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 امللخص:

لدى طلبة املرحلة   في تنمية مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء للتعلم النشط  استراتيجياتثالث    توظيفكشف عن أثر  إلى الالدراسة  هدفت  

الع   األردناألساسية  في  من)  .ليا  الدراسة  عينة   99تكونت 
 
طالبا للبنين  (  الثانوية  حسن  بني  منشية  مدرسة  في  األساس ي  العاشر  الصف  طلبة  تم    ،من 

مجموعات أربع  في  منها)  توزيعهم  كل  أفراد   25وعدد 
 
طالبا القصدية  ،(  بالطريقة  اختيارها  على    ،تم   

 
عشوائيا الشعب  . التدريس  استراتيجياتوزعت 

ضابطة درست  إحداهما  تجريبية  األخرى  الذهنية  إستراتيجيةباألولى  املجموعة    والثالث  الثانية  درستو   ،الخرائط  التعلم ب  املجموعة  إستراتيجية 

بالنمذجة   إستراتيجيةبدرست  فقد  الثالثة    املجموعة  أما  ،التعاوني االعتياديةفقد  ضابطة  الاملجموعة    وأما  ،التعلم  بالطريقة   في   ستخدما و   ،درست 

الناقد   التفكير  مهارات  مقياس  وثباتهالدراسة  صدقه  من  التأكد  أثر  بعد  وجود  النتائج  وأظهرت  الناقد  إيجابي.  التفكير  مهارات  تنمية  لصالح   في 

مهارات  في تنمية  ات التعلم النشط  إستراتيجي  توظيفأثر    على  زيد من الدراسات للتعرفاملبإجراء    تمت التوصيةو الطلبة،   لدى    املجموعات التجريبية

 ليا في األردن.لدى طلبة املرحلة األساسية الع   الحادي والعشرين القرن أخرى من مهارات 

 . التفكير الناقدمهارات  ؛التعلم التعاوني ؛التعلم بالنمذجة ؛الخرائط الذهنية ؛التعلم النشطالكلمات املفتاحية: 

 : قدمةامل

ثورات علمية كبرى كثورة االتصاالت    لحدوث املعرفة العلمية في أواخر القرن العشرين و بداية القرن الحادي والعشرين، مما أدى    لقد تضاعفت 

إلى   ،واملعلومات الحاجة  التحديات، ودعت  التربية عبء مواجهة هذه  والتكنولوجي، فوضع على عاتق  العلمي  التطور  الضروري مواكبة هذا  وبات من 

الن املدر إعادة  الكتب  في  حيث  ظر  من  وا التأليفسية  واإلعداد،  ا شتمالها على  ،  وكذلك  ومكوناتها،  املعرفة  على  عناصر  جديدة   استراتيجياتشتمالها 

الناقدتنمية مهارات    علىتساعد   الطلبة، ومساعدتهم    التفكير  املتعلم قادالعملية  تطوير مهاراتهم    علىلدى   بحيث يصبح 
 
 على توظيف استراتيجيات   را

مهارات   مع  وربطها  النشط،  الناقدالتعلم  الوصول    التفكير  املتعلم  يستطيع  جميع  لبحيث  تسعى  حيث  بنفسة،  العلمية  التعليمية   اإلنظمة لمعلومة 

 من  باالعتماد على التعلم النشطتطوير العملية التعليمية ل
 
  التعليم التقليدي.  بدال

 
 
على الحفظ واالستظهار والتي يعتقد أنها تزود املتعلم بأكبر كمية من املفاهيم   التي تعتمدطرائق تدريس املفاهيم العلمية  يوع أساليب و لش  ونظرا

املتعلم لدى  املعرفة  تداخل  إلى  يؤدي  توظيو   ،مما  على  القدرة  لضعف  للنسيان  عرضة  وجعلها  تشتتها،  إلى  )الهويدي يؤدي  العلمية  الحياة  في   ، فها 

أن  (.  43:2005 السلبية،  و   أساليبكما  والطاقة  امللل  يسودها  إليجاد صفوف  تؤدي  التقليدية  التدريسية  ثم  نماذج  املهارات ومن  من  املتعلم  حرمان 

الفكري واال  الحراك  املستحدثة، وفي ضوء  الواقعية  واملشاكل  واملتغيرة   املتطورة  املعرفة  التعامل مع  التي تمكنه من  الذي الفكرية والسلوكية  جتماعي 

البحث عن استراتيجيات ونماذج تدريس قائمة على املناقشة والحوار والتف  
 
 من طرق التدريس  يعيش به الناس أصبح لزاما

 
البيئة بدال املباشر مع  اعل 

 (. 76: 2011والتلقي )خطايبة، األلقاءالقائمة على 
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جديد املاض ي القرن  نهايات في ظهر   وقد "التعلم  والتعليم  التعلم  بنظريات املهتمون  عليه أطلق  مصطلح  وازداد اسم   بهذا  االهتمام النشط"  

  األولى من القرن الحادي والعشرين، السنوات في واملعرفي والتقني العلمي والتقدم التطور  مع املصطلح
 
ملا يعرف   ويعد التعلم النشط في جوهره أساسا

يصل ممكن  نمو  أقص ى  تحقيق  يستهدف  الذي  الحديثة  االتجاهات  أحد  يعد  الذي  األصيل،  النمو   إليه  بالتعلم  جوانب  من  جانب  كل  في  متعلم  كل 

  (.21: 2010الزايدي، والجسمية )والنفسية واالجتماعية العقلية 

 
 
   أكبر  ويشارك في التعلم النشط كما

 
على إتجاهات املتعلمين نحو أنفسهم ونحو أقرانهم، ويساعد في تطوير خبرات   من املتعلمين، مما يؤثر إيجابيا

   ،الطلبة من جهة وبين الطلبة واملعلم من جهة أخرى 
 
 ، يساعد املتعلمين على عبور الفجوة بين عملية التعلم والهدف منها  ويصنع التعلم النشط جسرا

 .وذلك من خالل ما يضيفه لعملية التعلم 

ستراتيجية الواحدة التي يمكن تطبيقها في جميع املواقف  اإل   أن استخدامولتطبيق التعلم النشط في الغرفة الصفية ال بد من تنوع إستراتيجياته،  

 ومن تعلمهم، ويؤثر تيزيد من دافعية املتعلمين    التدريس  استراتيجياتفي    التعليمية لم تعد فعالة، حيث ساعد منذ زمن طويل بأن التنوع
 
 إيجابيا

 
في    أثيرا

 ، وبالتالي يجعل املتعلمين أكثر  تحصيلهم 
 
للتعلم، واملعلمون الذين يستخدمون التنوع يبقون املتعلمين مهتمين بالدرس ومندمجين معه، فتنوع    اكتسابا

 (. 23: 1998قالدة، التعلم.) يحفزاالستراتيجيات هو مفتاح 

   ،تغيرت ممارستهومن أجل ذلك تغير دور املعلم وبالتالي  
 
   حيث أصبح املعلم مرشدا

 
ويوفر   ،يراعي الفروقات والتمايز في الخبرات بين الطلبة  ،موجها

 ( plourde & Palawwiye, 2003: 339لطلبته بيئة تعليمية مناسبة تمكنه من تزويدهم بمواقف ومشكالت تتيح له أختبار فهمهم. )

البنائي التعلم  مرتكزات  أهم  نفسه  اعتماد ومن  على  الفهم   ،الطالب  املعرفة  واالستدالل  ،والتفكير  ،في  بناء    ،وتطبيق  على  الطالب  يعمل  حيث 

ولتحققمعرفته   بأنوع  بنفسة،  األستقصاء  مثل  متعددة  تدريسة  إسترايجيات  ظهرت  البنائي  التعلم   ،هالتعلم  املفاهيم    ،Veeوشكل    ،ودورة  وخرائط 

والتعلم  اإل   (.2009  ، الجابر  ،2005  ،زيتون   ،2011  ،)خطايبةالتعاوني    الذهنية،  هذة  منتصف ومن  وظهرت  البنائية  مع  تنسجم  التي  ستراتيجات 

النمذجة على الطالب حيث له   استراتيجيةمراحل    النمذجة وتعتمد  استراتيجية  ،ةيمريكاأل نيات من القرن املاض ي على يد فريق في جامعة أريزونا  يالثمان

 (   17: 2009 ،واملنظم للوقت والصف. ) الجابر ،واملوجة ،وتعطي املعلم دور املرشد ،عرفتهالدور األكبر لبناء م

وإستراتيجيات تتوافق مع مبادىء و أفكار النظرية    ،وأهدافها يتطلب من املعلم أساليب ووسائل  ،ومن أجل تحقيق مطلب التربية الحديثة وغايتها

تعتمد على تعلم الطلبة بأنفسهم" التعلم النشط" بما    التيبالطرق الحديثة    واستبدالها  لتخلص من الطرق التقليدية في التدريس  لالتي تهدف    ،البنائية

العصر ا   التي  ،ينسجم وإستراتيجيات  الركيزة األساسية في  الطالب هو  بأن  التعليمتؤكد  الرئيس  ،ةيلعملية  النشط في عملية    ،ومحورها  الدور  وصاحب 

من    ،التعليم العديد  النشط    استراتيجياتوهنالك  للمعلم    التيالتعلم  للمتعلمين  ا يمكن  تسمح  والتي  الصفية،  الغرفة  داخل  التدريس  في  ستخدامها 

تطبيق   الدراسة  هذة  في  وسيقتصر  بينهم،  والتفاعل  الذهنية  استراتيجياتثالث  باملشاركة  وهي:الخرائط  النشط  بالنمذجة  ،للتعلم  والتعلم   ،والتعلم 

 التعاوني. 

 Mind)وتعد الخرائط الذهنية )  ،ومن أبرز املهتمين بطريقة تعلم الدماغ  ،الخرائط الذهنية  استراتيجية  ( مبتكرBuzan)عد عالم النفس بوزان  ي  

Mapping  الذهنية القدرة  لتوظيف  تعمد  التي  التقنيات  أهم  م   ،من  العقسمياتهاومن  الذهن  ،ل: خرائط  التفكير  ،وخرائط  الخرائط   ،وخرائط  وتعد 

للدماغ  استراتيجيةالذهنية   األيسر  النصف  األيمن مع  النصف  فيها  يتناغم  العقل كوحدة متكاملة  بها  و    ،يعمل  ألفاظ  الخرائط من  تحوية  ملا  وذلك 

كما أن    ،وهي تمثل مهارات الشق األيسر من الدماغ  واإلعدادلكلمات  ل  باإلضافة  ،وكلها تمثل مهارات الشق األيمن  ،والخيال  ،واأللوان  ،وصور   ،رسومات

التفكير    التيالطريقة   تحفز  بها  األفكار    البتكارترسم  من  البعض  التياملزيد  ببعضها  الفهم   ،تكون مرتبطة  من  قفزات  عمل  على  العقل  يساعد    ،مما 

 (.29: 2016 ،؛ أبو دياك  11: 2007 ،وجود داخل العقل) بوزانوهي بذلك تطلق العنان للقدرات العقلية وتعكس امل ،والتخيل عن طريق الترابط الذهني

 
 
  ، عن طريق بناء خريطة ذهنية ملوضوع معين وتحديد التفاصيل املتعلقة به ،الخرائط الذهنية فاعلة لشرح الدروس وتقويمها استراتيجيةعد كما ت

  ،ويمكن توزيع خرائط ذهنية تحمل الهيكل العام للخريطة  ،ويعزز الفهم   ،مما يثير دافعية الطلبة  ،الوسائل املتاحة  باستخداموتقديم الخرائط للطلبة  

 ( Buzan& Buzan, 2006: 19أو تلوينها ) ،اكمالهاويطلب من الطلبة 

املالنمذجة استراتيجية  أما العديد من  فلها   املعرفية التعلم  ونظرية  ،باملالحظة التعلم  نظريةو   ،االجتماعي التعلم  نظرية "وهي خرى األ  سميات؛ 

  ) 43: 2005،قطامي( . "االجتماعي

 NRC()Research()1996ومنها تلك التي نادى بها املجلس القومي للبحث )  ،وقد جاءت حركات إصالح التعليم العاملية التي شملت مناهج العلوم

Council National ( العلوم  لتقدم  األمريكية  والرابطة   )1993()AAAS ) (American Association for the Advancement of Science) أجل من 

العلوم وتعلمها   العلوم  استراتيجيات  واستخدامتطوير معايير لتدريس  الطالب على فهم وتعلم   AAAS     ؛2001  ،)زيتون      تعليمية وتدريسية تساعد 

الحاجة  2011  ،عودة هللا  ؛  1993 وبسبب  على  فع  الستراتيجيات(.  تعمل     اكساباله 
 
جيدا  

 
فهما العلمية  الطلبة  العلوم    ،للمفاهيم  مفاهيم  وخاصة 

يدعو    ،املجردة  اتجاه  ظهر  التركيز على  فقد  العلوم  استراتيجيةإلى  تعلم  في  العاملية من    ،النمذجة  االتجاهات  به  نادت  ما  املنحى    استخداميتوافق مع 

 (.  2: 2011 عودة هللا،) واملنحى البنائي في تعلم العلوم وتعليمها االستقصائي
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ختبار ا و   ، النمذجة يتيح للطلبة فرص توليد األفكار التي تعينهم على فهم الظواهر وحل املشكالت  استراتيجية  العلوم باستخداملذلك فإن تدريس  

يؤدي   الذي  األمر  العلمي  التغير  في  توليدهالفاعليتها  كيفية  حيث:  من  العلمية  للمفاهيم  فهمهم  ممارسة   ،واستخدامها  ،تعميق  لهم  ويتيح  وتطويرها 

 ) 27: 2008النجدي، ؛3: 2011 عودة هللا،مهارات اإلبداع العلمي ) في ذلك العلمي بما االستقصاءمهارات 

املعلم واملتعلم   أنهاكما   التواصل بين  املجردة وتأكيدها  ،وتساهم في تطوير الفهم العلمي  ،مهمة في  املفاهيم  كما    ،حيث توفر للمتعلم فرصة فهم 

العلمية املعرفة  للتالميذ  ،أنها تجعل  العلمية ذات داللة ومفهومة     ،واللغة 
 
للظواهر   وتقدم مرجعا التالميذ  الحكم على مدى فهم  للمعلم بحيث يمكنه 

    .( Justi & Gilbert, 2002: 381)العلمية 

كما تساهم النماذج    ،لمعلومة العلمية بشكل سهل وميسرلالتعليم له دور كبير ومهم في مساعدة الطلبة في الوصول    العلمية في  النماذج  اعتماد

الدرس ملوضوع  املناسبة  النماذج  بناء  في  ومهاراتهم  أفكارهم  عرض  على  الطلبة  مساعدة  في  هنالك    أن   ؛البد  إذ  ،العلمية   يكون 
 
التي    شروطا للنماذج 

 .(174: 2010 ،إشتيوة وعليانذكرها )ومن هذة الشروط كما  ،تستخدم في العملية التعليمة

 املالئمة: وتعني مناسبة النموذج لخصائص الفئة املستهدفة ومحتوى املادة الدراسية وأهدافها.  •

وتوازن  • املظهر،  األصلي من حيث  للش يء   
 
النموذج مشابها يكون  أن  بمعنى  النموذج    الواقعية:  بين  الفرق  توضيح  املعلم هنا  على  وينبغي  أجزاؤه، 

 والش يء األصلي من حيث التفاصيل والحجم. 

 .  اإلتقان في الصنع، والوضوح في تعيين األجزاء، والبد من االهتمام بإمكانية رؤية جميع التالميذ للنموذج بشكل واضح ومريح •

التعاوني من    استراتيجيةتعد  كما   تسعى    استراتيجياتالتعلم  التي  النشط  التعلم لالتعلم  في   ،تحسين عملية  أنفسهم  الطلبة على  يعتمد  حيث 

االهتمام بالعملية    ان  ، من خالل تعاون أفراد املجموعة الواحدة مع بعضهم البعض ومع أفراد املجموعات األخرى   ،لمعرفة العلميةلالبحث و الوصول  

 ، كثير من الدول املتقدمة والناميةاألخيرة    اآلونةت في  ز يولقد تم  ،ها في تقدمها ورقيهالدور وذلك    ،املجتمعاتي تهتم بها  التعليمية وتحسينها من األمور الت

  ،هادة لتحديث التعلم وتنويعج بمحاوالت
 
 (.  16: 2012 ،تغلب على نمطية األساليب التقليدية في التعلم.) إبراهيميلل وذلك سعيا

حديثة في التعلم تجمع بينها وبين حاجات الطالب النفسية    استراتيجيات  استخدامأن واقع الطالب يحتم عليهم    لوحظفي بداية األلفية الثالثة  و

والتي هم في أمس الحاجة إليها في تعامالتهم داخل قاعات الدراسة وفي املجتمع. وقد أشار علماء النفس    ،وتنمي لديهم السلوكيات املرغوبة  ،واالجتماعية

 (86: 2003 ،التعاوني )الحريري التعلم  استراتيجية هاالحديثة في التعلم ومن االستراتيجياتالتربوي واملناهج الى أهم 

بحيث يكون كل تلميذ    ، املختلفة  أفراد املجموعاتيقوم على أساس التفاعل اإليجابي بين    ،عد التعلم التعاوني شكل من أشكال التعلم الفّعالوي  

كما يعتمد    ،اإلتقانوهو وصول جميع أفراد املجموعة مستوى    ،من أجل تحقيق هدف مشترك  ،منهم مسؤول عن تعلم ذاته وعن مساعدة بقية زمالئه

باقي   فشل  أو  نجاح  على  املجموعة  في  الفرد  فشل  أو     ،األفرادنجاح 
 
وفقا املجموعة  داخل  الطالب  تقويم  موضوع  ويتم  )ة  ملحكات   

 
  ،جونسون مسبقا

 (.52: 2004 ،وهولبك

 في التعليم والتدريب تدعو    استراتيجيةالتعلم التعاوني    ويعتبر
 
جهودهم لتحقيق التعلم املخطط له بصورة   تضافر  وإلى  ،لتعاون املتعلمين جميعا

   (. 27: 2017 ،)القحطاني كلهاللمجموعة حيث يطلب من املتعلمين العمل في جماعة إلنجاز عمل بعينه مردود النجاح فيه منسوب  ،منظمة

التطورات   الدراسية بشكل مستمر ملواكبة  املناهج  أهمية تطوير محتوى  التعلمية  التيومما سبق يتضح  التعليمية  العملية  من أجل   ،تحدث في 

ومسايرتها للتقدم    ،ملتطلبات وحاجات العصر الحالي  مالءمتهاوالتعرف على مدى    ،الحديثة  التدريس  باالستراتيجياتكل ما هو جديد فيما يتعلق   متابعة

التكنولوجي  ،العلمي فاعلية    ،االجتماعيةوالتغيرات    ،والتطور  من  الت  التدريس  االستراتيجياتوالتحقق  األهداف  في  مساهمتها  ومدى  ربوية  الحديثة 

 املنشودة.

تحديات    :تحدياتال  هذه   العالم بال استثناء ومن دول  التحديات التي تواجه جميع الصعوبات و العديد من  بدأت  القرن الحادي والعشرين    في بداية

تصاد املعرفي واالقتصاد االق ومنها:  تؤثر على حياة األفرادالحفاظ عليها، وتحديات اقتصادية كيفية  و  بهوية األفراد واملجتمعات اجتماعية وثقافية تتعلق

كما   ،بشكل واضح على املجتمعات  األخيرة انعكس في الفترات  باالنفجار املعرفي والتقني الهائل الذي    مرتبطةعلوماتية  املتقنية و التحديات  الكوني، أما ال

أم التقنية التي جعلت املجتمعات تعيش في تنافس من   ،أم العلمية ،سواء أكانت املعرفية ،عديد من التغيرات املتسارعةجلب القرن الحادي والعشرين ال

من الجميع تتطلب  ،وبيئية ،وتقنية ،وصحية ،وعلمية ،واجتماعية ،وسياسية ،مما أدى لظهور تحديات معاصرة متعددة تجارية ،أجل الوصول لألفضل

 
 
 . Mishra, 2010: 25) ، (Koehler & Henrikse  إبداعية في ظل التطور العلمي الهائل واملتسارعحلوال

 لقد فرضت هذه التغيرات الكبيرة  
 
 جديدا

 
من أشكال التعلم ومهارات جديدة يتعين على الطالب في القرن الحادي والعشرين إتقانها. وفي هذا   شكال

إرشادات    -وهي منظمة مؤلفة من شركاء وتجاريين وصناع سياسة ومعلمين  -مهارات القرن الحادي والعشرين-الصدد حددت منظمة الشراكة من أجل  

املستقبلين.    الضروريةللمهارات   األحكام،  للمتعلمين  وإصدار  والتعاون،  الناقد،  التفكير  اشتملت  املهارات  اإلرشادات مجموعة من  تضمنت هذه  وقد 

واملهارات   التقنية،  والتطبيقات  الوسائطي،  والتنور  املعلوماتي،  واملس  االجتماعيةوالتنور  والقيادة  والتجاري،  ؤ والثقافية،  االقتصادي  والتنور  ولية، 

 وحل املشكلة مهارات التفكير الناقد    الكثيروننة والقابلية للتكيف، واملبادأة والتوجه الذاتي، وفهم القضايا الكونية، ويعتبر  والكفايات الرقمية، واملرو 
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إتقا بأن  للتدريس  األزلي  املعتقد  التفكير(  اإلدراك )علم  الحديث في  البحث  الحادي والعشرين. لقد حطم  القرن  للمتعلم في  الجديدة  املحتوى األسس  ن 

بداع في معرفة  واالبتكار واإل   املشكالت،، فإن تطبيق مهارات التفكير الناقد، وحل  لالنتهاءب أن يسبق تطبيقه الجيد وحيث أن هذا املعتقد في طريقه  يج

    (47-48:  2013تيرلينج، وفادل، ؛ Paetnership for 21St  Century Skills، 2008 ) "املحتوى تعمل على زيادة الحافز، وتحسين مخرجات التعلم 

الطلبة  مهاراتة وتطوير  تنمي  من أجلو  الناقد لدى  األمر    التفكير  باملعرفة  ،ومدرب  ،يحتاج معلم مؤهلفإن  والكفا  ويتسم   ،ومزود  ءة بالفاعلية 

لمعلم في تنمية تحصيل الطالب، ومن ثم فإنها تلقي الضوء على أهمية تقويم الكبيرة للفاعلية  ا البحوث  العديد من    وبشكل عام أظهرت   ،الالزمة لذلك

 (. Speroni &   Rockoff (263 :2010 الفعالاملعلم والتأكد من تمتعه بتوافر خصائص املعلم 

املهارات بشكل مقصود ومنهجي في مناهج التعليم   هذه يرى املتخصصون أن تكامل    التعليميةفي العملية    التفكير الناقدمهارات    الهميةأما بالنسبة  

من إنجاز العديد من األهداف التي لم يتمكنوا من تحقيقها لسنوات طويلة مضت، ويبررون ذلك بأن هذة املهارات ّتمكن الطالب    التربويون سوف يمكن  

   أنها ويات عليا، كما  من التعلم واإلنجاز في املواد الدراسية املحورية ملست
 
   توفر إطارا

 
املتعلمين في عملية التعلم ويساعدهم على    انخراطيتضمن    منتظما

 
 
أيضا وهو  الثقة،     بناء 

 
إطارا وأن    يمثل  للمعلمين،  املهنية  الطالب    هذه للتنمية  تّعد  و املهارات  والعشرين،  البتكار،  الحادي  القرن  في   واملشاركةالقيادة 

 (. Ken  :2010 38بفاعلية في الحياة )

األمريكية   املتحدة  الواليات  التطوير، ففي  األوفر من هذا  الحظ  العلوم  ملناهج  العلمية لزيادة    انصبوكان  املعرفة  بنية  األمر على  االهتمام بداية 

املشكالت  لظهور  نتيجة  يتغير  االهتمام  أخذ  ثم  العلمي.  االستقصاء  بعمليات  للقيام  لهم  الفرصة  وإلتاحة  املفاهيمية،  للبنية  الطلبة  االجتماعية   تمثل 

وا  العلم  دور  وبظهور  مختلفة.  بيئية  مشكالت  من  تبعها  وما  على   Science Technology and Society (STS)واملجتمع لتكنولوجيا  واالقتصادية  ترتب 

العلوم    مناهج 
 
    عبأ

 
املختلفة، و جديدا القضايا االجتماعية  التوجه نحو  املعرفي، وهو  باملستوى  التركيز واالهتمام   عن 

 
بالثقافة   عوضا الطلبة  زيادة وعي 

األمريكية    واستراتيجياتالعلمية،   املتحدة  الواليات  في  العلوم  ملعلمي  الوطنية  الجمعية  دفع  مما  الثالثة.  األلفية  ومهارات  النشط،   Nationalالتعلم 

Science Teacher Association (NSTA)  والتكنولوجيةإلى تبني هذا التوجه، فنظمت مناهج العلوم حول القضايا االجتماعية  (NSTA, 2011: 7) . 

اململكة    التربية والتعليم وزارة    سعت  الهاشمية    األردنيةفي 
 
العالم، ونظرا التعليمية في جميع دول  األنظمة  املعرفة    كباقي  املستمرلتجدد  ،  وتطورها 

في    وباستمرارتعمل   التعليم  بمستوى  لالرتقاء  التربوي  النظام  تطوير  املدرسية    األردنعلى  الكتب  تطوير  حيث  من  أوالتعليميةسواء  يق تطب  ، 

أو تدريب    االستراتيجيات التدريس،  القائمينالجديدة في  العملية    وتأهيل  املستمرة، التعليمية على  األردني والعاملي ومتطلباته  املجتمع  . ملواكبة حاجات 

ا في الكتب واملراجع، ومصادر ومن خالل اطالع الباحث على الدراسات واألبحاث السابقة املشار إليه ،ومن أجل تنمية مهارات األلفية الثالثة لدى الطلبة

وعلى   العنكبوتية،  والشبكة  املكتبات  في  املتوفرة  التربوي،  اإل املعلومات  األدب  ومن خالل  إليها  الرجوع  تم  والتي  الحديثة   نالحظ نترنت  التوصيات  بأن 

من املحاور األساسية في إعداد املناهج الجديدة للعلوم، لذلك جاءت   واعتبرتهاإلعداد مناهج العلوم باألردن، تركز على مهارات القرن الحادي والعشرين، 

على العملية التعلمية، وإعداد    وانعكاسهاين  التعلم النشط في تنمية مهارات القرن الحادي والعشر   استراتيجيات  استخدامأثر    الستقصاءهذه الدراسة  

األجيال القادمة وهم من يقومون بت الذين سيقومون بإعداد  اململكةالطالب الذين سيصبحون معلمو املستقبل، وهم  وزارة )  نفيذ املناهج الجديدة في 

 . ( 17: 2000 ،التربية والتعليم 

وتصوراتهم عن   جيدا" مفاهيمهم  يتأملون  الطلبة  في جعل  الدراسة،  تساهم هذه  أن  املتوقع  ومهارات    استراتيجياتومن  النشط،  القرن  التعلم 

العلوم، من خالل فهمهم كيفية الحادي والعشرين الدراسة معلمو  أن يستفيد كذلك من هذه  التعليمية، ويمكن  العملية  ، والتي تقف عائقا في طريق 

   على ممارساتهم داخل الغرفة الصفية، وزيادة الفهم لدى الطلبة. إيجابياالتعلم النشط في الغرفة الصفية وهذا ينعكس  استراتيجياتبيق تط

 الدراسات السابقة:

عمق باستخدام الشبكة العنكبوتية، وقواعد البيانات العربية واألجنبية والرجوع إلى رسائل املاجستير، وأطروحات الدكتوراة  امل  من خالل البحث 

الدراسات ودراستها وربطها    لإلحاطة بهذه 
 
الدراسة، وتسهيال تناولت متغيرات  التي  الدراسات  الدراسةللبحث في      بموضوع 

 
ترتيبها زمنيا الحالية، فقد تم 

 ا 
 
     اآلتي:األحدث( وعلى النحو إلى تاريخ إجرائها )من األقدم إلى  ستنادا

 الصف طلبة لدى  واإلبداعي الناقد التفكير مهارات تنمية في الرتبة عالي التفكير  تدريبي ملهارات برنامج أثر ستقصاءال دراسة   (2003) بشارة جرى أ •

 (  68  (من مؤلفة عينة على األساس ي، العاشر
 
  (34) بواقع  تجريبية مجموعتين إلى موزعين العاشر الصف طلبة من طالبا

 
 ( 34) من وضابطة  طالبا

 
 
  داللة ذي  أثر وجود إلى سةا الدر  نتائج  أشارت وقد اإلبداعي،  للتفكير واختبار الناقد، للتفكير اختبارالدراسة   أدوات وشملت  ،إربد محافظة في طالبا

تعزى   مفتوحة املشكالت  وحل التنبؤات، وصياغة ونمذجتها، البيانات  تحليل)الثالث التفكيرية  ت را املها على للتدرب إحصائية  للبرنامج النهاية 

  دالة  فروق توجد لم  حين في التجريبية، املجموعة لصالح واإلبداعي  الناقد التفكير تنمية في التدريبي
 
 التفكير اختبار على  البعدي األداء    في   إحصائيا

  دالة فروق وجود النتائج  وأظهرت  ،املعالجة((  والطريقة املدرس ي املعدل بين التفاعل  أو الدراس ي، املعدل إلى تعزى  الناقد
 
 البعدي  األداء في  إحصائيا

  تظهر ولم  س ي،را الد املعدل إلى تعزى  اإلبداعي التفكير اختبار على
 
  دالة فروقا

 
   .والطريقة س يرا الد املعدل بين التفاعل إلى تعزى  إحصائيا



   الزبون وآخرون ....                                                                        في تنمية مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء التعلم النشط أثر توظيف استراتيجيات 

 499 -483، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 487 

 

دراسة   • )الخوالدة  وسعت  التفكير    (2006والعليمات  ومهارات  األحياء  في  التحصيل  على  املفاهيم  وخريطة  املعرفية  النمذجة  أثر  عن  للكشف 

وتكونت عينة الدراسة من شعبتين في كل منهما   ،في تدريس مادة األحياء االعتياديةاألساسية لدى طلبة الصف األول الثانوي العلمي مقارنة بالطريقة 

طالبا"40) التجريب  ،(  املجموعة  املفاهيم درست  وخريطة  املعرفية  النمذجة  باستخدام  بالطريقة    ،ية  درست  فقد  الضابطة  الثانية  واملجموعة 

  دالةوأظهرت النتائج وجود فروق  ،االعتيادية
 
 في مهارات التفكير األساسية وذلك لصالح التجريبية. إحصائيا

م  وتنمية التفكير الناقد في تدريس علو   ،التعلم النشط على تعزيز تعلم الطلبة  استراتيجياتأثر  الستقصاء  دراسة هدفت  (Kim, 2009) وأجرى كيم •

 155وتم اختيار )  ،األرض
 
حيث جمعت البيانات باملالحظة واملقابالت واالختبارات   ،بالطريقة العشوائية من مدارس والية بنسلفانيا األمريكية  ( طالبا

والبعدية تعزى    ،القبلية  الناقد  التفكير  مهارات  تنمية  في  الطلبة  أداء  إحصائية على  دالله  النتائج وجود فروق ذات  التعلم   الستراتيجياتوأظهرت 

  ،النشط في تدريس موضوع الكوارث الطبيعية
 
 ، التعلم النشط  باستراتيجيةدرسوا  أنكتسابهم للمفاهيم العلمية بعد في ا  إيجابيا وأظهر الطلبة تغيرا

 وزاد مستوى تفكيرهم الناقد. 

 الجماعي(   واالستقصاء  )جيجسوالتعلم التعاوني    طريقتاأثر    لدراسة  (Kok, Doymus, Karacop & Simsek, 2010وهدفت دراسة كوك وزمالئه )  •

تركيا في  العامة  الكيمياء  ملقرر  الحركية  الكيمياء  في وحدة  الطلبة  تحصيل  )  ،على  الدراسة  ثالثة صفوف 106تتضمن  في  الكيمياء  درسوا  ( طالب 

الدراس ي   العام  األول والثاني. وتم تعليم  (2009-2008)مختلفة من خالل  بالطريقة    الصف  الثالث  الصف  التعاوني في حين تعلم  التعليم  بطريقتي 

واستخدمت الدراسة اختبارين األول لتحصيل الكيمياء الحركية والثاني ملهارات الرسم التوضيحي. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق    ،االعتيادية

ح الطريقتين. في حين لم تكن الفروق بين طريقتي التعلم التعاوني ذات داللة ذات داللة إحصائية بين الطريقة العادية وطريقتي التعلم التعاوني لصال

 إحصائية.

قياس فاعلية استخدام خرائط املفاهيم الذهنية في تدريس العلوم على تصويب التصورات الخطأ للمفاهيم لدراسة هدفت    (2016وأجرت مختار ) •

املر  الناقد لدى تالميذ  التفكير  العلوم    ،حلة اإلعداديةالعلمية وتنمية مهارات  الصوت والضوء" من كتاب   " اختيار وحدة  الهدف تم  ولتحقيق هذا 

وقد تم إعداد دليل معلم لتدريس الوحدة باستخدام استراتيجية خرائط املفاهيم الذهنية    ،املقرر للصف الثاني اإلعدادي )الفصل الدراس ي الثاني(

واختبار مهارات التفكير   ،اختبار للتصورات الخطأ في املفاهيم الواردة بالوحدة   إعدادكما تم    ،ارةوتم إعداد كراسة نشاط للتالميذ في الوحدة املخت

الطلبة    ،الناقد تقسيم  تم  باستخدام  ملوقد  درست  تجريبية  األولى  الذهنية   استراتيجيةجموعتين:  املفاهيم  درست    ،خرائط  ضابطة  والثانية 

الطريقة   اخ  ،االعتياديةباستخدام  تطبيق  الخطأوتم  تصورات  التدريس  ، تبارات  وبعد  قبل  املجموعتين  الناقد على  التفكير  مهارات  وقد    ،واختبار 

التطبيق   أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية ودرجات تالميذ املجموعة الضابطة في 

 التفكير الناقد لصالح املجموعة التجريبية.  البعدي الختبار تصورات الخطأ واختبار مهارات

الدراسات   العلوم  واألبحاثمن خالل استعراض  النشط في تعليم  التعلم  تناولت بعضها استراتيجيات  التي  أن هذه   ،السابقة  إلى  التوصل  يمكن 

دل تنوعت في أهدافها وأدواتها وإجراءاتها وبيئاتها وغايتها وفي النتائج التي تم التوصل إليها؛ وهذا أن دل على ش يء تنوعها وتعددها؛ وي واألبحاثالدراسات 

االهتمام   ضرورة  على  الترك  باستراتيجياتكذلك  نحو  أتجهه  العاملية  والعلمية  واألكاديمية  التربوية  واملنظمات  املؤسسات  ألن  النشط  على التعلم  يز 

العلوم)بشارة  تعليم  في  النشط  التعلم  استراتيجيات  استخدام  أثر  وتقص ي  ببحث  الدراسات  بعض  اهتمت  حيث  النشط"؛  "التعلم    2003،الطالب 

والعليمات أخرى    ،(Kok, Doymus, Karacop & Simsek, 2010    ؛  Kim،2009؛    2006،؛الخوالدة  دراسات  استقصت  الخرائط   استراتيجيةبينما 

والعليمات2016  ،)مختاراملفاهيميةالذهنية   الخوالدة  أخرى   ،(2006  ،؛  دراسة  بالنمذجة  استراتيجيةراسة  بد  وأهتمت  والعليماتالتعلم   ، )الخوالدة 

 فقد بحثت في أثر التعلم التعاوني في تعليم العلوم.   ( Kok, Doymus, Karacop & Simsek, 2010)دراسة بينما في  ،(2006

الدراسة مع سابقاتها ملوضوع   تنمية مهارات    استراتيجياتهذا وقد تشاركت هذه  النشط واثره في  الناقدالتعلم  العلوم ألنه من    التفكير  في تعلم 

 -في حدود علم الباحث واطالعه -ما لم يطرحه األدب التربوي من قبل تولبيدا أنها تميزت وانفردت عن غيرها بأنها تنا ،املوضوعات ذات الغاية في األهمية

   استراتيجياتثالث    توظيف املتعلقة بمحورين أساسين هما؛ دراسة أثر  
 
ل نتاجات    التفكير الناقدومهارات     ،للتعلم النشط معا

ّ
في تعليم العلوم ألنها تشك

ن
ّ
الطلبة تحقيقها بفعالية وتمك املرجو من  التفصيل  ،التعلم  املوضوع بش يء من  الجوانب بشكل   ،مما استوجب دراسة هذا    من جميع 

 
وتأطيره نظريا

للتعلم النشط في  استراتيجياتثالث  توظيفثت أثر من أوائل الدراسات التي بح -في حدود علم الباحث واطالعه  -شامل ومتكامل؛ لذا تعد هذه الدراسة

 تنمية ثالث مهارات من مهارات القرن الحادي والعشرين على املستوى املحلي واإلقليمي والعاملي. 

 لكون الدراسات والبحوث السابقة لم تتعرض ملوضوع الدراسة الدقيق بشكل واضح؛ فإن الهدف من عمليات الحصر  
 
واملراجعة واملقارنة  ونظرا

واالستفادة من نتائجها لصالح هذه الدراسة؛ إذ إنه على الرغم من عدم القدرة في الوصول    ،والتدقيق لهذه الدراسات لالستفادة منها في األدب التربوي 

عن   تميزت الدراسة الحالية  الرغم من ذلك فقدوب  ،الى دراسات مشابهة للدراسة الحالية إال أن أغلبها اعتمد متغيرات مشابهة ملتغيرات الدراسة الحالية

 
 
معا تناولتها  التي  املتغيرات  في  تبحث  التي  نوعها  األولى من  بكونها  السابقة؛  يوجد  ،الدراسات  واطالعه  -إذ ال  الباحث  أو    -في حدود علم  دراسات عربية 

 
 
 . أجنبية تناولت متغيرات الدراسة الحالية معا
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 :وأسئلتهاالدراسة  مشكلة

ملها  إكسابأهمية   من م ي التعلالتعلم و   مجال في التربوي  األدب إليه يشير ما ضوء في الحادي والعشرين ومنهاالطلبة  القرن  التفكير   رات  مهارات 

وأثرهاالناقد تطورا واضحالذلك،   تعد تدريبية  برامج خالل من استراتيجياته وممارسة النشط التعلم  في ،  بأن هنالك  لوحظ  العلوم   وقد  تدريس  في 

معتمدة على التعلم النشط ومهارات جديدة   استراتيجيات توظيفأكان باالعتماد على ، سواء وتعلمهاجديدة في تعلم العلوم  واستراتيجياتوظهور برامج 

 املعلمين. وتأهيل إعدادبرامج من خالل  أم القرن الحادي والعشرين،

  لذلكالنشط ومهارات القرن الحادي والعشرين،   التعلم   استراتيجيات الطلبة  إكساب أهميةفقد لوحظ  الخبرة امليدانية للباحث  وباالعتماد على  

الدراسة هذة  أجل جاءت  )التعلم    استراتيجيات أثر استقصاء من  الذهنيةالنشط  التعاونيو   ،الخرائط  بالنمذجة  ،التعلم  تنمية   (التعلم  مهارات  في 

  تي: وتمثلت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآل، العليا األساسيةفي مادة الفيزياء لدى طلبة املرحلة  التفكير الناقد

 لدى مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء تنمية  في  التعلم بالنمذجة( ،التعلم التعاوني ،الخرائط الذهنية (التعلم النشط استراتيجيات أثر ما

 األساس ي؟الصف العاشر  طلبة

   :الدراسة أهداف

 تتلخص أهداف الدراسة في اآلتي: 

 التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء لدى طلبة املرحلة األساسية العليا في األردن.  استراتيجيات توظيفالكشف عن أثر  .1

 .  في مادة الفيزياء معرفة مستوى مهارات التفكير الناقد لدى طلبة املرحلة األساسية العليا في األردن .2

واملسؤولين   .3 العالقة  ذات  للجهات  املناسبة  التوصيات  الدراسةتقديم  نتائج هذه  في ضوء  أثر    ،املعنيين  التعلم   استراتيجيات  توظيفللوقوف على 

ومدى أهمية اكتسابها   ،وتضمينها في الكتب املدرسية ،النشط في تنمية مهارات التفكير الناقد في الفيزياء لدى طلبة املرحلة األساسية العليا في األردن

 ناسبة بشأن ذلك واقتراح بعض الدراسات املستقبلية.امل والتخاذ القرارات ،وممارستها من الطلبة

 : ومبرراتها الدراسة أهمية

 اآلتي:( وعلى النحو والعملي)اإلجرائيتكمن أهمية هذه الدراسة من الجانبين النظري 

التي   ،التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير الناقد  استراتيجيات توظيفتتمثل أهمية الدراسة بأهمية موضوعها املتمثل بتقص ي أثر : األهمية النظرية

الجديدة، والتي   املواضيع  عد من 
 
الحديثة والتختت العصر  الطلبة ملواجهة مشاكل  أن يكتسبها  التي يجب  املهارات  املفاهيم جانبا مهما من  اذ  تناول هذه 

العاملية   التوجهات  مواكبة  على  قدرتها  وبالتالي  بشأنها،  املناسبة  الحديثة    واألهدافالقرارات  بتطبيق التربوية  النشط،   استراتيجيات  املتعلقة  التعلم 

الناقدومهارات   ف  ،التفكير  التدريس  إوبالتالي     استراتيجيات  بتوظيفن 
 
قادرا يكون  أن  املتعلم من  تمكن  النشط،  في حل    التعلم  الفعالة  املشاركة  على 

   املشكالت، وتساعدهم في بناء أفراد قادرين على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
 
اطارا    وتقدم هذه الدراسة 

 
في التعرف على مدى فهم   نظريا

املعلمين وتدريبهم لتطوير   إعدادالناقد، وهذا يساعد القائمين على برامج    ط، ومهارات التفكيرالتعلم النش  استراتيجياتطلبة الصف العاشر األساس ي  

ومهارات   النشط،  التعلم  بإستراتيجيات  يتعلق  فيما  املعلمين  لدى  والقوة  الضعف  أهم جوانب  الكشف عن  فاعلية، عبر  وأكثر  أفضل  التفكير برامج 

 أدائهم وتحسين كفايات طلبتهم. ، األمر الذي قد يسهم في تطوير الناقد

أنهاللدراسة    العملية  األهميةوتكمن   في    في  التربويين  املشرفيين  بمستوى   إعدادتساعد  لالرتقاء  العلوم،  ملعلمي  املناسبة  والتطويرية  التدريبية  البرامج 

 قادرين على تطوير البنية املعرفية.  أفرادالناقد، وبالتالي بناء التفكير التعلم النشط، ومهارات  استراتيجياتفهمهم وتطبيقهم 

تس أن  املتوقع  عن  ومن  بحثية  أدوات  توفير  في  الدراسة،  هذه  النشط،  تاستراتيجياهم  الناقدمهارات  و   التعلم  منها  التفكير  يستفيد  وبالتي   ،

 
 
 . الباحثين ويمكن استخدامها في دراسات أخرى مستقبال

التعلم النشط في الغرفة الصفية وهذا ينعكس   استراتيجياتالعلوم، من خالل فهمهم كيفية تطبيق    أن يستفيد من هذه الدراسة معلمو  ويمكن 

 على ممارساتهم داخل الغرفة الصفية، وزيادة الفهم لدى الطلبة.  إيجابا

تلفت    أنهاكما   املناهج وتطويرها  انتباه قد  إعداد  النشط    استراتيجياتب  لالهتمام  ،القائمين على  العملية  التعلم  وفي    ،التعليميةودورها في تطوير 

 تنمية مهارات التفكير الناقد. 

  :ومحدداتهاالدراسة  حدود 

  :على الدراسة حدود واقتصرت اإلحصائّية واملعالجات وثباتها صدقها حيث من وأدواتها وأفرادها الدراسة مجتمع في الدراسة هذه  نتائج تتحدد

إلى الطلبة  درسة وتم توزيع  املمحافظة املفرق وتم اختيار أفراد العينة بالطريقة العشوائية من طلبة   في الدراسة هذه  تم تطبيق  :املكانية الحدود •

 أربع مجموعات متكافئة بطريقة عشوائية، ثالثة مجموعات تجريبية، ومجموعة ضابطة.     

 ( 2020-2019) العام من األول  الدراس ي الفصل في الدراسة هذه  إجراء تم  :الزمانية الحدود •
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 .ة منشية بني حسن الثانوية للبنينمدرس في األساس ي العاشر الصف طالب على الدراسة هذه  تم االقتصار في :البشرية الحدود •

من كتاب الفيزياء للصف العاشر األساس ي في األردن واملقرر تدريسه   الضوء،الثانية:   الوحدة  على الدراسة هذه  اقتصرت  التعليمية: املادة حدود •

 من العام الدراس ي 
 
 . األن، والذي ال زال يدرس حتى (2016-2015)للطلبة اعتبارا

التعلم النشط في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء لدى طلبة    استراتيجيات  توظيف على على  باقتصارها الدراسة هذه  وتتحدد

  وعلى أداة الدراسة املستخدمة في جمع بيانتها. ،األساس يالصف العاشر 

   :مصطلحات الدراسة

 وفيما يلي التعريفات اإلجرائية لكل منها:  ،تضمنت هذة الدراسة العديد من املصطلحات

 Active Learning Strategies  :النشط التعلم  استراتيجيات 

) يعرفها  والتمارين في الطلبة  يشارك  حيث واحد، آن في وتعليم  تعلم   استراتيجيةا  بأنه(:  3:  2006سعادة   من  كبيرة  بفاعلية  واملشاريع األنشطة 

واملناقشة والحوار اإليجابي باإلصغاء لهم  تسمح  غنية متنوعة بيئة خالل العميق السليم، والتحليل الواعي والتفكير الثرية البناء   تم  ما لكل والتأمل 

 إلى يدفعهم  دقيق إشراف تحت بأنفسهم  املسؤولية ليتعلموا  تحمل على يشجعهم  معلم  بوجود آراء، أو أو قضايا أمور  من مناقشته أو وكتابته قراءته

 .واإلبداعية للمتعلم  املتكاملة الشخصية بناء على تركز التي أهداف التعلم  تحقيق

 
 
إجرائيا العاشر    بأنه  :ويعرف  الصف  طلبة  في قدرة  تتمثل  نشطة،  تفاعلية،  األردن على    األساس يعملية،  النشط   استراتيجيات  امتالكفي  التعلم 

املناسبوتطبيقها   بالشكل  الصفية  الحصة  ويستنتج  في   ، 
 
بناءا جديدة  تطبيق    مهارات  الدراسة  هذه  في  وسيتم  املفهوم.  لهذا  استيعابه    ثالثعلى 

 التعليم التعاوني(. و  ،والتعلم بالنمذجة ،الذهنية النشط )الخرائطالتعلم  استراتيجياتفقط من  استراتيجيات

 Mind Maps Strategyالذهنية:  الخرائط  استراتيجية

 
 
بأنها  ت التفكير  استراتيجيةعرف  أمام  املجال واسعا"  األفكار ويفتح  األفكار وصياغتها بشكل يسمح بتدفق  لتنظيم  الدماغ  انتشار    أي   ،يستخدمها 

 . (58: 2005 ،وأبو السميد ،عبيداتاالتجاهات. )كل لاألفكار من املركز 

   ،للتفكير وتنظيم املعلومات بشكل واضح  استراتيجية(. بأنها  Buzan, 2007: 29ويعرفها بوزان )
 
   ومرئي بأساليب ممتعة مستخدما

 
   أشكاال

 
  ، وألوانا

 توضح العالقة بين املعلومات. ،أو رسومات تخطيطية

 
 
إجرائيا بأنها  وتعرف  الدور   استراتيجية:  يكون  للطالب  األكبر  تعلم  املوجه  ، فيها  بدور  املعلم  رسم   ،ويقوم  خطوات  توضيح  خالل  من  واملرشد 

برسم خرائط للحقائق واملفاهيم التي تم دراستها في   التجريبيةوفي نهاية الدرس يقوم أفراد املجموعة    ،الخرائط الذهنية للتالميذ أثناء قيامهم باألنشطة

  ،وحدة الضوء
 
 نحو املفاهيم الفرعية.  ،من املفهوم الرئيس متدرجا

  Collaborative Learning Strategy التعلم التعاوني  استراتيجية 

التدريس   طرائق  من  مجموعة  التعاوني:  الوقت  التيالتعلم  نفس  في  والتدريس  التعليم  موقفي  في  املتعلم  في   يتطلبوما    ،تضع  العمل  من  ذلك 

 (32: 2005 ،البغدادي وآخرونواملعرفية واملهارية. )مجموعات لتحقيق أهداف مشتركة تشمل الجوانب الوجدانية 

 
 
ويتم   في األردن لوحدة الضوء في مادة الفيزياء،   األساس يتدريس طلبة الصف العاشر   يعتمد عليها املعلم في  استراتيجيةهي   :التعلم التعاوني إجرائيا

يطلب منهم القيام بإنجاز عمل إلكسابهم مجموعة من املهارات والخبرات    ،( طالب5-4صغيرة عدد أفراد كل مجموعة بين ) جموعاتملفيها توزيع الطلبة  

دة لكل فرد من ضمن أدوار محد  ، إلنجاز العمل املطلوب  ،ومع باقي املجموعات  ،املتنوعة من خالل تعاون أفراد املجموعة الواحدة مع بعضهم البعض

 أفراد املجموعة الواحدة. 

 : Strategy  Modelingالنمذجة   استراتيجية

األشياء    أو  ،البصرية كالصور والرسوم  أواملعطيات اللفظية    أو  ،والتمثيليات املادية  ،املعطيات املادية كاملجسمات  استخدامهي  وتعرف النمذجة  

                 (4: 2015 ،وهي أدوات مهمة للتواصل والتحاور املعرفي الضروري في العملية التعليمية )العصافرة  ،املجردة كالصيغ املجردة 

 طرقه للمتعلمين املعلم  فيها يعرض للمتعلمين املعرفة إليصال تعليمية استراتيجية املعرفية بأنها: النمذجة استراتيجية (195: 2009) عبيد عرفوي

املعلم  أبرز  على والتركيز معينة مهمة تعلم  اجل من املتضمنة  باإلجراءات القيام  أثناء مرتفع بصوت  املعلومات في معالجة  التعلم  في التفكير  في طرق 

 للمعلم. املرجعي اإلطار في أنفسهم  املتعلمين يضع أن على والعمل

  عريفوت
 
املعلم  التي التعليمية اإلجراءات من  مجموعة تتضمن  تعليمية استراتيجية هي:  إجرائيا العاشر   ملساعدة  يستخدمها  الصف  طالب 

   .الفيزياءتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين في وحدة الضوء في مادة  في أثرها ومعرفة التعليميةالنماذج العلمية في العملية  استخدام على األساس ي

 الناقد:التفكير 

 (. 40: 2004: ،معينة )العتومأو ما نفعله في مواقف  ونؤمن بهاتخاذ قرار بشأن ما نصدقه  ومعقول ومركز علىنشاط ذهني تأملي ومسؤول  أنه
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إجرائيا"تعر و  الناقد  التفكير  مهارة  التفكيربأنها  :  ف  أنماط  من  األساس يالتي   نمط  العاشر  الصف  طلبة  اململكة    يمتلكها   الهاشمية  األردنيةفي 

، وتقيم االفتراضاتالعالقات بينها، ومعرفة    واستنتاجتقص ي املعلومات املقدمة وتفسيرها،  باالعتماد على قدراتهم في فحص و   لمعرفة العلميةلوصول  لل

 .في هذة الدراسة بالدرجة )العالمة( التي يحصل عليها الطالب باستخدام املقياس املعد لذلك قياسه وتم ، االستنباطالحجج والبراهين، والقدرة على 

 :     اإلحصائيةمنهج الدراسة واملعالجة 

 99الدراسة املؤلفة من )استخدم الباحث املنهج شبة التجريبي. وتم تطبيق أدوات الدراسة على عينة  
 
من طلبة الصف العاشر األساس ي في    ( طالبا

للبنين الثانوية  بني حسن  القصدية   مدرسة منشية  بالطريقة  اختيارها     أربع مجموعات  وتكونت من  ،وتم 
 
تجريبية   ،اختيرت عشوائيا ثالثة مجموعات 

استرا   ،ومجموعة ضابطة باستخدام  األولى  التجريبية  املجموعة  تدريس  الذهنية  تيجيةوتم  باستخدام  الخرائط  الثانية  التجريبية  املجموعة  وتدريس   ،

التعاوني التعلم  استراتيجية  ،استراتيجية  باستخدام  الثالثة  التجريبية  املجموعة  بالنمذجة  وتدريس  باستخدام   ،التعلم  الضابطة  الرابعة  واملجموعة 

 الطريقة االعتيادية. 

 املصاحب من تدريسها. واستخدم الباحث تحليل التباين    االنتهاءوبعد    التعليميةقبل البدء بتدريس الوحدة    ،طبق مقياس مهارات التفكير الناقد

ANCOVA) التعلم النشط على مهارات التفكير الناقد.  استراتيجياتاستخدام كل من  أثر( ملعرفة 

 مجتمع الدراسة وعينتها:  

في املدارس الحكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم في قصبة املفرق في الفصل    األساس ي تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف العاشر  

الدراس ي    األول الدراس ي   العام  اختيار    ،2020-2019من  العاشر  وتم  الصف  الدراسة من طالب  الثانوية   األساس يعينة  بني حسن  في مدرسة منشية 

القصدية  لبنينل العشوائيةشعب    أربع  وّتكونت من.  بالطريقة  بالطريقة  باختيرت   . حيث 
 
تقريبا الدراسة  لعينة  الكلي  العدد  تم  ( طالب،  110)  لغ  وقد 

  توزيعهم في وتم    ،اإلجابة كونها ناقصة  أوراقكم تم استثناء بعض    ،( من العينة بسبب اعتذار عدد من الطلبة حضور االختبار99على )تطبيق الدراسة  

 . التدريس املستخدمة  واستراتيجيةيبين مجموعات الدراسة وأعداد أفرادها  (1والجدول ) العشوائيةأربع مجموعات بالطريقة 

 جدول توزيع عينة الدراسة وعدد أفرادها :(1جدول )
 العدد  التدريس  استراتيجية الشعبة 

 25 الخرائط الذهنية  أ

 25 التعلم التعاوني  ب 

 25 التعلم بالنمذجة  ج

 24 االعتيادية  د

 أدوات الدراسة:

 مقياس مهارات التفكير الناقد 

لدى طلبة املرحلة األساسية العليا في  في تنمية مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء التعلم النشط استراتيجيات  توظيفمن أجل استقصاء أثر  

التفكير ملهارات  التصنيفات  العديد من  أن هناك  الناقد وجد  التفكير  أدبيات ودراسات وأبحاث  الباحث واطالعه على  الناقد   األردن، ومن خالل خبرة 

 في
 
اختالفا املحفزة له، كما وجد أن هناك  النظرية  لتعدد تعريفاته واألطر  السبب في ذلك  التفكير    ويعد  الباحثين في تحديد مهارات  بين  النظر  وجهات 

( ملهارات التفكير الناقد، كما ورد في )العتوم وآخرون، Watson & Glassierوجليسر )  واطسون الناقد، وأن الباحث قام بالرجوع واالستعانة بتصنيف  

 الي: س بصورته النهائية بالشكل الت( وقد تم تطوير املقيا192: 2015، و جواد ؛2009

من التعرف على االفتراضات: ويشير إلى القدرة على التمييز بين درجة صدق معلومات محددة وعدم صدقها والتمييز بين الحقيقة والرأي والغرض   •

 املعلومات املعطاة.

فيما   • وتقرير  املنطقية،  التفسيرات  على  والتعرف  املشكلة،  تحديد  على  القدرة  إلى  ويشير  على   إذا التفسير:  املبنية  والنتائج  التعميمات،  كانت 

 معلومات معينة مقبولة أم ال. 

انوية والحجج القوية والضعيفة وإصدار تقديم الحجج: وتعني قدرة الفرد على تقويم الفكرة وقبولها أو رفضها والتمييز بين املصادر األساسية والث •

 الحكم على كفاية املعلومات.

 االستنباط: ويشير إلى قدرة الفرد على تحديد بعض النتائج املترتبة على مقدمات أو معلومات سابقة لها.  •

إدراك صحة   • على  القدرة  لديه  ويكون  معينة  حقائق  من  نتيجة  استخالص  على  الفرد  قدرة  إلى  ويشير  أو  االستنتاج:  ضوء    خطاءهاالنتيجة  في 

 .الحقائق املعطاة 
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عد
 
املناسب  االختبار  وأ الناقد  املناسبةالتدريس    استراتيجيةلتحديد    بالشكل  التفكير  مهارات  تنمية  العاشر  في  الصف  طالب    ، األساس ي  لدى 

مجاالت خمسة  على  األولية  صورته  في  االختبار  فقرة   ،واشتمل  كل  تبعت 
 
ا وقد  متعدد  من  االختيار  نوع  من  الفقرات  من  مجموعة  مجال  كل  ويتبع 

البدائل التفكير  ،بمجموعة من  مهارات  االختبار  استهدف  وقد  واإل :  التعلم  مهارات  والعشرينالناقد فقط من  الحادي  القرن  مهارات  وفق  ث حي   ،بداع 

التف فردت مهارة 
ٌ
"أ اختبار منفصل هو  الناقد في  الناقد" ألهميتها وخصوصيتهاكير  التفكير  اختبار    ،اختبار  إعداد  اآلتية في  املنهجية  واٌتبعت اإلجراءات 

 مهارات التفكير الناقد: 

وأجنبية   • وبحوث عربية  دراسات  يتضمنه من  بما  العالقة  ذي  السابق  التربوي  األدب  القرن مراجعة  مهارات  وفق  الناقد  التفكير  مهارات  تناولت 

واالستعانة بالبحوث والدراسات التي تناولت مقياس مهارات القرن العشرين لتحديد املجاالت الرئيسة ملهارات التفكير الناقد   ،الحادي والعشرين

 التصحيح الخاص به.  وفق مهارات القرن الحادي والعشرين ليتم إعداد فقرات االختبار وتحديد زمنه ومفتاح 

االختبار • يستهدفها  التي  الناقد  التفكير  مهارات  مجاالت  على  اشتملت  التي  املختلفة  البحوث  في  الواردة  االختبارات  على  واالستعانة    ،االطالع 

 باملقاييس العاملية في هذا املجال. 

ون من خمسة مجاالت •
ّ
تك والذي  األولية  بصورته  االختبار  في كل مجال  ،إعداد  املواقف سبعة مواقف  )  ،وعدد  املواقف  يكون عدد  ( 35وبذلك 

 وقد تنوعت لتشمل جميع مجاالت مهارات التفكير الناقد التي يستهدفها االختبار.  ،موقف للصف العاشر األساس ي

• ( من  تكونت  املحكمين  من  مجموعة  على  االختبار  تدريسها13عرض  وأساليب  العلوم  مناهج  في   
 
مختصا فقرات  ب    ،(  على  املالحظات  إبداء  غية 

الوضوح العلمية  ،االختبار من حيث  الصياغة  املستهدفة  ،واللغوية  ،وسالمة  الفئة  املجتمع  ،ومناسبة  التفكير    ،ومناسبة طبيعة  ملهارات  وقياسها 

لعدم وضوحها أو تكرار غايتها مع   ومن خالل مالحظات املحكمين تم  تعديل وحذف بعض املوا قف ،الناقد وفق مهارات القران الحادي والعشرين

املستهدفة  ،أخرى  للفئة  العمري  أو  العلمي  للمستوى  مناسبتها  ا   ،أو عدم  ليبقي عدد  املجتمع  لطبيعة  النهائية  أو عدم مناسبتها  بصورتها  ملجاالت 

  ،( موقف موزعة على املجاالت الفرعية ملهارات التفكير الناقد بالتساوي 30عدد املواقف )خمسة و 

لب إليهم اإلجابة عن كل  2019/2020تطبيق االختبار بصورته النهائية في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي   •
 
على أفراد العينة كاملة حيث ط

عطيت    ،(1اإلجابة الصحيحة عالمة واحدة )  املتاحة، وأعطيتفقرة من فقرات االختبار باختيار البديل املناسب من ضمن البدائل  
 
اإلجابة بينما أ

 ( والعالمة الدنيا )صفر(.90وبذلك تكون العالمة القصوى لالختبار هي ) ،الخطأ عالمة )صفر(

  صدق مقياس مهارات التفكير الناقد

االختبارو  صدق  من  الظاهري    ،للتحقق  الصدق  على  االعتماد  على    Content Validityواملحتوى    Face Validityتم  عرضه  خالل  من  وذلك 

من   )مجموعة  من  تكونت  تدريسها13املحكمين  وأساليب  العلوم  مناهج  في  االختصاص   ذوي  من  والتقويم   ،(  شمولية   ،والقياس  مدى  ملعرفة  وذلك 

ملهارات   وفق  الناقد  التفكير  مهارات  ملجاالت  الناقداالختبار     التفكير 
 
   وصالحيته علمّيا

 
   ولغويا

 
أ ما  لقياس  املستهدفة  للفئة  أجلهومناسبة  لدى   ،عد من 

حكمين تم تعديل وحذف بعض الفقرات ليصبح عدد فقرات االختبار بالصورة طلبة  عينة الدراسة )
 
الصف العاشر األساس ي( وبعد األخذ بمالحظات امل

 ( فقرة.  90النهائية )

    ثبات اختبار مهارات التفكير الناقد

بق على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة عددها )  ،ثبات االختباروللتحقق من  
 
   (30ط

 
عيد التطبيق على أفراد   طالبا

 
وبعد مرور أسبوعين أ

عامل ارتباط بيرسون    ،العينة أنفسهم )ثبات اإلعادة( بين مّرتي التطبيق حيث بلغت قيمته    (Pearson`s Correlation Coefficient)وجرى استخراج م 

خرج  ثبات االتساق الداخلي من خالل معادلة كرونباخ ألفا    ،(0.86درجة الكلية )لل   ،(0.92وبلغت قيمته للدرجة الكلية )  Cronpach`s Alphaكما است 

عامل كرونباخ ألفا ملجاالت اختب عامل ارتباط بيرسون واالتساق الداخلي من خالل م  ار مهارات وجرى حساب ثبات اإلعادة من خالل اإلعادة من خالل م 

الدراسة الناقد وكانت مناسبة ألغراض  الداخلي بطريقة  2)  الجدول ويبين    ،التفكير  اإلعادة واالتساق  الثبات بطريقة  عامالت  كرونباخ )معادلة  ( قيم م 

 التالي:  كما في ملجاالت مهارات التفكير الناقد والدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير الناقد ( ألفا

 (لفاأكرونباخ )واالتساق الداخلي بداللة معادلة  اإلعادةقيم معامالت الثبات بطريقة  :(2جدول )
 الداخلي)كرونباخ الفا( االتساق  الثبات بطريقة اإلعادة  املهارة 

 0.81 0.84 التعرف على االفتراضات

 0.79 0.82 التفسير 

 0.90 0.80 تقديم الحجج

 0.85 0.79 االستنباط

 0.84 0.78 االستنتاج

 0.92 0.86 الدرجة الكلية
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 املادة التعليمية: دليل املعلم ودليل الطالب 

املكونة من   الضوء(  الثانية)  الوحدة  اختيار  الضوءتم  انعكاس  األول:  الفصل  املقرر    ،فصلين)  الفيزياء  الضوء( من كتاب  انكسار  الثاني:  الفصل 

وتكونت املادة التعليمية التي أعدت لغايات الدراسة من دليل املعلم ودليل   ، في وزارة التربية والتعليم   2020-2019لطلبة الصف العاشر األساس ي لعام  

إستراتيجية    ،يجيات التدريس القائمة على التعلم النشط) إستراتيجية الخرائط الذهنية, إستراتيجية التعلم التعاونياملتعلم لكل إستراتيجية من إسترات

 التعلم بالنمذجة( حيث تم حيث تم إعداد دليل للمعلم وآخر للمتعلم على النحو اآلتي: 

: دليل املعلم  
ً
 أوال

 و 
 
 إلستراتيجيات التدريس الثالث القائمة على  تم إعداد ثالثة أدلة للمعلم ليكون كل منها مرشدا

 
 لتوضيح كيفية تدريس وحدة )الضوء( وفقا

 
موجها

 وقد اشتمل كل دليل منها على اآلتي:  ،التعلم النشط

التعريف حيث  من  وإستراتيجياته  النشط  التعلم  عن  عامة  مقدمة  ويتضمن  النظري:  عليها  ،اإلطار  يقوم  التي  والنفسية  الفلسفية   ،األسس 

 والتعلم بالنمذجة(.  ،والتعلم التعاوني ،وملحة بسيطة عن استراتيجيات )الخرائط الذهنية  ،وأهمية إستراتيجات التعلم النشط، هدافواأل 

 النتاجات التعليمية العامة للوحدة. 

 وصف اإلستراتيجية التدريسية املستخدمة. 

 إستراتيجيات التعلم النشط. توجيهات وإرشادات للمعلم ملساعدته في تدريس موضوعات الوحدة وفق 

التعاوني والتعلم  الذهنية,  النشط)الخرائط  التعلم  على  والقائمة  املستخدمة  لإلستراتيجية  حيث   ،مخطط  رئيسة  خطوات  ضمن  بالنمذجة(  والتعلم 

 تضمنت األدلة استراتجيات وهي كاآلتي:

 إستراتيجية الخراط الذهنية. 

 إستراتيجية التعلم التعاوني.

 لتعلم بالنمذجة. إستراتيجية ا 

 االجراءات التدريسية العامة والخاصة للتخطيط املستخدم حسب االستراتيجية ىالتي يركز عليها الدليل, والقائمة على التعلم النشط. 

نوع   باختالف  التحضير  طريقة  وتشابهت  الفصل,  حسب  الضوء  وحدة  في  املتضمنة  للموضوعات  اليومي  الدرس  تحضير  اإلستراتيجية خطط 

النشط التعلم  على  والقائمة  الدرس  ،املستخدمة  موضوع  اسم  على  جميعها  الالزم  ،فاشتملت  التعلمية،  الزمن  واملصطلحات  ،  النتاجات  املفاهيم 

 والتقويم.  ،خطة سير الدرس، املهارات األساسية ،املوارد واألدوات املستخدمة ،الرئيسة

: دليل املتعلم 
ً
 ثانيا

ا  دليل  إعداد  الضوءتم  وحدة  في  فصلين  ،ملتعلم  على  الوحدة  احتوت  األول   ،حيث  الفصل  تقسيم  موضوعات   تم  أربعة  إلى  الضوء(  )انعكاس 

ثالثة موضوعات إلى  الضوء(  انكسار  الثاني)  للطالب على مدار)  ،والفصل  تقديمها  )13ثم  منها  لكل  الحصة  دقيقة45( حصة صفية مدة  بتصميم   ،( 

الذهنية  إلستراتيجيات التعلم النشط)الخرائط 
 
املادة   ،والتعلم بالنمذجة(  ،والتعلم التعاوني،  دروس الفصلين وفقا حيث تم إعدادها في ضوء محتوى 

 والتي تضمنت ما يلي:   ،التعليمة املصاغة

 يضم دليل املتعلم نفس املوضوعات الواردة في دليل املعلم.

 تنوعة, بهدف تطوير املعرفة وتقديم أفكار جديدة. أنشطة تعليمة علمية م

 تجارب علمية عملية صممت بطرق مختلفة وقائمة على التعلم البحث والتقص ي. 

 أسئلة مثيرة للنشاط الذهني وملمارسة حل املشكالت في بعض القضايا العلمية الحياتية. 

 وضح األفكار  وتسهيل إنجاز املهمات. توجيهات ولقاءات واجتماعات مع الطلبة إلنجاز املهمات املطلوبة وت

 أساليب التقويم املتنوعة حيث أرفق بكل إستراتيجية دليل املتعلم الخاص بها.

،  تم عرض كل من أدلة املعلم واملتعلم على مجموعة من املحكمين من أعضاء هيءة التدريس املتخصصين بقسم مناهج العلوم وأساليب تدريسها

الترب املشرفين  من  والكفاءة ومجموعة  الخبرة  ذوي  من  ومعلمين  األدلة    ،ويين  أصبحت  بحيث  االعتبار  في  أخذت  التي  املالحظات  املحكمين  أبدى  وقد 

 صالحة لالستخدام.

 إجراءات تنفيذ الدراسة

 تم تنفيذ الدراسة وفق الخطوات املنهجية اآلتية: 

 وإعداد املادة التعليمية.  ،تحديد مشكلة الدراسة .1

من خالل   ،وإستراتيجيات التعلم النشط في تعلم العلوم،  التربوي العلمي والدراسات السابقة ذات العالقة بمهارات التفكير الناقدمراجعة األدب   .2

 الرجوع واالستعانة باملجالت املحلية و العاملية والدويات ذات العالقة بموضوع الدراسة.
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غية تطبيق أدوات الدراس .3  والحصول على البيانات الكمية التي تعبر عن متغيرات الدراسة وتحقق غايتها. ، ةتحديد مجتمع الدراسة وعيناتها؛ ب 

السابقة .4 العالقة والدراسات  التربوية ذات  املراجع  النهائية باالستفادة من  بالصورة  الدراسة وتعديلها  أداة  السيكو  ،  بناء  والتحقق من خصائصها 

 مترية.

واملتمثلة في خطاب تسهيل املهمة من عمادة كلية التربية في جامعة اليرموك ،  عنية إلجراء الدراسةالحصول على املوافقات الرسمية من الهيئات امل .5

املفرق  لقصبة  والتعليم  التربية  مديرية  مدرسة ،  إلى  إلى  املفرق  لقصبة  والتعليم  التربية  مديرية  من  مهمة  تسهيل  خطاب  على  الحصول  ثم  ومن 

 منشية بني حسن الثانوية للبنين 

الثانوية .6 بني حسن  في مدرسة منشية  بطريقة عشوائية  الشعب  الذهنية  ، اختيار  الخرائط  إستراتيجية  باستخدام  االولى  الشعبة   درست   ، حيث 

ودرست الشعبة الرابعة   ،ودرست الشعبة الثالثة باستخدام إستراتيجية النمذجة ،ودرست الشعبة الثانية باستخدام إستراتيجية التعلم التعاوني

 بأنه تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة للتأكد من ثباتها. ، دام الطريقة االعتياديةباستخ
 
 علما

الفيزياء   .7 الضوء من كتاب  الثانية:  الوحدة  الدراسة في  التعليمية ملجموعات  املادة  بإعداد  الباحث  املعلم والطالب حيث يقوم  املقرر  إعداد دليل 

صف العاشر االساس ي األساس ي في األردن بناء على ثالثة استراتيجيات قائمة على التعلم النشط كدليل للمعلم والطالب، االول قائم على  لطلبة ال

تطب ليتم  التعاوني  التعلم  إستراتيجية  قائم على  والثالث  بالنمذجة،  التعلم  استراتيجية  على  قائم  والثاني  الذهنية،  الخرائط  في  استراتيجية  يقها 

، وتتضمن الوحدة الدراسية املوضوعات التالية: )خصائص الضوء، انعكاس الضوء، املرايا املستوية، املرايا  2020-2019الفصل الدراس ي االول  

التفك مهارات  تنمية  في  االستراتيجيات  هذه  تأثير  دراسة  بهدف  وذلك  واإلبصار(  البشرية  العين  الرقيقة،  العدسات  الضوء،  انكسار  ير  الكروية، 

 لناقد. ا 

واألنشطة  .8 الدروس،  اللفظية ألهداف  الصياغة  الدليل من حيث  آرائهم حول  الخبراء ألبداء  املحكمين  التعليمية على مجموعة من  املادة  عرض 

جدت.  والتقويم، وإجراء التعديالت املقترحة على دليل املعلم ودليل الطالب إن و 

االربعة .9 الشعب  الذي سيدرس  املعلم  الذهنية  بحيث تم شرح   ،تدريب  الخرائط   ( إستراتيجات  التدريس باستخدام  التعاوني  ،آلية  التعلم   ،التعلم 

التدريس،  بالنمذجة( اثناء  في  يجب مراعتها  التي  املختلفة  العوامل  املتعلم(  ،ومناقشة  وأدلة  املعلم  أدلة  االستفسارات حولها    ،ومناقشة)  وتقبل 

 عليمات وتهيئة املناخ املناسب للتعلم. وتقديم التوجيهات والت ،واملرونة في التعامل معها

الدراسة( .10 للطلبة )عينة  التعليمية  الوحدة  ثاني    ،تدريس   خالل شهري تشرين 
 
أسابيع تقريبا ثمانية  التعليمية ملدة  الوحدة  استغرق تدريس  حيث 

 . 2019/2020وكانون أول من العام الدراس ي 

التطب .11 املجموعات طيلة فترة  الزمنية, والتأكد من مدى وضوح   ،يقتم حضور حصص بشكل دوري عند  الخطة  للتأكد من سير الحصص ضمن 

 والصعوبات التي يوجهها الطالب أثناء التطبيق  ،األدلة بالنسبة للمعلم واملتعلم 

 . 2019/2020خالل الثلث األخير من شهر كانون أول من العام الدراس ي  ،تطبيق أدوات الدراسة على الطلبة )عينة الدراسة( .12

صائي  بعد تطبيق أدوات الدراسة تم تصحيح هذه األدوات واستخراج عالمات الطلبة على كل منها وجمع البيانات وتفريغها وإدخالها للبرنامج االح .13

SPSS  وتصنيف البيانات اإلحصائية لكل طالب ضمن عينة الدراسة في أدوات الدراسة في ضوء متغيراتها 
 
لم  إستراتيجيات التع،  وتحليلها إحصائيا

 النشط ومهارات التفكير الناقد. 

 تحليل النتائج وتفسيرها والوصول إلى االستنتاجات وصياغة التوصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.  .14

 متغيرات الدراسة:  

 اشتملت الدراسة على املتغيرات اآلتية: 

: املتغيرات املستقلة، وهي:
 
 أوال

 التدريس ولها أربعة مستويات:  استراتيجية .1

 .االعتياديةوالطريقة  ،والتعلم التعاوني ،والتعلم بالنمذجة ،الخرائط الذهنية

: املتغير التابع:  
 
 ثانيا

 مهارات التفكير الناقد  .1

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

 لدى مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء  تنمية في  التعلم بالنمذجة(  ،التعلم التعاوني  ،الخرائط الذهنية (التعلم النشط استراتيجيات أثر ما

   األساس ي؟الصف العاشر  طلبة

ملستوى مهارات التفكير    وكذلك استخدم تحليل التباين املصاحب   على هذه السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية القبلية والبعدية  جابةلإل 

 ( يبين ذلك.3والجدول )الناقد في مادة الفيزياء لدى طلبة الصف العاشر األساس ي باختالف مجموعات الدراسة، 
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افات املعيارية املتوسطات  :(3جدول ) األساس ي  في مادة الفيزياء لدى طلبة الصف العاشر    التفكير الناقدالقبلية والبعدية ملستوى مهارات  الحسابية واالنحر

 باختالف مجموعات الدراسة

 التطبيق البعدي  التطبيق القبلي  املجموعة 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

 16.14 61.36 6.02 39.32 الخرائط الذهنية 

 12.18 62.64 9.06 35.44 التعلم التعاوني 

 8.44 63.48 5.63 38.00 النمذجة 

 10.78 37.88 8.04 33.54 الطريقة االعتيادية 

وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية مستوى مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء لدى طلبة الصف العاشر    (3الجدول )يالحظ من  

املجموعة   باستثناء  الدراسة  مجموعات  لجميع  البعدية  الحسابية  املتوسطات  ارتفاع  ويالحظ  الدراسة،  مجموعات  باختالف  درست األساس ي   التي 

، وقد تم استخدام تحليل التباين  تم استخراج تحليل التباين املصاحب  إحصائيةرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة  بالطريقة االعتيادية، وملع

 لضبط    (ANCOVA)املصاحب  
 
( يبين  4والجدول )  ، كما أن حجم العينة مناسب، لهذا االختبار   أثر التطبيق القبلي ولزيادة صدق نتائج االختبارتحديدا

 ذلك. 

في مادة الفيزياء لدى طلبة   مهارات التفكير الناقدبين املتوسطات الحسابية ملستوى  نتائج اختبار تحليل التباين املصاحب لفحص داللة الفروق :(4جدول)

 واملتغير املضبوط هو التطبيق القبلي لالختبار  ،األساس ي باختالف مجموعات الدراسةالصف العاشر 

 قيمة مربع إيتا مستوى الداللة  ف  متوسط املربعات  درجة الحرية املربعات مجموع  مصدر التباين

 0.126 0.000 13.492 1782.152 1 1782.152 التطبيق القبلي

 0.414 0.000 22.139 2924.230 3 8772.689 املجموعة 

 132.088 94 12416.233 الخطأ
   

 99 341590.000 الكلي 
    

 98 687؟25274 الكلي املصحح 
    

   وهي دالة(  22.139تعزى للمجموعة إذ بلغت قيمة "ف" )  إحصائية( وجود فروق ذات داللة  4الجدول )يالحظ من  
 
 αعند مستوى )=  إحصائيا

( من التباين املفسر تعزى إلى استراتيجيات التدريس املستخدمة، وملعرفة عائدية هذه  %41.4( وهي تشير إلى أن )0.414( كما بلغت قيمة مربع إيتا )0.05

 :(5) الجدول للمقارنات البعدية، كما في املعيارية كما تم استخراج اختبار شيفيه  واألخطاءالفروق تم حساب املتوسطات الحسابية املعدلة 

املتوسطات الحسابية املعدلة ملهارات التفكير الناقد واألخطاء املعيارية باختالف استراتيجية التدريس املستخدمة )الخرائط الذهنية،   :(5جدول)

 التعلم التعاوني، والنمذجة والطريقة االعتيادية(
 األخطاء املعيارية املتوسط الحسابي املعدل  املجموعة 

 2.34 59.75 الخرائط الذهنية

 2.31 63.33 التعلم التعاوني 

 2.31 62.66 النمذجة 

 2.40 39.69 الطريقة االعتيادية 

 التدريس، بينما يالحظ تفاوت  استراتيجيات( تقارب املتوسطات الحسابية ملهارات التفكير الناقد باختالف  5الجدول )يالحظ من  
 
   ا

 
   ظاهريا

 
بين   كبيرا

 املتوسطات والطريقة االعتيادية.  هذه 

باختالف استراتيجية  ملهارات التفكير الناقد  للمقارنات البعدية لفحص داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية LSDأقل فارق دال" نتائج اختبار " :(6جدول )

 (االعتياديةالتعلم التعاوني، والنمذجة والطريقة   ،التدريس املستخدمة )الخرائط الذهنية

 مستوى الداللة   متوسط الفروق بين املتوسطات  املجموعة 

 0.283 3.576- التعلم التعاوني  الخرائط الذهنية 

 0.375 2.90- النمذجة 

 0.000 * 20.066 الطريقة االعتيادية 

 0.283 3.576 الخرائط الذهنية  التعلم التعاوني 

 0.837 0.675 النمذجة 

 0.000 *23.642 الطريقة االعتيادية 

 0.375 2.901 الخرائط الذهنية  النمذجة 

 0.837 0.675- التعلم التعاوني 

 0.000 *22.967 الطريقة االعتيادية 
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نتائج   من  )يالحظ  املستخدمة  6الجدول  التدريس  طرق  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الذهنية(  التعاوني،    ،)الخرائط  التعلم 

 مقارنات ثنائية بينها، ولكن توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مقارنة كل طريقة مع املجموعة االعتيادية. إجراء  والنمذجة( عند

 مناقشة النتائج: 

خال ومن  الدراسة  سؤال  عن  إلى    للإلجابة  الدراسة  الجداول الرجوع  في  الواردة  املتوسطا  ،اإلحصائية  مقارنة  والبعدية تم  القبلة  الحسابية  ت 

 لوحظ بأن هنالك    حيث  ،ات التفكير الناقد بين طلبة املجموعات التجريبية والضابطةملهار 
 
وهذا   ،ةيالتجريب  املجموعات داللة إحصائية لصالح    وذ  فرقا

 (.  Kim, 2009؛  2016 ،؛ مختار2006،عليماتوال دراسة )الخوالدة يتفق مع ما أشارت إلية كل 

   ،تغير دور املعلم واملتعلم   لىإ بأن هذه النتيجة منطقية ومتناغمة مع الفلسفة البنائية التي تهدف    يالحظو 
 
 وميسرا

 
حيث أصبح دور املعلم مرشدا

 
 
فقط  ،وموجها مناسبة  تعليمة  بيئة  توفير  على  التعلم و   ، يعمل  عملية  محور  الطالب  تطوير     والسعي  ،جعل  ينعكس    وأثراءإلى  بما  التعليمية  العملية 

الطلبة  على 
 
الدراس ي  ،إيجابيا تحصيلهم  البعضوذ  ،وعلى  بعضها  املعارف مع  بربط  نفسه  ،لك  االعتماد على  في  للطالب  األكبر  الدور  يكون  في   ،بحيث 

 والتنبؤ والوصول إلى املعلومة الصحيحة.  ،واستخالص املعلومات ،واالستنباط ،وتطبيق املعرفة العلمية  ،والتفكير الفهم 

بالرجوع   إليها  التوصل  التي تم  النتيجة  ملهارات    (4للجدول )وأن  الحسابية  املتوسطات  بين  الفروق  املصاحب لفحص داللة  التباين  اختبار  نتائج 

الناقد   الواردة    استراتيجية  باختالف التفكير  الدراسات  من  العظمى  الغالبية  مع  متفقة  جاءت  وزمالئه  )دراسة التدريس  والخوالدة 2010  ،كوك  ؛ 

مختار2006،والعليمات فروق  والتي  ،(2016،؛  وجود  إحصائية  أكدت  داللة  بضرورة   النشط،التعلم    الستراتيجياتتعزي    ،ذات  استخدام   ونادت 

 . في العملية التعليمية التعلم النشط استراتيجيات

بأن   لوحظ  وتقويمها  استراتيجيةحيث  الدروس  لشرح  ومناسبة  فاعلة  الذهنية  في    ، الخرائط  املطروح  للموضوع  ذهنية  خريطة  بناء  خالل  من 

الطالب  أثارة من أجل    ،الحصة الفهم لديهم   ،دافعية  املتاحة  أثناءيمكن تطبيقها    والتي  ،وتعزيز  الوسائل  الصفية باستخدام  كما لوحظ من    ،الحصة 

 للعمل واملشاركة والتفاعل أثناء الحصة.  تحفزهم و  ،وتحسين مستواهم الدراس ي ،نتائج الدراسة أنها تساعد على زيادة تحصيل الطلبة

الطلبة   اكتسابتعمل على    التيالتعلم النشط الفاعلة    استراتيجياتالنمذجة من    استراتيجيةوكذلك من خالل نتائج الدراسة الحالية لوحظ أن  

 للمفاهيم  
 
 جيدا

 
تعينهم على فهم   التيألن التدريس باستخدام النمذجة يتيح للطلبة فرص توليد األفكار    ،مفاهيم العلوم املجردة   العلمية، وخاصةفهما

 العلمي بما في ذلك مهارات اإلبداع العلمي. االستقصاءكما تتيح لهم ممارسة مهارات  ،الظواهر وحل املشكالت

وللنماذج التعليمية دور كبير في مساعدة   ،العلمي لدى الطلبة  كما أنها مهمة في التواصل بين املعلم واملتعلم وتساهم بشكل واضح في تطوير الفهم 

على   العلمية  اكتشافالطلبة  وميسرلوالوصول    ،املعرفة  سهل  بشكل  العلمية  الحوار   ،لمعلومة  على  الطلبة  مساعدة  في  العلمية  النماذج  وتساهم 

 ومهاراتهم. وتنمية قدراتهم  ،وبناء املعرفة بأنفسهم  ،واملناقشة والتفاعل وعرض أفكارهم 

في   الواردة  الدراسة  نتائج  من  يالحظ  )وكذلك  إحصائية    ( 3الجدول  داللة  ذو  أثر  هنالك  الطريقة    الستراتيجيةبأن  مع  مقارنة  التعاوني  التعلم 

عتماد الطلبة  ال والسعي    ،حيث أصبح الطالب محور العملية التعليمية  ،القبلي  األداءحيث لوحظ تحسن في أداء الطلبة البعدي مقارنة مع    ،االعتيادية

أنفسهم   و على  البحث  للوصول  في  العلميةلاالستكشاف  البعض  ،لمعرفة  بعضهم  مع  الواحدة  املجموعة  أفراد  بين  بالتعاون  أفراد    ،وذلك  مع  أو 

 على تحصيل الطلبة يمما ينعكس إ  ،املجموعات األخرى 
 
 جابا

التع التعلم  الفّعالويعد  التعلم  املختلفة  ،اوني شكل من أشكال  أفراد املجموعات  بين  اإليجابي  التفاعل  الطلبة على    ، ويقوم على أساس  ويساعد 

ودية بينهم   ،بناء عالقات  الحواجز  لديهم   ،ويكسر  التعاون  فيه منسوب   ،وينمي روح  النجاح  يكون مردود  املجموعة إلنجاز عمل  في  العمل  ويعزز حب 

 للمجموعة كلها.

الى )  وبالرجوع  اختبار "6الجدول  نتائج  التفكير    LSDأقل فارق دال"(  ملهارات  البعدية  للمقارنات  الحسابية  املتوسطات  بين  لفحص داللة الفروق 

التدريس   استراتيجية  باختالف  الحظالناقد  الذهنية   املستخدمة  )الخرائط  املستخدمة  التدريس  طرق  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   ،عدم 

 ا، ولكن توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مقارنة كل طريقة مع املجموعة االعتيادية. مقارنات ثنائية بينه إجراء والنمذجة( عندالتعلم التعاوني، 

 ، تحسين مخرجات التعليم   وساعدت في  ، التعلم النشط تنمي مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة  استراتيجياتوقد لوحظ من نتائج الدراسة بأن  

معلمون  التعلم النشط   استراتيجياتكما تتطلب  ،عملت على زيادة املشاركة والتفاعل بين الطلبةو  ،تواجههم  التيوزيادة قدرة الطلبة على حل املشكالت 

 وتتوفر لديهم خصائص املعلم الفّعال.  ،بالعملولديهم الرغبة  ،والكفاءة  ،يتسمون بالفاعلية

  ،مقصود ومنهجي املناهج بشكلفقد لوحظ من النتائج أن تكامل هذه املهارات في  ،في العملية التعليمية   التفكير الناقدأما بالنسبة؛ ألهمية مهارات 

 للتنمية املهنية للمعلمين  ،سيمكن التربويين من إنجاز العديد من األهداف التي لم يتمكنوا من تحقيقها لسنوات طويلة مضت
 
وأن   ،كما أنها توفر إطارا

 .والعشرينوالقيادة في القرن الحادي  ،واإلبداع لالبتكارهذه املهارات تّعد الطالب 
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   التوصيات واملقترحات:

 بناء على نتائج الدراسة تم وضع التوصيات اآلتية  

 ملا لها من أهمية كبيرة في بناء شخصية املتعلم وتطوير معرفته.  ،التعلم النشط بشكل أوسع في كتب الفيزياء استراتيجياتتوظيف  •

االستقصاء  البحث و ، وإلتاحة الفرصة لهم للقيام بعمليات  املعرفيةاالهتمام بتنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة لزيادة تمثل الطلبة للبنية   •

 العلمي. 

كل ما هو    إيجادومن أجل    ،تحدث في العملية التعليمية التعلمية   التيمحتوى املناهج الدراسية بشكل مستمر ملواكبة التطورات   االهتمام بتطوير •

يتعلق   الحالي  مالمتهاوالتعرف على مدى    ،الحديثة  التدريسية  باالستراتيجياتجديد فيما  العصر  العلمي  ،ملتطلبات وحاجات  للتقدم   ،ومسايرتها 

الت فاعلية    ،االجتماعيةوالتغيرات    ،كنولوجيوالتطور  من  التربوية    التدريسية  االستراتيجياتوالتحقق  األهداف  في  مساهمتها  ومدى  الحديثة 

 املنشودة.

على    اطالعضرورة   • الكتبالقائمين  الواجب  سية  در امل  تأليف  الناقد  التفكير  مهارات  دمجها  تضمينعلى  وكيفية  املدرسية  بالكتب   باألنشطة ها 

   املوجودة في الكتاب.

توظيف   • لتدريبهم على  الخدمة  أثناء  وفي  قبل  للمعلمين  تدريبة  دورات  بوجٍه عام  استراتيجياتعقد  التدريس  في  النشط  العلوم    ،التعلم  وتدريس 

 بوجٍه خاص.

للكشف عن   • الدراسات  املزيد من  استخدام  إجراء  تشملالتعلم    استراتيجياتأخرى من    تاستراتيجياأثر  الدراسية من   النشط  املراحل  جميع 
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Abstract: This study aimed at exploring the effect of Employ three active learning strategies on improving critical 
thinking skills among Upper Primary Students in Jordan.The sample consisted of (99) students. who were chosen 
from the 10th graders at Mansheyat Bani Hasan Secondary School for Boys. Four groups were selected randomly. 
each of (25) students. One of them was assignaed as a control group. The first experimental group. studied using 
the mind mapping strategy. the second group. studied using the collaborative learning strategy. the third group. 
studied using the modeling learning strategy. Where as the control group. studied by the conventional method of 
teaching. A critical thinking skills test was used. after checking for validity and reliability. The results showed a 
positive effect of the experimental groups on the development of critical thinking skills. In addition. the results 
didn't show any effect for the control group on the development of critical thinking skills. The study recommended 
conducting more studies to identify the effect of using active learning strategies on the development of other skills 
of critical thinking skills in Physics for upper-primary students in Jordan. 

Keywords: Active Learning; Mind Maps; Modeling learning; Collaporative learning; 21st Century Skills; Critical 
thinking. 
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