتواها  -5
 والنشاطات الموجودة بها.

 إعداد استمارة تقييم الجلسة واستمارة تقييم البرنامج بأكمله. -6
عرض البرنامج التدريبي في صورته النهائية وأوراق العمل  -7

لمحكمين وأوراق النشاط المنزلية واستمارات التقييم على مجموعة من ا
 المتخصصين في المجال إلبداء الرأي فيما يلي:

 محتوى البرنامج عموم ا ومحتوى كل جلسة. -

 األساليب والفنيات واألنشطة المصاحبة والوسائل المستخدمة. -

 مدى مالءمة محتوى البرنامج لطلبة الجامعة. -

مدى مالءمة مدة البرنامج لتنفيذ محتواه، ومدى مالءمة المدة  -
 ة.الزمنية للجلس

أساليب تقييم الجلسات والبرنامج بأكمله، وذلك باستبأنة ملحقة  -
بخطاب موجه موضح فيه عنوأن الدراسة والهدف منها والمفاهيم التي التزمت 

 بها الباحثة.

تعديل البرنامج في ضوء آراء السادة المحكمين، وإعداد الصورة  -
 النهائية للبرنامج.

 

ا: إجراءات البحث:  خامسا

 ءات في الخطوات التالية:تتلخص اإلجرا
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تم تطبيق أدوات البحث وهي )اختبار الذكاء للقدرات العقلية األولية،  
 قبلي، واختبار التفكير الناقد الصورة )ب( بعدي،)أ( واختبار التفكير الناقد الصورة 

الدرجات التراكمية للتحصيل للفصل الدراسي األول على العينة )المكونة من 
 بالفصل الثانى )قسم معلم الفصل ,ورياض االطفال(.(طالبا وطالبة 60)

للللا لمفتللللاح التصللللحيح الخللللاص بلللله ورصللللدت  -1 تللللم تصللللحيح كللللل اختبللللار وفق 
الدرجات في قوائم وأصلبح لكلل طاللب وطالبة)درجلة فلي مقيلاس اللذكاء، 

ومقياس التفكيلر  -اختبار التفكير الناقد الصورة)أ(  قبلي   -ودرجة في 
األول  الللدرجات التراكميللة للفصللل الدراسلليالناقللد الصللورة)ب(  بعللدي ، و 

 والثاني( لعينة الدراسة.
أصبح لكل فرد من أفراد العينة خمس درجات، ورصدت هذه الدرجات في  -2

 قوائم ليسهل إجراء العمليات اإلحصائية. 
تم تطبيق البرنامج القائم على أساليب التعلم لنظرية كولب علي العينة  -3

الناقد والتحصيل الدراسي والذكاء, التجريبية من متوسطي التفكير 
( جلسة, واستمر تطبيق البرنامج مدة شهرين 23ويتكون البرنامج من) 

ة الزمنية لكل جلسة تتراوح تقريب ا بواقع أربع جلسات أسبوعي ا, والفتر 
 ن(.ا)ساعت

تم إعادة تطبيق أدوات الدراسة )اختبار التفكير الناقد الصورة ب( بعدي  -4
ج على طالب المجموعة التجريبية, فقد تم تطبيق بعد تطبيق البرنام

أحدته البرنامج القائم  الذي بعدي  بهدف التعرف على األثرالاالختبار 
على أساليب التعلم في مهارات التفكير الناقد والتحصيل األكاديمي من 

وذلك بحساب  خالل نتائج االمتحأن النهائى لمادة علم النفس التربوي،
 القبلي  والقياس البعدي  ألفراد المجموعة التجريبية. الفروق بين القياس
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ا: اإلستراتيجيات والفنيات المستخدمة في البرنامج:  سادسا

 المحاضرة, القراءات, المناقشة, الحوار, المشاركة, العصف الذهني.
 المجموعات التعأونية, التفكير والتأمل, المشاريع التفاعلية. تدريبات عملية,

 :اسةعرض نتائج الدر 

 أوال: عرض نتائج الفرض األول وتفسيره.

نص الفرض األول على ما يلي "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار كاليفورنيا 

 لمهارات التفكير الناقد في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية". 

فرض تم استخدام اختبار " ت " لمجموعتين وللتحقق من صحة هذا ال
 مستقلتين.

 (3جدول رقم ) 
 يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة

 ختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد في القياس البعدي ال

 األبعللاد

المجموعة التجريبية 
 (30)ن = 

المجموعة الضابطة 
 قيملة (30)ن = 

 ""ت

 مستوى 

 )ب( بعدي الصورة بعدي الصورة)ب( الداللة

 ع م ع م

 0.01 11.228 0.803 1.90 0.712 4.10 التحليل

 0.01 12.273 0.535 1.70 0.183 2.97 التقويم
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 0.01 17.732 1.106 3.47 1.033 8.37 االستدالل

االستدالل 
 0.01 7.503 0.6297 1.50 0.498 2.60 االستقرائي

االستدالل 
 االستنباطي

2.73 0.785 1.367 0.615 7.507 0.01 

اختبار 
التفكير الناقد 
ككل الصورة 

 )ب(

20.77 2.029 9.93 2.33 19.191 0.01 

( 0.01( وجود فروق دالة إحصائيا عند مسلتوى دالللة )3يتضح من جدول )
يللاس البعللدي بللين متوسللطات درجللات أفللراد المجمللوعتين التجريبيللة والضللابطة فللي الق

كاليفورنيللا لمهللارات التفكيللر الناقللد الصللورة )ب( والدرجللة  اختبللارعلللى جميللع أبعللاد 
الكليللة لالختبللار لصللالح أفللراد المجموعللة التجريبيللة، ممللا يللدل علللى تحسللن درجللات 
أفللللراد المجموعللللة التجريبيللللة التللللي تعرضللللت لجلسللللات البرنللللامج مقارنللللة بالمجموعللللة 

 رنامجالضابطة التي لم تتعرض لنفس الب

ويمكلللن تفسلللير ومناقشلللة هلللذه النتيجلللة: ملللن منطللللق فاعليلللة وجلللدوى البرنلللامج 
باسللتخدام الموضللوعات المختلفللة باسللتخدام أسللاليب الللتعلم لنمللوذج كولللب،  وتفسللر 
الباحثللة تمتللع البرنللامج بهللذه الفاعليللة إلللى  أهميللة أسللاليب الللتعلم لنمللوذج كولللب فللي 

يفضلللل الملللتعلم الدراسلللة أو اللللتعلم  كونهلللا تعكلللس الوسلللط البيئلللي واالجتملللاعي اللللذي
ضللللمنه,  كمللللا أن معرفللللة المعلمللللين ألسللللاليب الللللتعلم التللللي يعتمللللد عليهللللا الطللللالب 
تسلاعدهم علللى معرفلة االسللتراتيجيات والمهلارات التعليميللة التلي تنمللي التفكيلر الناقللد 
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والتحصللللليل للللللديهم وتطلللللور قلللللدراتهم عللللللى التفكيلللللر ،كلللللذلك تراعلللللي أسلللللاليب اللللللتعلم 
ين الطلللالب فلللي عمليلللة الللللتعلم وتسلللاعد المعللللم عللللى انتقلللاء أفضللللل االختالفلللات بللل

 االستراتيجيات لتوصيل المادة العلمية.

 ثانياا: عرض نتائج الفرض الثاني وتفسيره ومناقشته .

نللص الفللرض  الثللاني علللى مللا يلللي "توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين 
الصللورة )أ( و البعللدي  متوسللطات درجللات المجموعللة التجريبيللة فللي القياسللين القبلللي 

الصلورة ) ب( الختبللار كاليفورنيللا لمهللارات التفكيلر الناقللد بأبعللاده )التحليللل، التقللويم، 
 البعللدي قيللاسلصللالح الاالسللتدالل، االسللتدالل االسللتقرائي، االسللتدالل االسللتنباطي( 

( للمجموعلات  t"،وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثلة باسلتخدام اختبلار )
لتعرف مستوى الفلروق فلي متوسلط درجلات أفلراد المجموعلة التجريبيلة فلي  المرتبطة

القياسين القبلي والبعدي  في مهارات التفكير الناقد بعد تطبيلق البرنلامج  التلدريبي، 
 .  ))ت( يوضح  نتائج اختبار26و جدول رقم )

 (4جدول )

 القياسين يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في

 (30القبلي والبعدي على اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد )ن =  

 األبعلللاد
 )ب( القياس البعدي القياس  القبلي)أ(

 ""ت قيملة
 مستوى 

 الداللة
 مربع إيتا

 ع م ع م

 0.906 0.01 16.755 0.712 4.10 0.568 1.233 التحليل

 0.88 0.01 14.617 0.183 2.97 0.691 1.067 التقويم



  عبيسةمنصورحسن  نوريةأ.                                 كولب لنظرية التعلم أساليب على قائم برنامج أثر

 م2016وليو يـ  الحادي عشر مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد

 

162 

 0.967 0.01 29.229 1.033 8.367 0.791 1.833 االستدالل

االستدالل 
 االستقرائي

0.70 0.535 2.60 0.498 12.318 0.01 0.84 

االستدالل 
 االستنباطي

0.567 0.679 2.733 0.785 11.268 0.01 0.81 

اختبار 
التفكير 
 الناقد ككل

5.40 1.192 20.77 2.03 37.645 0.01 0.98 

 2.06( = 0.05)     2.79( = 0.01مستوى الداللة عند )

وجللللود فللللروق داللللة إحصللللائيا عنللللد مسللللتوى داللللللة ( 4 يتضلللح مللللن  جللللدول )
( بلللين متوسلللطات درجلللات أفلللراد المجموعلللة التجريبيلللة فلللي القياسلللين القبللللي 0.01)

ده ختبلللار كاليفورنيلللا لمهلللارات التفكيلللر الناقلللد  بأبعلللاالوالبعلللدي عللللى جميلللع األبعلللاد  
)التحليلللللل، التقلللللويم، االسلللللتدالل، االسلللللتدالل االسلللللتقرائي، االسلللللتدالل االسلللللتنباطي( 
والدرجة الكلية لالختبار لصالح القياس البعدي، مما يدل على تحسلن درجلات أفلراد 
المجموعللة التجريبيللة بعللد تعرضللها لجلسللات البرنللامج، كمللا تللدل قلليم مربللع إيتللا علللى 

برنلامج( عللى المتغيلر التلابع )المتمثلل فلي أبعلاد أن حجم تأثير المتغيلر المسلتقل )ال
( و 0.98:  0.81التفكير الناقد كبير، حيث تراوحت قيم مربع إيتا ما بلين ) اختبار

(لصلللالح القيلللاس 0.14هلللي أكبلللر ملللن القيملللة الحديلللة لحجلللم التلللأثير الكبيلللر وهلللي )
لطلللالب البعللدي وهللذا يؤكلللد فاعليللة البرنللامج لتحسلللين مهللارات التفكيللر الناقلللد لللدى ا

 متوسطي التفكير، ولمعرفة حجم هذا األثر تم حساب مربع إيتا.
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فللي إلقللاء  Meral & Dilruba( 2008) هللذه النتيجللة تتفللق مللع دراسللةو 
الضوء على مفاهيم وأساليب التعلم والتفكير الناقد، والتي تشرح أساليب تعلم األفلراد 

بعللض االسللتراتيجيات وكيفيللة إدخللال مهللارات التفكيللر المرتكللزة علللى طللرح األسللئلة و 
األخرى والتي من بين نتائجها وجود عالقلة بلين أسلاليب اللتعلم والتفكيلر الناقلد للدى 

 المعلمين تحت التدريب  بكلية التربية.

مللللن جلسللللات  اسللللتفادواوهللللذا يللللدل علللللى  أن أفللللراد المجموعللللة التجريبيللللة قللللد 
الللرئيس هلللو  البرنللامج التللدريبي الللذي ُطبلللق عللليهم بدرجللة كبيللرة, واللللذي كللان هدفلله

تحسللين مهللارات التفكيللر الناقللد لللدى أفللراد المجموعللة التجريبيللة, وتعللزو الباحثللة تلللك 
النتيجة إلى أن الطلالب للديهم رغبلة ودافعيلة كبيلرة للمشلاركة فلي البرنلامج التلدريبي 
لتنمية مهارات التفكير لديهم ولمساعدتهم في تحسين هذه المهارات, وهذا ما أعطلى 

أهميللة ومكانللة كبيللرة بللين أفللراد المجموعللة التجريبيللة أثنللاء تطبيللق  الجلسللات التدريبيللة
 .البرنامج 

 وتفسيره ومناقشته. ثالثعرض نتائج الفرض ال

نللص الفللرض علللى أنلله " توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين متوسللطات 
درجللات المجموعللة التجريبيللة فللي القياسللين البعللدي والتتبعللي علللى اختبللار كاليفورنيللا 

لتفكيللللللر الناقللللللد الصللللللورة )ب( بأبعللللللاده )التحليللللللل، التقللللللويم، االسللللللتدالل، لمهللللللارات ا
وللتحقللق مللن صللحة هللذا الفللرض  ،سللتقرائي، االسللتدالل االسللتنباطي(االسللتدالل اال
( يوضلح 29اختبلار "ت" للمجموعلات المرتبطلة، والجلدول ) مباسلتخداقامت الباحثة 

   ذلك.
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أفراد المجموعة  يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات (5جدول )
البعدي والتتبعي على اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير  التجريبية في القياسين

 ( 30الناقد الصورة )ب( )ن = 

 األبعـــاد
 قيمـة )ب( القياس التتبعى القياس البعدي)ب(

 ""ت
 مستوى الداللة

 ع م ع م 

غير دالة عند  1.000 0.691 4.07 0.712 4.10 التحليل
 (0.05توى )مس

 1.000 0.254 2.93 0.183 2.97 التقويم
غير دالة عند 

 (0.05مستوى )

 1.000 1.028 1.033 8.33 8.367 االستدالل
غير دالة عند 

 (0.05مستوى )

االستدالل 
 االستقرائي

غير دالة عند  0.441 0.568 2.57 0.498 2.60
 (0.05مستوى )

االستدالل 
 1.000 0.75 2.700 0.785 2.733 االستنباطي

غير دالة عند 
 (0.05مستوى )

االختبار 
 ككل

20.77 2.03 20.63
3 

غير دالة عند  0.144 1.90
 (0.05مستوى )
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( عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجلات 5يتضح من جدول)
أفللراد المجموعللة التجريبيللة فللي القياسللين البعللدي والتتبعللي علللى جميللع أبعللاد اختبللار 

هللارات التفكيللر الناقللد الصللورة )ب( والدرجللة الكليللة لالختبللار، ممللا يللدل كاليفورنيللا لم
علللى عللدم وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين متوسللط درجللات أفللراد المجموعللة 
التجريبة في القياس البعدي ومتوسلط درجلات المجموعلة نفسلها فلي القيلاس التتبعلي 

البرنلامج التلدريبي ،وهلذا في مهارات التفكير الناقد بعد مرور أسبوعان على تطبيلق 
يلللدل أن االسلللتفادة ملللن البرنلللامج مسلللتمرة, وللللم تكلللن نتيجلللة الصلللدفة  و إنملللا نتيجلللة 
تطبيللق البرنللامج التللدريبي وفعاليللة جلسللاته وعنللد الموازنللة بللين النتللائج التللي توصلللت 
إليها الدراسة الحالية, فيما يخص الفرض الرابع, ونتائج الدراسات السابقة, نجد أنهلا 

( فلي فاعليلة البرنلامج القلائم 2013ت مع نتيجة دراسة  حسلن فلاروق الشلاذلي )إتفق
على أساليب التعلم في تنمية مهارات التفكير و التي دلت نتائجها عللى علدم وجلود 
فلللروق بلللين القياسلللين البعلللدي والتتبعلللي, وتعلللزو الباحثلللة تلللللك النتيجلللة أن البرنلللامج 

فكير الناقد في تنمية مهارات  التفكير التدريبي ُصمم لمساعدة الطالب متوسطي الت
للللديهم وألهميلللة أسلللاليب الللللتعلم التلللي تلللم تطبيقهلللا فللللي البرنلللامج التلللدريبي, ودافعيللللة 
الطلللالب وحلللاجتهم للللتعلم هلللذه المهلللارات كلللان االلتلللزام والمشلللاركة والتفاعلللل واضلللح, 

لفئة وملحوظ من قبل الباحثة أثناء تطبيق البرنامج, وتناسب البرنامج و أهدافه مع ا
هلارات التفكيلر العمرية كلان لله ملردود إيجلابي عللى الخلروج بنتلائج إيجابيلة لتنميلة م

وأن البرنللامج أثبللت نجاحلله بعللد مللرور أسللبوعان مللن التطبيللق  ،الناقللد لللدى الطللالب
،وقد كان للبرنامج التدريبي دور فعال في تنمية وترسيخ مهلارات التفكيلر الناقلد ملن 

مشللاركات و أنشللطة جماعيللة للطللالب ممللا حسللن خللالل ممارسللات علميللة وعمليللة و 
من أدائهم وقدرتهم على امتالك مهارات التفكير الناقد بشكل أفضل عما كلان عليله 

 في السابق بالنسبة للطالب.
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قيملللة حجلللم األثلللر للبرنلللامج  القلللائم عللللى أسلللاليب اللللتعلم لنظريلللة كوللللب فلللي 
 مهارات التفكير الناقد:

( لتعللرف حجللم األثللر  2دام مربللع إيتللا )ولمعرفللة حجللم هللذا األثللر تللم  اسللتخ
الللللذي أحدثلللله البرنللللامج فللللي القيللللاس البعللللدي لمهللللارات التفكيللللر الناقللللد لللللدى طلبللللة 
المجموعة التجريبية مقارنة بالقياس القبلي لتللك المهلارات للديهم، وقلد كانلت النتلائج 

 (:  6كما هو موضح بجدول )

 ( dقيمة مربع إيتا وقيمة ) (6جدول )

 ومقدار حجم أثر البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التفكير الناقد. المقابلة لها

مهارات  التفكير 
 الناقد

( tقيمة)
 المحسوبة

 حجم األثر
 مربع إيتا باستخدام

قيمة حجم األثر في 
 (dالتجربة )

مقدار حجم 
 األثر

 كبير* 6.22 0.906 16.755 التحليل

 كبير* 5.43 0.88 14.617 التقويم

 كبير* 10.855 0.967 29.229 االستدالل

االستدالل 
 االستقرائي

12.318 0.84 
 كبير* 4.57

االستدالل 
 االستنباطي

 كبير* 4.1٨ 0.81 11.268

اختبار التفكير 
 الناقد ككل

37.645 0.98 
 كبير* 13.98
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( d)حجم  األثر)0.5( صغير وقيمة إيتا =d)حجم األثر )0.2قيمة إيتا =
  .( كبيرdحجم األثر ))0.8متوسطة وقيمة إيتا =

( أن داللللة حجللم  6يتضللح مللن نتللائج التحليللل للبيانللات الللواردة فللي  الجللدول )
( فلللإن ذللللك 0.80األثلللر لجميلللع أبعلللاد مهلللارات التفكيلللر الناقلللد تفلللوق القيملللة المحلللدد)

جللللاء بدرجللللة كبيللللرة ،ممللللا يشللللير إلللللى أن  (dمؤشللللرا  علللللى أن مقللللدار حجللللم األثللللر )
ى نمللوذج كولللب سللاهم  بدرجللة كبيللرة فللي تنميللة مهللارات البرنللامج التللدريبي القللائم عللل

 التفكير الناقد لدى طالب وطالبات المجموعة التجريبية.

( أن حجلللم التلللأثير اللللذي أحدثللله البرنلللامج المقتلللرح فلللي 5يتبلللين ملللن جلللدول)و  
الدراسللة الحاليللة فللي تنميللة مهللارات التفكيللر الناقللد كبيللر) حيللث إن مسللتويات حجللم 

 -صلغير 0.01المرجعي لمسلتويات حجلم التلأثير هلي كلاآلتي:  التأثير تبعا  للجدول
( ،وقللد بللل  حجللم التللأثير 65 :1997كبيللر( )رشللدي فللام،  0.14 –متوسللط  0.06

بالنسلللبة لتلللأثير البرنللامج عللللي درجللات مهلللارات التفكيلللر  0.98فللي الجلللدول السللابق 
جابيلا  عللى الناقد لدى طلبة المجموعلة التجريبيلة، ويعنلي هلذا أن البرنلامج قلد أثلر إي

 تلك المهارات بشكل كبير وساعد على تنميتها.

 مناقشة النتائج: 

: وجود فروقذات داللة إحصلائية نتائج القياس البعدى كما يأتىيمكن إجمال 
بلللين متوسلللط درجلللات مجموعلللة الدراسلللة فلللى القيلللاس القبللللى والقيلللاس البعلللدي عللللى 

,التقلللللويم ,االسلللللتدالل , اختبلللللار التفكيلللللر الناقلللللد ككلللللل ومهارتللللله الفرعيلللللة )التحليلللللل 
 االستدالل االستنباطي ,االستدالل االستقرائي(,  والفروق لصالح القياس البعدي .
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وتشللللير النتللللائج  السللللابقة إلللللى فاعليللللة البرنللللامج التللللدريبي لتحسللللين مهللللارات 
التفكير الناقد, وتفسر الباحثة تمتع البرنامج بهذه الفاعلية إللى مجموعلة نقلاط يمكلن 

 ي :عرضها كما يأت

: أهميلللة أسلللاليب اللللتعلم لنملللوذج كوللللب فلللي كونهلللا تعكلللس الوسلللط البيئلللي  أوال 
واالجتماعي الذي يفضل المتعلم الدراسة أو التعلم ضمنه,  كما أن معرفة المعلمين 
ألسلللاليب اللللتعلم التلللي يعتملللد عليهلللا الطلللالب تسلللاعدهم عللللى معرفلللة االسلللتراتيجيات 

لناقد والتحصليل للديهم وتطلور قلدراتهم عللى والمهارات التعليمية التي تنمي التفكير ا
التفكيلللر ،كلللذلك تراعلللي أسلللاليب اللللتعلم االختالفلللات بلللين الطلللالب فلللي عمليلللة اللللتعلم 

 وتساعد المعلم على انتقاء أفضل االستراتيجيات لتوصيل المادة العلمية.

ثانيلللللا : تقلللللديم مجموعلللللة ملللللن المعلوملللللات علللللن البرنلللللامج التلللللدريبي وأهلللللداف  
يجيات تنفيللده وبعللض الفوائللد التللي يمكللن أن يحققهللا أدى إلللى تللوفر وأنشللطته واسللترات

قاعدة معرفية لدى الطلبة مكنتهم من فهم ما يقومون به أتناء تطبيق البرنلامج ,كملا 
سللاهمت فللي تقللبلهم لألنشللطة والمهللام المكلفللين بهللا وإقللدامهم عليهللا بدافعيللة عاليللة 

على أهمية التفكيلر الناقلد وأنله  لتحقيق أهداف كل جلسة تدريبية .كما أكدت الباحثة
ال يجللب أن يقتصللر علللى المحتللوى الدراسللي بللل البللد مللن أن نللتعلم كيللف نفكللر فللي 
هذا المحتوى بشكل ناقد ,ال نقبل ملن خاللله كلل ملا يعلرض علينلا ,ويمكلن أن ننقلل 

كللذلك اسللتخدام هللذه الطريقللة فللى التفكيللر إلللى مختلللف نللواحى الحيللاة التللي نعيشللها. 
وتعليملله متللل العصللف  الناقللد  جيات المسللاعدة علللى تنميللة التفكيللربعللض االسللتراتي

الذهني والتي تعطي للطلبلة نوعلا ملن االنطلالق والتحلرر فلي التفكيلر, جعلل التعلليم 
 .أكثر مرحا  و إثارة مما زاد في دافعيتهم للتعلم

 قائمة المراجع
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 أوالا: المراجع العربية:

نواع التفكير، الرياض، مكتبة (: أ2009إبراهيم بن أحمد سالم الحارتي )  .1
 الشقرى.

(: الفروق في 2002إبراهيم بن سالم الصياطي ورمضان محمد رمضان ) .2
أساليب التعلم لدى طالب الجامعة في ضوء التخصص ومستوى التحصيل 

 الدراسي.
(: أساليب التعلم المفضلة لدى طلبة المدارس 2010أحمد فالح العلوان ) .3

األردن وعالقتها بمتغيري الجنس والتخصص الثانوية في مدينة عمان في 
يناير  7األكاديمي، كلية جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد 

2010 
(: سيكولوجية التعلم نظريات ومشكالت، الدار الدولية 2005أرنوف ويتيج ) .4

 لالستشارات الثقافية.
ها بأساليب التعلم (: أساليب التفكير وعالقت2008إلهام إبراهيم الوقاد ) .5

وتوجهات الهدف لدى طالبات المرحلة الجامعية بمدينة مكة المكرمة، رسالة 
 دكتوراه، جامعة أم القرى.

(: التعلم نظريات وتطبيقات، األنجلو المصرية، 1991أنور محمد الشرقاوي ) .6
 .4القاهرة، ط 

لنهضة (: سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم، دار ا1999جابر عبد الحميد ) .7
 .9العربية، القاهرة، ط 

(: أطر التفكير ونظريات، األردن، عمان، دار 2008جابر عبد الحميد ) .8
 المسيرة.

(: التفكير النقدي في التعليم الجامعي، 2001جابر عبد الحميد، أحالم الباز ) .9
 القاهرة، المركز القومي للتقويم التربوي واالمتحانات.
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(: قراءات في التعليم...، القاهرة، 1982جابر عبد الحميد، ويحيى هندام ) .10
 دار الفكر العربي.

(: أنماط التعلم وعالقتها بمستوى 2010جمال محمد حسين مبارك ) .11
التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر بدولة اإلمارات العربية المتحدة، رسالة 

 .ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة عمان العربية
(: الصحة النفسية والعالج النفسي، عالم 1980حامد عبد السالم زهران ) .12

 (1الكتب، القاهرة، ط )
( : فاعلية برنامج مقترح قائم على أساليب 2013حسن فاروق أحمد ) .13

التعلم فى تنمية مهارات التفكير والوعى األثرى والتاريخى لدى تالميد الصف 
شورة , معهد الدراسات التربوية , جامعة األول الثانوى , رسالة دكتوراة غير من

 القاهرة .
(: الذكاء االجتماعي وعالقته بالتفكير 2009خليل محمد خليل عسقول ) .14

الناقد وبعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة، رسالة ماجستير، كلية التربية، 
 الجامعة اإلسالمية، غزة.

نمية طريقة روتكوف في ت استخدام(: أثر 2007سعاد سلمان حسن ) .15
التفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع العام في مادة التاريخ، رسالة ماجستير 

 غير منشورة، كلية التربية، الجامعة المستنصرية.
تعليمه وتنمية  -(: التفكير: أساسياته وأنواعه2011سناء محمد سليمان ) .16

 (.1مهاراته، القاهرة، عالم الكتب، ط )
ساليب التعلم لدى الطلبة المتميزين (: أ2010سهام علي عبد هللا ) .17

على وفق بعض المتغيرات، رسالة  اإلعداديةفي المرحلة  ناالعتيادييوأقرانهم 
 ماجستير غير منشورة، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد.
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(: أساليب التعلم والتفكير المميزة 2007السيد أبو هاشم، وصفيناز كمال ) .18
وتخصصاتهم األكاديمية  التحصيلية ممستوياتهلطالب الجامعة في ضوء 

 المختلفة.
(: أساليب التعلم في ضوء نموذج كولب 2000السيد محمد أبو هاشم ) .19

(، ص 93(، مجلة التربية، العدد )عامليهوانتوستل لدى طالب الجامعة )دراسة 
 .111-69ص 
(: الذكاء الوجداني، القاهرة، 2000، وعالء الدين كفافي )األعسرصفاء  .20

 للطباعة والنشر دار قباء
(: سيكولوجية التعلم والتعليم، دار أسامة 2003عبد الرحمن العيسوي ) .21

 (.1للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط )
(: علم النفس المعرفي: النظرية والتطبيق، 2004عدنان يوسف العتوم ) .22

 دار الميسرة، عمان.
معرفي، (: التفكير الناقد: دراسة في علم النفس ال1995عزيزة السيد ) .23

 االسكندرية، دار المعرفة.
(: تنمية قدرات التفكير عند التالميذ: اقتراح تطبيق 1996عزيزة المانح ) .24

 .43-15( ص ص 59برنامج كورت للتفكير، رسالة الخليج العربي العدد )
(: معوقات التفكير الناقدي، العالقة بين 1983عالء الدين كفافي ) .25

سيكولوجية، مجلة كلية التربية، جامعة عين التفكير النقدي وبعض المتغيرات ال
 .234-214(، ص 2شمس، العدد )

(: نظريات التعلم، دار الشروق للنشر 2005عماد  عبد الرحيم الزغول ) .26
 والتوزيع، عمان، األردن.

(: تأثير تدريس األحياء بالدورة التعليمية 2001عمر إبراهيم الزبيدى )  .27
لتفكير الناقد لدى طلبة الصف التاسع القائمة على نموذج كولب على تنمية ا
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األساسى ,رسالة ماجستير غير منشورة ,أساليب تدريس العلوم ,الجامعة الهاشمية 
. 

 اإلجرائية(: فاعلية المعرفة المسبقة باألهداف 1999فايزة السيد عوض ) .28
، مجلة العلوم التربوية، اإلعداديةفي تحصيل التالميذ في مادة النحو في المرحلة 

 .42-9( يناير ص ص 13ع )
(: تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات، دار 2005) فتحي عبد الرحمن جروان .29
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