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  :امللخص

 ميارات تنمية في ( K.W.L.H ) استراتيجية فاعمية التعرؼ عمى إلى الدراسة ىدفت
 المنيا، لدى طبلب الدبموـ العاـ بكمية التربية جامعة التفكير الناقد واالتجاه نحو المينة

القياس ذو  لممجموعة الواحدةالتجريبي  شبة المنيج الباحثة استخدمت ىذا اليدؼ ولتحقيؽ
 باستخداـ والقياس النفسيتدريس مادة الفروؽ الفردية ب الباحثة قامتو ، القبمي والبعدي 

مف طبلب  ( طالب وطالبة54) مف التي تكونت عينة الدراسةل ( K.W.L.H) استراتيجية
ومقياس  (0222)لمتفكير الناقد الصورة  اختبار كاليفورنيا طبؽ عمييـو  الدبموـ العاـ الواحد ،

 عف الدراسة تائجن أسفرتو  قبؿ وبعد التجربة، ،االتجاه نحو مينة التدريس مف إعداد الباحثة
في كؿ مف البعدي  تطبيؽالقبمي وال التطبيؽدرجات  متوسطي بيف إحصائيا ةدال ؽوفر  وجود

 مرتفع تأثير البعدي وبحجـ التطبيؽالتفكير الناقد واالتجاه نحو مينة التدريس لصالح  ميارات
 واالتجاه نحو مينة التفكير الناقد مياراتفي تنمية   K.W.L.Hستخداـ استراتيجيةال

 . التوصيات مف مجموعة إلى الدراسة خمصت النتائج تمؾ ضوء ، وفي التدريس
 

االتجاه نحو مينة  –ميارات الناقد التفكير  (K.W.L.H) - استراتيجية :املفتاحٔ٘ الهلنات
 .التدريس
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The effectiveness of K.W.L.H strategy in developing critical 

thinking skills and attitude toward teaching among the students of 
one-year general diploma in education 

Dr.Ilham Galal Ibrahim 
University Teacher  of  Educational Psychology 

College of Education- Minia University 
Abstract: 

The study aimed at identifying the effectiveness of the K.W.L.H 

strategy in developing critical thinking and attitude toward teaching among the 

students of the general diploma in Faculty of Education Minia University. In 

order to achieve the objective of the study, the researcher used the quasi-

experimental method, prior and post measurement design, for one group. The 

researcher taught two courses using K.W.L.H: Individual Differences and 

Psychological Measurement, to (45) male and female students of the one-year 

general diploma, the sample of the study. The California test of critical 

thinking image (2000) and the measure of the attitude toward the teaching 

profession both have been applied to the sample before and after the 

experiment. The study revealed a statistical difference between the average 

scores of pre-application and post-application of the critical thinking skills and 

attitude toward teaching in favor of post-application. It is also found that using 

the strategy of K.W.L.H in developing critical thinking and attitude toward 

teaching has high impact. According to the findings, the study suggests many 

recommendations. 

 
Keywords: K.W.L.H strategy - Critical Thinking Skills - attitude 
toward teaching. 
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 : مكدم٘

نتيجة  عممية التعمـ نحو وعمـ النفس التربيةفي مجاؿ  الباحثيف تغيرت توجيات
توصمت إليو الدراسات  التحوؿ مف المدرسة السموكية إلى المدرسة المعرفية ؛ وكنتيجة لما

العشريف مف نتائج أكدت حاجة المتعمميف إلى التعمـ  القرف مف النصؼ الثاني والبحوث خبلؿ
وتنمية  ستراتيجياتاال واستخداـ ،يؿ الوعي بطريقة التفكير والتعمـتفع الذي يقـو عمى
 لمواجية نمط التعميـ المتمركز حوؿ المتعمـ. الميارات البلزمة

 تقوـ وىي تتعمـ، كيؼ نفسؾ عمـ استراتيجيات مف المعرفة وراء ما استراتيجية وتعد
 موضوع حوؿ الطالب يعرفو ما بخصوص وطرح أسئمة لممتعمـ، السابقة المعرفة استغبلؿ عمى

 وىي موضوع معيف، عف يعرفو ما بتذكر الطالب تزود تمييدية استراتيجية أنيا بمعنى معيف،
 خبلؿ تعمموه وما التعميمية احتياجاتيـ وعمى المتعمميف معرفة عمى لموقوؼ استراتيجية أفضؿ

 أبو(  .المتعمـ تعمـ كيؼ معرفة خبلؿ مف ذلؾ بعد لما قاعدة واتخاذىا التعميمية مواقفيـ
 (.0225 سكينة،

ما وراء المعرفة أو التفكير في التفكير  (Costa, 1991: 211)ويصؼ كوستا 
لتحديد  استراتيجيةعمى أنو القدرة عمى معرفة ما نعرؼ، وما ال نعرؼ وىي مقدرتنا لتخطيط 

التي نستخدميا أثناء  ستراتيجياتالمعمومات التي نحتاجيا، وأف نكوف واعيف بخطواتنا واال
 تفاعمنا في حؿ المشكبلت وانعكاس ذلؾ في تقييـ تفكيرنا.

ولقد ظير مفيوـ ما وراء المعرفة في السبعينيات مف القرف العشريف عمى يد فبلفؿ 
Flavel  يفتح آفاقًا واسعًة لمدراسات الذي ليضيؼ بعدًا جديدًا في مجاؿ عمـ النفس المعرفي و

تتضمف حيث  سا وراء المعرفة تستخدـ في التدريم استراتيجياتيد مف التجريبية، وىناؾ العد
، منيا (613: 0225)بيموؿ ،  استراتيجيةما وراء المعرفة إحدى وثبلثيف  استراتيجيات
 What I Know? – What I)وىي اختصار لؤلحرؼ المأخوذة مف  K.W.L استراتيجية

to Learn? – What I Learned?) ىذه األسئمة بالعربية )ماذا أعرؼ، ماذا أريد  وتعني
 (.أف أتعمـ، ماذا تعممت

 مراحؿ مف أربع تتكوف المعدلة (K.W.L.Hاستراتيجية )أف ( 0221وقد ذكر سالـ )
 How I( مف السؤاؿ )How( مف الكممة )Hعمود رابع يرمز لو بالحرؼ ) ضاؼأحيث 

Learn?(.34: 0221)سالـ،  .( ويعني كيؼ يمكف أف أتعمـ أكثر؟ 
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Graham (1980 )ما وراء المعرفة، وترجع إلى جرىاـ  استراتيجياتوىي ُتعد مف 
تكويف المعرفة  استراتيجية( وسماىا 1964مف أفكار بياجيو ) ستراتيجيةالذي استمد ىذه اال
، 0220، شحاتو( جزءًا مف نموذجو لحؿ المشكبلت )Mason (1982ثـ جعميا ماسوف 

614.) 
 المعدلة لكثير مف  (K.W.L.H) استراتيجيةو  ،(K.W.L) استراتيجية واستخدمت        

الحديثة التي أدى تطبيقيا  ستراتيجياتا مف االمكونيل، متعددة دراسيةلمراحؿ و التخصصات 
لممقررات الجامعية في العديد  قد استخدمتو ، حدوث نتائج إيجابية عمى العممية التعميمية إلى

 ( في مساؽ النمو المعرفي عند األطفاؿ، ودراسة0221العمواف ) دراسةمف الدراسات مثؿ 
( في 0263الحارثي ) ، ودراسةالمناىج وطرؽ التدريس( في مادة 0266العزاوي وناصر )

( في مقرر طرائؽ التدريس العامة، ودراسة 0263مفاىيـ التربية وعمـ النفس، دراسة رحيـ )
( في مقرر طرؽ 0265ودراسة الموسوي ) ،عناصر الفف( في مقرر 0265)العزاوي ، 

( في مقرر المناىج العامة، ودراسة )البموي، 0264ودراسة )الرويس،  تدريس المغة العربية،
( في 0261ودراسة )عبد اهلل،  ( في مقرر تطبيقات إحصائية في العمـو اإلنسانية،0261

 االسبلمية. افة ( في مقرر الثق0261مقرر عمـ النفس التربوي، ودراسة )الغريبي، 
 العالي طبلب التعميـ تناسب (K.W.L.H) استراتيجية ( أف0261ويرى )البموي، 

وتعتبر ميارات التفكير العميا مثؿ ، مرتبة ومنظمة بخطوات التفكير تنظيـ في ُتسيـ حيث
التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي وحؿ المشكبلت مف الميارات األساسية لمفرد في القرف 

 .والعشريفالحادي 
يا تساعد الفرد عمى كما أف اكتساب ميارات التفكير الناقد مف األمور الميمة ألن 

مة في المجتمع وتساعده عمى إصدار القرارات واألحكاـ والنجاح الميني عاالمشاركة الف
(248:2014 ،Kalelioglu &Gulbahar). 

التي تنمي ميارات التفكير  ستراتيجياتما وراء المعرفة مف أىـ اال استراتيجياتوتعد 
الناقد حيث أنيا تتضمف معرفة الفرد المتعمقة بعممياتو المعرفية واألنشطة الذىنية وأساليب 

، اإلدارة وحؿ المشكبلتو الفيـ لتذكر و كاستخدـ في عمميات التعمـ التعمـ والتحكـ الذاتي الم
 (.550: 6111)جرواف،  وتضـ ميارات التخطيط والمراقبة والتقييـ
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ما وراء المعرفة في تنمية ميارات التفكير  استراتيجيات تمومف الدراسات التي استخد
(، 0221(، )العدواف والغزو، 0221الناقد لدى طبلب الجامعة، دراسة كؿ مف: )العمواف، 

(Kelly, Ku& Irene,2010)، (0264(،  )الغامدي، 0263مجالي، الذنبيات، ال ،)
 ىحدإك K.W.L استراتيجية(، كما استخدمت 0261، (، )الشبلش0261)محمد، 

ما وراء المعرفة في تنمية التفكير الناقد لدى الطبلب في المراحؿ التعميمية  استراتيجيات
 (.0261(، )الفايز، 0260(، )عراـ، 0221المختمفة كما في دراسة كؿ مف: )سعيد ،

دادا أجياؿ المستقبؿ في إع وتعتبر مينة التدريس مف الميف التي ليا أىمية كبيرة
ف اليدؼ األساسي ىو إعداد إميمة تطوير وبناء المجتمع، لذا فأخذ عمى عاتقيا تالتي 
عمى  وعميو تحرص الدوؿ، ، واجتماعياً ، وثقافياً ، وأخبلقياً اً ، وتربويعممياً  المعمـ الطالب

االستمرار في تطوير التعميـ وصواًل إلى مخرجات عالية الجودة تتماشى مع عصر األلفية 
برنامج التأىيؿ التربوي لكؿ مف يرغب في العمؿ بمينة لذلؾ عممت عمى إنشاء الثالثة، 

التعميـ؛ ألف المعمـ ىو القائد لمعممية التعميمية ومحورىا األساسي، وأف جودة أدائو مطمب 
وأساس ىذا األداء وجودتو ىو اإلعداد التربوي الجيد المبنى عمى أسس ونظريات ضروري، 

 ( 651: 0266تربوية عممية .) حامد،
في التربية لغير  الواحد وبناء عميو اىتمت كميات التربية ببرنامج الدبمـو العاـ

لمساعدتيـ  مف خريجي الكميات األخرى والراغبيف في االلتحاؽ بوظائؼ التعميـ وذلؾالتربوييف 
عدادىـ ليكونوا معمميف تربوييف أو لسد عجز في بعض التخصصات التي تعاني مف نقص  وا 

 واحد. ومدة الدراسة بيذا البرنامج عاـ دارسي ،في أعداد المعمميف
ويحتؿ االتجاه نحو مينة التدريس مكانة كبيرة لدى التربوييف، فعطاء المعمـ يرتبط 

التدريس، فعمى برامج إعداد المعمـ ومنيا برنامج الدبمـو إلى حد كبير باتجاىو نحو مينة 
عداد، و مينة التدريس مف خبلؿ برامج اإلنح ات االيجابيةتنمية االتجاى تسعي إلى أف العاـ
أىمية تقديـ ( 0261، محمددراسة )بخيت، ، (0263)الحارثي، ة كؿ مف: دراس دتأكفقد 

حديثة  استراتيجياتالتربية واستخداـ  اتالدراسية بكميالمزيد مف البرامج، وتطوير المقررات 
 لتحقيؽ ذلؾ.  (K.W.L.H) استراتيجيةاستخداـ بميارات التدريس و  النضج المينيلتنمية 

لتنمية ميارات   K.W.L.H استراتيجيةبناء عمى ما سبؽ تظير إمكانية التدريس ب
 دبمـو العاـ الواحد بكمية التربية. طبلب التفكير الناقد واالتجاه نحو المينة لدى
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 :مصهل٘  البحح

بأىمية  ةشعرت الباحثالفروؽ الفردية والقياس النفسي مادة تدريس في ضوء أىمية 
ط نش مشارؾ كوفمركزًا لمتعمـ وأف ي الطالب المعمـحديثة تجعؿ مف  استراتيجياتا بمتدريسي

عمى تنظيـ  طالب( الK.W.L.H) استراتيجية عودتحيث فقط،  عموماتلمم بداًل مف كونو متمقي
ؤكد عمى مبدأ لذي يفي المحاضرة، وتحقيقًا لمعايير التدريس بالجامعة وا وترتيب أفكاره

 ، فإنو يمكف تنمية ميارات التفكير الناقد.التدريس القائـ عمى التفكير
نما أيضا بتييئة كما أف  كميات التربية ليست معنية باإلعداد التخصصي وحسب، وا 

الطالػب المعّمـ لمتكيؼ مع مينتو مف خبلؿ تزويده باالتجاىات اإليجابية نحو المينة، والسػيما 
وأف االتجاىات، رغـ ثباتيا النسبي، إال أف تغييرىا وتعديميا أمر قابؿ لمتحقيؽ. كما أف النجاح 

أساسًا باالتجاىات التي يحمميا نحػو مينػة المستقبؿ.  ةمرتبطممعمـ في مينتو المستقبمي ل
التفكير  ميارات في تنمية أثرىادراسة ل ( K.W.L.H) استراتيجيةىذه  الباحثةتبنت لذلؾ و 

 .بكمية التربية دبمـو العاـ الواحدلدى طبلب واالتجاه نحو مينة التدريس  الناقد
 :تتمخص مشكمة البحث في الػسؤاؿ اآلتػي وفي ضوء ىذه المعطيات

واالتجاه نحو  التفكير الناقدميارات في تنمية   K.W.L.Hاستراتيجية استخداـ فاعميةما 
 ؟.جامعة المنيا كمية التربيةب دبمـو العاـ الواحد طبلبلدى  المينة

 تساؤالت البحح:
 : ةالتالي تولمتصدي ليذه المشكمة يسعى البحث الحالي لئلجابة عف التساؤال

 دبموـ العاـ الواحد طبلب لدى في تنمية التفكير الناقد  K.W.L.Hاستراتيجيةما فاعمية   -6
 في التربية؟

دبموـ العاـ  لدى طبلبفي تنمية االتجاه نحو المينة   K.W.L.Hاستراتيجيةما فاعمية  -0
 في التربية؟ الواحد

 ييدؼ البحث الحالي إلى:  أٍداف البحح:

في تنمية ميارات التفكير الناقد   K.W.L.Hاستراتيجيةفاعمية استخداـ  عمىالتعرؼ  -
 في التربية. دبموـ العاـ الواحدطالب دى ل
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في تنمية االتجاه نحو مينة   K.W.L.Hاستراتيجيةفاعمية استخداـ  التعرؼ عمى -
 في التربية. دبمـو العاـ الواحد طبلبدى التدريس ل

  أٍنٔ٘ الدراس٘:

لدراستو إذ  الباحثة سعىتالبحث الحالي أىميتو مف أىمية الموضوع الذي  يستمد
تعتبر برامج إعػداد المعمـ مف القضايا التربوية التي أولتيا كافة الدوؿ العربية اىتماما لما 

ال  ، وامتبلؾ المعمميف لمميارات والقدرات التربوية. وىذاب عميػو مف جودة األداء التعميمييترت
 التفكير مياراتلمعممػيف يتحقؽ إال مف خبلؿ برامج إعداد متطورة تساعد عمى إكسػاب ا

 :يجابية. ويمكف تحديد أىمية البحث الحالي فيما يميواالتجاىات اإل
 األىمية النظرية: -6
( لمطالب المعمـ تساعده عمى التعرؼ عمى K.W.L.H) ستراتيجيةإطار نظري ال ـيقدت -

  .فيما بعد في التدريساستخداميا  أىمية
ىي ميارات و الطالب المعمـ تدريس عند  ايجب مراعاتييمة م متغيراتالدراسة  تناوؿ -

 . واالتجاه نحو المينةالتفكير الناقد 
 استراتيجية ستخداـال الحديثةة التوجييات النظرية حص ةبرىنلمحاولة تجريبية  -

(K.W.L.H)  دبموـ العاـ الواحد لدى طبلب الناقدالتفكير ميارات تنمية  امف شأنيالتي 
 .تربيةالب

، المينةاالتجاه نحو إثراء مجاؿ البحث العممي بدراسة تجريبية توضح إمكانية تنمية  -
 .( (K.W.L.Hاستراتيجية باستخداـ

قد تفيد نتائج وتوصيات الدراسة في معالجة نواحي القصور في برنامج إعداد طبلب  -
 نظاـ العاـ الواحد. دبموـ العاـ الواحد

 األىمية التطبيقية: -0
بكمية  دبمـو العاـ الواحدفي برنامج إعداد المعمـ بال (K.W.L.H) استراتيجية استخداـ -

 يمكف االستعانة بو في التطوير األكاديمي.التي و التربية 
 استراتيجية ستخداـمكانية اإلأعضاء ىيئة التدريس  رشادإقد تسيـ نتائج الدراسة في  -

K.W.L.H) ) وتطوير أساليبيـ الدراسية  مقرراتيـالتي تساعدىـ في تحقيؽ أىداؼ
 التدريسية.
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 المتعمقة باستخداـ في فتح المجاؿ إلجراء المزيد مف البحوث والدراسات اإلسياـ -
 .لتنمية التفكير الناقد في التدريس( (K.W.L.H استراتيجية

 اتجاىاتيـ نحوة مف خبلؿ تنمية الواحددبمـو العاـ حسف األداء الميني لطبلب تقد  -
 .والتفكير الناقد لدييـ المينة

 حدّد البحح:

 اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:
مينة واالتجاه نحو  ،ميارات التفكير الناقد(، K.W.L.H) استراتيجية الحدود الموضوعية: -

 .التدريس
 .  بكمية التربية الواحددبمـو العاـ  طبلبمف  قصديةالحدود البشرية: عينة  -
 .المنياجامعة كمية التربية الحدود المكانية:  -
 ـ.0261/ 0261الحدود الزمنية: الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  -

 مصطلحات البحح:

 مف أربع خطوات ىي: ستراتيجيةىذه اال تتكوف  (:K.W.LH) اسرتاتٔجٔ٘ -0
 ?What we know about the subject (Know) لمداللة عمى كممة K -أ

وىي خطوة استطبلعية لمساعدة الطبلب عمى استدعاء ما يعرفونو عف الموضوع مف 
 .معمومات وبيانات سابقة

 ?What we want to find out (Want) لمداللة عمى كممة W -ب
وفي ىذه الخطوة يزيد المعمـ مف دافعية الطبلب، ويساعدىـ عمى تقرير وتحديد ما يرغبوف 

 .تعممو، باإلضافة إلى تحديد ما يبحثوف عنو، ويرغبوف في اكتشافوفي 
 ?What we learned (Learn) لمداللة عمى كممة L -ج

 إلى يدؼسابقتيف، ويسبؽ في الخطوتيف ال مماوىو سؤاؿ تقويمي؛ لبياف مدى اإلفادة 
 .مساعدة الطبلب عمى تعييف ما تعمموه بالفعؿ عف ىذا الموضوع

 ?How can me learn more (How) ى كممة لمداللة عم H -د
كتشاؼ ي الحصوؿ عمى مزيد مف التعمـ واأل مساعدة الطبلب فإلى يدؼ ىذه الخطوة وت

   .والبحث في مصادر أخرى تنمي معموماتيـ وتعمؽ خبراتيـ عف ىذا الموضوع
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تتضمف مجموعة مف اإلجراءات ما وراء المعرفة،  استراتيجياتإحدى  بأنيا: عرؼ إجرائياً وت
 ،في مادة الفروؽ الفردية والقياس النفسي دبموـ العاـ الواحديقوـ بيا طبلب  التيوالتساؤالت 

( )ماذا أعرؼ؟( وفييا يحدد الطالب ما الذي Kوتتضمف أربع مراحؿ: المرحمة األولى مرحمة )
( )ماذا أريد أف أعرؼ؟( والتي يعد فييا الطالب قائمة بما يريد أف Wيعرفو ، ثـ تأتي مرحمة )
( )ماذا تعممت؟( وفييا يحدد الطالب ما توصؿ إليو وتعممو، وفي Lيعرفو ، وفي المرحمة )

 .مف خبلؿ البحث واالستكشاؼ ( يحدد فييا الطالب كيؼ يطبؽ ما يتعّممو؟Hالمرحمة األخيرة )
 : التفهري الياقد -9

  (Fasion & Fasion, 2000) فاشيوف وفاشيوفتتبنى الدراسة الحالية تعريؼ 
عرؼ ميارات التفكير الناقد بأنيا قدرة الطالب عمى الحكـ اليادؼ أو ذو المعنى المنظـ الذي يُ 
استنتاج وتحميؿ وجيات النظر، وتقديـ األدلة والتي عمى وتقييـ و  تفسير مفوالذي ينتج  ذاتياً 

، ويستدؿ عمى ىذه الميارات مف الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب  ىذا الحكـأساسيا يتـ 
المعرب والمعدؿ مف قبؿ  (0222)المعمـ في اختيار كاليفورنيا لميارات التفكير الناقد الصورة 

 الباحثة.
  ْ مَي٘ التدرٓس:االجتاِ حن -3

نسبيا استعداد مكتسب ثابت  " بأنو جرائياً إ التدريس مينة نحو التجاها ةتعرؼ الباحث
لو تأثير عمى استجابة  الطالب المعمـ بالموافقة أو الرفض لممواقؼ المرتبطة بمينة التدريس 

ـ، ويظير ذلؾ مف خبلؿ األبعاد التالية : )أىمية مينة التدريس، المكانة االجتماعية لممعم
المستقبمية لمينة التدريس(، عداد التربوي لممعمـ، النظرة المستوى االقتصادي لممعمـ، اإل

وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في مقياس االتجاه نحو مينة التدريس المعد ليذا 
 . والمعد مف قبؿ الباحثة الغرض

  طالب الدبلْو العاو الْاحد: -4   
بكمية التربية في البحث الحالي بأنيـ: كوادر بشرية مف  الواحد قصد بطبلب الدبموـ العاـي

خريجي الكميات الجامعية مف غير كميات التربية يطمحوف لمعمؿ في قطاع ميف التربية 
، ويتـ ذلؾ مف خبلؿ التحاقيـ ببرنامج الدبمـو اً والتعميـ العاـ، ويشترط لذلؾ إعدادىـ تربوي

 .في التربية الواحد العاـ
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  اإلطار اليظرٖ:

 ما ّراء املعرف٘: اسرتاتٔجٔات

 ما وراء المعرفة، عدة تعريفات منيا:  ستراتيجياتال
عمميات فيي يعرؼ؟  التدريب الطالب عمى التفكير، ومعرفة ماذا يعرؼ؟ وماذا  -

إنما ىو يدير  ستراتيجياتاالوتنظيـ التفكير، فالطالب عندما يستخدـ ىذه  إلدارةإجرائية 
ستخداـ المناسب ليذه المعرفة مع الوعي الالمعرفة والفيـ وا امتبلؾفي  تفكيره، وتقيده

دراكو ليا كمتعمـ ووعيو الذاتي لعممية  نجاز الميمة ومعرفة الطالب لذاتو وا  والتحكـ في تعمـ وا 
 (0224 شحاتو،) .تعممو

لتحديد مدى  لو والسموكيات التي يقـو بيا المتعمـ بمساعدة المعمـ وتوجييو تااألداء -
دراكو ووعيو باألنشطة والعمميات العقمية والقراءات قبؿ وأثناء وبعد التعّمـ لتذكر  معرفتو وا 
المعمومات وفيميا والتخطيط لذلؾ وحؿ المشكبلت والتحكـ في عمميات التفكير التي يقوـ بيا 

   (0224 ،عبدالوىاب) والتعبير عنيا وتنمية التفكير التأممي.
مجموعة مف اإلجراءات التي يقـو بيا المتعمـ بيدؼ تحقيؽ متطمبات تعّمـ ما وراء  -

المعرفة، وىي: معرفة طبيعة التعّمـ وعممياتو وأغراضو، والوعي باإلجراءات واألنشطة التي 
وبذلؾ  وتوجيييا، تعمموينبغي القياـ بيا لتحقيؽ نتيجة معينة، والتحكـ الذاتي في عممية 

مف خبلؿ استخداـ معارفو ومعتقداتو وعمميات التفكير في  وممسؤولية تعميتحمؿ المتعمـ 
تحويؿ المفاىيـ والحقائؽ إلى معاٍف يمكف استخداميا في حؿ ما يواجو مف مشكبلت. 

 (31 :0221، الشربيني و الطناوي)
مجموعة اإلجراءات التي تيدؼ إلى اكتساب فعاليات ما وراء المعرفة وتشمؿ معرفة  -

طبيعة التعّمـ، وعممياتو وأىدافو والوعي باإلجراءات واألنشطة المتطمبة إلنجاز ميمة محددة. 
 (0221 ،آدـو عبدالحكيـ )
مجموعة مف الخطوات واإلجراءات التي تستخدميا المعممة لتدريب الطالبة عمى  -

التخطيط والمراقبة والتقويـ لعممياتيا أثناء تعمـ ميارات القراءة اإلبداعية، بحيث تستطيع 
، األحمدي) التحكـ في تفكيرىا وتوجييو بيدؼ الوصوؿ إلى حؿ المشكبلت التي تواجييا.

0260) 
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ما  استراتيجياتوعمى الرغـ مف تعدد التعريفات السابقة إال أنيا تتفؽ جميعًا عمى أف 
 :تعني وراء المعرفة

لموصوؿ إلى حؿ مشكمة تعميمية أو  الطبلبمجموعة مف اإلجراءات التي يقوـ بيا  -
 تحقيؽ ىدؼ.

تنمي وتعزز بعض الميارات العقمية العميا، مثؿ )التخطيط، المراقبة والتحكـ،  -
 والتقويـ، الوعي باإلجراءات واألنشطة، والتحكـ الذاتي(.

 وتتحكـ فيو، بما يحقؽ األىداؼ المرجّوة. لطبلباتوجو عممية التفكير لدى  -
 تستخدـ قبؿ وبعد وأثناء العممية التعميمية. -
موجو ومرشد لمعممية دور المعمـ  صبحمحور العممية التربوية وي الطالبتجعؿ  -

 ، مما يتفؽ مع االتجاىات التربوية الحديثة التي تنادي بذلؾ.التعميمية
  (:K.W.L) اسرتاتٔجٔ٘

( في مشروع 1986عاـ )  Ogle( حينما شاركت K.W.L) استراتيجيةبدأت فكرة 
لمتطوير الميني في الكمية الوطنية لمتعميـ بالواليات المتحدة األمريكية، وكاف اليدؼ مف 

أكثر نشاطًا وتفاعبًل في القراءة والكتابة، فظيرت فكرة ىذه  استراتيجياتالمشروع تنفيذ 
 ,Ogle (2009 تنشيط مشاركة تبلميذىـ في الصؼ. لتشجيع المعمميف عمى ستراتيجيةاال

 :منيا عديدة تعريفات ستراتيجيةاال ليذه وتوجد (56
 قبؿ الدرس في موضوع الطبلب تفكير لتنشيط المعمموف يستخدميا جيدة استراتيجية .6
 (Kopp,2010:10). الجديد التعمـ يحدث أف
ثارة والتصنيؼ الذىني، العصؼ تتضمف استراتيجية .0  الموجية، األسئمة، والقراءة وا 

 عف معرفتو يريد ما يكتب ثـ حوؿ الموضوع، معمومات مف يعرفو ما الطالب فييا يحدد حيث
 ) .بصياغتيا قاـ التي لؤلسئمة إجابات يبحث عف النياية وفي الموضوع، ىذا

Perez,2008:21)  
 معمومات مف ما لديو كؿ التمميذ يسجؿ حيث البنائي، التعمـ استراتيجيات إحدى .3

 معمومات، مف المعمـ يطرحو ما في ضوء يحتاجو ما ويسجؿ يقرر ثـ الموضوع، عف سابقة
 ذلؾ يتـ أف ويمكف تعممو، ما عمى التطبيقات أىـ يسجؿ بالفعؿ، ثـ تعممو ما يسجؿ ذلؾ وبعد
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  عطية وصالح، ( ؼ.الموق يتطمبو ما حسب المعمـ ينظميا مجموعات في أو شكؿ فردي في
0221) 

تعّمـ واسعة االستخداـ، تيدؼ إلى تنشيط معرفة الطبلب السابقة، وجعميا  استراتيجية .5
 (016: 0264نقطة ارتكاز، وربطيا بالمعمومات الجديدة التي يتعممونيا. )الرباط، 

 :ما يمي يتضح  K.W.L ستراتيجيةال اإلجرائي والتعريؼ السابقة التعريفات استقراء خبلؿ مف
 ما استراتيجياتمف  وكذلؾ البنائي التعمـ استراتيجيات إحدى ىي K.W.L استراتيجية .6

 .المعرفة وراء
 .معمومات سابقة مف لدييـ مال الطبلب استدعاء عمى االستراتيجية ىذه تعتمد .0
 الموضوع، عف السابقة المعمومات استخراج عمى الطبلب ستراتيجيةاال ىذه تساعد .3

 وتوسيع فيميـ، وتقويـ فيميـ، مراقبة عمى تساعدىـ كما الموضوع، مف وتوضيح الغرض
 (0264الغامدي، (  .الموضوع بعد فيما ىـأفكار 
: 0262 ،عبدالباري)مف ثبلث خطوات حسب ما ذكر  ستراتيجيةتتكوف ىذه اال  .5

366): 
( ويعني ماذا أعرؼ عف Know( مف كممة )Kأواًل: العمود األوؿ ويرمز لو بالحرؼ )

 الموضوع؟ )المعرفة السابقة(.
( ويعني ماذا تعممت عف want( مف كممة )wثانيًا: العمود الثاني ويرمز لو بالحرؼ )

 الموضوع؟ )المعرفة المقصودة(.
( ويعني ماذا تعممت عف Learned( مف كممة )Lثالثًا: العمود الثالث ويرمز لو بالحرؼ )

 لمعرفة المكتسبة(.الموضوع )ا
4. (K) 1. (W) 1. (L) 
 ماذا تعممت؟ .62 ماذا أريد أف أعرؼ؟ .1 ماذا أعرؼ؟ .1

المعرفة  .66
 السابقة

 المعرفة المكتسبة .63 المعرفة المقصودة .60
 (K.W.L) استراتيجية( يوضح مراحؿ 6شكؿ رقـ )

 : K.W.L.H اسرتاتٔجٔ٘
( بموجب دراسة قدميا المركز K.W.L) استراتيجية( تطورت مراحؿ 1995في عاـ )

اإلقميمي الشمالي لمتعميـ في الواليات المتحدة األمريكية، بإضافة عمود رابع يرمز لو بالحرؼ 
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(H( مف الكممة )How( مف السؤاؿ )How I Learn?ويعني كيؼ يمكف أف أتعمـ أكثر )؟ 
 (610: 0262(. )عطية، K.W.L.Hلتصبح )
)ماذا تتضمف  ما وراء المعرفة استراتيجياتمف  K.W.L.H استراتيجيةصبحت وأ
 استراتيجية كيؼ أطبؽ ما تعممت؟(، وىي -ماذا تعممت؟ -ماذا أريد أف أعرؼ؟ -أعرؼ؟

 مكتسبةفيـ ، وتعمؿ عمى تنشيط المعرفة السابقة وتربط بينيا وبيف المعرفة الالتيدؼ إلى 
وتسير وفؽ خطوات مية، متعمـ ىو محور العممية التعميلتحسيف عممية التعمـ حيث إف ال

طبلؽ رغبتو في االستزادة مف  الطالبمنظمة تعتمد عمى استدعاء معارؼ  السابقة وا 
 .المعمومات ثـ الوعي بما تـ تعممو

 (:K.W.L.H) اسرتاتٔجٔ٘ خطْات التدرٓس ّفل

بشكؿ كامؿ، كاف ال بد مف تطبيقيا وفؽ  ستراتيجيةحتى يتـ االستفادة مف مميزات ىذه اال
 خطوات التدريس وفؽممخص لخطوات تدريسية تناسب تحقيؽ الغرض منيا، وفيما يمي 

، الغريبي (0263(، والحارثي، )0225بيموؿ،( كما حددىا، (K.W.L.H) استراتيجية
(0261): 
 ( وخطواتيا في التدريس.K.W.L.H) استراتيجيةب الطبلبتعريؼ  -
 .الطبلب( عمى K.W.L.H) ستراتيجيةمكوف مف أربعة أعمدة العرض مخطط  -
 توزيع المخطط عمييـ.مف ثـ و إلى مجموعات تعّمـ تعاوني  الطبلبتقسيـ  -
 .الطبلبعرض عنواف الدرس واألفكار الرئيسية عمى  -
ف كؿ فكرة مف أفكار الدرس ما يعرفونو ع، بسؤاليـ عالطبلبتنشيط الخبرة السابقة لدى  -

 .يعرفونو ما حوؿ ومناقشتيـ
 (.Kما يعرفونو مف خبرة سابقة، في العمود األوؿ )يقـو الطبلب بتدويف  -
 عف موضوع الدرس وأفكاره الرئيسية. معرفتو عف ماذا يريدوف الطبلبسؤاؿ  -
 في تخطيط أىداؼ لمدرس. الطبلبمساعدة  -
 (.Wصياغة أىداؼ الدرس في شكؿ أسئمة يتـ تدوينيا في العمود الثاني ) -
ضع حموؿ و ؽ تحقيؽ األىداؼ المخطط ليا مسبقًا، و بعض الصعوبات التي قد تعو توقع -

 مناسبة لحميا، وتدوينيا.
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عرض الدرس بواسطة طرؽ التدريس المناسبة )مناقشة وحوار، عصؼ ذىني، تعّمـ  -
تعاوني، مدخؿ قصصي، لعب أدوار، محاضرة( مما يناسب تحقيؽ األىداؼ، واإلجابة عمى 

 اني.أسئمة العمود الث
وسائؿ بصرية أو سمعية أو بصرية مف  استخداـ األنشطة والوسائؿ التعميمية المساعدة -
 ( والتي تسيؿ عرض معمومات الدرس.وغيرىا ، افبلـ تعميمية عروض بوربوينت) سمعيةو 
دويف ىذه ، وتلتحديد إجابات أسئمة العمود الثاني، مف خبلؿ ما تـ دراستو. الطبلبتوجيو -

 حوليا وصياغتيا بأسموب عممي. الطبلب(، ومناقشة Lالعمود الثالث )اإلجابات في 
( مف Lتـ تعّممو، وذلؾ بموازنة ما تـ تدوينو في العمود الثالث ) فيما الطبلبتقويـ  -

(، لتحديد مدى تحقؽ األىداؼ المخطط ليا Wإجابات، مع األسئمة المدونة في العمود الثاني )
 مسبقًا.

 (.W(، والثاني )Kفي العموديف األوؿ ) تصحيح األخطاء السابقة -
 افي كيفية االستفادة مف المعمومات المعطاة في حياتيـ العممية وتدويني الطبلبمناقشة  -

لمبحث  واعطائيـ بعض التكميفات التطبيقية لمبعض الدروس (H)في العمود الرابع 
 .واالستقصاء

 K.W.L.H: اسرتاتٔجٔ٘ تطبٔل أثياء املعله دّر

، 0266الزىراني ) .(44: 0221الجميدي،مف ) ار المعمـ فيما يمي كما يراىا كؿتتحدد أدو 
05): 
 .الجديد  لمتعمـ كمنطمؽ السابقة الطمبة معارؼ تحديد -
 تقسيـ الطبلب إلى مجموعات صغيرة لمعمؿ وفؽ سمات التعمـ التعاوني. -
 . ستراتيجيةاإل مخطط باستخداـ الطمبة معارؼ تنظيـ -
 يعتقدونو كانوا بما تعممو تـ ما مقارنة خبلؿ مف الطمبة لدى البديمة التصورات تصحيح -

 .سابقا 
وتحفيزىـ  الذىني العصؼ أسموبالمحاضرة و و  المناقشة طريؽ عف العممي فضوليـ استثارة -
. 
الطبلب مف  مف ممكف عدد أكبر مشاركة عمى والتأكيد جديدة أفكار طرح عمى تشجيعيـ -

 .خبلؿ المجموعات التعاونية
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    .المنشود لمتعمـ تحقيقيـ مدى رصدو  الطبلب أداء ـيقو ت -
 :K.W.L.H اسرتاتٔجٔ٘ تطبٔل أثياء الطالب دّر

  (04 :0266، الزىراني )وفؽ ىذا النموذج يتحدد فيما يمي:  ف دور الطالبإ
 في وتسجيميا السابقة معرفتو يقرأ عف الموضوع، ويستوعب األفكار المطروحة فيو ليحدد -

 .)الموضوع؟ عف أعرؼ ماذا( األوؿ  الحقؿ
 يريد التي األسئمة يصنؼ األفكار الواردة في الموضوع إلى محاور أساسية وفرعية لتحديد -

   .)أعرؼ؟ أف أريد ماذا(  الثاني الحقؿ في وكتابتيا عنيا اإلجابة
  .يطرح األسئمة التي تمبي حاجاتو المعرفية المبنية عمى معرفتو السابقة -
التفكير المستقؿ في القضايا واألفكار التي يدور حوليا الموضوع كما يتدرب عمى  يمارس -

   .ممارسة التفكير التعاوني مع أفراد المجموعات
ثـ  )تعممت؟ ماذا(الثالث  الحقؿ في الموضوع، وتسجيمو عرض بعد تعممو تـ ما تدويف -

 ويقوـ الثاني الحقؿ في يتعمموه أف يريدوف كاف بما الثالث الحقؿ في تعممو  تـ ما مقارنة
  .الخطأ واألفكار المفاىيـ بتصحيح

يستمر في البناء المعرفي لديو مف خبلؿ توليد أسئمة  ويحاوؿ أفيقرر ما تعممو بالفعؿ  -
  .جديدة

 يصوب ما رسخ في بنائو المعرفي السابؽ مف معمومات وحقائؽ خاطئة -
عف  والبحث الرابع الحقؿ في الموضوع مف ليا إجابة عمى يحصؿ لـ التي األسئمة تسجيؿ -

 .ليا إجابة
 :التفهري الياقدمفَْو 

حاوؿ الكثير مف عمماء النفس والتربية تعريؼ التفكير الناقد، إال أف ىذه التعريفات 
ونظرا الختبلؼ الباحثيف حوؿ  ،مضمونيا استخداماتقد اختمفت في أساليب عرضيا وفي 

مفيـو التفكير الناقد، فقد أقيـ مؤتمر متعمؽ بتعريؼ التفكير الناقد، بالدعوة مف الجمعية 
( وقد توصمت ىيئة خبراء دلفاي عمى مدار عاميف مف البحث APAاألمريكية لعمـ النفس )

إلى تعريؼ شامؿ لمفيـو التفكير الناقد عمى النحو التالي: التفكير الناقد ىو حكـ منظـ ذاتيا 
ييدؼ إلى التفسير والتحميؿ، والتقييـ واالستنتاج، وييتـ بشرح االعتبارات المتعمقة باألدلة 
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)أبو  .س التي يستند إلييا الحكـ الذي تـ التوصؿ إليويوالمقاي والبراىيف، والمفاىيـ، والطرؽ
 (.011: ۳۱۰۲ونوفؿ، ؛جادو

 يمي:ومف بيف تعريفات التفكير الناقد ما  
قدرة الفرد عمى تفسير البيانات واستخبلص النتائج ومعرفة المسممات واالستنباط مف القواعد  -

 ( 66: 0221 ،عواد) العامة وتقويـ الحجج والبراىيف.
تعميمية تستخدـ في بداية وحدة دراسية ونيايتيا، تنسجـ مع عمؿ الدماغ مف  استراتيجية -

طريؽ تحديد المعرفة القبمية لمنص المقروء مف الطمبة، ووضع خطة ألىدافيـ المعرفية 
 (Judy & Goldberg ,2001: 182)  .والتحقؽ مف ىذه األىداؼ

أو الحكـ عمى الحموؿ المقترحة لممشكبلت والقضايا و يتمثؿ في قدرة الفرد عمى التحميؿ  التقييـ -
والتقييـ واالستنتاج واالستقراء لموصوؿ إلى األسباب واتخاذ القرارات المبلئمة لكي يسمؾ 

 ((Joseph,2008: 8 .الطريؽ الصحيح
واالدعاءات، وبيف المعمومات المنقحة ميارة التمييز بيف الفرضيات والتعميمات، و بيف الحقائؽ  -

و غير المنقحة، وىو بذلؾ يعني تكويف عادة االمتناع عف إصدار األحكاـ إال إذا اكتممت 
 األدلة، وعدـ إصدار األحكاـ عمى أساس مف الميؿ الشخصي أو التحيز لوجية نظر بعينيا.

 (312-311 :0224)عزيز، 
 المستوى متدرجة العقمية بعض العمميات عمى تعتمد والنمو، لمتنمية قابمة ميارات مجموعة -

 المعمومات بجمع تبدأ الفرد بيا يشعر قضية أو موضوع لخدمة ةيوموج ومنظمة ىادفة
 (0261)الشبلش،  .المثار الموضوع حوؿ موضوعية بإصدار أحكاـ وتنتيي

ومنطقي الناقد ىو تفكير عقبلني كما اتفقت العديد مف الدراسات عمى أف التفكير 
تأممي وتقويمي فيما يتعمؽ بما يجب قبولو أو رفضو أو ما يجب االعتقاد بو، واتخاذ القرارات و 

 . (Kondakci &Aydin, 2013)( ، Hong &Qing, Ni،   0262المناسبة بشأنو  )
عمى أف التفكير الناقد يمكف األفراد مف ( 001 :0221ويؤكد أبو جادو ونوفؿ )

روح التساؤؿ والبحث وعدـ التسميـ  يغرس وحياتيـ كما أناح في مختمؼ جوانب النج
يؤدي إلى توسيع آفاقيـ المعرفية ويدفعيـ نحو مما بالحقائؽ دوف التحري أو االكتشاؼ 

االنطبلؽ إلى مجاالت عممية أوسع مما يعمؿ عمى إثراء بنيتيـ المعرفية ، ىذا إلى جانب أنو 
تفكير المتشعب، مثؿ حؿ المشكبلت، ال يشجع عمى ممارسة مجموعة مف ميارات التفكير
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، اتخاذ الة، التحميؿ التقييـ، االستنتاجالمقارنة الدقيقة، المناقشة، األص التفكير اإلبداعي،
القرار، كما أنو يدفع األفراد إلى تقديـ تعميبلت صحيحة ومقبولة لمموضوعات المطروحة ويعمؿ 

اعدىـ بة تفكيرىـ وضبطيـ لو مما يسعمى تقميؿ االدعاءات الخاطئة، ويساعدىـ عمى مراق
  عمى اتخاذ القرارات الميمة.

ويبلحظ مف خبلؿ التعريفات السابقة، أنو رغـ اختبلؼ الباحثيف واختبلؼ مناىجيـ 
واىتماماتيـ العممية في تحديد مفيوـ التفكير الناقد، إال أف ىذه التعريفات تتفؽ في معظميا 

االستنتاج، والتمييز بيف الحقائؽ واآلراء، والتفسير، ميارات األساسية لمتفكير الناقد عمى ال
 وتقويـ الحجج، واالستدالؿ.

 :التفهري الياقدمَارات 

مف أشير  Fasion  &Fasion أف تصنيؼ( 05۱: 0221) أبو جادو ونوفؿ يرى
ـ التوصؿ ت الميارات إلى ما ميارات التفكير الناقد، فقد استندا في تحديدىما ليذهلالتصنيفات 
خبراء دلفي  ىيئةحيث توصؿ مؤتمر ( 6110)( عاـ Delphiىيئة دلفي ) ماعتاجإليو في 

الميارات الفرعية التي تندرج ضمف كؿ يارات التفكير الناقد الرئيسية و إلى وضع قائمة تضـ م
الدراسة الحالية ىذا التصنيؼ، وذلؾ لمناسبتو لمجموعة الدراسة تبنت ميارة رئيسية، وقد 

 :وىذه الميارات ىي، تيا الدراسة الحاليةنميارات التفكير الناقد التي تب ولقياسو
 :Analysis Skillأ. ميارة التحميؿ 

 يقصد بالتحميؿ تحديد العبلقات ذات الدالالت المقصودة والفعمية بيف العبارات واألسئمة      
معمومات أو آراء، والمفاىيـ والصفات والصيغ األخرى لمتعبير عف اعتقاد أو حكـ أو تجربة أو 

يميا وتتضمف ميارة التحميؿ ميارات فرعية إذ يعد الخبراء أف فحص اآلراء واكتشاؼ الحجج وتحم
 ضمف ميارات التحميؿ الفرعية.

 : Induction Skillب. ميارة االستقراء 
يقصد بيذه الميارة أف صحة النتائج مرتبطة بصدؽ المقدمات، ومف األمثمة عمى ىذه       

الميارة اإلثباتات العممية والتجارب، وتعد اإلحصاءات االستقرائية استقراًء حتى لو كاف ىذا 
االستقراء مبني عمى تنبؤ أو احتماؿ، كما يتضمف االستقراء الدالالت واألحكاـ التي يصدرىا 

 بعد الرجوع إلى موقؼ أو أحداث. الشخص 
 :Inference Skillج. ميارة االستدالؿ 
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تشير ىذه الميارة إلى ممارسة مجموعة مف العمميات التي تعتمد عمى توليد الحجج       
 واالفتراضات والبحث عف أدلة والتوصؿ إلى نتائج، والتعرؼ إلى االرتباطات والعبلقات السببية. 

 :Deductive Skillد. ميارة االستنتاج 
تشير ىذه الميارة إلى تحديد وتوفير العناصر البلزمة الستخبلص النتائج المنطقية       

لمعبلقات االستداللية المقصودة أو الفعمية مف بيف العبارات أو الصفات أو األسئمة، أو أي 
مف خبلؿ  شكؿ آخر لمتعبير. كما يقصد باالستنتاج القدرة عمى خمؽ أو تكويف جدؿ أو نقاش

خطوات منطقية، وميارات االستنتاج الفرعية ىي: ميارة فحص الدليؿ، وميارة تخميف البدائؿ، 
 ميارة التوصؿ إلى استنتاجات. 

 :Evaluation Skill. ميارة التقييـ ىػ
دراؾ الشخص، حيث        إّف قياس مصداقية العبارات أو أية تعبيرات أخرى، ستصؼ فيـ وا 

وحكمو، واعتقاده، ورأيو، وبالتالي قياس القوة المنطقية لمعبلقات  ستصؼ تجربتو، ووضعو
االستداللية المقصودة أو الفعمية مف بيف العبارات أو الصفات أو األسئمة، أو أي شكؿ آخر 

 لمتعبير. وتشمؿ ميارة التقييـ ميارتيف فرعيتيف ىما، تقييـ االدعاءات، وتقييـ الحجج. 
 :تفهري الياقداألٍنٔ٘ الرتبْٓ٘ ملَارات ال

، Osman( 0221، ودراسة )Gelder( 0224تؤكد دراسات عديدة مثؿ دراسة ) 
، ودراسة  Yang( 0260، ودراسة ) Bukhalter& Shegebaye (2012)ودراسة 
 Kalelioglu & Gulbahar( 0265(، ودراسة )0265(، ودراسة عمر )0260الحربي )

(، ودراسة 0261، ودراسة العتيبي )Forawi( 0261(، ودراسة )0264 ،، دراسة )العقاب
عمى ميارات التفكير  في المرحمة الجامعية يجب أف يركز(، عمى أف التدريس 0261أبو زيد )

ممشكبلت التي تواجييـ في ىذه لالناقد لدى الطبلب كي يتمكنوا مف اختيار أفضؿ الحموؿ 
عطاء تمخيص و  ،بالموضوع المعمومات ذات الصمة المرحمة ولتعميؽ المعرفة لدييـ وتحديد ا 

صدار األحكاـ  لؤلفكار، والتوصؿ إلى االستنتاجات، وتفسير النتائج، وتقويـ االفتراضات، وا 
دارة المواقؼ والتعامؿ مع التكنولوجيا .  والمشاركة في المجتمع وا 

إال أف العديد مف الدراسات أشارت إلى  المعمميفورغـ أىمية ميارات التفكير الناقد لدى  
عطاء األحكاـ، والميارات البلزمة  متدريس بنجاح، لنقص قدرتيـ عمى االستدالؿ و التقييـ وا 

(، كما أشارت ,Joseph 9 :2002وىذه الميارات يمكف إجماليا في ميارات التفكير الناقد )
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ومف ىذه الدراسات  يفمعممال لدىدراسات عديدة إلى تدني مستوى ميارات التفكير الناقد 
، Zhou, Yan, Zhao, Liu, & Xing (2012)، ودراسة  ( 0262) روعز الم دراسة

 .Demirhan & Koklukaya( 0263ودراسة )
( أىمية تدريس ميارات التفكير الناقد في ۰۲۲-۰۲۳، 0۱۰۰) غانـويعرض  

 :المدارس والجامعات في النقاط التالية
 الطالب أكثر دقة وفيما في مجاالت الحياة كافة، ويكوف أكثر قدرة عمى الدفاع عف تجعؿ -6

 .وجية نظره
تدعـ شخصية الطالب، وتعوده االعتماد عمى النقص في اكتساب المعارؼ ونقد اآلراء  -0 

  .بجرأة وثقة السائدة
المطروحة  جوعقبلنية عمى التوجيات والبرامتجعؿ الطالب قادرا عمى الحكـ بموضوعية  -3

 .في المجتمع، وبذلؾ يكوف قادرا عمى المشاركة بفاعمية في الحياة العامة
عمى تحقيؽ قيمة التسامح الفكري والقبوؿ باآلخر، وىذا تساعد عمى إعبلء قيمة العقؿ و  -5 

 .بدوره إلى خمؽ المواطف الواعي الذي ال ينجرؼ بسيولة وراء تيارات ىدامة يؤدي
تقييـ األفكار واالتجاىات التي يتعرض ليا، ومف ثـ يكوف الطالب عمى غربمة و  تساعد -4 

  ى.عمى تبقي اتجاىات معينة ورفض اتجاىات وأفكار أخر  قادرا
إلى أىمية امتبلؾ المعمميف الميارات التفكير الناقد  (310،  0224) ويشير عزيز 

درة المعمميف عمى ممارسة ميذىـ، كما يؤكد عمى العبلقة بيف قتبلبغض النظر عف عمر 
عطاء عممية التعميـ قوه وجودة  التدريس الفعاؿ وامتبلكيـ لميارات التفكير التأممي والناقد وا 

 .تضمف تعميـ الطبلب بصورة مبلئمة وتحسيف نواتج العممية التعميمية التي يقوموف بيا
 المواد الدراسيةيا أثناء تدريس ينضمتينادى أصحاب تعميـ ميارات التفكير الناقد و  

أساليب  واستخداـوذلؾ مف خبلؿ القياـ بممارسات تدريسية معينة مثؿ تييئة البيئة الصفية 
مف خبلؿ المقررات  ىذه الميارات لدى الطبلب تنميتدريسية معينة  استراتيجياتوطرائؽ و 
عا في ، وطبقا ليذا المنظور فإنو يمكف تعميـ أو تنمية عدد مف ميارات التفكير مالدراسية

ري؛ ابراىيـ ؛ فتح اهلل ، )صب الدرس الواحد ويسمى ىذا التوجو التعميـ مف أجؿ التفكير
0261.) 
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معمـ فيي الا سبؽ يتضح أف ميارات التفكير الناقد تمثؿ أىمية بالغة لمطالب مم 
تساعده عمى التقييـ واتخاذ القرار، وحؿ المشكبلت التي تواجيو، وتزيد مف نجاحو ، وتحسيف 

 تطبيؽ عمى القائمة الحالية الدراسة تتبناه الذي المدخؿ ىو وىذا ،و الوظيفي بعد التخرجأدائ
 .الناقد التفكير لتنمية ميارات K.W.L.H  استراتيجية

  Attitude Concept:  مفَْو االجتاِ 

تناولو  ، وقدوالتربويةمف المفاىيـ األساسية في الدراسات النفسية  يعد مفيـو االتجاه 
، واختمؼ العمماء حوؿ تحديد مفيـو االتجاىات ، ويعود ذلؾ إلى منذ فترة طويمة الباحثوف

 :ما يمي، ومف ىذه التعريفات تبايف وجيات النظر لدى الباحثيف
معينة، وتتضمف  استعداد مكتسب ثابت نسبيًا يحدد شعور الفرد وسموكو نحو موضوعات -

 (660-666: 6111)راجح ،  . حكمًا عمييا بالقبوؿ أو الرفض
 ، أشخاص نحو السالبة أو الموجبة لبلستجابة متعمـ عصبي عقمي وتييؤ نفسي استعداد -
، زىراف  (ة.االستجاب ىذه تثير التي البيئة في رموز أو مواقؼ، أو موضوعات، أو ،أشياء أو

6111 :655) 
استعداد نفسي تظير محصمتو في وجية نظر الشخص حوؿ موضوع مف الموضوعات  -

سواء كاف اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا أو حوؿ قيمة مف القيـ ، كالقيمة الدينية ، أو 
عدـ الجمالية ، أو النظرية أو االجتماعية ، ويعبر عف ىذا االتجاه تعبيرًا لفظيًا بالموافقة أو 

، ويمكف قياس االتجاه بإعطاء درجة لمموافقة أو المعارضة أو و ، أو المحايدةالموافقة عمي
 (542: 6114 أبو النيؿ، (ة.المحايد

 والمقصود معيف جدلي بموضوع تتعمؽ التي الرفض أواستجابات القبوؿ  مجموعة  -
 (660:  6110صالح ،  ) المناقشة. يقبؿ اجتماعي موضوع الجدلي بالموضوع

مف استجابات القبوؿ أو الرفض التي تتعمؽ بموضوع معيف أو موقؼ ما يقبؿ  مجموعة -
 (021:   6112المناقشة. )منسي 

األفراد نحو موضوع  استجاباتومف خبلؿ ىذه التعريفات يتبيف أف االتجاىات ىي مجموع 
 . بالقبوؿ أو الرفض معيف
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 : التدرٓس مَي٘ حنْ االجتاِ مفَْو 
المدرس  إعداد تطوير في تسيـ التدريس مينة نحو اإلنجابية الشؾ أف االتجاىات

 بعممية التدريس لبلرتقاء لؾوذ التعميمية العممية في الفعالة المساىمة مف الذي يمكنو بالقدر
. 

كبير باتجاىو  كبيرة، فعطاء المعمـ يرتبط إلى حدويحتؿ االتجاه نحو مينة التدريس مكانة 
نحو مينة التدريس، وحيث أف االتجاه يعتبر مف العوامؿ المكتسبة فإف لمرحمة اإلعداد دور 

 كبير في عممية إكساب الطالب المعمـ سموؾ إيجابي نحو مينة التدريس.
 كما يمي: الباحثيف بتحديد مفيـو االتجاه نحو مينة التدريسمف ـ العديد توقد أى

قبوؿ الطالب المعمـ أو رفضو لبعض المواقؼ التدريسية والحياتية المتعمقة بمينة  -
 (0264، العمودي) التدريس.

استعداد ينبع مف داخؿ الفرد نتيجة معطيات وخبرات سابقة تقوده إلى االستجابة بالقبوؿ   -
 (۳۱۰۱، الجوىري) .االتجاه نحو المينة أو الرفض تجاه عبارات المقياس

جداني بالقبوؿ أو الرفض بقاء عمى أفكار المعمـ ومعتقداتو نحو مينة التدريس شعور و  -
 (۳۱۰۲، الشايب)والتي تؤدي بو إلى االستعداد لمسموؾ بطريقة إيجابية أو سمبية. 

اسػتجابات القبوؿ أو الرفض نحو التدريس كمينة، فاتجاه المعمـ نحو مينة  مجموعة -
التػدريس يتػضمف استجاباتو نحو التدريس كمينة، و ىؿ ىو متقبؿ ليا أـ يرى أنيػا مينػة 

 (5-3: 6112مفروضػة عميو، وأنيا مينة مثؿ سائر الميف األخرى. )حبيب، 

 طالب املعله:أٍنٔ٘ تينٔ٘ االجتاِ حنْ مَي٘ التدرٓس لل

أف كممة السر لنجاح المعمـ في عممو ىي اتجاىاتو  بيف التربوييف ثمة اتفاؽ
اإليجابية نحو مينتو، ألف ىذه االتجاىات ىي القاعدة التي ينبني عمييا معظـ النشاطات 
التربوية. كما أف االتجاىات نحو مينتو التدريسية ىي مفتاح التنبؤ بنموذج الجو االجتماعي 

االتجاىات اإليجابية ىي ركيزة معظـ الذي سوؼ يؤكده المعمـ في حجرة الدراسة، وأف 
  .النشاطات التربوية. وترتبط اتجاىات المعمـ نحو مادتو بإعداده األكاديمي
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أنو إذا كنَّا نسعى في األبناء إلى بنائيـ مف  (6110وبيذا الصدد يرى المقاني )
الداخمي تكويف الداخؿ، فإننا أيضًا بحاجٍة إلى بناء المعّمـ مف الداخؿ، بحيث يكوف ذلؾ البناء 

 ( 04: 6110نحو العمؿ المدرسي. )المقاني،اتجاه إيجابي

 الدراسات السابك٘:

ىدفت إلى استقصاء فعالية برنامج تدريبي ما وراء والتي  (۳۱۱۲دراسة العدواف والغزو ) -
الكشؼ عما إذا كاف ىذا  فيالمعرفي عمى تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طمبة الجامعة، و 

األثر مختمؼ باختبلؼ جنس الطالب، ومستواه الدراسي، والكمية التي ينتمي ليا في الجامعة، 
وطالبة مف مستوى البكالوريوس تـ توزيعيـ عشوائية  ( طالباً ۲۳وتكونت عينة الدراسة مف )
تدريبي تضمف ـ بناء برنامج توضابطة، ولتحقيؽ أغراض الدراسة  عمى مجموعتيف: تجريبية

تـ التدريب فييا عمى ميارات ما وراء المعرفة الثبلثة )التخطيط، والمراقبة،  اً ( موقف۰۲)
متفكير الناقد بعد ل (Watson- Glaserوالتقويـ(، واستخدـ في ىذه الدراسة اختبار )

مبرنامج لالتحقؽ مف صدقة وثباتو. وأشارت نتائج تحميؿ التبايف المصاحب إلى وجود أثر 
  التجريبية.دريبي في تطوير التفكير الناقد لدى عينة الدراسة ولصالح المجموعة الت
ما  استراتيجياتستراتيجيتيف مف اىدفت إلى معرفة مدى فعالية  التي( 0221سعيد ) دراسة -

في تنمية كؿ مف التحصيؿ الدراسي والتفكير الناقد  PQ4Rو  KWLوراء المعرفة ىما 
، واتبع الباحث غة العربية في المرحمة اإلعداديةوتغيير االتجاه في فرع  النحو مف فروع الم

( طالبا، تـ تقسيميـ 12، وتـ التطبيؽ عمى عينة مكونة مف )في دراستو المنيج التجريبي
 استراتيجية، درست إحداىما باستخداـ افيتتجريب افساوي إلى ثبلث مجموعات ، مجموعتبالت
.PQ4R  استراتيجيةوالثانية باستخداـ KWL التي كانت المجموعة الضابطةفالثالثة ، أما 

ميارات التفكير الناقد في لفي قائمة تمثمت أدوات الدراسة و  درست بالطريقة التقميدية ،
، ومقياس اتجاه ار التفكير الناقدبالتحصيؿ ، واختتطبيقات القواعد النحوية ، واختبار لقياس 

تفوؽ  ،ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة .التبلميذ نحو المادة ، ودليؿ المعمـ
في تنمية كؿ مف التحصيؿ الدراسي ، والتفكير  PQ4R استراتيجيةعمى  KWL استراتيجية

 .رع النحوالناقد ، واالتجاه نحو مادة المغة العربية ف
وراء  أثر استخداـ استراتيجية تدريس ماىدفت إلى استقصاء التي  (0221) دراسة العمواف -

 ةفكير الناقد لدييـ، مقارنة بطريقة في تحصيؿ طمبة الجامعة وتنمية ميارات التالمعرف
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( طالبًا وطالبة مف طمبة مساؽ النمو 602تكونت عينة الدراسة مف )و  ،التدريس التقميدية
حداىما إاختيرت يف بف طبلؿ، موزعيف عمى شعبتيف، الحس المعرفي عند األطفاؿ في جامعة

وقد درست المجموعة  ،عشوائيًا لتكوف مجموعة تجريبية واألخرى لتكوف مجموعة ضابطة
ة، د األطفاؿ باستخداـ استراتيجية تدريس ما وراء المعرفالتجريبية مساؽ النمو المعرفي عن

ية المساؽ نفسو. وقد خضعت كمتا في حيف درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقميد
عداد الباحث إمف جمسير لمتفكير الناقد واختبار التحصيؿ  –المجموعتيف إلى اختبار واطسف 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف و ، قبؿ إجراء الدراسة وبعدىا
التدريس ولصالح  المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار البعدي تعزى لطريقة
 .المجموعة التجريبية في كؿ مف التحصيؿ، وتنمية ميارات التفكير الناقد

فت إلى معرفة تأثير استراتيجيات التفكير فوؽ دىالتي  ( Kelly& Irene 0262) دراسة -
ب جامعيف في جامعة بلط اقد، وتكونت عينة الدراسة مف عشرالمعرفي عمى التفكير الن

ارىـ في بتـ اخت ومف ثـونج في الصيف، خمسة أدائيـ عالي، وخمسة أدائيـ متدني، كىون
 اختبلؼالدراسة  فكانت نتيجة، باستخداـ طريقة التفكير بصوت عاؿست مياـ تفكيرية 

المجموعتيف في األداء حيث تفوؽ الطمبة أصحاب األداء العالي في ميارات التفكير الناقد 
 ينظموفيف دالمفكريف الناقديف الجي أفأظيرت النتائج كما ، عمى أصحاب األداء المنخفض

 .ة ما وراء المعرفيةريأكثر إلى النشاطات التفكي
 في اكتساب K.W.L( التي ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية 0260عراـ )دراسة  -

يج وقد طبقت الباحثة المن طبلب الصؼ السابع األساسي،المفاىيـ وميارات التفكير لدى 
 ( طالبة مف الصؼ السابع، وقسمت11التجريبي حيث طبقت الدراسة عمى عينة قصدية مف )

( طالبة، وتـ 51( طالبة، وضابطة )51)تتكوف مف العينة إلى مجموعتيف تجريبية  فييا
وأسفرت نتائج إعداد قائمة بالمفاىيـ العممية وقائمة بميارات التفكير الناقد، ودليؿ المعمـ، 

لصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخداـ  التفكير الناقدالدراسة عف وجود فروؽ في 
 . K.W.Lاستراتيجية

 لمراقبة (K.W.L.H) فاعمية استخداـ نموذج( التي ىدفت إلى 0263دراسة الحارثي ) -
تكونت ، و التحضيريةتنمية االتجاه الميني لدى طبلب السنة ومدى تأثيره في النمو المعرفي 
عمى ضابطة وتجريبية، وطبؽ الباحث  :عمى مجموعتيف ( طالب موزعيف322العينة مف )
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في مفاىيـ  (K.W.L.H)  نموذجمقياس النضج الميني قبؿ وبعد التجربة باستخداـ العينة 
، وتوصمت النتائج إلى وجود فروؽ دالة احصائية بيف متوسطات التربية وعمـ النفس

التجريبية والضابطة في االختبار البعدي في النضج الميني لصالح المجموعة المجموعتيف 
 .K.W.L.H) ) نموذجالتجريبية التي استخدمت 

ما  استراتيجيةإلى التعرؼ عمى أثر استخداـ  التي ىدفت (0263دراسة )مجالي؛ الذنيبات،  -
امعية المتوسطة في مواد كميات الجالوراء المعرفة في تحصيؿ وتنمية التفكير الناقد لدى طمبة 

، التقميديةالمتطمبات اإلجبارية في المغة العربية والثقافة اإلسبلمية، مقارنة بأثر الطريقة 
وطالبة مف طمبة كمية الكرؾ الجامعية في جامعة البمقاء  ( طالباً 12شممت عينة الدراسة )

التطبيقية، موزعيف عمى شعبتيف، شعبة تجريبية، وأخرى ضابطة ودرست الشعبة التجريبية 
درست الشعبة الضابطة بالطريقة االعتيادية، ثـ بينما ما وراء المعرفة،  استراتيجيةباستخداـ 

ار بطبؽ الباحثاف اختكما الباحثاف،  أعدهصيمي تـ قياس تحصيؿ الطمبة بواسطة اختبار تح
إحصائية ، وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة لقياس ميارات التفكير الناقد جميسر( -)واطسف 
  .عمى مقياس التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية ببيف الطبل

 استراتيجيات( لمكشؼ عف أثر استخداـ برنامج قائـ عمى استخداـ 0264دراسة الغامدي ) -
ب جامعة الممؾ عبد بلما وراء المعرفة عمى تنمية ميارات التفكير الناقد لدى عينة مف ط

ما وراء المعرفة التي يتـ  استراتيجياتض عالعزيز، ومعرفة مستويات التفكير الناقد وي
مف  اً ( طالب15ريس لدى عينة الدراسة، وقد تكونت عينة البحث مف )استخداميا في التد

الباحث اختبار واطسوف وجميسر لمتفكير  فييا طبؽبموـ العاـ الواحد في التربية، و د بلبط
داللة إحصائية بيف  وقد توصؿ الباحث إلى عدـ وجود فروؽ ذات ،(الصورة المختصرة)الناقد 

( في التطبيؽ القبمي، وكذلؾ توصؿ الباحث إلى وجود المجموعتيف )التجريبية و الضابطة
البعدي لصالح فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية، والضابطة في التطبيؽ 

وجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التطبيقيف القبمي والبعدي و ، المجموعة التجريبية
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي، وعدـ وجود

 .دي، والتتبعي لممجموعة التجريبيةالتطبيقيف البع
فاعمية استخداـ برنامج تدريبي قائـ عمى  قياسإلى  تىدف (0261محمد )و دراسة بخيت  -

ة لطبلب الدبموـ يفي تنمية ميارات التدريس والمسئولية االجتماع  K.W.L.H استراتيجية
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 الرئيسية التدريسية الميارات تضمنت مبلحظة بطاقةستخداـ ا تـىذا  العامة ولتحقيؽ 
عينة  تكونتولية االجتماعية، و ؤ لممس مقياسو  ،المعمـ بالدبمـو العاـ لمطالب البلزمة والفرعية

تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف  وطالبة بالدبمـو العامة لمعاـ الجامعي ( طالباً 12الدراسة مف )
 والتي التجريبية كمجموعة إحداىماوطالبة،  طالباً ) 32) مف مجموعة كؿئيتيف تتكوف عشوا

والثانية   K.W.L.H استراتيجيةعمى  القائـ البرنامج خبلؿ مف التدريس ليا وتدريبيا تـ
 اً ( أسبوع61التجربة ) استغرقت وقد. تـ التدريس ليا بالطرؽ التقميدية ضابطة مجموعة

 إلييا التوصؿ تـ التي النتائج أىـ ومف ،عمى مدار العاـفصميف الدراسييف الموزعيف عمى 
تحسف أدائيـ  في التجريبية المجموعة طبلب لصالح إحصائية داللة ذات فروؽ وجود

، وأوصت الدراسة بضرورة االىتماـ باإلعداد التربوي لمطالب المعمـ في لمميارات التدريسية
 .برامج الدبموـ العاـ

التفكير ما  استراتيجيات( التي ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ بعض 0261) دراسة الشبلش -
وراء المعرفي في مستوى التفكير الناقد والثقة بالنفس لدى طبلب الجامعة، حيث تـ تطبيؽ 

( طالبا مف طبلب المستوى الثاني بقسـ عمـ النفس 52عمى عينة مكونة مف ) ستراتيجياتاال
( ضابطة، ولتحقيؽ ىذا ۳۱)( تجريبية و۳۱عتيف، بواقع )مجمو  بجامعة شقراء وذلؾ ضمف

اليدؼ استخدـ الباحث المنيج التجريبي ذو المجموعتيف التجريبية والضابطة بعد أف كافأ بيف 
ومقياس ، کبلسير( لمتفكير الناقد المترجـ -اختبار )واطسف الباحث  استخدـالمجموعتيف ، و 

  عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى النتائج عداد الباحث،  وأشارتإالثقة بالنفس مف 
 لصالح وذلؾ بالنفس، والثقة الناقد في التفكير المجموعتيف التجريبية والضابطة  بيف

 .التجريبية المجموعة
 تنمية في ما وراء المعرفة استراتيجيات اعتماد إلى ىدفت ( والتي0261دراسة محمد ) -

 ستراتيجياتاال تطبيؽ تـ حيث األولى، المرحمة االطفاؿ رياض قسـ طالبات لدى الناقد التفكير
 العاـ لممرحمة النفس عمـ مادة في لمبنات التربية كمية في االطفاؿ رياض قسـ طالبات عمى

 وبواقع مجموعتيف، ضمف طالبة (42مف ) مكونة عينة عمى حاضراتمال ضمف األولى
 الباحثة وقد اعتمدت ضابطة، طالبة لممجموعة (04و) تجريبيةال طالبة لممجموعة'(04)

 بيف كافأت أف بعد بحثيا في والضابطة التجريبية المجموعتيف ذو التجريبي المنيج
 واطسف( باختبار الباحثة وقد استعانت ،ما وراء المعرفة استراتيجيات تطبيؽ قبؿ المجموعتيف
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 المجموعة احصائية لصالح داللة ذات فروؽ وجود الى النتائج وأشارت ،)كبلسير –
 لدى الناقد التفكير تنمية في المعرفة ما وراء استراتيجيات فاعمية عمى وىذا يدؿ التجريبية،

 .التجريبية المجموعة طالبات
في تنمية  K.W.L استراتيجيةىدفت إلى معرفة أثر استخداـ التي  (0261الفايز )دراسة  -
يارات التفكير الناقد والتحصيؿ الدراسي في الكسور واألعداد الكسرية لدي طمبة الصؼ م

اعتمدت الباحثة أسموب المنيج  لدولية في األردف،االرابع األساسي في مدارس وكالة الغوث 
الصؼ الرابع، وبعد التحقؽ مف تكافؤ الشعبتيف تـ  يف فيالتجريبي، وتـ اختيار شعبت وشب

 KWL استراتيجياتمجموعة تجريبية درست موضوعات المناىج باستخداـ تعيف إحداىما 
حيث مثمت  التقميديةالتدريس  استراتيجيةموضوعات ذاتيا باستخداـ الدرست  واألخرى

، بينما بمغ عدد ( طالباً 01المجموعة الضابطة )ببمغ عدد الطبلب و  ،لمجموعة الضابطةا
ف ثـ تـ تطبيؽ اختبار التفكير الناقد واختبار ( طالبا. وم01الطبلب لممجموعة التجريبية )

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في  عف ، وأسفرت النتائجالتحصيؿ عمى مجموعتي الدراسة
 ىلتفكير الناقد لدي طبلب المجموعة التجريبية مقارنة بطبلب المجموعة الضابطة تعز اميارات 

 .K.W.L استراتيجيةالستخداـ 

 السابك٘: التعلٔل علٕ الدراسات

تنمية التفكير الناقد في ما وراء المعرفة  استراتيجيات أىمية السابقة أكدت جميع الدراسات -
 .بصفة خاصة  K.W.Lبصفة عامة واستراتيجية 

ما وراء المعرفة في تنمية ميارات التفكير الناقد  استراتيجيات تمف الدراسات التي استخدوم -
 ,Kelly)(، 0221(، )العدواف والغزو، 0221لدى طبلب الجامعة، دراسة كؿ مف: )العمواف، 

Ku& Irene,2010) ،محمد، 0264(، )الغامدي، 0263، )المجالي، الذنبيات( ،)
 K.W.L.H استراتيجيةأو  K.W.L استراتيجية(، كما استخدمت 0261(، )الشبلش، 0261
ما وراء المعرفة في تنمية التفكير الناقد في المراحؿ التعميمية  استراتيجياتكأحد  المعدلة

 .(0261(، )الفايز، 0260(، )عراـ، 0221،ختمفة كما في دراسة كؿ مف: )سعيدالم
أىمية تقديـ ( 0261محمد، و دراسة )بخيت و (، 0263دراسة كؿ مف: )الحارثي،  أكدت-

 حديثة استراتيجياتواستخداـ  الدراسية بكمية التربية مف البرامج، وتطوير المقررات المزيد
 .  (K.W.L.H) استراتيجيةباستخداـ  التدريس مياراتلتنمية النضج الميني و 
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 تـ والتي K.W.L ستراتيجيةال اليامة خطواتال مف مجموعة الدراسات ىذه قدمت -
الفروؽ الفردية والقياس النفسي  مقرر لتدريس اإلجرائية الخطوات تحديد في منيا الستفادةا

  واالتجاه نحو المينة. التفكير الناقد ميارات لتنمية
 تطويرو  النظري اإلطار حيث مف راستيادتطوير  في السابقة الدراسات مف الباحثة فادتستأ -

 .التجريبي شبو المنيج واستخداـ ،المشكمة وبمورة البحث، أدوات
  البحح: فرّض

 في ضوء أسئمة البحث وأىدافو ونتائج الدراسات السابقة تـ صياغة الفروض التالية:
عينة بيف متوسطي درجات ( α ≤ 2.26عند مستوى ) إحصائية لةال دذات ؽ ووجد فر ت -1

( في القياسيف القبمي والبعدي لميارات H.K W. L) استراتيجيةالتي درست باستخداـ البحث 
 التفكير الناقد.

متوسطي درجات  بيف( α ≤ 2.26عند مستوى ) إحصائية لةال دذات ؽ وفر  توجد -0
( في القياسيف القبمي والبعدي H.K.W.Lالمجموعة  التي درست باستخداـ استراتيجية )

  .االتجاه نحو المينة لمكونات

 خطْات ّإجراءات البحح :

قصدية المف مجتمع الدراسة بالطريقة  دبموـ العاـ الواحد طبلباختيار  تـ  عٔي٘ البحح:
واستخدمت عينة  ،الفروؽ الفردية والقياس النفسي حيث تقوـ الباحثة بالتدريس لمقرر

لمتحقؽ مف صدؽ وثبات األدوات المستخدمة، كما  وطالبة اً ( طالب52استطبلعية تكونت مف )
 .وطالبة اً ( طالب54تتكوف مف ) ساسية أاختيرت عينة 

   :البحح ميَج
 استراتيجية التجريبي لقياس أثر استخداـ شبو المنيج الدراسة ىذه استخدمت

K.W.L.H  التفكير الناقد واالتجاه نحو في تنمية  الفروؽ الفردية والقياس النفسيفي مقرر
 .دبمـو العاـ الواحد طبلبلدى  مينة التدريس
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 إجراءات البحح:

 :K.W.L.Hاسرتاتٔجٔ٘ باستخداو العلنٔ٘ املادٗ إعداد -0
 استراتيجية استخداـ  بموضوع الصمة ذات واألدبيات السابقة الدراسات الباحثة راجعت

K.W.L.H ، الدراسة، وأدوات النظري اإلطار إعداد في منيا واإلفادة تحميميا بغرض وذلؾ 
 )الفروؽ الفردية والقياس النفسي) مقرر محتوى تحميؿ وتـ في إثبات الفروض، وتوظيفيا
 وتوزيع تقويمو، البلزمة وأدوات ووسائمو أىدافو درس لكؿ يكوف بحيث محتواه وتنظيـ
 K.W.L.H ستراتيجيةال وفقاً  خاصة جداوؿ إعداد وتـ، المحاضرات مواعيد عمى الدروس
ممقرر تـ ل لتدريس مف األعداد االنتياء وبعد الدروس، تناوؿ في والباحثة لمطالب دليبلً  لتكوف
 :التالية وفقًا لمخطوات  أسابيع ةامتد لتسع والتي K.W.L.H  استراتيجية تطبيؽ

 عمى )الدراسة، ومقياس االتجاه نحو التفكير الناقدمقياس (الدراسة  ألداتي القبمي التطبيؽ -
 .عينةال
لموضوعات  الفروؽ الفردية والقياس النفسيمادة ل K.W.L.H ستراتيجيةال التدريس وفقاً  -
 -مفاىيـ القياس والتقييـ والتقويـ -االبتكار -الذكاء -ومظاىرىا قوانينياالفروؽ الفردية )

 وكيفية بناء االختبار التحصيمي( ومعاييرىا االختبارات النفسية تعريفيا وشروط االختبار الجيد
  )مقياس التفكير الناقد ، ومقياس االتجاه نحو الدراسة ( الدراسة ألداتي البعدي التطبيؽ -

 .فروض الدراسة صحة لمتحقؽ مف وذلؾ البحثعينة  عمى
 أدّات البحـح:

 California Critical(9111اختبار نالٔفْرىٔا للتفهري الياقد ) -0
Thinking Skills Test (CCTST), 2000):) 

 ميارات لقياس كاليفورنيا اختبار استخداـ عمى ىدفيا تحقيؽ في الدراسة ىذه اعتمدت     
 ىذا يعد حيث California Critical Thinking Skills Test "CCTST التفكير الناقد

 والمغة األكاديمي، لمنشر كاليفورنيا مؤسسة عف صدرت التي اليامة مف االختبارات االختبار
 الذي الناقد التفكير تعريؼ عمى االختبار ىذا اعتمد وقد المغة اإلنجميزية ىي لبلختبار األصمية
 معد االختبار وىذا (،6112عاـ ) ( Delphi ) الفمسفة األمريكية جمعية خبراء إليو توصؿ
 وىو .االستقراء االستنتاج، االستدالؿ، التحميؿ، التقويـ، :التالية الناقد التفكير ميارات لقياس
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 عاـ الثاني )ب( (، والنموذج6112)أ( عاـ ) النموذج أوليا صدر نماذج، ثبلثة عمى
 تعتمد عميو الدراسة. الذي ( وىو0222اـ ))ج( ع الثالث (، والنموذج6110)

( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد، وكؿ 35يتكوف اختبار كاليفورنيا مف )  تصحٔح االختبار:
فقرة ليا بدائؿ أربعة، وبعض الفقرات ليا بدائؿ خمسة، بواقع عبلمة واحدة لكؿ إجابة 

 –الكمية لبلختبار مف )صفر صحيحة، ودرجة صفر لئلجابة الخاطئة، وبذلؾ تراوحت العبلمة
 ( درجة.35

ومراجعتو  (0222) كاليفورنيا لمتفكير الناقد اختبارة الباحث ترجمت  :هنل  لالختبارصدم احمل
 ليذا ةالباحث تاستخدم وقد المصرية، البيئة مع بما يتناسب اوتعديميمع النسخة االصمية 

 (1عدد ) عمى الجديدة بصورتو الناقد التفكير عرض اختبار ـث ومف المحكميف؛ صدؽ الغرض
قد و  ،ومتخصص لغة والمناىج وطرؽ التدريس النفس عمـ في المتخصصيف مف المحكميف

والتي  ،لمبيئة المصرية مناسبتيامدى و  المستخدمة والمصطمحات المغة بخصوص آرائيـ أبدوا
بالغموض  تتسمأالتعديبلت عمى الصياغة المغوية لبعض الفقرات التي  بموجبيا تـ إجراء

 آلراء وفقاً  األلفاظ بعض عدلتو  األسئمة بعض صياغة كما أعيدتلتبلئـ البيئة المصرية 
لبلختبار، وتـ الحفاظ عمى  المعدلة بالصورة تخؿ وال بسيطة التغييرات حيث كانت المحكميف،

 الناقد.( فقرة موزعة عمى الميارات الخمس لمتفكير 35عدد فقرات االختبار المكونة مف )
بلختبار ل االتساؽ الداخميقامت الباحثة بحساب  :ننؤشر للصدم االتسام الداخلٕ لالختبار

باستخداـ معامؿ االرتباط بيف الفقرة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو بعد حذؼ درجة 
 ( يوضح ذلؾ.0الفقرة مف البعد الذي تنتمي إليو والجدوؿ رقـ )
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 ( يعايالث ارتباط يفزداث انًمياس بانبعذ انذي تنتًي إنيو بعذ حذف درخت انفمزة ين انبعذ2خذًل )

 يعايم االرتباط انبعذ و يعايم االرتباط انبعذ و يعايم االرتباط انبعذ و

3 

م
هي
ح

نت
 ا
رة

يا
ي

 

.641** 1 

ل
ال
تذ

س
ال
 ا
رة

يا
ي

 

.454** 

ة 
ار

ي
ي

ج
تا

تن
س

ال
ا

 

8 .658** 
5 .424** 4 .397* 14 .622** 

6 .756** 9 .597** 15 .528** 

11 .637** 11 .418** 23 .618** 

13 .528** 12 .519** 
يى

مي
نت
 ا
رة

يا
ي

 
2 .812** 

18 .411** 21 .575** 7 .533** 

22 

ء
زا

تم
س

ال
 ا
رة

يا
ي

 

.731** 21 .418** 16 .580** 

24 .626** 26 .534** 17 .558** 

31 .513** 27 .546** 19 .571** 

32 .551** 28 .614** 25 .554** 

33 .622** 29 .501** 

34 .683** 31 .453** 

 1011** دال عنذ يستٌٍ 

،  كما تـ 2,26يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط دالة عند 
حساب معامبلت ارتباط بيف الميارات الفرعية والدرجة الكمية لبلختبار بعد حذؼ درجة البعد ، 

 (. 3وكانت قيـ معامبلت االرتباط كما موضح بجدوؿ )
 ( يعايم االرتباط بين األبعاد ًانذرخت انكهيت نالختبار بعذ حذف درخت انبعذ3خذًل )

 انًيارة
ييارة 

 انتحهيم

 ييارة

 االستمزاء

ييارة 

 االستنتاج

ييارة 

 االستذالل

ييارة 

 انتمييى

يعايم 

 االرتباط
.742** .834** .778** .866** .716** 

، وىذا يعني 2,26ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط دالة عند 
  تحقؽ صدؽ االتساؽ الداخمي الختبار التفكير الناقد.  

 تـ التحقؽ مف ثبات االختبار باستخداـ الطرؽ التالية:   املعدل٘:ثبات االختبار بصْرتُ 

( طالبًا 52)وتشمؿ عمى العينة االستطبلعية  عيفطريقة اإلعادة بفترة زمنية قدرىا أسبو  -أ
الجدوؿ و  ،(2,13باستخداـ معامؿ االرتباط لبيرسوف وبمغ قيمتو ) الثباتوتـ حساب وطالبة ، 

 ككؿ.  الختبارعمى اعمي كؿ بعد مف أبعاده و االختبار يوضح ثبات  (6رقـ )
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إعادة طزيمت ب (2111) انثباث نًياراث اختبار كانيفٌرنيا نهتفكيز اننالذ يعايالث ( ليى1رلى ) خذًل

 انتطبيك

رلى 

 انًيارة
عذد  انًيارة

 انفمزاث

يعايم 

 انثباث
 78. 6 ييارة انتحهيم 1

 81. 6 ييارة االستمزاء 2

 85. 4 االستنتاج ييارة 3

 79. 12 ييارة االستذالل 4

 80. 6 ييارة انتمييى 5

 83. 34 انذرخت انكهيت

تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ ألفا كرونباخ  طريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية: -ب
ة النصفية ئ(، والتجز 2,114والتجزئة النصفية لبلختبار ككؿ حيث بمغت قيمة معامؿ ألفا )

(، كما 2,121( وباستخداـ معادلة التصحيح لسبيرماف بمغت قيمة معامؿ الثبات )2,111)
 ( وىي قيـ مرتفعة تدؿ عمى ثبات االختبار.2,111بمغت قيمة معامؿ الثبات بطريقة جتماف )

 تـ إعداد المقياس عمى النحو التالي:  مكٔاس االجتاِ حنْ املَي٘:

في التربية  دبمـو العاـ الواحدييدؼ المقياس إلى قياس اتجاه طالب   اهلدف مً املكٔاس:
ألجنبية التي عمى بعض الدراسات العربية وا باالطبلعلذلؾ قامت الباحثة  ؛نحو مينة التدريس

االتجاه نحو مينة التدريس لبلستفادة منيا في إعداد المقياس وتحديد ياس ناء مقبب اىتمت
)أىمية  :الدراسات السابقة والمقاييس تـ تحديد أبعاد المقياس وىي، وبمراجعة تمؾ هأبعاد

مينة التدريس، المكانة االجتماعية لممعمـ، المستوى االقتصادي لممعمـ، االعداد التربوي 
 لممعمـ، النظرة المستقبمية لمينة التدريس(.

ما  واستخدمت الباحثة أماـ كؿ عبارة خمس استجابات يختار منيا  الطالب المعمـ
غير موافؽ  -غير موافؽ  -غير متأكد -موافؽ -يتناسب مع اتجاىو وىي )موافؽ بشدة 

المقياس  ضـو ، سمبية بصورة وبعضيا إيجابية، بصورة اتار العب بعض صياغة بشدة(. وتـ
 ( عبارة موزعة عمى األبعاد الخمسة.04في صورتو األولية )

في مجاؿ طرؽ التدريس وعمـ محكميف مف ال (1)عمى  ياسعرض المق :صدم املكٔاس
ألىدافو ومدى  طبقاً  المحتوي لؤلبعاد وفقرات المقياس النفس التربوي إلبداء الرأي حوؿ صدؽ

 .تعديؿالراء وتوجيات السادة المحكميف تـ آتغطية الفقرات لمجوانب المراد قياسيا، وفي ضوء 
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معامؿ االرتباط بيف قامت الباحثة بحساب   :ننؤشر للصدم االتسام الداخلٕ للنكٔاس
 ( يوضح ذلؾ.5الفقرة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو والجدوؿ رقـ )

 ( يعايالث ارتباط يفزداث يمياس االتداه نحٌ يينت انتذريس بانبعذ انذي تنتًي إنيو4) ىلر خذًل
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س
نً

 ا
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ظ
نن
ا

 

.664** 

.733** .506** .482** .887** .779** 

.554** .499** .505** .960** .872** 

.882** .745** .420** .889** .902** 

.849** .764** .658** .214 .737** 

يتضح مف الجدوؿ أف ىناؾ ارتباط بيف العبارات والبعد الذي تنتمي إليو داؿ عند 
( عبارة، وتـ 05ولذا تـ حذفيا واصبح المقياس يتكوف مف ) (05)ماعدا العبارة رقـ  2,26
 ( يوضح ذلؾ.4) رقـ والجدوؿ والدرجة الكمية لممقياس االرتباط بيف االبعادمعامؿ حساب 

 االرتباط بين االبعاد ًانذرخت انكهيت نهًمياس( يعايم 5خذًل )

 يعايم االرتباط انبعذ

 **904. أىًيت يينت انتذريس

 **957. انًكانت االختًاعيت نهًعهى

 **868. انًستٌٍ االلتصادي نهًعهى

 **909. االعذاد انتزبٌي نهًعهى

 **907. اننظزة انًستمبهيت نًينت انتذريس

 تـ التحقؽ مف ثبات المقياس باستخداـ الطرؽ التالية:  ثبات املكٔاس:

( طالبًا وطالبة ، 52طريقة اإلعادة بفترة زمنية قدرىا أسبوعاف عمى العينة االستطبلعية ) -أ
(. و الجدوؿ التالي 2,11باستخداـ معامؿ االرتباط لبيرسوف وبمغ قيمتو ) الثباتوتـ حساب 

 يوضح ثبات المقياس عمي كؿ بعد مف أبعاده و عمى المقياس ككؿ. 
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ٌ يينت انتذريس باستخذاو طزيمت نح االتداهًمياس ن( ليى يعايالث انثباث 6خذًل رلى )

 إعادة انتطبيك

 يعايم انثباث انبعذ

 84. انتذريسأىًيت يينت 

 79. انًكانت االختًاعيت نهًعهى

 78. انًستٌٍ االلتصادي نهًعهى

 76. االعذاد انتزبٌي نهًعهى

 86. اننظزة انًستمبهيت نًينت انتذريس

 86. االتداه ككم

 تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ ألفا كرونباخ طريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية: -ب
ة النصفية ئ(، والتجز 2,115قيمة معامؿ ألفا )والتجزئة النصفية لممقياس ككؿ حيث بمغت 

(، كما 2,135( وباستخداـ معادلة التصحيح لسبيرماف بمغت قيمة معامؿ الثبات )2,111)
تبار. ( وىي قيـ مرتفعة تدؿ عمى ثبات االخ 2,130بمغت قيمة معامؿ الثبات بطريقة جتماف )

 لمتطبيؽ.  ةقابم وات الدراسةوبذلؾ أصبحت أد
 ىتائج البحح ّمياقصتَا:

عند مستوى  إحصائية لةال دذات ؽ وتوجد فر " :ّمياقصتُ األّل بالفرض املتعلك٘ اليتائج
(α ≤ 2.26 ) التي درست باستخداـ استراتيجية ) عينة البحثبيف متوسطي درجاتH.K 

W. L والختبار صحة ىذا الفرض "الناقدميارات التفكير ل( في القياسيف القبمي والبعدي ،
 (.1) رقـ استخدمت الباحثة اختبار "ت" لعينتيف مترابطتيف، وكانت النتائج كما بالجدوؿ
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 ( نتائح اختبار "ث" نهفزًق بين يتٌسط انذرخاث انمبهيت ًانبعذيت في اختبار انتفكيز اننالذ7خذًل )

 انتطبيك االبعاد
انًتٌسط 

 انحسابي

 االنحزاف

 انًعياري

 اختبار

 ث
 انذالنت

يزبع 

 (2ηايتا)

d 

 ييارة انتحهيم

  

 5.51 0.98 4.18 بعذي

 

.000 
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1.17 

 1.36 2.80 لبهي 

 ييارة االستمزاء

  

 3.38 1.12 3.93 بعذي

 

.001 

 

.115 

 

0.72 

 
 1.36 3.04 لبهي

 ييارة االستنتاج

  

 6.91 0.66 3.47 بعذي

 

.000 

 

.352 

 

1.47 

 
 لبهي

2.33 0.88 

 ييارة االستذالل

  

 8.02 1.60 7.56 بعذي

 

.000 

 

.422 

 

1.71 

 1.78 4.69 لبهي 

 ييارة انتمييى

 

 5.60 1.10 4.40 بعذي

 

.000 

 

.263 

 

1.19 

 1.51 2.84 لبهي 

 انذرخت انكهيت  
 2.46 23.53 بعذي

8.91 .000 .474 1.90 

 5.35 15.71 لبهي

تبار كاليفورنيا ويمكف تمثيؿ متوسطي درجات عينة البحث في القياسيف القبمي والبعدي الخ
 في الشكؿ البياني التالي: (0222) لمتفكير الناقد

 
( رسـ بياني يوضح متوسطي درجات عينة البحث في القياسيف القبمي والبعدي الختبار 0شكؿ )
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وجود فروؽ بيف متوسػط درجػات التطبيػؽ القبمػي  السابقيفيتضح مف الجدوؿ والشكؿ 
التحميػؿ، االسػتقراء، والتطبيؽ البعػدي فػي التفكيػر الناقػد لصػالح التطبيػؽ البعػدي فػي ميػارات )

اسػتخداـ فػي قيمػة حجػـ التػأثير إلػى وجػود فاعميػة  أشارت ، كمااالستنتاج، االستدالؿ، التقييـ(
تشػػير إلػػى أف  2ηالناقػػد، حيػػث أف قيمػػة  فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر K.W.L.H اسػػتراتيجية

في التبايف المػنظـ لممتغيػرات التابعػة  K.W.L.H استراتيجيةنسبة التبايف المفسر الذي تحدثو 
الدرجػػة ميػػارة التحميػػؿ، ميػػارة االسػػتقراء، ميػػارة االسػػتنتاج، ميػػارة االسػػتدالؿ، ميػػارة التقيػػيـ، )

%، 01,3%، 50,0%، 34,0%، 66,4%، 04.1) ر بػاآلتي:يقػد( لدى عينة البحث الكمية
%( وىذه النسػب مػف التبػايف الكمػي ترجػع لمفػروؽ بػيف المتوسػطات، وقػد وجػاءت قيمػة 51,5

(1<d( لممتغيػػرات فيمػػا عػػدا ميػػارة االسػػتقراء فيػػي أقػػؿ مػػف الواحػػد )ممػػا يشػػير إلػػى 2.10 )
 .K.W.L.H ستراتيجيةفاعمية كبيرة ال

)سػػعيد وىػػذا  يؤكػػد صػػحة الفػػرض وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج دراسػػة كػػؿ مػػف: 
   .(0261(، )الفايز، 0260(، )عراـ، 0221،

األسػػباب التػػي أدت إلػػى ظيػػور تمػػؾ النتػػائج أف إسػػتراتيجية )  أف مػػف الباحثػػة تػػرىو 
K.W.L.H)  التفكيػػػر الناقػػػد، حيػػػث يقػػػـو المػػػتعمـ  ميػػػاراتاكتسػػػاب الطػػػبلب أسػػػيمت فػػػي فػػػد

 االسػػتراتيجيةلتػػدريس وفقػػا ليػػذه مػػنظـ، فا التعميمػػي بشػػكؿ ؼبممارسػػة الػػتعمـ مػػف خػػبلؿ الموقػػ
باكتشػاؼ المعرفػة،  بلبحيث يقـو الط، في عممية التعمـ فاعبلً  اً ايجابي يجعؿ مف المتعمـ عنصراً 

 ىػا إحػدىر باعتبا لتفكيرالتفكير في ا مرحمة وتخطيط ومراجعة التعمـ مف خبلؿ ،ؼالمواق حميؿوت
( يجعػػػؿ المػػػتعمـ يقػػػـو  K.W.L.Hاسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية ) فإسػػػتراتيجيات مػػػا وراء المعرفػػػة . 
تقيػػيـ تعممػػو، وكػػذلؾ تعػػديؿ أفكػػاره السػػابقة، عمػػى  هيسػػاعد بمراجعػػة األفكػػار بصػػوت عػػاؿ، ممػػا

 .  مما ينمي ميارات التفكير الناقد لديو جديدة في مواقؼ وتوظيؼ معارفو
لمقػرر الفػروؽ الفرديػة   K.W.L.Hالستخداـ استراتيجية األنشطة المتضمنة كما أف 

 الطالب المعمـ عمى:تحث والقياس النفسي تضمنت موضوعات 
كشػؼ العبلقػة بػيف الجػزء والكػؿ و  المختمفة الموضوعات مبلحظة أوجو الشبو واالختبلؼ بيف -

 .ساعد في تنمية ميارة التحميؿيمما 
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والتفكيػػر فػػي معمومػػات جديػػدة  المعمومػػات المعطػػاةنتػػائج منطقيػػة تتعػػدى حػػدود  اسػػتخبلص -
أسػيـ فػي ممػا الظػواىر أو المواقػؼ المختمفػة  عمػى تفسػيرلطالب حث ا )ماذا أريد أف أعرؼ؟(
 .تنمية ميارة االستنتاج

ات المقدمػػة مػػف بالموضػػوع بػػيف المعمومػػات ذات الصػػمة وغيػػر ذات الصػػمة والمقارنػػة يػػزالتمي -
 .يارة التقييـ ساعد في تنمية م( مما خبلؿ مرحمة )ماذا تعممت؟

مػػف خػػبلؿ االسػػتفادة مػػف  التوصػػؿ إلػػى نتػػائج منطقيػػة فػػي ضػػوء مجموعػػة مػػف المقػػدمات -
 .أسيـ في تنمية ميارة االستدالؿمما المعمومات المعطاة في حياتيـ العممية 

التوصؿ إلى قواعد عامة أو تعميمات يمكف تطبيقيا مف خػبلؿ التكميفػات التطبيقيػة لمػدروس  -
 ساعد في تنمية ميارة االستقراء.مما حث واالستقصاء لمب

فػػي كػػؿ ومػػا يريػػد معرفتػػو  الطالػػب بتحديػػد المعرفػػة السػػابقة لػػدى  كمػػا أف االىتمػػاـ
ويزيػػد مػػف ميػػارات التفكيػػر  تعمـ لمػػ تػػويسػػيـ فػػي زيػػادة دافعي موضػػوعات المقػػرر مػػف موضػػوع

   الناقد لديو.
عند مستوى  إحصائية لةال دذات ؽ وتوجد فر  :ّمياقصتُ الجاىٕ بالفرض املتعلك٘ اليتائج

(α ≤ 2.26 )اسػػػػػتراتيجيةمتوسػػػػػطي درجػػػػػات المجموعػػػػػة  التػػػػػي درسػػػػػت باسػػػػػتخداـ  بػػػػػيف 
(H.K.W.L في القياسيف القبمي والبعدي )االتجاه نحو المينػة. والختبػار صػحة ىػذا  لمكونات

 رقػـ وكانػت النتػائج كمػا بالجػدوؿ ، الفػرض اسػتخدمت الباحثػة اختبػار "ت" لعينتػيف متػرابطتيف
(1.) 
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( نتائح اختبار "ث" نهفزًق بين يتٌسط انذرخاث انمبهيت ًانبعذيت في يمياس 8خذًل )

 االتداه نحٌ انًينت

 انتطبيك االبعاد
انًتٌسط 

 انحسابي

االنحزاف 

 انًعياري

 اختبار

 ث
 انذالنت

يزبع 

 (2ηايتا)

d 

أىًيت يينةت 

 انتذريس 

  

 9.19 1.88 21.91 بعذي

 

.000 

 

.490 

 

1.96 

 3.78 16.13 لبهي 

انًكانةةةةةةةةةةةةةت 

االختًاعيةةةت 

  نهًعهى

 6.66 1.98 20.78 بعذي

 

.000 

 

.335 

 

1.42 

 3.76 16.56 لبهي 

انًسةةةةةةةةتٌٍ 

االلتصةةةةادي 

 نهًعهى

 4.35 1.45 17.93 بعذي

 

.000 

 

.177 

 

.93 

 3.40 15.53 لبهي 

االعةةةةةةةةةةةةةذاد 

انتزبةةةةةةةةةةٌي 

 نهًعهى

 8.11 1.32 17.27 بعذي

 

.000 

 

.428 

 

1.73 

 2.91 13.40 لبهي 

اننظةةةةةةةةةةةةةةزة 

انًسةةةةتمبهيت 

نًينةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 انتذريس

 1.61 21.22 بعذي
8.42 

 

.000 

 

.446 

 

1.79 

 
 لبهي

15.93 3.89 

انذرخت 

 انكهيت

 4.55 99.11 بعذي
10.17 .000 .561 2.17 

 13.47 77.56 لبهي

 

 
( رسـ بياني يوضح متوسطي درجات عينة البحث في القياسيف القبمي والبعدي لمقياس 3شكؿ )
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وجود فروؽ بيف متوسػط درجػات التطبيػؽ القبمػي الجدوؿ والشكؿ السابقيف يتضح مف 
مة حجػـ التػأثير والتطبيؽ البعدي في االتجاه نحو المينة لصالح التطبيؽ البعدي، كما تشير قي

في تنمية االتجػاه نحػو مينػة التػدريس،  K.W.L.H استراتيجيةاستخداـ في  وجود فاعميةإلى 
 K.W.L.H اسػػتراتيجيةتشػػير إلػػى أف نسػػبة التبػػايف المفسػػر الػػذي تحدثػػو  2ηحيػػث أف قيمػػة 

ـ، فػػي التبػػايف المػػنظـ لممتغيػػرات التابعػػة )أىميػػة مينػػة التػػدريس، المكانػػة االجتماعيػػة لممعمػػ
عػػػداد التربػػػوي لممعمػػػـ، النظػػػرة المسػػػتقبمية لمينػػػة التػػػدريس، لممعمػػػـ، اإلالمسػػػتوى االقتصػػػادي 

%، 50,1%، 61,1%، 33,4%، 51) ر بػػػاآلتي:( لػػػدى عينػػػة البحػػػث ، يقػػػدالدرجػػػة الكميػػػة
وكانػت اقػؿ  %( وىذه النسب مف التبايف الكمي ترجع لمفروؽ بيف المتوسطات%41,6، 55,1

( لممتغيػرات فيمػا d>1جاءت قيمػة )كما ، لممعمـنسبة تبايف لبلتجاه نحو المستوى االقتصادي 
 سػػػتراتيجيةعػػػدا االتجػػػاه نحػػػو المسػػػتوى االقتصػػػادي لممعمػػػـ ممػػػا يشػػػير إلػػػى فاعميػػػة كبيػػػرة ال

K.W.L.H))  ،فػي تنميػة االتجػاه  (0263بوجو عاـ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )الحارثي
( فػػي أىميػػة 0261، ودراسػػة )بخيػػت ومحمػػد، نحػػو مينػػة التػػدريس )التوجػػو المينػػي لممعمػػـ(

 اإلعداد التربوي لممعمـ.
يجابيػػػة نحػػػو إفػػػي اكتسػػػاب اتجاىػػػات  ((K.W.L.Hاسػػػتراتيجية  ىػػػذا يؤكػػػد فاعميػػػةو 
سػػتراتيجية ال المصػػاحبةارتبػػاط األنشػػطة  يرجػػع ذلػػؾ مػػف وجيػػة نظػػر الباحثػػة إلػػىالمينػػة، و 

K.W.L.H  المعمػػـ الطالػػب باحتياجػػات النفسػػيالفػػروؽ الفرديػػة والقيػػاس مقػػرر  دروسفػػي 
 إلػىوالػذي أدى بػدوره وممارسػتيا  داء األنشػطةأل وتػإلػى إثػارة دافعي المينية والتي أدت بػدورىا

 المجموعػات مػع الػزمبلء داخػؿلؤلنشػطة  وتممارسػ، كمػا أف نحو مينػة التػدريس واتجاىتنمية 
تقميػػؿ مػػف البشػػكؿ كبيػػر فػػي  سػػاىمت درس أثنػػاء وبعػػد كػػؿ يـالمناقشػػات التػػي انعقػػدت بيػػنو 

 في تنمية االتجاه نحو المينة. يضًا أساعد  األمر الذي ،الخوؼ والتوتر مف عممية التدريس
 :تّاملكرتحا التْصٔات

واسػػتخداـ  ،لػػدي الطػػبلب التفكيػػر الناقػػد واالتجػػاه نحػػو المينػػة ميػػارات بقيػػاس االىتمػػاـ -
 . لتنميتيا حديثة استراتيجيات

 اسػتراتيجيةو  المعرفػة وراء مػا اسػتراتيجيات اسػتخداـ كيفيػة يوضػح معمػـ دليػؿ إعػداد -
K.W.L.H خاصة بصفة. 
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 تعمػـ مػا وراء المعرفػة اسػتراتيجية حػوؿ الخدمػة وأثنػاء قبػؿ يفممعمػل تدريبيػة دورات إعطاء -
 .تدريسال أثناء لتوظيفيا

مػا  اسػتراتيجياتضرورة تدريب أعضاء ىيئة التدريس في الجامعػة وتػأىيميـ عمػى اسػتخداـ  -
 يجابي نحو المينة.، واالتجاه اإلميارات التفكير الناقد المعمميف وراء المعرفة إلكساب الطبلب

تشجيع الطالػب المعمػـ عمػى النقػد البنػاء والتحميػؿ والتوصػؿ إلػى نتػائج واسػتنتاجات منطقيػة  -
 مف خبلؿ القياـ بأنشطة فعالة تثير تفكيره.

 K.W.L.H اء المعرفػػػة عمػػػى وجػػػو العمػػػـو واسػػػتراتيجية مػػػا ور  اسػػػتراتيجياتاالىتمػػػاـ ب -
 في عممية تدريس المقررات الجامعية بكميات التربية.  استخداميماو 
عطائػػو الفرصػػة لمتعبيػػر  االىتمػػاـ بالمعمومػػات السػػابقة لمطالػػب - و أثنػػاء ئػػراآعػػف المعمػػـ  وا 

 عممية التعمـ.
 التفكير لتنمية الجوانب المختمفة لدييـ.تدريب الطبلب المعمميف عمى استخداـ التفكير في  -
مػا وراء المعرفػة فػي  اسػتراتيجياتإجراء مزيد مػف البحػوث والدراسػات التػي تػدرس اسػتخداـ  -
 والتفكير التوليدي والتفكير المنطقي أو العممي. مية ميارات تفكير أخرى كالتفكير اإلبداعينت
مختمػػؼ المراحػػؿ التعميميػػة وفػػي مػػواد عمػػى K.W.L.H  اسػػتراتيجيةإجػػراء دراسػػات تتنػػاوؿ  -

 مختمفة.
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 املراجع:

، بيروت: 5، دراسات عربية وعالمية، طعمـ النفس االجتماعي(. 6114أبو النيؿ، محمود السيد ) .6
 دار النيضة العربية.

 عماف: دار ،0،ط والتطبيؽ النظرية التفكير تعميـ(. 0263)  محمد نوفؿ،و  صالح؛ جادو، أبو .0
 .المسيرة

أثر استخداـ المدونات اإللكترونية في تنمية ميارات التفكير (. 0261عمي ) محمد زيد، ىالة أبو .3
، ماجستير رسالة، الناقد لدى طمبة الجامعات األردنية الخاصة: جامعة الزيتونة األردنية أنموذجا

 األوسط. رؽالش جامعة
 لدى الكتابة عمميات تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجية (. فاعمية0224) نادية سكينة، أبو .5

 كمية ، الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة،والمعرفة مجمة القراءة العربية، المغة معمـ طالب
 .065-610(، 34)6 شمس، عيف جامعة التربية،

(. فاعمية استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية 0260األحمدي، مريـ محمد عايد ) .4
بعض ميارات القراءة اإلبداعية و اثره عمى التفكير فوؽ المعرفي لدى طمبات المرحمة 

-606(، 30)6 ، جامعة االمارات العربية المتحدة،المجمة الدولية لؤلبحاث التربويةالمتوسطة، 
640. 

(. فعالية استخداـ برنامج 0261محمد، القذافي خمؼ عبد الوىاب )و بخيت، وساـ محمد محمود؛  .1
في تنمية ميارات التدريس والمسئولية االجتماعية  K.W.L.Hتدريبي قائـ عمى استراتيجية 

 01 ، ، كمية التربية، جامعة المنيامجمة البحث في التربية وعمـ النفسلطبلب الدبمومة العامة، 
(6 ،)6-31. 

تحصيؿ  عمى (K.W.L) استراتيجية باستخداـ التدريس (. أثر0261محمد ) عمي البموي، عايد .1
 العمـو في إحصائية تطبيقات في مادة بالعبل واآلداب العموـ بكمية النظرية التخصصاف طبلب

 .044-052(، 4)4، المجمة الدولية التربوية المتخصصةاإلنسانية، 
(. اتجاىات حديثة في استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعميـ القراءة، 0225)بيموؿ، إبراىيـ  .1

 .012-651(، 32)6، جامعة عيف شمس، مجمة القراءة والمعرفة
دار الكتاب  :العيف ،مفاىيـ وتطبيقات التفكير تعميـ. (6111عبدالرحمف ) فتحي جرواف، .1

 الجامعي.

http://search.mandumah.com/Record/900720
http://search.mandumah.com/Record/900720
http://search.mandumah.com/Record/900720
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle


 ........... في تنمية مهارات التفكير الناقد واالتجاه نحو مهنة التدريس  K.W.L.Hفاعلية استراتيجية

- 611 - 

ميارات  تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات إحدى . فاعمية)0221 ( حسف الجميدي، .62
 القرى، أـ جامعة كمية التربية، ،دكتوراه رسالة ،"الثانوي الثاني الصؼ طبلب لدى األدبي التذوؽ
 .السعودية العربية المممكة

(. فاعمية استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ ما وراء المعرفية في 0262) الجوىري، محمد .66
تنظيـ البنية المعرفية ورفع الكفايات التعميمية وتنمية االتجاىات نحو التدريس لدى طالبات كمية 

-6(، 6)63، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمة المصرية لمتربية العممية المعمميف،
35. 

لمراقبة النمو المعرفي  (K.W.L.H) (. فاعمية استخداـ نموذج0263صبحي سعيد )الحارثي،  .60
، مجمة اإلرشاد النفسيلتنمية االتجاه الميني لدى طبلب السنة التحضيرية بجامعة شقراء، 

6(34 ،)014-341. 
(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية الكفايات المينية واالتجاه نحو 0266حامد، وحيد ) .63

(، 32)6،  المجمة التربويةنة تعميـ المغة العربية لدى طبلب الدبمـو العاـ بكمية التربية، مي
 ػ 654-061

دار  ة:(. اختبار االتجاىات نحو مينة التدريس، القاىر 6112حبيب، مجدي عبد الكريـ ) .65
 .النيضة المصرية

ميارات ما وراء التعمـ وعبلقتيا بأبعاد العزو (. 0264الغيداني ) عايش سالـ متعب الحربي، .64
، رسالة ماجستير، السببي لمنجاح والفشؿ األكاديمي والتفكير الناقد لدى طبلب جامعة القصيـ

 كمية التربية، جامعة القصيـ.
 .. القاىرة: دار المعارؼمـ النفسأصوؿ ع( 6111راجح ، أحمد عزت ) .61
 الرياض: دار الزىراء. ،6 ، طالتدريس رؤية في التنفيذ (.0264) إبراىيـ شقيؽ بيراة الرباط، .61
 تحصيؿ في البنائي التعمـ الذاتي وأنموذج الجدوؿ استراتيجية (. أثر0263عمي ) شيريف رحيـ، .61

 والنفسية، التربوية العموـ مجمةالمعممات،  إعداد معاىد طالبات عند العامة طرائؽ التدريس مادة
6(11 ،)536-516. 

 طالبات تحصيؿ في ( K.W.L ) استراتيجية  استخداـ فاعمية  (0264سعد ) عزيزة الرويس، .61
-003(، 0)62، التربوية لمعموـ طيبة جامعة مجمة العامة، المناىج في مقرر التربية كمية
035. 

 ، القاىرة: عالـ الكتب.3، طعمـ النفس االجتماعي(، 6115زىراف، حامد عبد السبلـ، ) .02

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Record/726830
http://search.mandumah.com/Record/726830
http://search.mandumah.com/Record/726830
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عمى التحصيؿ الدراسي في مقرر المغة  L.W.K (. أثر استراتيجية0266الزىراني، غيداء ) .06
، كمية رسالة ماجستيراالنجميزية لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط بمدينة مكة المكرمة، 

 .التربية، جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية
 KWLH تنمية ماوراء المعرفة باستخداـ كؿ مف استراتيجية(. 0221سالـ، أماني سعيدة سيد ) .00

المعدلة وبرنامج دافعية االلتزاـ باليدؼ وأثره عمى التحصيؿ لدى االطفاؿ في ضوء نظرية التعمـ 
العميا  كمية الدراسات ،جامعة القاىرة  ،مجمة العمـو التربوية، المستند الى الدماغ ونظرية اليدؼ

 .660-0(، 0)64 لمتربية
(. فعالية استراتيجيتيف مف استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية 0221سعيد، محمد السيد ) .03

مجمة التحصيؿ والتفكير الناقد واالتجاه نحو القواعد النحوية لدى تبلميذ المرحمة االعدادية، 
 .020- 610 (،11)6، كمية التربية، جامعة عيف شمس، القراءة والمعرفة

(. قياس االتجاه نحو مينة التدريس ادى معممي في ظؿ اإلصبلحات 0263الشايب، محمد ) .05
مجمة العمـو االنسانية التربوية الجديدة بالجزائر : دراسة ميدانية استكشافية بمدينة ورقمو، 

 .11-11(، 63)6، واالجتماعية
ؤتمر العممي الثالث" مناىج التعميـ الم(. التعميـ وصناعة العقوؿ المفكرة، 0224شحاتة، حسف ) .04

 1 - 1"، كمية التربية بني سويؼ، جامعة القاىرة، قبؿ الجامعي الواقع واستراتيجيات التطوير
 .660-624مايو، 

(. التفكير فوؽ المعرفي وأثره في كتابة طالب الفرقة الرابعة 0220شحاتة، زيف العابديف ) .01
، مجمة الثقافة والتنميةة وفي تحصيميـ الرياضيات، التعميـ االبتدائي تخصص المشكبلت المفظي

 .سوىاج
استراتيجيات ما وراء المعرفة بيف النظرية (. 0221الطناوي، عفت )و الشربيني، فوزي ؛  .01

 .، مصر: المكتبة العصرية6، طوالتطبيؽ
 وراء ما التفكير استراتيجيات بعض استخداـ (. أثر0261شبلش ) سميماف الشبلش، عمر .01

 التربية كمية مجمةشقراء،  طبلب جامعة لدى بالنفس والثقة الناقد التفكير مستوى في المعرفي
 . 022-613(، 31)6بابؿ،  جامعة ، واإلنسانية التربوية لمعموـ األساسية

 ، الطبعة الثانية، القاىرة: دار النيضة.عمـ النفس التربوي(، 6110صالح، احمد زكي ) .01
(. 0261فتح اهلل، أميرة محمد زكي )و ابراىيـ، عطيات محمد يسف؛ و صبري، ماىر اسماعيؿ؛  .32

برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير الناقد لدى طبلب الشعب العممية مختمفي التخصص بكمية 
، رابطة التربوييف العرب، مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعيةالتربية جامعة بنيا ، 

6(3 ،)603-642. 
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(. استراتيجيات فيػػـ المقػػروء أسػػسيا النظريػػة وتطبيقاتيػػا العممية، 0262) ري، مػاىرعبػد البػا .36
 .،عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع 6ط

(. أثر استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في 0221آدـ، ميرفت )و عبد الحكيـ، شيريف؛  .30
رفة والتحصيؿ وبقاء أثر التعمـ لدى تدريس مقرر الرياضيات عمى تنمية ميارات ما وراء المع

 . 601 -621(، 603)6، مجمة دراسات في المنيج وطرؽ التدريسالطالبات المعممات، 
(. فعالية استخداـ بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيؿ 0224عبد الوىاب، فاطمة )  .33

لصؼ الثاني الثانوي الفيزياء وتنمية التفكير التأممي واالتجاه نحو استخداميا لدى طبلب ا
-641(، 5)1، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمة المصرية لمتربية العممية ،األزىري
060. 

 تنمية في KWLH استراتيجية عمى قائـ برنامج (. أثر0261عواد ) رمضاف سياـ عبداهلل، .35
 ، مجمة العمـوالقصيـ طالبات جامعة لدى المشكبلت حؿ عمى والقدرة المعرفة وراء ميارات ما
 .662 -14 (،3)05، التربوية

فاعمية نموذج مقترح لمتعمـ بالمشروعات قائـ عمى (. 0261هلل )اعبد حباب وضحى العتيبي، .34
ميارات التفكير الناقد وفاعمية  التعمـ التشاركي باستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في تنمية

، كمية والنفسية التربوية الدراسات مجمة، الذات لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف
 .411-416(،3)62قابوس، عماف، السمطاف التربية، جامعة

(فعالية برنامج تدريبي لما وراء المعرفي عمى تنمية 0221والغزو، ختاـ ) ؛العدواف، أحمد .31
 . 31-66(، 63)63، مجمة العموـ التربويةميارات التفكير الناقد لدى طمبة الجامعة، 

في اكتساب  (L.W.K ) (. أثر استخداـ استراتيجية0260عراـ، ميرفت سميماف عبد اهلل ) .31
رسالة في العمـو لدى طالبات الصؼ السابع األساسي، المفاىيـ وميارات التفكير الناقد 

 ، كميػة التربػيػة، الجامعة اإلسبلمية، غزة.ماجستير
(  (K.W.L استراتيجية باستخداـ التدريس (. أثر0266) أحبلـ ناصر،و  يونس؛ رحيـ العزاوي، .31

 بقسـالثالثة  المرحمة طمبة لدى وطرائؽ التدريس المناىج الدراسي في مادة التحصيؿ في
 كمية ،اإلنسانية لمعموـ األنبار مجمة جامعة المستنصرية، بالجامعة التربية بكمية الرياضيات

 .641-635(، 0)6المستنصرية،  التربية، جامعة
 لدى الفنية المفاىيـ تطور في (KWL) استراتيجية استخداـ أثر (.0265) رشيد سياد العزاوي، .31

 ديالي، جامعة التربية، كمية ، ماجستير رسالة الفف، عناصر مادة في التربية الفنية قسـ طمبة
 .العراؽ

 (. التفكير مف منظور تربوي، القاىرة: عالـ الكتب.0224عزيز، مجدي ) .52
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 فعالية استراتيجيتي (.0221) الح، محمد أحمد محمدصو ؛  عطية، إبراىيـ أحمد السيد .56
(K.W.L.A)   شارؾ( في تدريس الرياضيات عمى تنمية التواصؿ واالبداع  -زاوج  -و)فكر

 .14-42(، 11)61الرياضي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية، 
: دار (. استراتيجيات مػا وراء المعرفػة فػي فيػـ المقػروء، عمػاف 0262عطيػة، محػسف )  .50

 .المناىج لمنشر والتوزيع
استراتيجيات التعمـ المنبئة بميارات التفكير الناقد لدى (. 0264عبدالرحمف ) بف أحمد العقاب، .53

 ، جامعة القصيـ.رسالة ماجستير، طبلب جامعة القصيـ
اثر استخداـ استراتيجية تدريس ما وراء المعرفية في  (.0221فاضي ) فبلح أحمد العمواف، .55

 العمـو ، سعود الممؾ جامعة مجمة، تحصيؿ طمبة الجامعة و تنمية ميارات التفكير الناقد لدييـ
 .331-321(، 0)06اإلسبلمية،  والدراسات التربوية

أثػػػػر اسػػػػتخداـ استراتيجيات مػػػػا وراء المعرفػػػػة فػػػػي تحػػػػصيؿ  .(0225عمػػػي، وائػػػؿ )  .54
دراسػات فػي المنػاىج الرياضػيات وحػؿ المػشكبلت لػدى تبلميػذ الػصؼ الخػامس االبتػدائي، 

 .015- 610(، 11)6، وطرؽ التدريس
فعالية استخداـ استراتيجيتي الذكاءات المتعددة والقبعات (. 0265عمي ) الورداني عمي عمر، .51

 مجمة،  الست في تنمية مستوى التحصيؿ وميارات التفكير الناقد لدى طبلب جامعة الدماـ
(، 3)64آلداب والعمـو والتربية، جامعة عيف شمس، ، كمية البنات لالتربية في العممي البحث
411-415. 

(. فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا في 0264العمودي، ىالة ) .51
تنمية ميارات التدريس واالتجاه نحو المينة لدى الطالبة المعممة تخصص عمـو بكمية التربية 

(، 5)61، ، الجمعية المصرية لمتربية العمميةة لمتربية العمميةالمجمة المصريجامعة أـ القرى، 
61-46. 

(. فاعمية استخداـ اسموب التعمـ التعاوني في اكساب المفاىيـ 0221عواد، وائؿ عبد الفتاح ) .51
، كمية رسالة ماجستيرالعممية وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى طبلب المرحمة االعدادية، 

 زيؽ.التربية، جامعة الزقا
 وراء ما استراتيجيات استخداـ عمى قائـ برنامج (. أثر0264اهلل ) الجار يحيى صالح الغامدى، .51

 بجامعة لمتربية العاـ الدبموـ طبلب مف عينة لدى الناقد ميارات التفكير تنمية عمى المعرفة
 .315-313(،61)4، التربية في العممي البحث مجمةعبدالعزيز،  الممؾ

 ، القاىرة: ايتراؾ لمنشر والتوزيع.مقدمة في سيكولوجية التفكير(. 0266غانـ، محمد حسف ) .42
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 الوعي ميارات تنمية في (K.W.L.H)  ةاستراتيجي استخداـ (. أثر0261الغريبي، نوؼ عمي ) .46
 جامعة التربية كمية طالبات لدى اإلسبلمية الثقافة مقرر في الدراسي المعرفة والتحصيؿ وراء بما

 .51 -04(،61)0، المجمة العربية لمعمـو ونشر األبحاث،والنفسية التربوية العمـو مجمةشقراء، 
في تنمية ميارات التفكير  .K. W. L (. أثر استخداـ استراتيجية0261) منى قطيفافالفايز،  .40

الناقد والتحصيؿ الدراسي في الكسور واألعداد الكسرية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في 
، كمية التربية، ةمجمة كمية التربية في العمـو التربويمدارس وكالة الغوث الدولية في األردف، 

 .012-005(، 0)56جامعة عيف شمس، 
 .عالـ الكتب :، القاىرةالمناىج بيف النظرية والتطبيؽ (.6110) المقاني، أحمد .43
 استخداـ (.أثر0263محمد ) عبدالرحمف محمد سبلمة؛ الذنيبات، ذياب يوسؼ المجالي، .45

 الجامعية الكميات لدى طمبة الناقد التفكير تنمية و تحصيؿ في المعرفة وراء ما استراتيجية
 .132-121(، 644)6، التربية مجمةاإلجبارية،  المواد في المتوسطة

 الناقد التفكير تنمية في أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة (.0261عبداليادي ) سياـ محمد، .44
، قار ذي جامعة مجمة قار، ذي جامعة|لمبنات التربية كمية األطفاؿ رياض قسـ طالبات لدى
60(6 ،)624-633. 

 ، االسكندرية: دار المعرفة الجامعية.عمـ النفس التربوي لممعمميف(. 6112محمود منسي ) .41
(. فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالبات 0262المزروع، ىيا محمد ) .41

دريس، ، الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدراسات في المناىج وطرؽ التدريسكمية التربية، 
6(616 ،)651-614. 

في  (K. W. L ) الذاتي الجدوؿ استراتيجية فاعمية(. 0265) غالي اهلل عبد نجـ الموسوي، .41
 الوطنية. المكتبة عماف: دائرة ،المغة العربية طرائؽ تدريس تدريس مادة
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