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ات آراء  لىعالتعرف ّدراسة إلى تهدف هذه ال المعلمين والطلبة نحو جلسات محكَّ
في الصف التاسع  -من الصف السابعساسي األ طلبة التعليم تطبيقها على  التَّْفكير وأثر

وعلى صقل شخصياتهم، وتنمية مهارات  عمان، /مادة اللغة العربية في لواء ناعور
مكانية نقد الطلبة أنفسهم وتقويم سلوكهم من التفكير لديهم، كما تهدف هذه الدراسة إلى إ

ات التَّْفكير ، كما تهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى قدرة هذه  خالل جلسات تطبيق محكَّ
، واستماعًا، )محادثةعلى إثارة التفكير وتطوير المهارات في اللغة العربية  الجلسات

أثر تطبيق جلسات . وتهدف الدراسة أيضًا إلى الكشف عن اآلخرين(ومشاركة مع 
ات   تعديل سلوك الطلبة. التَّْفكير فيمحكَّ

( طالًبا وطالبة ممن شاركوا في جلسات 273وقد تكّونت عينة الدراسة من ) 
ات  ة ( طالبة، وقد ُوّزعت عليهم استبان135( طالبًا و)138كان منهم ) التَّْفكير،محكَّ
ومعلمة ممن أداروا  اً معلم( 50)تكونت عينة الدراسة من  ( سؤااًل، كما33)تضمنت 

ات   سؤااًل. (44ة تضمنت )وقد ُوّزعت عليهم استبان التَّْفكير،جلسات محكَّ
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة أُعدت الباحثة األداة وهي أسئلة تتضمن التوليف بين 

ات  فتضمنت  التَّْفكير،جوانب مختلفة ُتجلي جوانب مختلفة في عمليات التفكير ومحكَّ
ة التفكير والمحادثة والقراءة واإلبداع كل ذلك تترجمه اللغة العربية السليمة، وقد جوانب لغ

ات  وزارة التربية والتعليم  التَّْفكير فيتم عرض االستبانتين على عدد من خبراء محكَّ
 األردنية الذين أبدوا ملحوظات قيمة أخذت بها الباحثة.
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ث متفقون في الرأي حول جلسات وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة الذكور واإلنا
ات التَّْفكير ودورها الفاعل إذا ما طبقت في المدراس بشكل مجدي والتزم بها  محكَّ
ات التَّْفكير  المعلمون. كما أظهرت الدراسة أن اتجاهات المعلمين نحو جلسات محكَّ

ويده إيجابية بدرجة متوسطة، لدورها الفاعل في تنمية جوانب الشخصية لدى الطالب، وتع
على المشاركة الفاعلة، وزيادة خبراته الشخصية والعمل بروح الفريق، وحثه على التفكير 
الناقد والحوار والمناقشة، وإكسابه العديد من المهارات الحياتية االجتماعية. وتوصي 

معلمي اللغة العربية، ومعلمي المباحث ل ةمتقدم زيادة عقد دورات تدريبيةضرورة الدراسة ب
ات األخرى  تأهيل المعلمين تأهياًل تربويًا متقدمًا  التَّْفكير بهدفلقيادة جلسات مناقشة محكَّ

 لإلسهام في تحقيق جلسات مناقشة ناجحة.
ات التَّْفكير / االستماع الفعال/ التفكير الناقد/ المشاركة/  الكلمات المفتاحية: محكَّ

 التعاون/ التقييم والمالحظين.
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Abstract 

This study amid at investigation the perspectives of teachers 
and students towards Touchstones Discussion Sessions, and the 
Impact of their Application on Students from Grade 7 to Grade 10 
in Arabic in Naour District – Jordan, the effect of the Touchstones 
Discussion Sessions in developing the critical thinking skills among 
students and in improving the speaking, listening, reading, and 
thinking and creative skills of Arabic Language, in addition to 
improving their social behavior. 

To achieve the objectives of the study, the researcher used 
two kind of questionnaires, one for the students consisting of (33) 
articles, and the other was for the teachers consisting of (44) 
articles, divided into many areas related to Touchstones Discussion 
Sessions, after verifying their validity and reliability, they were 
applied  the sample of the study which consisted of (273) students 
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who participated in Touchstones Discussion Sessions, assigned 
into two groups, (138) male, and (135) female, and consisted of 
(50) female and male teachers who conducted touchstones 
discussion sessions. The researcher used conducted an analytical 
descriptive study. 

The results of the study showed that there are positive 
teachers' attitudes towards touchstones discussion sessions and 
their effective role in improving the student's personality aspects, 
accustoming him to active participation, increasing his personal 
experiences and working in team spirit, urging him to think 
critically, dialogue and discussion, and acquire him many social life 
skills. The study also showed that all students of the sample agree 
on the importance of touchstones discussion sessions in improving 
their critical thinking skills, and developing their level in speaking, 
dialogue and discussion skills of Arabic Language.   

The study recommended increasing teacher training 
programs related to leading the touchstones discussion sessions 
for Arabic and other different fields of study in order to achieve 
successful discussion sessions. 
Keywords: Touchstones Discussion / Critical Thinking / Effective 
Listening / Critical Thinking / Participation / Cooperation / 
Evaluation and Observers 
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 المقدمة:  -أولا 
إن التحدي األهم الذي يواجه العالم العربي في مطلع األلفية الجديدة في مجال 
التعليم يكمن في تردي نوعية التعليم المتاح، بحيث يفقد التعليم هدفه التنموي واإلنساني 
من أجل تحسين نوعية الحياة وتنمية قدرات اإلنسان الخالَّقة، ومن المنطقي أن تؤدي قلة 

لتعليم في العالم العربي إلى تدهور جودته، غير أن هناك عناصر الموارد المخصصة ل
أخرى تؤثر بشكل حيوي في تحديد نوعية التعليم، ومن أهمها سياسات التعليم ووضع 
المعلمين، والمناهج الدراسية وأساليب التعليم التي ما تزال غير قادرة على تلبية متطلبات 

ناء جيل قادر على التفكير النقدي الخالَّق النهوض بقدرات الطلبة وتنميتها من أجل ب
 .(1)واإلبداع واالبتكار

والشك أن العرب يحتاجون في ظل هذه الحال إلى تطوير التعليم، وإلى تعلم 
أنواع كثيرة من التفكير، وبشكل خاص المنطق االستقرائي والتفكير الناقد، والتفكير خارج 

ير في تعليم يكون بمجمله مختلفا عن تعليم الصندوق وغيرها؛ أي أنهم يحتاجون إلى التفك
يكون قادرًا  ؛ حتى يستطيع الطالب العربي أن يخرج من دائرة التفكير المنغلق، وأن(2)اليوم 

على تقييم الموقف الذي يواجهه وتحليله إلى أجزائه، ومعرفة كيفية عمل األجزاء معًا 
 .(3)اقف حياتية جديدة كوحدة واحدة إضافة إلى تسلسلها، ويمكن استخدامها في مو 

وقد بدأت عدة دول عربية منذ مطلع العقد األول من القرن الحادي والعشرين 
إلى إحياء بتنفيذ مشاريع مختلفة للتطوير التربوي، كان في مقدمتها األردن الذي سعى 
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الصيغة األساسية لتمكين التعليم الذي كان موجودًا منذ زمن اإلغريق القدامى، وهو ما 
م(، واستمر أثناء فترة العصر العباسي الذي يمثل  632العرب منذ عام )  استخدمه

، فقد استخدم العرب في تلك الفترة أساليب (4)العصر الذهبي للحضارة العربية اإلسالمية
تعليمية شاحذة للتفكير مثل: الحفظ؛ والبحث، والمناقشة؛ والمالحظة التجريبية، واالستدالل 

قد كان أسلوب المناقشة )المناقشة غير المقّيدة، والمناقشة االستقرائي، والتجريب، و 
، (6)، وما يزال هذا األسلوب هو المفتاح الرئيسي لتطوير التعليم (5)ى التعاونية( هو األقو 

صيغة عربية معاصرة ألسلوب المناقشة القديم عرف تطبيق وبناء على ذلك تبنت الوزارة 
ات التَّْفكير "،  ، وتشرف عليه (Touchstone Discussion Project)بـ "برنامج محكَّ

ات التَّْفكير  ، وتسعى إلى (8)في األردن التي أسسها الباحث جراهام لينارد (7)مؤسسة محكَّ
ات التَّْفكير  لمرة واحدة على األقل في  تمكين كل طالب من المشاركة في جلسات محكَّ

 .(9)كل أسبوع
ئدة في تبني أسلوب " جلسة مناقشة وكانت وزارة التربية والتعليم األردنية را

ات التَّْفكير " منذ عام  لجميع الطلبة في المرحلة األساسية في الصفوف من  2006محكَّ
ألنها تهتم ببناء مهارات الطلبة، أكثر من تزويدهم بمحتوى معرفي ما، فالهدف  6-10

ات  تي تتضمن التواصل في بناء مهارات التفكير العليا ال التَّْفكير هوالرئيسي لبرنامج محكَّ
األفكار، والتعاون في تحليل نص صعب وبناء النظريات، والقراءة الناقدة، والتعبير عن 
الذات، وحل المشكالت بطريقة مبدعة. إضافة إلى تقوية اإلحساس بالجماعة بين 

تتطلب هذه المهارات االستخدام ، و (10)المشاركين، وتغيير اتجاهاتهم تحو القراءة والتحدث
اسع والمعقد للعمليات العقلية، وإصدار األحكام أو إعطاء اآلراء، واستخدام معايير الو 

ومحكات متعددة للوصول إلى النتيجة، ومن أنماط التفكير العليا التفكير الناقد والتفكير 
؛ وال شك أن تنمية مهارات التفكير النقدي الموضوعي، واتباع (11) اإلبداعي وغيرهما

لمشاهدة والبحث عن بدائل واقتراحات وأراء كثيرة وحل المشكالت األسلوب العلمي في ا
ات التَّْفكير   .(12)طريق إلى التفكير الفعَّال، وهي تصب كلها في برنامج محكَّ
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ولما كانت الجهود يجب أن تتكثف في العالم العربي من أجل إكساب األجيال 
ائي وارتجالي، وجعلها اللغة الشابة مهارات المحادثة باللغة العربية السليمة وبشكل تلق

الموحدة التي يتقنها جميع العرب محادثة وقراءة وكتابة وفهمًا وتفكيرًا، وبذل الجهود 
الممكنة الهادفة إلى مأسسة تعليم التفكير المتعمق باللغة العربية، وبعد ذلك يمكن االنتقال 

ة والتعليم األردنية تطبيق ، فقد بدأت وزارة التربي(13)إلى اللغة اإلنجليزية أو أي لغة أخرى 
ات التَّْفكير  في تدريس اللغة العربية، في الصفوف من السابع حتى  اتبرنامج جلس محكَّ

، حتى أصبح تطبيق هذا البرنامج من أهم مشاريع الوزارة الداعمة 2006العاشر، منذ عام 
االستراتيجيات تعليم اللغة العربية والنهوض بها، و  ت التَّْفكير  على الرغم من أن محكَّ

ات التَّْفكير   تتناسب مع مادة اللغة العربية، فإن المهارات التي تكتسب في برنامج محكَّ
 يمكن أن تنعكس على أداء الطلبة في كافة المباحث.

 :تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها -ثانياا 
اطها وأنم مهارات التفكير العلياتنمية  إلىوزارة التربية والتعليم األردنية تسعى 

لدى طلبة  وغيرهاوالتفكير الموضوعي التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي  المختلفة مثل
باعتبارها أحد األهداف الرئيسة للعملية التربوية في القرن الحادي والعشرين، ، المدارس

تزويدهم بالمحتوى المعرفي الشائع غير أن تعليمهم التفكير من خالل المادة الدراسية أو 
ات التَّْفكير " يًا؛ ومن هنا تبنت الوزارة ليس كاف الذي تصب فيه أسلوب "جلسة مناقشة محكَّ
لجميع الطلبة في المرحلة األساسية في  2006منذ عام ، كلها التفكير الفعَّالطرائق 

 .10-6الصفوف من 
ات التَّْفكير  في األردن، " وقد الحظت الباحثة من واقع عملها في فريق “محكَّ

ات متابعتها تطبيق جلسة إضافة إلى  من خالل  مادة اللغة العربيةالتَّْفكير في محكَّ
اإلشراف التربوي في مدارس لواء ناعور التابع للعاصمة عمان، األثر الكبير الذي يتركه 
تطبيق هذا البرنامج على تنمية مهارات الطلبة وتطوير أدائهم الفكري والسلوكي؛ ومن هنا 

ات التَّْفكير جلسة "تطبيق لمعرفة مدى فاعلية  انبثقت مشكلة هذه الدراسة في اللغة ، "محكَّ



ات التَّْفكير  وأثر تطبيقها على طلبة التعليم األساسي من الصف السابع الصف   -آراء المعلمين والطلبة نحو جلسات محكَّ
 العاشر في مادة اللغة العربية في لواء ناعور/ عمان  

 2019  ( الرابع )اجلزء    واالربعون   الثالث العدد               ( 22                (جامعة عني مشس   -جملة كلية الرتبية 

هو األكثر حداثة وأصالة في  هاوال سيما أن أسلوب، 10-7العربية في الصفوف من 
  التعليم في األردن.

إلى التعرف إلى أي مدى يتجه المعلمون والطلبة ومن هنا سعت هذه الدراسة 
ا  األسئلة التالية:اإلجابة على خالل  التَّْفكير منت اتجاهًا إيجابيًا نحو جلسات محكَّ

ات  -1 تعود الطلبة على السلوك  التَّْفكير فيإلى أي مدى تسهم جلسات محكَّ
 اإليجابي، واحترام الطرف المقابل، والحوار اإليجابي؟

ات  -2 صقل شخصية الطالب بما يعود عليه  التَّْفكير فيهل تسهم جلسات محكَّ
 مجتمع؟بالنفع في المدرسة وال

ات  -3 مما  التَّْفكير واستفادواهل وظف الطلبة خبراتهم الشخصية في جلسات محكَّ
 يطرح ليتم األخذ باألنسب؟

ات  -4 في  التَّْفكير أثرتأي من المراحل التي يمر بها العمل أثناء جلسات محكَّ
الطالب وتمكن منها، وإلى أي مدى أدت مجتمعة إلى تغيير في تقبل الطلبة 

ات  التَّْفكير؟ جلسات محكَّ
 ائهم؟آر إلى أي مدى يستطيع الطلبة اإلتيان باألدلة والبراهين إلقناع بعضهم في  -5
ات  -6 تجعل الطلبة أكثر ثقة في  التَّْفكير أنإلى أي مدى تستطيع جلسات محكَّ

 العمليات الفكرية التي تجري في عقولهم؟
 :فرضيات الدراسة

 انطالقا من األسئلة السابقة تفترض الباحثة:
ات  أن -1 الطلبة على السلوك اإليجابي في حال التزم  التَّْفكير تعودجلسات محكَّ

 بتطبيقها المعلم وتمثل جوانبها أمام الطلبة.
ات  -2 صقل شخصية الطالب ما لم تكن هناك  التَّْفكير فيال تسهم جلسات محكَّ

 ممارسة بشكل مستمر.
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رأة في الحديث عنها، ال يستفيد الطلبة من خبراتهم الشخصية ما لم تكن لديهم الج -3
 وال يتأتى هذا األمر دون تطبيق فعلي وكسر حاجز الخوف والخجل والجمود.

ات  -4 بث روح التعاون، وإنما هي مناظرات  التَّْفكير علىال تعمل جلسات محكَّ
كالمية بين أطراف مختلفة ال توصل نتائجها إلى حقائق أو حل لمشكالت واقعية 

 تواجه الطلبة.
 بة أن يصلوا إلى أدلة وبراهين مقنعة تجعل وجهة نظرهم منطقية.ال يستطيع الطل -5
 الطلبة ال يتمتعون بثقة في العمليات الفكرية التي تجري في عقولهم. -6

 حدود الدراسة: -ثالثاا 
 الحدود الموضوعية: 

ات اقتصرت الدراسة على الكشف عن  التَّْفكير آراء المعلمين والطلبة نحو جلسات محكَّ
في مادة العاشر الصف  -على طلبة التعليم األساسي من الصف السابعتطبيقها  وأثر

 .اللغة العربية في لواء ناعور/ عمان
 الحدود البشرية: 

طبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية طبقية من أربع مدارس للذكور، ومدرستين لإلناث، 
( طالبة، ممن 135( طالبًا، و)138( طالبًا وطالبة منهم )273وبلغ عدد عينة الطلبة )

ات التَّْفكير.  كما طبقت على عينة من المعلمين والمعلمات  شاركوا في جلسات محكَّ
( معلمًا ومعلمة، ممن قادوا 50العاملين في مدارس تربية لواء ناعور، بلغ عددهم )

ات التَّْفكير.  جلسات محكَّ
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 2019  ( الرابع )اجلزء    واالربعون   الثالث العدد               ( 24                (جامعة عني مشس   -جملة كلية الرتبية 

 الحدود المكانية: 
الثامن، التاسع، والعاشر( الذين اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الصفوف )السابع، 

يدرسون في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم لواء ناعور/ العاصمة عمان، 
 والمعلمين والمعلمات العاملين في مدارس تربية لواء ناعور.

 الحدود الزمانية: 
 .2018/2019أجريت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 المحددات اإلجرائية: 
تتحدد نتائج الدراسة الحالية باألداة التي استخدمت فيها لجمع البيانات، من حيث صدق 
األداة ومؤشرات ثباتها، وكل ما يتعلق باختيار أفراد العينة، وبطبيعة المنهج المستخدم 

 فيها، وبطبيعة التحليل اإلحصائي.
 

 مصطلحات الدراسة: -رابعاا 
والتعليم في األردن،  مؤسسة تعليمية خاضعة إلشراف وزارة التربية هيية: المدرسة الحكوم

: هما وتكون الدراسة فيها ضمن مرحلتين ،مختلف العلومفي الدروس  الطلبةها فييتعلم 
  .سنتانومدتها  الثانوي مرحلة التعليم ومدتها عشر سنوات، و مرحلة التعليم األساسي 

الطلبة مادة اللغة العربية في بتعليم  يقومون األشخاص الذين  هممعلمو المدارس: 
ناعور التابع لمحافظة في إحدى مدارس لواء الصفوف من السابع إلى العاشر األساسي، 

ات التَّْفكير وكانوا قد ، العاصمة عمان  .قادوا جلسات محكَّ
 الطلبة: هم طلبة المدارس الحكومية من الصف السابع إلى العاشر األساسي، الذين شكلوا

ات عينة الدراسة في مدارس مديرية تربية لواء ناعور، وكانوا قد شاركوا في جلسات  محكَّ
 مادة اللغة العربية، لمرة واحدة على األقل في كل أسبوع. التَّْفكير في
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ات  بحث تعاوني للفهم بوضوح أكثر لسؤال أو فكرة يتم جلسة  التَّْفكير:جلسة محكَّ
عربية، يمكن إيجاد تفسير له من عدة جهات، من استخالصها من نص قصير باللغة ال

ااًل من تعليمهم وتوليهمالطلبة مهارات التفكير الناقد،  خالل ممارسة  .جزءًا فعَّ
 أهمية الدراسة: -خامساا 

ات  تعدُّ هذه الدراسة خطوة إضافية في توفير إطار نظري وتطبيقي لجلسة محكَّ
لعملي في المدارس األردنية؛ ذلك أن الميدان ما تزال في بداية التطبيق ا التَّْفكير التي

التربوي في األردن يفتقر إلى دراسات في هذا المجال. كما أنها تحاول تحديد توجهات 
ات  ودورها في صقل شخصيات  التَّْفكير،معلمي اللغة العربية وطلبتهم نحو جلسات محكَّ

مماثلة على المستويين الطلبة. ومما يزيد من أهمية هذه الدراسة أنه ال توجد دراسة 
ات   التَّْفكير فيالمحلي والعربي في حدود علم الباحثة، تتضمن دراسة تطبيق جلسات محكَّ

 .األردن في مادة اللغة العربية أو غيرها من المباحث، وموقف المعلمين والطلبة منها
تتجلى أهمية هذه الدراسة أيضًا في أنها تحاول تقديم مجموعة من التوصيات و 

ات  التي مما  التَّْفكير؛يمكن أن يزود بها صنَّاع القرار التربوي والقائمين على برنامج محكَّ
سيؤدي إلى خدمة الميدان التربوي واإلرتقاء به؛ ذلك أن هذه الدراسة تعد اختبارًا عمليًا 

ات  اللغة العربية، والعمل على  التَّْفكير فيلمعرفة مدى أهمية تطوير تطبيق جلسة محكَّ
ات تطبيق األكثر حداثة وأصالة  التَّْفكير هوها في مباحث أخرى، وال سيما أن أسلوب محكَّ

 في التعليم في األردن.
 

 األدبيات والدراسات السابقة -سادساا 
ات التَّْفكير  -  مفهوم برنامج جلسات محكَّ

ات  تعلم من خالل الحوار والمناقشة،  التَّْفكير أسلوبيعد برنامج جلسات محكَّ
ى مساعدة الطلبة في المدارس والجامعات للتعبير عن أنفسهم وآرائهم وأفكارهم ويسعى إل

بلغة عربية صحيحة، وتطوير مهارات االستماع الفعال، والتعلم التعاوني، وتحسين 
مهارات التفكير التقيمي، وحل المشكالت وصواًل إلى تحمل الطلبة مسؤولية تعلمهم في 
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على قراءة نصوص قصيرة مختارة من األدب أو عالم متطور. وتقوم جلسة المناقشة 
التاريخ أو الفلسفة أو الشعر بصوت عال لتحفيز النقاش، وال يخضع الطلبة في برنامج 
ات التَّْفكير  المتحان سواء في محتوى النصوص أو قيمتها األدبية أو أسلوب  محكَّ

 .(14)كتابتها
ات التَّْفكير  إلى  :(15)ويهدف برنامج محكَّ

رات النقاش واالستماع الفاعل، والتعلم التعاوني، والقراءة الناقدة، تطوير مها -1
 ومهارات التفكير.

اكساب الطلبة مهارات حياتية اجتماعية مثل: احترام اآلخرين، وتقبل الرأي  -2
 .اآلخر، وتقبل النقد البناء

 .ربط خبرات الطلبة وتوظيفها في المناقشات -3
 .التعبير عن األفكار بوضوح وجرأة  -4
 راء بالبراهين المنطقية واألدلة.دعم اآل -5
 .تحسين مهارات القيادة وتطويرها -6
ات التَّْفكير  -  مراحل تشكيل فريق النقاش في جلسات محكَّ

ات  مهارات التفكير العليا كما أشرت في الصفحات  التَّْفكير ببناءتهتم محكَّ
ألفكار السابقة أكثر من إيصال محتوى، وتتضمن هذه المهارات القدرة على إيصال ا

بفاعلية، والتحليل التعاوني لنص صعب، وصياغة نظريات، والقراءة الناقدة، والتعبير 
ات  التَّْفكير الواضح عن الذات، وحل المشكالت اإلبداعي، إضافة إلى ما تهدف اليه محكَّ

إيجاد مجتمع يبنى فيه االحترام بين المشاركين، وتتغير فيه العادات إلى االهتمام  من
 ويتم فيه تحفيز المشاركين على التعاون في التعلم. بالقراءة،

ات التَّْفكير ،  وعلى الرغم من أن التفكير الناقد هو المحرك الرئيسي لجلسات محكَّ
التي تقوم على استخدام مجموعة مهارات التفكير الناقد، وهي: االستدالل واالستنتاج 

ات ا(16)واالستقراء والتحليل والتقويم  لتَّْفكير  يؤكد على ضرورة تعلم الطلبة ، فإن فريق محكَّ
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أنواعًا كثيرة من التفكير، وبشكل خاص المنطق االستقرائي والتفكير خارج الصندوق، 
فالتفكير بأنواعه هو حجر الزاوية في اكتساب الخبرات المختلفة، ووظيفة التدريس 

مشكالت، على األساسية هي تدريب وتعويد التالميذ على التفكير العلمي وأساليب حل ال
نحو يجعل أسلوب التفكير العلمي عادة تتأصل في نفوس التالميذ عن طريق التدريب، 
وليس التفكير مجرد تلقي أوامر من جهات عليا، بل هو عملية موازنة بين أمور ومشاكل 

 . (17)مختلفة يتدخل عنصر الذكاء في حلها وربطها 
ًا على تمحيص المعلومات إن تنمية التفكير الناقد لدى الطالب يجعله قادر 

والبيانات وتقييمها، والحكم على صحتها وتفسيرها وتنظيمها وتحليلها، معتمدًا على أدلة 
وبراهين لدعم تلك المعلومات والبيانات أو ردها، إضافة إلى أن التفكير الناقد يمكن 
 الطالب من التعامل مع وسائل اإلعالم المختلفة بطريقة موضوعية، وينمي مهارات

المشاهدة الواعية لديه، كما أنه يسهم في تطوير محكات ومعايير لديه لتقييم سلوك 
اآلخرين وتوضيح تلك القيم والمعايير، وهي أمور تجعل الطالب الذي يفكر تفكيرًا ناقدًا 

 عن األحكام الذاتية على األمور ، ومبتعداً منفتح الذهن نحو األفكار والخبرات الجديدة
متالك الطالب لهذه المهارات يزوده بقدرة وميزات تساعده على تنظيم . وال شك أن ا(18)

أفكاره، وتطبيقها ونقلها إلى المواقف الحياتية المختلفة، وبالتالي تسهم هذه المهارات في 
 .(19)إعداده للحياة 

ات  تشكيل فريق النقاش من خالل أربع مراحل متتالية،  التَّْفكير علىتقوم محكَّ
التي  المرحليتقال من مرحلة إلى أخرى إال بعد استكمال متطلبات بحيث ال يتم االن

تسبقها، على الرغم من أنه يمكن أن تتداخل كل مرحلة مع المرحلة األخرى إلى حد ما. 
 وتشكل هذه المراحل مجالت يتم التركيز عليها بهدف تحقيق مناقشة ناجحة. 

 المشاركة: -المرحلة األولى
ات تعد المشاركة الفعالة جزء ًا مهمًا في تشكيل فريق المناقشة في جلسات محكَّ

وهو عمل أكثر من مجرد عملية تحريك الكراسي ووضعها على صورة دائرة،  التَّْفكير،
ات   التَّْفكير وبذلومن ثم التحدث والنقاش، وهو يبدأ باهتمام المشاركين بجلسة محكَّ
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على تأسيس جو من األمان،  جهودهم الخاصة إلنجاحها. ففي هذه المرحلة يركز القائد
يتمكن فيه كل مشارك من الشعور بالحرية في المشاركة بالحديث، مما يوجب على كل 
مشارك اإليمان بأنه سيكون متحدثًا واعدًا، وأن وجهة نظره لها قيمة لدى الفريق، وفيها 

ية، كذلك ستظهر معظم قضايا ديناميكيات المناقشة بما في ذلك السيطرة، والصمت والشلل
والمشاركة غير المتوازنة، وهي قضايا يمكننا التعامل معها بفعالية من خالل عرضها، 
والتدريب عليها، ومناقشتها بصراحة من قبل جميع أعضاء الفريق، وبذل جهود مكثفة لرفع 
مستوى المشاركة في المناقشة، وزيادة مشاركة كل عضو بالعملية، وتطوير إحساس 

 .(20)لمشاركة بهدف تشكيل الفريق"الفريق بالمسؤولية في ا
المشاركة الفعالة للطالب درجة عالية من الحرية، والخصوصية، والتحكم،  وتوفر

وخبرات تعلم مفتوحة النهاية وغير محددة مسبقًا بشكل صارم كالخبرات التقليدية ، 
ذهني تنمية البناء النفسي الويستطيع عندئذ تكوين خبرات التعلم المناسبة، فهي تسهم في 

والروحي السليم لديه، وتترجم حب االكتشاف والفضول الفطري للطالب الذي يعمل على 
تشغيل العقل، والجسد والروح من خالل عملية متكاملة يتم االستفادة أثناءها من حواس 

  .(21)مشتركة تؤصل وتجذر ما يتلقاه الطالب داخل الغرفة الصفية من خبرات
 التعاون: -المرحلة الثانية

تبط عملية المشاركة بالتعاون ارتباطًا وثيقًا؛ " فالمناقشة ال تكون لشرح موضوع تر 
لسلوك اإلنسان، ففهم عملية المناقشة أو لتحليل نص ما فقط، وإنما تكّون مختبرًا طبيعيًا 

الجيدة ومتطلباتها يعد أمرًا ضروريًا، إذ يحتاج المشاركون إلى بذل الجهد ذاته الذي 
لنص بهدف فهم عملية المناقشة، لذا؛ يجب أن يكون للمشاركين دور يبذلونه في فهم ا

فعال في تقييم عمل الفريق ليتكون لديهم إحساس بملكيتهم لجلسة المناقشة الخاصة بهم، 
وستظهر بعض القضايا أو المشكالت، ومن المهم أن يتعرف جميع المشاركين عليها، 

شكالت التي تواجههم في جلسات وأن يتعلموا كيف يعملون مع بعضهم بعض لحل الم
ات التَّْفكير ؛ ولتطوير العمل في فريق المناقشة فإنه يمكن استخدام استراتيجيات  محكَّ
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، منها التقويم الذاتي، بديناميكيات الفريق متعددة تشكل طرقًا لتوعية أعضاء الفريق
 .(22)ومالحظة األقران، وعقد جلسات لمناقشة ديناميكيات المناقشة وغيرها"

 الستماع الفعَّال: -المرحلة الثالثة
من األنشطة اإلنسانية المعقدة التي تتطلب جهدًا كبيرًا، إذ  لفعَّالاالستماع ايعد 

يحاول فيه المستمع بفعالية أن يستمع ويفهم ما ينوي المتحدث توصيله، فعادة ما تقودنا 
وليس ما يقوله فعاًل، توقعاتنا وافتراضاتنا إلى استماع ما نتوقع أن يقوله المتحدث، 

ولتغيير هذا السلوك فإن على المشاركين في النقاش أن يختبروا افتراضاتهم وجهات نظرهم 
وآراءهم، ذلك أنه ليس هناك أسوأ من أن يساء فهم المتحدث من قبل اآلخرين؛ لذلك فإن 

ات التَّْفكير  تعد الملتقى المناسب الختبار هذا النوع من سوء الفه م، إذ يتمكن جلسات محكَّ
المشاركون في جلسة المناقشة من خالل طرح قضايا ما ومناقشتها، من التعرف على 
وجهات نظرهم الخاصة ، وكيف تختلف عن وجهات نظر المشاركين اآلخرين في الفريق 
، وهو أمر يجعل طرح األسئلة الجادة والهادفة من أهم اإلشارات الرئيسة التي تدل على 

 يق مهارة االستماع الفعال.تطور الفريق في تحق
ات التَّْفكير  أن يبذل المتحدث جهدًا ملحوظًا في  وتتطلب مبادىء جلسة محكَّ
توضيح أفكاره والتعبير عن آرائه ليستطيع المستمع فهمها فهمًا جيدًا، كما تتطلب أن يبذل 

أن  المستمع جهدًا مماثاًل في فهم أفكار المتحدث، وعندما يطلب المستمع من المتحدث
يعيد صياغة ما قاله للتو، أو أن يشرحه بصيغة أخرى أكثر وضوحًا، ويدل ذلك على أن 

كان فعااًل؛ ذلك أنه يرغب في في سماع كلمات المتحدث ، ويصر على فهم  استماعه
  .(23)"فكرته أو وجهة نظره 

ويعمل االستماع الفعَّال على تنمية االتجاهات اإليجابية لدى الطالب، كما يعين 
ستماع ومرافقة المصَغى إليه في التعبير عن مشاعره وانفعاالته، والبحث عن فهم الواقع اال

االنفعالي لشخص دخل في حواره مع الطرف اآلخر أو األطراف األخرى بشكل عام. كما 
يقوم اإلصغاء الفعَّال على تبني اتجاهات ومواقف واستعمال تقنيات معينة في محاولة فهم 

داخليا قصد تأطيره ليعي بنفسه، وبما هو في حاجة إليه، وبانتظاراته، اآلخر فيما يعيشه 
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وبإمكانياته، وعلى المربي مسايرة وتتبع المتعلم، ال قيادته، ومساعدته على تحمل مسؤولية 
نفسه وتقبل ذاته، لهذا؛ يعد اإلصغاء والحوار الثنائي وجهًا لوجه أبرز نقطة انطالق 

قة قوامها الثقة واالطمئنان مع المتعلم، إذا رغبنا في للوصول إلى نتيجة مرضية، وعال
إخراجه من "صندوقه" وانغالقه، من أجل إعانته على مالمسة مشاعره وانفعاالته ومواقفه 

، واإلصغاء اإلنساني والفهم الجيد لما يقوله وما يعيشه يسمح للمتعلم بأن يجد هوسلوكيات
 .(24)ار حكم طريقه دون الخضوع إلى التقييم المرهون بإصد

 القيادة التشاركية: -المرحلة الرابعة
تعتمد عملية القيادة التشاركية على قيام القائد وأتباعه بالمشاركة في صياغة 
القرار بطريقتين هي تبادل اآلراء وتسهيل العمل من قبل القائد، حيث تتوفر لدى التابع 

همية القيادة الفاعلة في أنها ال وتكمن أ م، الرغبة والقدرة والمعلومات الالزمة ألداء المها
تتمثل في نمط محدد بل تتمثل في استخدام النمط المالئم ألفكار وآراء المجموعة العاملة 
، وتعد القيادة التشاركية من أنماط القيادة الفاعلة العالمية التي تقدم العالقات على مهام 

ة بالجماعة التي من شأنها وهي تنطلق من ممارسة الثقة العالي، (25) العمل بصورة نسبية
 .(26)أن تؤدي إلى المشاركة في تحمل المسؤولية، وفي تحقيق الهدف

ات  التشاركية عندما يتساوى أعضاء الفريق  التَّْفكير القيادة وتتحقق في جلسة محكَّ
في تحمل مسؤولية إنجاح جلسة المناقشة، وهي تتطلب أن يكون لكل وجهة نظر ألي 

ها عند غيره، وأن يتحدث كل أعضاء الفريق بمسؤولية حول مشارك فيها القيمة ذات
موضوع الجلسة، وعندما يحقق الفريق مرحلة القيادة التشاركية فإنه من الصعب التمييز 
بين مدير الجلسة والمشاركين، ومن المهم أن يتم تبادل قيادة الفريق بين جميع األعضاء. 

ركية من خالل عقد لقاءات لتقييم ومن الممكن تحقيق شكل من أشكال القيادة التشا
ات التَّْفكير ، يتم فيها منح جميع األعضاء الفرصة للتعريف بوجهات نظرهم  جلسات محكَّ
وأرائهم وتمييزها عن وجهات نظر مختلفة، وتقييم المعلومات الواردة في النصوص، وتعمل 

ات التَّفْ   .(27)كير هذه األمور مجتمعة على تحقيق القيادة التشاركية في محكَّ
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فالقيادة التشاركية إذن قيادة إيجابية تقوم على احترام مشاعر اآلخرين المشاركين، 
وفرض احترام القائد على المرؤوسين دون تسلط أو عنف، فهو يتسم بالمورونة ويشجع 

إلى تطوير  نالمرؤوسيالمبادرة، ويحترم أعضاء الفريق، ويشجع على اإلبداع، ويدفع 
لكل منهم، وتتسم هذه القيادة بتحديد األهداف، واالتصال الواضح  أنفسهم، بمنح الفرص

 . (28)الفعال، وتشجيع الدافعية
ات  -  التَّْفكير:بيئة العمل في جلسات محكَّ

ات التَّْفكير  في إيجاد بيئة عمل مناسبة ال يتميز فيها أي مشارك على  تهتم محكَّ
العناصر المهمة إلنجاح جلسة آخر، وإليجاد هذه البيئة ال بد من تحقيق مجموعة من 

ات التَّْفكير ، وهي  :(29)محكَّ
ات  .1  التَّْفكير.عدم التحضير المسبق لجلسات محكَّ
 جلوس جميع المشاركين على صورة دائرة بما فيهم القائد. .2
 قراءة النص بصوت عال من قبل المعلم ال من قبل الطالب. .3
 مألوف بين عناصر النص. المزج بين المألوف والال .4
 ف الخبرات والتجارب الخاصة في الطرح.توظي .5
 ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق أو نتيجة. .6
 وجود مالحظين يقيمون الجلسة، يتم اختيارهم وفق أسس واعتبارات معينة. .7

وتبدو أهمية توفير هذه البيئة في أنها تشكل ملتقى تربويًا غنيًا يتبادل فيه الطلبة 
يفية التعلم، وكيف يعلِّم أحدهما اآلخر، إذ تسمح هذه الخبرات المختلفة، ويتعلمون فيه ك

اتالالبيئة لفريق  بتركيز جهده في تحسين مهارات أعضائه في المناقشة، ورؤية نقاط  محكَّ
الضعف والقوة الحقيقية لكل طالب، فالطالب الذي يقرأ جيدًا يمكن أن ال يكون مستمعًا 

الخطأ من الصواب يحتاج إلى سماع وجهة جيدًا، والطالب الذي يمتلك المهارة في تمييز 
نظر الطالب الذي ال يستطيع فعل ذلك، ويعيش في حالة تقوم على التخمين والعكس 
صحيح، والطلبة الذين يتميزون بالقدرة على التحليل سيستفيدون من سماع وجهات نظر 

ءة؛ ذلك أن الطلبة المبدعين، والطلبة المتحفظون سيتعلمون كثيرًا من الطلبة األكثر جرا
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مجتمع الفريق يضم طلبة متفاوتين في قدراتهم وسماتهم الشخصية، التي يمكن أن تعيق 
 . (30)أو تساعد في عملية النقاش

ات  على عقد جلسة مناقشة بين مجموعة من األفراد يبدأ  التَّْفكير تقوم فجلسة محكَّ
ات ولهذا السبب فق ؛من مستوى موحد للجميع؛ أي يبدؤون من نقطة واحدة د حذفت محكَّ

 المسبق للجلسة من برنامجها. التَّْفكير التحضير
ات التَّْفكير  )المعلم(دور القائد  -  في جلسة محكَّ

ات  فهو ينهض بمهمة كبيرة في الجلسة؛ ذلك  التَّْفكير،يعد المعلم قائد جلسة محكَّ
ويراقب تطور  أنه يصنع القرارات باستمرار، ويعد استراتيجيات لتحسين ديناميكيات الفريق،

الطلبة في النقاش، وهو مسؤول عن إيجاد بيئة تشجع الطلبة على تحمل مسؤولية نجاح 
الجلسات؛ لذلك يجب أن يكون المعلم قائد الجلسة مرنًا وسريعًا في االختيار واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة والقرارات المناسبة، وتوجيه الطلبة ألخذ زمام المبادرة وتحمل مسؤولية 

الجلسة. وتقوية الشعور لدى أعضاء الفريق بتحمل المسؤولية، وتعريفهم بأن قيادة  نجاح
ات التَّْفكير  تتطلب التزامًا وصبرًا طوياًل، وهو بذلك يتخلى عن دور الخبير  جلسة محكَّ

 . (31)في موضوع المناقشة أو صاحب السلطة التعليمية
ات  -  التَّْفكير:أنواع األسئلة في محكَّ

ات التَّْفكير  نوعين من األسئلة هما األسئلة االفتتاحية وأسئلة تستخدم محكَّ 
المتابعة، وتأتي األسئلة االفتتاحية على نوعين أيضًا هما األسئلة المفتوحة المعتمدة على 
الخبرة، حيث يطرح المعلم هذا النوع من األسئلة في بداية الحصة، كي يثير تفكير الطلبة 

لحلقة، وهذه األسئلة مفتوحة اإلجابة تعبر عن تجربة ويلفت انتباههم إلى موضوع ا
الطالب، وتربط خبرته الشخصية بموضوع حلقة النقاش، والنوع الثاني األسئلة االفتتاحية 
المفتوحة اإلجابة المعتمدة على النص، وتلقى بداية الحصة، وتأتي إلثارة الدافعية ولفت 

 لمطروح للمناقشة.االنتباه، وهي تربط بين أفكار النص والموضوع ا
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أما أسئلة المتابعة فهي أسئلة يلقيها المعلم في ظروف معينة، كأن يصل النقاش 
إلى مراحل يبدو فيها التكرار، أو الصمت الطويل، أو الخروج عن الموضوع، أو تحول 

 .(32)النقاش إلى جدال أو نزاع. وقد يكون سؤال المتابعة لتوضيح فكرة ما قدمت
 المالحظ والتقييم: -

ات التَّْفكير ، حيث يتم  يرتبط كل من المالحظ والتقييم ارتباطًا وثيقا بجلسة محكَّ
بناًء على مالحظات معلم المبحث أواًل، ثم تقارير المالحظين في  المالحظ اختيار

الجلسات المنّفذة بعد ذلك، فقد يكون المالحظ من الطلبة الذين تبدو سلبيتهم في حلقات 
فيها، أو من الطلبة األكثر سيطرة على حلقة النقاش، أو الذين النقاش وعدم مشاركتهم 

 .(33)يثيرون أحاديث جانبية في أثناء الجلسة، وذلك ليستفيدوا من أسلوب النقاش ويتعلموه 
ويوزع المعلم المهام على فريق المالحظين، وتكون مهمة كل منهم تعبئة أحد 

قييم عقب كل جلسة، ويهدف إلى زيادة نموذجي التقييم المتعلقين بالجلسة، ويجرى هذا الت
المعرفة وتعلم أسلوب جلسات المحكات، بحيث يتولى بعض المشاركين وبشكل دوري 
الجلوس خارج دائرة المناقشة، ويبين خطوط المناقشة، وعدد المرات التي شارك فيها كل 

ث، وبيان من تكون مالحظاته غير مترابطة دالمتح بمقاطعةعضو، وتحديد من يقوم 
بالمتحدث السابق، وبيان من يقوم بإجراء حوار جانبي مع زميله، ومتى، وكم مرة يتم فيها 
خرق قواعد الجلسة، ومتى ال يستمع المشارك إلى المتحدث، ومدى احترام المشاركين 
لبعضهم البعض، وغير ذلك من أسس وعناصر الجلسة. ويقوم المالحظون بقراءة 

  .(34)خالل النماذج التي قاموا بتعبئتها على معلمهم وزمالئهم من م تقاريره
 :الدراسات السابقة -

ات التَّْفكير "  لما كانت الفترة التي مضت على تبني أسلوب " جلسة مناقشة محكَّ
، فإن البحوث والدراسات التي تناولت هذا 2006في األردن قصيرة جدًا إذ بدأ عام 

ظرية على شكل أدلة لمساعدة الموضوع ما تزال في بدايتها، ومعظم الدراسات جاءت ن
المعلمين في إتقان أساليب المناقشة التي ستمكننا من إحياء القوة الفكرية واإلبداعّية للطلبة 

ات التَّْفكير   العرب، وهي مجموعة األدلة والدراسات التي أصدرتها مؤسسة برنامج محكَّ
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Touchstone Discussion Project) ات ا، (35)في األردن لتَّْفكير  ونصوص محكَّ
 الخاصة بالصفوف من السادس حتى العاشر التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم األردنية.

أما الدراسات التطبيقية فليس بين أيدينا حتى اآلن سوى دراستين، أولهما دراسة 
ات  (2012ابتسام رمضان حامد الشيخ خليل ) المعنونة بـ " فاعلية تطبيق برنامج محكَّ

تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة الموهوبين في الصف التاسع األساسي"، وقد  فيالتَّْفكير 
ات  تنمية التفكير الناقد لدى  التَّْفكير فيهدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج محكَّ

 ًً طالبا 128الطلبة الموهوبين في الصف التاسع األساسي، وقد تكونت عينة الدراسة من 
صورة عشوائية، من أربع مداس حكومية، تشتمل على غرف للطلبة وطالبة تم اختيارهم ب

ومجموعتين تجريبيتين. وقد تم  ضابطتينالموهوبين. وقد تم توزيع العينة على مجموعتين 
ات  التاسع في مدارس وزارة التربية والعليم  التَّْفكير للصفاستخدام نصوص برنامج محكَّ

دقيقة لكل حصة،  (45صتين أسبوعيًا، بزمن مقداره )برنامجًا لتنمية التفكير الناقد بواقع ح
أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  أسابيع خضعوقد استمر التدريب لمدة خمسة 
 .جليسر( -)واطسون الختبار قبلي وبعدي للتفكير الناقد 

عدم وجود فروق إحصائية بين المجموعتين  نتائج هذه الدراسةوقد أظهرت 
، وأنهما متكافئتين في االمتحان القبلي والبعدي من حيث مستوى التجريبية والضابطة

التفكير والمرحلة العمرية، وفي األداء على مستوى األداء على التفكير الناقد تبعًا للجنس. 
ات التَّْفكير  لتشمل  وقد أوصت الدراسة بإجراء دراسة أخرى لمعرفة فعالية برنامج محكَّ

 .(36)رى مختلفة غير المستخدمة في الدراسةمرحل عمرية مختلفة ومتغيرات أخ
( بعنوان  2015أما الدراسة الثانية فقد قامت بها منال محمد محمود أبو عورة ) 

ات التَّْفكير  في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة  " أثر برنامج تدريبي مستند إلى محكَّ
توزعت على شعبتين، ( طالبة  50الصف العاشر" ، وقد تكونت عينة هذه الدراسة من ) 

إحداهما لتكون تجريبية، والثانية ضابطة، واستخدم في القياسين اختبار تورانس  اختيرت
Torrance   للتفكير اإلبداعي، صورة األلفاظ ) أ (، وقد أظهرت النتائج وجود فروق
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إحصائية دالة إحصائيًا في أداء أفراد الدراسة على االختبار ككل، وأبعاده الثالثة ) 
ات التَّْفكير  لصالح المجموعة ال طالقة والمرونة واألصالة ( تعزى إلى برنامج محكَّ

التجريبية، ولم تظهر فروق دالة إحصائيًا تعزى إلى المعدل الدراسي أو التفاعل بين 
 .(37)البرنامج التدريبي والمعدل الدراسي

 
 الدراسة الميدانية: -سابعاا 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: -
الدراسة منهج البحث الوصفي، والميداني التحليلي، فعلى صعيد البحث  اعتمدت

الوصفي تم إجراء المسح المكتبي واالطالع على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية 
السابقة من أجل بلورة األسس والمنطلقات التي يقوم عليها اإلطار النظري للدراسة، 

الصلة والتي تشكل رافدًا حيويًا للدراسة وما  والوقوف عند أهم الدراسات السابقة ذات
تتضمنه من محاور معرفية. أما على صعيد البحث الميداني التحليلي، فقد تم اختيار 
عينة من مجتمع الدراسة )الطالب، والمعلمين( وتحليل كافة البيانات المجتمعة من خالل 

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة.
 :مجتمع الدراسة وعينتها

جتمع الدراسة من طلبة الصفوف )السابع، الثامن، التاسع، والعاشر( م تكون  
الذين يدرسون في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم لواء ناعور، وكانوا قد 
ات التَّْفكير، وكذلك تكون مجتمع الدراسة من المعلمين والمعلمات  شاركوا في جلسات محكَّ

ات التَّْفكير. وقد تم اختيار العاملين في مدارس تربية لوا ء ناعور ممن قادوا جلسات محكَّ
عينة عشوائية طبقية من أربع مدارس للذكور، ومدرستين لإلناث، وبلغ عدد عينة الطلبة 

( طالبة، أما عينة المعلمين فقد بلغت 135( طالبًا، و)138( طالبًا وطالبة منهم )273)
 أفراد عينة الدراسة:( معلمًا ومعلمة. وفيما يلي وصف توزع 50)

 (1جدول )
 توزع الطالب والطالبات حسب متغير الجنس والصف
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 النسبة المئوية% العدد  الصف  النوع االجتماعي
 10.3 28 السابع ذكور

 8.4 23 الثامن
 16.1 44 التاسع
 15.7 43 العاشر

 50.5 138 المجموع
 11.4 31 السابع اناث

 15.4 42 الثامن
 11.7 32 التاسع
 11.0 30 العاشر

 49.5 135 المجموع
 100.0 273 الكلي 

 (2جدول )
 توزع الطالب والطالبات حسب متغير الجنس والخبرة

النوع 
 الجتماعي

النسبة المئوية   العدد الخبرة
% 

 4.0 2 سنوات  5أقل من   ذكور
  10اقل من  -5

 سنوات
7 

14.0 

  15اقل من  -10
 سنة

9 
18.0 

 - - سنة فأكثر 15
 36.0 18 المجموع

 4.0 2 سنوات  5أقل من   اناث
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  10اقل من  -5
 سنوات

11 22.0 

  15اقل من  -10
 سنة

11 
22.0 

 16.0 8 سنة فأكثر 15
 64.0 32 المجموع

 %100 50 الكلي
 أداة الدراسة: -

تتمثل أداة الدراسة في استبانة، تم بناؤها وتطويرها بناًء على الدراسات السابقة 
 إلطار النظري، واستشارة ذوي الخبرة واالختصاص، وقد تكونت االستبانة من جزأين: وا

: ويتضمن المعلومات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، وفقًا للمتغيرات الجزء األول
الشخصية )النوع االجتماعي، والصف( بالنسبة للطلبة، و)النوع االجتماعي، والخبرة( 

 بالنسبة للمعلمين والمعلمات.
ات 33: ويتكون من )الجزء الثاني  ( فقرة لقياس اتجاهات الطلبة نحو جلسات محكَّ

ات التَّْفكير.44التَّْفكير، و)  ( فقرة لقياس اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو جلسات محكَّ
وقد صنفت إجابات المبحوثين على فقرات االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماسي 

نها وعلى النحو اآلتي: أوافق بشدة وأعطيت خمس وحددت بخمس إجابات حسب أوزا
درجات، أوافق وأعطيت أربع درجات، محايد وأعطيت ثالث درجات، ال أوافق وأعطيت 

 درجتان، ال أوافق بشدة وأعطيت درجة واحدة.
 صدق أداة الدراسة: -

للتأكد من صدق أداة الدراسة، أي التأكد من أنها تصلح لقياس ما وضعت من 
ها على عدد من المحكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص في موضوع أجله، تم عرض

الدراسة، للتحقق من مدى مالئمة فقرات االستبانة لألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وقد 
تم األخذ بعين االعتبار كافة آراء ومقترحات السادة المحكمين من حيث الحذف أو 
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ة، بما يالئم أغراض الدراسة الحالية التعديل للوصول إلى الصورة النهائية لالستبان
 وصالحية الفقرات وانتمائها لألبعاد التي صممت لها.

 ثبات اداة الدراسة: -
جرى استخراج معامل الثبات طبقًا لمعادلة كرونباخ ألفا للتأكد من االتساق 
الداخلي بصيغته النهائية الكلية ولكل متغير، وقد بلغت قيمة معامل ثبات االستبانة 

( لالستبانة الموجهة للمعلمين والمعلمات، 0.947(، مقابل )0.924هة للطلبة )الموج
وتعد هذه النسب مرتفعة وتدلل على الثبات واالتساق بين فقرات األداة، والجدول التالي رقم 

 ( يبين قيم معامالت الثبات:3)
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 (3جدول )
 قيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة

 معامل الثبات)كرونباخ ألفا( البعد أسم  الرقم 
ات التَّْفكير  1  0.924 اتجاهات الطلبة نحو جلسات محكَّ

2 
ات  اتجاهات المعلمين نحو جلسات محكَّ

 0.947 التَّْفكير 

 المعالجة اإلحصائية: -
لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي 

(، وباستخدام األساليب اإلحصائية SPSS.23حصائية )وذلك باستخدام الرزمة اإل
 التالية.
 التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة. .1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على اتجاهات الطلبة  .2

ات التَّْفكير .  والمعلمين نحو جلسات محكَّ
للتعرف على الفروق في اتجاهات ( Tow Way Anova)تحليل التباين الثنائي  .3

ات التَّْفكير.  كل من الطلبة والمعلمين نحو جلسات محكَّ
 :عرض النتائج -

وهي قيمة المتوسطات  ،تم عرض نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات
مع األخذ  ،الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع أبعاد الدراسة والفقرات المكونة لكل بعد

تدرجت ضمن مقياس )ليكرت( للخيارات  االستبانةتبار أن اإلجابة على بعين االع
الذي يحتسب أوزان تلك الفقرات بطريقة خماسية والمستخدم في هذه الدراسة  ،المتعددة

 وعلى النحو التالي:
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

(1) (2) (3) (4) (5) 
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م على قيم المتوسطات الحسابية لتفسير البيانات باستخدام وبناًء على ذلك فإن الحك   
 المعيار اآلتي كما يلي:

 مرتفع متوسط منخفض
2.33 -1 3.66-2.34 5.00-3.67 

وبناًء على ذلك فإن قيمة المتوسط الحسابي للفقرات الذي يقع ضمن الفئة 
ينة على الفقرة، أما ( يكون مستوى اآلراء مرتفعًا وهذا يعني موافقة أفراد الع(5.00-3.67

( فإن مستوى اآلراء 2.34-3.66إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي يقع ضمن الفئة )
( يكون مستوى اآلراء منخفضًا وهذا 2.33متوسط، وإذا كان المتوسط الحسابي أقل من )

 يعني ضعف موافقة أفراد العينة على الفقرة.
ات نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة األول: ما اتجاه ات الطلبة نحو جلسات محكَّ

 التَّْفكير؟
أجل اإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات من 

ات التَّْفكير،  المعيارية إلجابات الطلبة على الفقرات التي تقيس متغير جلسات محكَّ
 والجدول التالي يوضح النتائج:

 (3جدول )
المعيارية الستجابات الطلبة عن الفقرات التي تقيس  المتوسطات الحسابية واالنحرافات

ات التَّْفكير   متغير جلسات محكَّ

 الفقرة الرقم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الترتيب

1 
يطبق المعلم/ه حصة جلسات 

ات التَّْفكير  في مدرستي  0.720 3.57 محكَّ
 متوسط 1

11 
اعطاني المعلم/ه قواعد جلسة  

 ات التَّْفكير محكَّ 
3.56 0.779 

 متوسط 2
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المتوسط  الفقرة الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الترتيب

10 
يقدم المعلم أهداف حصة جلسات 
ات التَّْفكير  قبل البدء في   محكَّ

 الحصة 
3.54 0.813 

 متوسط 3

7 
ات  تمنحني حصة جلسات محكَّ

 التَّْفكير  حرية التعبير في الرأي
3.51 0.786 

 متوسط 4

17 
ات  أفضل أن أكون ضمن جلسة محكَّ

 ا في الحوار والمناقشة التَّْفكير  مشارك
3.47 0.831 

 متوسط 5

15 
ات  يفتتح المعلم /ه جلسة محكَّ

 التَّْفكير  بسؤال مثير للتفكير
3.40 0.895 

 متوسط 6

2 
ات  منحتني حصة جلسات محكَّ
 التَّْفكير  القدرة على الحوار والمناقشة 

3.36 0.820 
 متوسط 7

12 
يعمق المعلم لدي قواعد جلسة  

ات التَّفْ  كير  من خالل التطبيق محكَّ
 والنمذجة 

3.34 0.825 
 متوسط 8

29 
ات  عززت حصة جلسات محكَّ

 التَّْفكير  ثقتي بنفسي
3.34 0.881 

 متوسط 9

13 
ات  التزم بقواعد حصة جلسات محكَّ

 التَّْفكير 
3.33 0.846 

 متوسط 11

تعجبني المشاركة في حصة جلسات  22
ات التَّْفكير   محكَّ

 سطمتو  10 0.939 3.33

3 
ات  تجعلني حصة جلسات محكَّ

 التَّْفكير  اعبر عما بداخلي 
3.31 0.908 

 متوسط 12

 متوسط 13 0.891 3.29 يجعلني التقييم الذاتي أطور نفسي 26
 متوسط 14 0.864 3.28تعجبني الموضوعات التي تطرح في   5
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 الفقرة الرقم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الترتيب

ات التَّْفكير   حصة جلسات محكَّ

28 
أصبحت أكثر جرأة بعد حصة  

 0.901 3.26 ات التَّْفكير جلسات محكَّ 
 متوسط 15

27 
ينوع المعلم/ ه في أدوات التقييم 
ات  المختلفة في حصة جلسات محكَّ

 التَّْفكير 
3.25 0.956 

 متوسط 16

9 
ات التَّْفكير   تطور حصة جلسات محكَّ

 مهارة التحدث عندي
3.24 0.862 

 متوسط 17

أشعر بحماس أثناء حصة جلسات  18
ات التَّفْ   كير محكَّ

 متوسط 18 0.932 3.23

 متوسط 19 0.935 3.23 أصبحت أركز في االدلة واالقمناع 32

23 
يعجبني العمل التعاوني في حصة  

ات التَّْفكير   جلسات محكَّ
3.22 0.898 

 متوسط 20

19 
ات  جعلتني حصة جلسات محكَّ

 التَّْفكير  أنظم أفكاري 
3.21 0.878 

 متوسط 21

ا 8 ت طورت حصة جلسات محكَّ
 التَّْفكير  مهاراتي اللغوية

 متوسط 22 0.880 3.19

20 
أشعر أن طبيعة حصة جلسات 

ات التَّْفكير  منظمة  محكَّ
3.15 0.945 

 متوسط 23

4 
ات  جعلتني حصة جلسات محكَّ
التَّْفكير  أربط خبراتي الشخصية  

 واوظفها في موضوع النقاش
3.13 0.894 

 متوسط 24

 متوسط 25 0.994 3.11حصة  تعجبني مهارة القراءة في  21
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المتوسط  الفقرة الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الترتيب

ات التَّْفكير   جلسات محكَّ

30 
أصبحت أركز في كل ما يدور حولي  
ات  الستثمره في حصة جلسات محكَّ

 التَّْفكير 
3.11 0.980 

 متوسط 26

16 
أستمتع باالنشطة على اختالفها اثناء 

ات التَّْفكير   0.961 3.08 جلسة محكَّ
 متوسط 27

6 

ات  التَّْفكير  تعمل حصة جلسات محكَّ
على اشعال فتيل التفكير عندي اكثر 
من االنترنت ووسائل التواصل  

 االجتماعي

3.07 .9560 

28 
 

 متوسط

25 
أنقد نفسي وسلوكي أثناء جلسة  

ات التَّْفكير   1.041 2.93 محكَّ
 متوسط 29

31 
ات  أفادتني حصة جلسات محكَّ
التَّْفكير  في ارتفاع مستواي 

 التحصيلي 
2.88 1.014 

 متوسط 30

33 
ات  أنشر ثقافة حصة جلسات محكَّ

 التَّْفكير  في االسرة والمجتمع
2.78 1.154 

 متوسط 31

 متوسط 32 1.233 2.68 أفضل أن أكون من المالحظين 24

ات  14 تقيد قواعد حصة جلسات محكَّ
 التَّْفكير  حريتي في الحديث

 متوسط 33 1.204 2.62

 متوسط - 0.502 3.21 المتوسط الحسابي العام   -
يتضح من نتائج الجدول السابق أن المتوسط الحسابي العام التجاهات الطلبة 

ات التَّْفكير  قد بلغ ) ( بانحراف معياري 3.21نحو الفقرات التي تقيس متغير جلسات محكَّ
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( )يطبق المعلم/ه 1(، ويمثل درجة تقدير متوسطة، وقد احتلت الفقرة رقم )0.502)
ات  ( 11التَّْفكير  في مدرستي( المرتبة االولى، تالها الفقرة رقم )حصة جلسات محكَّ

ات التَّْفكير (، وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم  )اعطاني المعلم/ه قواعد جلسة محكَّ
ات التَّْفكير  قبل البدء في الحصة(، وفي 10) ( )يقدم المعلم أهداف حصة جلسات محكَّ

ات التَّْفكير  حريتي 14م )المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رق ( )تقيد قواعد حصة جلسات محكَّ
في الحديث(، وقد حظيت جميع الفقرات الواردة في الجدول السابق بتقديرات متوسطة. 
ويمكن تفسير هذه النتيجة ان لدى الطلبة اتجاهات إيجابية ومتوسطة نحو جلسات 

ات التَّْفكير التي تساعد الطلبة على التعود على ا لسلوكيات اإليجابية في حال التزم محكَّ
بها المعلمون، وتسهم هذه الجلسات في صقل شخصية الطالب وازالة حاجز الخوف 
والخجل والجمود، وتساعد الطلبة على زيادة خبراتهم الشخصية وبث روح التعاون والعمل 

 بروح الفريق.  
جلسات نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني: هل تختلف اتجاهات الطلبة نحو 

ات التَّْفكير تبعًا لمتغيري )النوع االجتماعي، والصف(؟  محكَّ
 (4جدول )

ات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات الطلبة نحو جلسات محكَّ
 التَّْفكير تبعًا لمتغيري )النوع االجتماعي، والصف(

النوع 
 االجتماعي

المتوسط  الصف
 الحسابي

 عددال االنحراف المعياري 

 28 0.23434 3.6937 السابع ذكور
 23 0.35272 3.0343 الثامن
 44 0.46412 3.3251 التاسع
 43 0.51043 2.8703 العاشر

 138 0.52130 3.2097 المجموع
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النوع 
 االجتماعي

المتوسط  الصف
 الحسابي

 عددال االنحراف المعياري 

 31 0.33009 3.2561 السابع اناث
 42 0.51857 3.1905 الثامن
 32 0.53250 3.0388 التاسع
 30 0.45056 3.3929 العاشر

 135 0.48092 3.2146 المجموع
 59 0.36124 3.4638 السابع الكلي

 65 0.46979 3.1352 الثامن
 76 0.51082 3.2045 التاسع
 73 0.54843 3.0851 العاشر

 273 0.50082 3.2121 المجموع
يتضح من نتائج الجدول السابق وجود فروق ظاهرة بين قيم المتوسطات 

ات التَّْفكير تبعًا لمتغيري )النوع االجتماعي، الحسابية الستجابات ال طلبة نحو جلسات محكَّ
والصف(، وللتعرف فيما إذا كانت تلك الفروق متابينة، تم إجراء تحليل التباين الثنائي، 

 والجدول التالي يبين النتائج:



ات التَّْفكير  وأثر تطبيقها على طلبة التعليم األساسي من الصف السابع الصف   -آراء المعلمين والطلبة نحو جلسات محكَّ
 العاشر في مادة اللغة العربية في لواء ناعور/ عمان  

 2019  ( الرابع )اجلزء    واالربعون   الثالث العدد               ( 46                (جامعة عني مشس   -جملة كلية الرتبية 

 (5جدول )
اهات للتعرف على االختالف في اتج (Tow Way Anovaنتائج تحليل التباين الثاني )

ات التَّْفكير تبعًا لمتغيري )النوع االجتماعي، والصف(  الطلبة نحو جلسات محكَّ
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

 fداللة  fقيمة 

 0.840 0.041 0.008 1 0.008 النوع االجتماعي
 0.000 8.555* 1.724 3 5.171 الصف 
النوع 

 االجتماعي*الصف 
9.524 3 3.175 *15.755 0.000 

   0.201 265 53.396 الخطأ العشوائي
    272 68.224 الكلي 

 (.α≤ 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) *
يتضح من معطيات الجدول السابق عدم وجود اختالف في اتجاهات الطلبة نحو 

ات التَّْفكير تبعًا لمتغير النوع االجتماعي، اعتمادًا على  قيمة )ف( المحسوبة جلسات محكَّ
وهي غير معنوية عند مستوى داللة (، α= 0.000( عند مستوى داللة )0.041البالغة )

(α≤ 0.05 .) وتعني هذه النتيجة أن الطلبة الذكور واإلناث متفقون في الرأي حول
ات التَّْفكير ودورها الفاعل إذا ما طبقت في المدراس بشكل مجدي والتزم بها  جلسات محكَّ

 ون.المعلم
كما أشارت نتائج الجدول ذاته الى وجود اختالف ذي داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة 
ات التَّْفكير تعود لمتغير الصف، والتفاعل بين متغيري )النوع  نحو جلسات محكَّ

( على 15.755، 8.555االجتماعي والصف(، وقد كانت قيم )ف( المحسوبة البالغة )
 ≥αالسابق معنوية ودالة احصائيًا عند مستوى داللة )التوالي والظاهرة في الجدول 

0.05.) 
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( 4وقد أظهرت نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية وبالرجوع للجدول السابق رقم )
بالنسبة للفروق في اتجاهات الطلبة وفقًا لمتغير الصف أن الفروق كانت لصالح طلبة 

تاسع، والعاشر(، وقد بلغ فرق الصف السابع على حساب طلبة الصفوف )الثامن، ال
( وهو دال إحصائيًا عند مستوى 0.343، 0.293، 0.263المتوسطات على التوالي )

 (. α≤ 0.05داللة )
وبينت النتائج أن الفروق بالنسبة للتفاعل بين متغيري )النوع االجتماعي، والصف( كانت 

الذكور واإلناث في  لصالح الطلبة الذكور واإلناث في الصف السابع على حساب الطلبة
، 0.328الصفوف )الثامن، التاسع، والعاشر(، وقد بلغ فرق المتوسطات على التوالي )

 (.α≤ 0.05( وهو دال إحصائيًا عند مستوى داللة )0.378، 0.259
وقد يكون هذا االختالف ناتج عن أن طلبة الصف السابع الذكور واإلناث تلقوا 

عليها من خالل المعلمين الملتزمين بتطبيق تلك  هذه الجلسات بشكل إيجابي، وتعودوا
 الجلسات.

نتائج اإلجابة على سؤال الدراسة الثالث: ما اتجاهات المعلمين نحو جلسات 
ات التَّْفكير؟  محكَّ
 (6جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين عن الفقرات 
 التي تقيس متغير 

ات ال  تَّْفكير جلسات محكَّ

 الفقرة الرقم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الترتيب

4 
تدعم الخطة المعدة في الدليل  
المعلم في التعرف على الية  

 التطبيق
3.78 0.465 

 مرتفع 1

 مرتفع 2 0.476 3.76يوفر البرنامج فرص تعلم مناسبة   5



ات التَّْفكير  وأثر تطبيقها على طلبة التعليم األساسي من الصف السابع الصف   -آراء المعلمين والطلبة نحو جلسات محكَّ
 العاشر في مادة اللغة العربية في لواء ناعور/ عمان  

 2019  ( الرابع )اجلزء    واالربعون   الثالث العدد               ( 48                (جامعة عني مشس   -جملة كلية الرتبية 

 الفقرة الرقم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الترتيب

النه يركز على ربط الطالب 
 بالحياة

6 
ات تؤدي حصة جل سات محكَّ

التَّْفكير  دورها في صقل شخصية  
 الطالب

3.70 0.544 
 مرتفع 3

8 
ات التَّْفكير    تثري جلسة محكَّ
الحوار والمناقشة عند الطلبة  

 داخل الغرفة الصفية 
3.70 0.505 

 مرتفع 4

9 
ات التَّْفكير    تجعل جلسات محكَّ
الطلبة يربطون خبراتهم الشخصية  

 شويوظفونها في موضوع النقا
3.70 0.463 

 مرتفع 5

26 
التفكير الناقد مهارة مهمة في 

ات التَّْفكير   حصة جلسات محكَّ
3.64 0.525 

 متوسط 6

المشاركة مرحلة مهمة في حصة   27
ات التَّْفكير   جلسات محكَّ

 متوسط 7 0.525 3.64

17 
ات  ألتزم كمعلم بقواعد محكَّ

 التَّْفكير  الكون أنموذجا للطلبة
3.62 0.530 

 متوسط 8

24 
االستماع الفعال مهارة مهمة في 

ات التَّْفكير   حصة جلسات محكَّ
3.62 0.667 

 متوسط 9

13 

ات  تساعد حصة جلسات محكَّ
التَّْفكير  الطلبة على اختيار 
ارائهم في ضوء وجهات نظر 

 مختلفة أخرى 

3.60 0.571 

 متوسط 10



 د. إنعام زعل القيسي

 2019  ( الر ابع )اجلزء    واالربعون   الثالث العدد               ( 49                (جامعة عني مشس   -جملة كلية الرتبية 

المتوسط  الفقرة الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الترتيب

14 
ات  يتفق وضع جلسات محكَّ

ات التَّْفكير  مع هدف حصة جلس
ات التَّْفكير   محكَّ

3.60 0.728 
 متوسط 11

16 
أقوم بتذكير الطلبة بقواعد جلسات 

ات التَّْفكير  في كل حصة   محكَّ
3.60 0.606 

 متوسط 12

30 
ات  تهذب حصة جلسات محكَّ

 التَّْفكير  من سلوك الطلبة 
3.60 0.639 

 متوسط 13

7 
ات  تكسب حصة جلسات محكَّ

ياتية  التَّْفكير  الطلبة مهارات ح
 اجتماعية

3.58 0.609 
 متوسط 14

11 
ات  تعمل حصة جلسات محكَّ

 0.575 3.58 التَّْفكير  على اثارة تفكير الطلبة
 متوسط 15

20 
تخدم االسئلة االفتتاحية جلسة  

ات التَّْفكير   محكَّ
3.58 0.538 

 متوسط 16

29 
يخدم اختتام حصة جلسات 
ات التَّْفكير  بالتقييم تالذاتي  محكَّ

ات التَّْفكير جلس  ة محكَّ
3.58 0.499 

 متوسط 17

 متوسط 18 0.575 3.58 أستفيد من تقارير المالحظين 32

العمل التعاوني مرحلة مهمة في  28
ات التَّْفكير   حصة جلسات محكَّ

 متوسط 19 0.611 3.56

25 
القراءة الناقدة مهارة مهمة في 

ات التَّْفكير   حصة جلسات محكَّ
3.54 0.579 

 وسطمت 20

33 
أطور جلساتي بناء على 

 مالحظات المالحظين
3.50 0.580 

 متوسط 21



ات التَّْفكير  وأثر تطبيقها على طلبة التعليم األساسي من الصف السابع الصف   -آراء المعلمين والطلبة نحو جلسات محكَّ
 العاشر في مادة اللغة العربية في لواء ناعور/ عمان  
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 الفقرة الرقم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الترتيب

34 
أوظف مالحظاتي في كما يدعم 
ات  تطور حصة جلسات محكَّ

 التَّْفكير 
3.50 0.544 

 متوسط 22

3 

تسهم البرامج التدريبية الخاصة  
ات التَّْفكير  المقدمة   بمحكَّ
للمعلمين في اكسابهم المهارات 

ات الضرورية لتطب يق حصة محكَّ
التَّْفكير  وتطور كفاءاتهم 

 ومهارتهم في هذا المجال 

3.48 0.762 

 متوسط 23

31 
أفعل أدوات التقييم المختلفة في 

ات التَّْفكير   حصة جلسات محكَّ
3.48 0.646 

 متوسط 24

15 
تعكس بيئة الحصة وجود بيئة  

 0.579 3.46 تعلم آمنة
 متوسط 25

21 
استخدم الموضوعات ضمن  

ات التَّْفكير  الثري ج لسة محكَّ
ات التَّْفكير   جلسة محكَّ

3.46 0.706 
 متوسط 26

10 
ات  تطور حصة جلسات محكَّ
التَّْفكير  مهارات التحدث بلغة  

 عربية سليمة
3.44 0.837 

 متوسط 27

35 
يعبر الطالب عن رأية بجرأة 

 وشجاعة 
3.44 0.611 

 متوسط 28

12 
ات التَّْفكير    تعمل جلسات محكَّ
على إشعال فتيل التفكير اكثر 

3.42 0.785 
 متوسط 29
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المتوسط  الفقرة الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الترتيب

من االنترنت ووسائل التواصل  
 االجتماعي

37 
يصبح الطلبة أكثر ثقة بالعمليات 

 الفكرية التي تجري في عقولهم 
3.42 0.609 

 متوسط 30

23 
أتدخل باضافة أنشطة تثير 
التفكير بشكل أكبر في حصة  

ات التَّْفكير   جلسات محكَّ
3.40 0.670 

 متوسط 31

1 
تدعم االدارة والمدرسة تطبيق 

ات التَّْفكير    جلسات محكَّ
3.38 0.667 

 متوسط 32

18 
تدعم المواضيع المختارة اطالق 

 طاقات الطلبة 
3.38 0.667 

 متوسط 33

36 
ات  تجعل حصة جلسات محكَّ
التَّْفكير  الطالب يدعم رأية باالدلة  

 والبراهين
3.38 0.635 

 متوسط 34

2 
ات التَّْفكير   تتو  افق استراتيجية محكَّ

مع استراتيجيات التدريس االخرى 
 وتتكامل معها

3.36 0.631 
 متوسط 35

39 
أنشر ثقافة حصة جلسات 
ات التَّْفكير  في المدرسة   محكَّ

 وبين الطلبة 
3.32 0.713 

 متوسط 36

22 
تعمق االنشطة الفردية / الثنائية/ 
المجموعات الصغيرة/ من مستوى 

 شالنقا
3.30 0.647 

 متوسط 37

ات  19  متوسط 38 0.671 3.28تخدم االنشطة جلسة محكَّ



ات التَّْفكير  وأثر تطبيقها على طلبة التعليم األساسي من الصف السابع الصف   -آراء المعلمين والطلبة نحو جلسات محكَّ
 العاشر في مادة اللغة العربية في لواء ناعور/ عمان  
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 الفقرة الرقم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الترتيب

 التَّْفكير  بشكل كبير

38 
ات  غيرت حصة جلسات محكَّ
التَّْفكير  في مستوى تحصيل  

 الطلبة الدراسي 
3.20 0.670 

 متوسط 39

40 
لدي حماس في تطبيق جلسات 

ات التَّْفكير   محكَّ
3.12 0.718 

 متوسط 40

42 
ات أ طبق حصة جلسات محكَّ

 التَّْفكير  أمام المشرف/ المساءلة 
3.04 0.807 

 متوسط 41

ات  43 تضيف حصة جلسات محكَّ
 التَّْفكير  عبئًا جديدًا على المعلم 

 متوسط 42 0.960 2.76

41 
أعزف عن تطبيق حصة جلسات 

ات التَّْفكير  بشكل واضح   محكَّ
2.24 1.117 

 منخض 43

44 
تطبيق جلسات ال أرى أهمية في 

ات التَّْفكير   محكَّ
2.08 1.085 

 منخفض 44

 متوسط - 0.365 3.42 المتوسط الحسابي العام  
يتضح من نتائج الجدول السابق ان المتوسط الحسابي العام التجاهات المعلمين 

ات التَّْفكير  قد بلغ ) ( بانحراف معياري 3.42نحو الفقرات التي تقيس متغير جلسات محكَّ
( )تدعم الخطة المعدة 4(، ويمثل درجة تقدير متوسطة، وقد احتلت الفقرة رقم )0.365)

( 5في الدليل المعلم في التعرف على آلية التطبيق( المرتبة االولى، تالها الفقرة رقم )
ة ب)يوفر البرنامج فرص تعلم مناسبة ألنه يركز على ربط الطالب بالحياة(، وفي المرت

ات التَّْفكير  دورها في صقل 6)الثالثة جاءت الفقرة رقم  ( )تؤدي حصة جلسات محكَّ
ات 44شخصية الطالب(، وجاءت الفقرة رقم ) ( )ال أرى أهمية في تطبيق جلسات محكَّ
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التَّْفكير ( في المرتبة األخيرة. وقد حظيت الفقرات الواردة في الجدول السابق بتقديرات 
 منخفضة ومتوسطة ومرتفعة.

ات التَّْفكير إيجابية بدرجة وتعني النتيجة أن اتجا هات المعلمين نحو جلسات محكَّ
متوسطة، لدورها الفاعل في تنمية جوانب الشخصية لدى الطالب، وتعويده على المشاركة 
الفاعلة، وزيادة خبراته الشخصية والعمل بروح الفريق وحثه على التفكير الناقد والحوار 

 حياتية االجتماعية.والمناقشة، وإكسابه العديد من المهارات ال
نتائج اإلجابة على السؤال الرابع: هل تختلف اتجاهات المعلمين نحو جلسات 

ات التَّْفكير تبعًا لمتغيري )النوع االجتماعي، والخبرة(؟  محكَّ
 (7جدول )

ات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات المعلمين نحو جلسات محكَّ
 يري )النوع االجتماعي، والخبرة(التَّْفكير تبعًا لمتغ

النوع 
 االجتماعي

 العدد  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الخبرة

  5أقل من  ذكور
 سنوات

2.8409 0.22499 2 

  10اقل من  -5
 سنوات

3.2175 0.18410 7 

اقل من   -10
 سنة  15

3.0859 0.37185 9 

 - - - سنة فأكثر 15
 18 0.30594 3.1098 المجموع

  5أقل من  اناث
 سنوات

3.8523 0.01607 2 

  10اقل من  -5
 سنوات

3.5826 0.35403 11 



ات التَّْفكير  وأثر تطبيقها على طلبة التعليم األساسي من الصف السابع الصف   -آراء المعلمين والطلبة نحو جلسات محكَّ
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النوع 
 االجتماعي

 العدد  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الخبرة

اقل من   -10
 11 0.20954 3.5909 سنة  15

 8 0.25066 3.5398 سنة فأكثر 15
 32 0.27184 3.5916 المجموع

  5أقل من  الكلي 
 سنوات

3.3466 0.59826 4 

  10اقل من  -5
 سنوات

3.4407 0.34530 18 

اقل من   -10
 20 0.38442 3.3636 سنة  15

 8 0.25066 3.5398 سنة فأكثر 15
 50 0.36578 3.4182 المجموع

يتضح من نتائج الجدول السابق وجود فروق ظاهرة بين قيم المتوسطات 
ات التَّْفكير تبعًا لمتغيري )النوع  الحسابية الستجابات المعلمين نحو جلسات محكَّ

للتعرف فيما إذا كانت تلك الفروق متباينة، تم إجراء تحليل االجتماعي، والصف(، و 
 التباين الثنائي، والجدول التالي يبين النتائج:
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 (8جدول )
للتعرف على االختالف في اتجاهات  (Tow Way Anovaنتائج تحليل التباين الثاني )

ات التَّْفكير تبعًا لمتغيري )النوع االجتماعي،   والصف(المعلمين نحو جلسات محكَّ
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

 fداللة  fقيمة 

 0.000 30.356* 2.466 1 2.466 النوع االجتماعي
 0.625 0.590 0.048 3 0.144 الخبرة
النوع 

 االجتماعي*الخبرة
0.339 2 0.170 2.089 0.136 

   0.081 43 3.493 الخطأ العشوائي
    49 6.556 الكلي 

 (.α≤ 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) *
يتضح من معطيات الجدول السابق وجود اختالف في اتجاهات المعلمين نحو 
ات التَّْفكير تعود لمتغير النوع االجتماعي، اعتمادا على قيمة )ف( المحسوبة  جلسات محكَّ

مستوى داللة وهي معنوية عند (، α= 0.000( عند مستوى داللة )30.356البالغة )
(α≤ 0.05 .) وقد كانت الفروق لصالح اإلناث على حساب الذكور، وربما يعود هذا

ات التَّْفكير ودورها في تنمية  االختالف لاللتزام من جانب المعلمات بتطبيق جلسات محكَّ
 تفكير وشخصية الطالب بصورة أكبر من المعلمين.

ف ذي داللة إحصائية في كما أشارت نتائج الجدول ذاته إلى عدم وجود اختال
ات التَّْفكير تعود لمتغيري )الخبرة، والتفاعل بين النوع  اتجاهات المعلمين نحو جلسات محكَّ

( على 0.136، 0.590االجتماعي والخبرة(، وقد كانت قيم )ف( المحسوبة البالغة )
داللة  التوالي والظاهرة في الجدول السابق غير معنوية وغير دالة إحصائيًا عند مستوى 

(α≤ 0.05.) 
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 نتائج الدراسة ومناقشته وتفسيرها: -
الدراسة عن أن لدى الطلبة موضوع الدراسة اتجاهات إيجابية  نتائج كشفت

ات  (؛ وذلك ألنها تساعدهم 0.502معياري ) التَّْفكير بانحرافومتوسطة نحو جلسات محكَّ
ون، وتسهم في صقل على التعود على السلوكيات اإليجابية في حال التزم بها المعلم

شخصياتهم وازالة حاجز الخوف والخجل والجمود لدى بعضهم، وتعمل على زيادة خبراتهم 
الشخصية وبث روح التعاون والعمل بروح الفريق.  ويعزى ذلك إلى أن الطلبة كانوا قد 

الحظوا أن األمر مرتبط بالتزام  كماالحظو تتغيرًا في أدائهم الفكري وسلوكهم االجتماعي، 
ات  دقيقًا وفق دليل قيادة جلسة  التَّْفكير التزاماً المعلمين بدورهم القيادي في جلسة محكَّ

ات  ، وهو أمر ينبئ عن التَّْفكير الذي كان قد قدم إليهم عبر لقاءات توضيحية مختلفةمحكَّ
 .القيادي أن بعض المعلمين لم يلتزموا بهذا الدور

اختالف في اتجاهات الطلبة نحو عن عدم وجود أيضًا الدراسة نتائج وكشفت 
ات  (، α= 0.000لمتغير النوع االجتماعي، عند مستوى داللة ) التَّْفكير تبعاً جلسات محكَّ

وتعني هذه النتيجة أن الطلبة الذكور (. α≤ 0.05وهي غير معنوية عند مستوى داللة )
ات  ما طبقت في  إذاالفاعل  التَّْفكير ودورهاواإلناث متفقون في الرأي حول جلسات محكَّ

المدراس بشكل مجدي والتزم بها المعلمون، وتفسير ذلك أن الطلبة قد لمسوا تغيرًا إيجابيًا 
 في مستواهم الفكري وسلوكهم الحياتي.

وأشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
(α≤ 0.05 ) ْات التَّف كير  تعود لمتغير الصف، في اتجاهات الطلبة نحو جلسات محكَّ

والتفاعل بين متغيري )النوع االجتماعي والصف(، وبينت النتائج أن هذه الفروق كانت 
لصالح الطلبة الذكور واإلناث في الصف السابع على حساب الطلبة الذكور واإلناث في 
الصفوف: الثامن، والتاسع، والعاشر، وقد يكون هذا االختالف ناتج عن أن طلبة الصف 
السابع الذكور واإلناث تلقوا هذه الجلسات بشكل إيجابي، وتعودوا عليها من خالل 
المعلمين والمعلمات الملتزمين بتطبيق تلك الجلسات. وال سيما أن معلمي ومعلمات 
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الصف السابع هم ممن تخرجوا حديثًا من الجامعات، وتلقوا أساليب حديثة في التدريس، 
لى تزويد الطلبة بالمهارات التفكير أكثر من التركيز على تأخذ بعين االعتبار التركيز ع

تقديم المحتوى المعرفي للمواد الدراسية، في حين أن غالبية معلمي الصفوف األعلى هم 
ات  ممن تمسكوا بطرق التدريس التقليدية التي تهتم بالمحتوى الدراسي أكثر من طرق محكَّ

لمعلمين أكثر تقباًل لمتطلبات تطوير العملية وهذا يعني أن الجيل األحدث من ا التَّْفكير،
 التربوية.

ات  وبينت نتائج  التَّْفكير إيجابيةالدراسة أن اتجاهات المعلمين نحو جلسات محكَّ
بدرجة متوسطة، لدورها الفاعل في تنمية جوانب الشخصية لدى الطالب، وتعويده على 

الفريق، وحثه على التفكير الناقد  المشاركة الفاعلة، وزيادة خبراته الشخصية والعمل بروح
 والحوار والمناقشة، وإكسابه العديد من المهارات الحياتية االجتماعية.

الدراسة وجود اختالف في اتجاهات المعلمين نحو جلسات  بينت نتائجكما 
ات  وهي (، α= 0.000لمتغير النوع االجتماعي عند مستوى داللة ) التَّْفكير تعودمحكَّ

وقد كانت الفروق لصالح اإلناث على حساب (. α≤ 0.05ستوى داللة )معنوية عند م
ات  الذكور، وربما يعود هذا االختالف لاللتزام من جانب المعلمات بتطبيق جلسات محكَّ

في تنمية تفكير وشخصية الطالب بصورة أكبر من المعلمين، واللتزام  التَّْفكير ودورها
ضور الدورات التدريبة الخاصة بجلسات المعلمات أكثر من المعلمين الذكور في ح

ات  مما انعكس على مهارتهن في إدار الجلسات، إضافة إلى تفاعل مديرات  التَّْفكير،محكَّ
 مدارس اإلناث كن أكثر حماسًا لتنفيذ البرنامج. 

مستوى  إحصائية عندالدراسة إلى عدم وجود اختالف ذي داللة  نتائج أشارتو 
ات في اتجاه(، α≤ 0.05داللة ) لمتغيري  التَّْفكير تعودات المعلمين نحو جلسات محكَّ

)الخبرة، والتفاعل بين النوع االجتماعي والخبرة(، وربما يعود ذلك اقتناع المعلمين بضرورة 
التركيز على بناء مهارات الطلبة الفكرية والحياتية وفق استراتيجية التطوير التربوي إلعداد 

 .لحياة المعاصرةجيل قادر على مواجهة متطلبات ا
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 التوصيات والمقترحات:  -
 في ضوء الدراسة الحالية ونتائجها، فإنه الدراسة توصي بما يلي:

ات التَّْفكير  -1 ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الميدانية حول تطبيق جلسات محكَّ
في مختلف مدارس مديريات التربية والتعليم األردنية، العامة والخاصة؛ وذلك 

لبرنامج والوقوف على إيجابيات تطبيقه وتعميمها، والنواحي السلبية لتطوير هذا ا
 والسعي لتالفيها.  تطبيقاتهفي 

ضرورة إعداد وزارة التربية والتعليم برنامج تدريب متقدم لتأهيل عدٍد كاٍف من  -2
المدربين للقيام بتدريب عدد كبير من معلمي اللغة العربية حاليًا، ومعلمي 

غة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والتاريخ وغيرها( مستقباًل المباحث األخرى )الل
ات التَّْفكير.  لقيادة جلسات مناقشة محكَّ

زيادة عدد الدورات التدريبية التي تعقدها مديريات التربية والتعليم لمعلمي اللغة  -3
ات  تأهيل المعلمين  التَّْفكير بهدفالعربية وتطويرها في مجال قيادة جلسات محكَّ

 ياًل تربويًا متقدمًا لإلسهام في تحقيق جلسات مناقشة ناجحة.تأه
ضرورة توفير بيئة مدرسية مناسبة )اإلدارة المدرسية، والنظام المدرسي، ومرافق  -4

ات التَّْفكير  األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية( لعقد جلسات مناقشة محكَّ
 وإعطاء عقدها أهمية كبيرة والعمل على إنجاحها.

ات التَّْفكير ضمن اح -5 تساب جهود المعلمين الذين يعقدون جلسات مناقشة محكَّ
ات التَّْفكير وتبنيه  التقويم السنوي لهم؛ مما سيساعد على انتشار برنامج محكَّ

 بصورة أشمل وأوسع في الميدان التربوي.
تطوير مناهج اللغة العربية الدراسية من السادس إلى الثاني عشر لتكون غنية  -6

اقف والمواد والنصوص التي تنمي مهارات التفكير الناقد التي تشكل عناصر بالمو 
ات التَّْفكير.  مهمة في جلسات نقاش محكَّ
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ات التَّْفكير لتبادل  -7 عقد لقاءات تربوية للمعلمين الذين يطبقون برنامج محكَّ
 .الخبرات واآلراء التي تسهم في تطوير البرنامج
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 الحواشي والّتعليقات:
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Facione, P., (2015), Critical Thinking: What it is and Why It Counts. 
Online from www.insightassessment.com, p: 1-30. 

 Watson, G., (2010), Critical Thinking Appraisal, Bloomington, Indiana. 

(، المناهج أسسها ومناهجها، دار الفكر، عمان، 2007زكريا إسماعيل أبو الضبعات،)  (17)
52.       

(، تنمية مهارات التفكير: نماذج 2009عدنان العتوم، وعبدالناصر الجراح، وموفق بشارة، )  (18)
(، متطلبات 2018حمالوي، )؛ عمر 75-73نظرية وتطبيقات عملية، دار المسيرة، عمان، ص 

http://www.insightassessment.com/
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التكوين بمعاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية في ضوء االقتصاد المعرفي والمهارات الحياتية، 
رسالة دكتوراه مخطوطة، معهد التربية والرياضة البدنية، جامعة عبدالحميد بن باديس، مستغانم، 

   . 183-182ص 

حاسوب باستخدام أنشطة التفكير الناقد في تنمية أثر تدريس مادة ال(، 2019، ) النصراوين (19)
،  مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة العاصمة عمان 

،  الجامعة األردنية ،عمادة البحث العلمي  ،2019، 1، ع 46مج  ،العلوم التربوية دراسات:
متطلبات التكوين بمعاهد (، 2018؛ عمر حمالوي، )728، ص 742-727ص  صعمان، 

وأقسام التربية البدنية والرياضية في ضوء االقتصاد المعرفي والمهارات الحياتية، رسالة دكتوراه 
   .183مخطوطة، معهد التربية والرياضة البدنية، جامعة عبدالحميد بن باديس، مستغانم، ص 

ات التَّْفكير، دليل قيادة جلسة ( 2009لينارد، ) (20)       .12ص  ،ء في التطبيقالبد :محكَّ

(، التفكير ومهاراته، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، 2001حسن عبدالباري عصر، )  (21)
     .178ص 

ات التَّْفكير، دليل قيادة جلسة ( 2009لينارد، ) (22)      . 13ص  ،البدء في التطبيق :محكَّ

ات التَّْفكي، دليل قيادة جلسة ( 2009لينارد، ) (23)      .13ص  ،البدء في التطبيق :رمحكَّ

تعليم اإلصغاء الفعال شرط نجاح العالقة التربوية،" (، 2017محرز صالح الدريسي ) (24)

(،   .com@gmail.comnew.educ) تسعى للنهوض باللغة العربية مدونة إلكترونية  "جديد
 . 3، ص  5-1ص 

(، التخطيط التشاركي في اإلدارة المدرسية، مجلة رؤى التربوية، مركز 2006حاتم دحالن، ) (25)
 . 21القطان للتطوير والبحث التربوي، رام هللا،  
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(، اإلدارة التربوية والسلوك المنظمي، دار وائل للنشر،  2006هاني عبدالرحمن الطويل، ) (26)
   .271عمان، ص  

ات التَّْفكير، دليل قيادة جلسة ( 2009لينارد، ) (27)  . 14-13، ص البدء في التطبيق :محكَّ

(، دور القيادة التشاركية بمديريات التربية والتعليم في  2010) نبيل أحمد محمود العرابيد، (28)
عة حل مشكالت المدارس الثانوية بمحافظات غزة، رسالة ماجستير مخطوطة، كلية التربية، جام

 .  40األزهر، غزة، ص 

ات التَّْفكير، دليل قيادة جلسة (2009لينارد، ) (29) ؛ الشيخ  14، ص البدء في التطبيق :محكَّ
ات التَّْفكير(، فاعلية تطبيق برنامج  2012خليل ) في تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة   محكَّ

 16الموهوبين في الصف التاسع األساسي، ص.

ات التَّْفكيردليل قيادة جلسة ، ( 2009لينارد، ) (30)      .  15-14، ص البدء في التطبيق :محكَّ

ات التَّْفكير، دليل قيادة جلسة ( 2009لينارد، ) (31)  . 39، 16ص  ،البدء في التطبيق :محكَّ

ات التَّْفكير(، دليل المعلم في 2018العموري وآخرون، ) (32)         .9: الصف السابع، ص  محكَّ

ات التَّْفكير(، دليل المعلم في 2018، )العموري وآخرون  (33)  . 8-6: الصف السابع، ص  محكَّ

ات التَّْفكير، دليل قيادة جلسة ( 2009لينارد، ) (34)     .54-51، 8ص  ،البدء في التطبيق :محكَّ

ات التَّْفكيرانظر: موقع مؤسسة  (35)  (.mahakkat.orgعلى الشبكة العنكوبتية )  محكَّ
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ات التَّْفكير(، فاعلية تطبيق برنامج  2012شيخ خليل، ) ابتسام رمضان حامد ال (36) في  محكَّ
تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة الموهوبين في الصف التاسع األساسي، رسالة ماجستير 

 . 2012مخطوطة، كلية الدراسات العليا، جامعة البلقاء، األردن،  

ات التَّْفكيري مستند إلى (، أثر برنامج تدريب 2015منال محمد محمود أبو عورة، )  (37)  محكَّ
في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر، رسالة ماجستير مخطوطة، كلية العلوم 

   التربوية، جامعة الحسين بن طالل، األردن. 
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 المراجع
ات التَّْفكير(، فاعلية تطبيق برنامج 2012ابتسام رمضان حامد الشيخ خليل، )  تنمية في  محكَّ

التفكير الناقد لدى الطلبة الموهوبين في الصف التاسع األساسي، رسالة ماجستير مخطوطة، كلية  
 .ت العليا، جامعة البلقاء، األردنالدراسا

أساليب تعليم اللغة العربية ووسائلها في التعليم العام، واقعها وسبل  (، 2009أمين بدر الكخن، ) 
 .  206-171ع والعشرون، مجمع اللغة العربية األردني، ص  النهوض بها"، الموسم الثقافي الساب

: نحو إقامة مجتمع المعرفة، المكتب اإلقليمي للدول  2003تقرير التنمية اإلنسانية العربي للعام 
        . 53-52ص العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

ادي والعشرين، ترجمة عبير (، إعادة تعريف التعلبم العربي للقرن الح2017جراهام لينارد، )
ات التَّْفكيرالعموري، مؤسسة      ، عمان.محكَّ

ات التَّْفكير، دليل قيادة جلسة (2009جراهام لينارد، )  ات مشروع ، البدء في التطبيق :محكَّ محكَّ
 .عمان، التَّْفكير

ركز (، التخطيط التشاركي في اإلدارة المدرسية، مجلة رؤى التربوية، م2006حاتم دحالن، )
 القطان للتطوير والبحث التربوي، رام هللا.  

       (، التفكير ومهاراته، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية.2001حسن عبدالباري عصر، )
   (، المناهج أسسها ومناهجها، دار الفكر، عمان.2007زكريا إسماعيل أبو الضبعات، )

كير الناقد لدى تالميذ المرحلى االبتدائية  مستوى التف(، 2005)زكريا إسماعيل أبو الضبعات،   
 وطالب المرحلة الثانوية في مادة اللغة العربية في األردن) دراسة مقارنة( في:  

www.zuj.edu.jo, wp-content, staff-research › art, p: 4. 
ات التَّْفكير(، دليل المعلم في 2018بير العموري وآخرون )ع : الصف السابع، إدارة المناهج محكَّ

       والكتب المدرسية، وزارة التربية والتعليم، عمان.
(، تنمية مهارات التفكير: نماذج 2009) ،الجراح، وموفق بشارة رعدنان العتوم، وعبد الناص

 .ة، عمانبيقات عملية، دار المسير نظرية وتط
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(، متطلبات التكوين بمعاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية في ضوء  2018عمر حمالوي، )
االقتصاد المعرفي والمهارات الحياتية، رسالة دكتوراه مخطوطة، معهد التربية والرياضة البدنية،  

  بن باديس، مستغانم. دجامعة عبد الحمي
 " تعليم جديد فعال شرط نجاح العالقة التربوية،" اإلصغاء ال(، 2017)محرز صالح الدريسي، 

-1(، ص  new.educ.com@gmail.com) تسعى للنهوض باللغة العربية مدونة إلكترونية
5 . 

ة برنامج تدريبي قائم على نظرية الذكاء فاعلي (، 2018، )عمر محمد كمال أبو الفتوح أحمد
الناجح في تطوير التفكير الناقد وتحسين دافع اإلنجاز األكاديمي وتعزيز االتجاه نحو اإلبداع 

 المجلة الدولية لتطوير التفوق. مج، الجاد لدى التالميذ الموهوبين منخفضي التحصيل الدراسي
 . 218-187، ص  2018، 17، ع 9

أثر تدريس مادة الحاسوب باستخدام أنشطة التفكير الناقد في تنمية (، 2019) النصراوين،معين 
،  مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة العاصمة عمان 

ص ، عمان، الجامعة األردنية العلمي،عمادة البحث  ،1، ع 46مج  ،العلوم التربوية دراسات:
727-742.    

ات التَّْفكير(، أثر برنامج تدريبي مستند إلى 2015حمود أبو عورة، )منال محمد م في تنمية  محكَّ
التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر، رسالة ماجستير مخطوطة، كلية العلوم التربوية، 

  جامعة الحسين بن طالل، األردن.
ات التَّْفكيرموقع مؤسسة   (.mahakkat.orgعلى الشبكة العنكوبتية ) محكَّ

(، دور القيادة التشاركية بمديريات التربية والتعليم في حل 2010)نبيل أحمد محمود العرابيد، 
رسالة ماجستير مخطوطة، كلية التربية، جامعة  ،مشكالت المدارس الثانوية بمحافظات غزة

 األزهر، غزة.
    ان.ائل للنشر، عم، دار و يوك المنظم(، اإلدارة التربوية والسل2006الطويل ) نهاني عبد الرحم
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