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ي في تنمية ـعاونـلم التـي والتعـف الذهنـأثر إستراتيجيتي العص
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 مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها
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 جامعة عمان العربية للدراسات العليا 

 م٢٠٠٧كانون الثاني، 
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 شكر وتقدير
 

 بسم ا الرمحن الرحيم

  ]

                                                                         [) ،١٩سورة النمل( 

أحمدك ربي وأستعينك واستغفرك، استفتاحا بحمدك، واستنجاحا بذكرك، فلك الحمد ولك            

الشكر، كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك، والصالة والسالم على خير خلقك سيدنا محمد               

 هذا الجهد المتواضع إال أن أتقدم هللا، واجب الـنعم           ز يسعني بعد إنجا   وال. النبي العربي الهاشمي  

فلقد حباني سبحانه من تأييد، وتوفيق، ما يسـر         . في سجدة خاشع، ودعوة شاكر، وتسبيحة ذاكر      

وأشعر أنني مدين دينا عظيما   لجامعة عمان العربية، لما أتاحت لي مـن    . الصعب، وذلل الشاق  

ويطيب لـي أن    . امعة شكري وتقديري، ولألردن الحبيب حبي ووفائي      فلهذه الج . فرصة للدراسة 

أسجل عميق شكري؛ إقرارا بالفضل لكل من أسهم في إيصال هذه األطروحة إلى ما وصلت إليه                

من أساتذتي األجالء، وأصدقائي األوفياء، وأهلي الصالحين، وأخص بالذكر كـال مـن األسـتاذ        

ه الرسالة منذ بواكيرها، وقد سعدت بصحبته وشـرفت         الدكتور طه الدليمي الذي أشرف على هذ      

بالعمل معه، وأفدت من معين علمه الغزير وكرم خلقه، وملحوظاته القيمة، ونصائحه السـديدة،              

ونقده البنائي، وقيادته الملهمة،  ما كان له األثر الكبير في إنتاج هذه األطروحة وإظهارها علـى                 

األستاذ الـدكتور   :  األفاضل أعضاء لجنة المناقشة    ي شكري ألساتذت  لوأسجل جزي . هذه الصورة 

حفظهـم  - الهاشمي، واألستاذ الدكتور عايش زيتون     نسمير استيتية، واألستاذ الدكتور عبدالرحم    

 والذين عرفهم الناس علماء بارزين مربين مؤلفين كتابا         - وأطال بقاءهم ونفع بعلمهم    -اهللا  جميعا  



 ٥  

وحـرص المربـي،   . فيهم دقة العالم، وإشراقة األديبمحاضرين مشرفين مناقشين، ألمعيين ترى    

وإخالص العابد، والذين ينهل من معين أدبهم الجم، وخلقهم الرفيع، وعلمهم النافع، والذين كـان               

لملحوظاتهم القيمة ودقيق بحثهم ما ازدانت به هذه األطروحة رواء وجماال، وما ازدادت به نفعا               

    .                           وكماال

وفي أثناء الرحلة العلمية التي قمت بها في البحث والدراسة القيت كثيـرا مـن الـدعم                   

. والتأييد، وموفورا من العون من مؤسسات وهيئات متعددة، وأفراد كثيرين، فقد يسروا مهمتـي             

وكان لكثير من العلماء والزمالء والزميالت المشرفين والمشرفات والمعلمين  والمعلمات فضـل            

وال يفوتني أن أسجل شكري     .فإلى هؤالء جميعا أزجي عميق شكري ، وصادق تقديري        . نسىال ي 

الجزيل إلى لجنة التحكيم ومديري المدارس المتعاونة ومديراتها، والمعلمين والمعلمـات الـذين             

عملوا بطواعية وكفاءة، وإلى طلبتهم الذين جدوا واجتهدوا والتزموا، وإلى جميع العـاملين فـي               

معة عمان العربية، وجامعة مؤتة، والجامعة األردنية، ومكتبة مصادر التعلم في مديرية            مكتبة جا 

التربية والتعليم في منطقة الكرك، وإلى مؤسسة رام للتكنولوجيا والطباعة لتوليها طباعـة هـذا               

وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان،      .  والمنة الفضل فإن أصبت، فبحمد اهللا، له       وأخيرا .العمل

 ). تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناالربنا (ع لي أن ذلك لم يكن هدفي ويشف

 

 .هدانا اهللا جميعا إلى ما يحب ويرضى، ووفقنا إلى سبل الخير خطانا
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 اإلهـــــداء




 

][  
 )١٦٣-١٦٢سورة األنعام،                                                                           (

] [ 
 )١٠سورة الكهف،                                                               (                

][ 
 )١٢٧سورة البقرة،                                                                               (
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 تفهرس المحتويا
 

                                                                                  
 الصفحة الموضــوع

 ب .......................................................................العنوان  

 ج ......... ......................................................تفويض الجامعة  

 د ..............................................................   إجازة األطروحة   

 هـ ................................................................    الشكر والتقدير  

 ز .....................................................................................................اإلهداء 

 ح .................................................................................................المحتويات 

 ل ........ .....................................................................................قائمة الجداول

 ن ............................................................................................قائمة المالحق 

 س ...............................................................................الملخص باللغة العربية 

 ق ...........................................................................الملخص باللغة اإلنجليزية 

 ١ -١ ........................................................مشكلة الدراسة  وأهميتها : الفصل األول
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 ١ -٢ ..........................................................................................محددات الدراسة 



 ٨  

 الصفحة الموضــوع
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 ٢٣ .................................................................................مهارات التعبير الكتابي 
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 ٢٦ .........................................................................................التفكير الناقد : ثانيا

 ٣١ .........................................................................................أهمية التفكير الناقد 

 ٣٢ .......................................................................................مهارات التفكير الناقد

 ٣٣ ..........................................................العالقة بين التفكير الناقد وتدريس التعبير 
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 الصفحة الموضــوع

 ٣٦ ............................................................................. أساليب تعليم التفكير الناقد

 ٣٧ ......................................................................  تعليم التفكير الناقدتإستراتيجيا

 ٤٠ ..................................................................... إستراتيجية العصف الذهني: ثالثا

 ٤٣ .......................................................... مبادئ إستراتيجية العصف الذهني

 ٤٦ .......................................................... إستراتيجية العصف الذهني خطوات

 ٤٨ ......................................................... خصائص مجموعة العصف الذهني

 ٤٩ .....................................................شروط نجاح إستراتيجية العصف الذهني

 ٥٠ .....................................................ملحوظات على إستراتيجية العصف الذهني 

 ٥٢ ..................العالقة بين استراتيجية العصف الذهني والتفكير الناقد والتعبير الكتابي

 ٥٣ .............. خطوات تدريس التعبير الكتابي بحسب إستراتيجية العصف الذهني

 ٥٤ ....................................................إستراتيجية التعلم التعاوني : رابعا

 ٥٦ ................................................................أهمية  إستراتيجية التعلم التعاوني 

 ٥٨ ...........................................العالقة بين إستراتيجية التعلم التعاوني والتفكير الناقد 

 ٥٩ .........................خطوات تدريس التعبير الكتابي بحسب إستراتيجية التعلم التعاوني
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 الصفحة الموضــوع

 ٧٢ .................................................................. الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

 ٧٢ ...............................................................................................أفراد الدراسة 
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 ٨٠ ...........................................................................................إجراءات الدراسة 

 ٨٣ ..............................................................................................الدراسة تصميم 
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 ٨٦ ......................................................................... نتائج الدراسة: الفصل الرابع 

 ٩٦ .......................................................  والتوصياتتفسير النتائج: الفصل الخامس

 ١٠٦ ..........................................................................................................المراجع
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 ١١  

 قائمة الجداول 

 

 الرقم  المحتوى  الصفحة

 ١ .أفراد الدراسة بحسب إستراتيجية التدريس المستخدمة والجنس وأعداد الطلبة ٧٤

 ٢ .توزيع استراتيجيات التدريس بحسب الجنس والمدرسة والشعبة ٧٤

 ٣                          .ختبار التفكير الناقدن األبعاد والعالمة الكلية  القيم معامالت  االرتباط بي ٧٩

 ٤ .التصميم شبه التجريبي للدراسة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في اختبـار للتعبيـر            ٨٤

 الكتابي البعدي بحسب استراتيجيات التدريس والجنس 

٥ 

 للتفاعل بين استراتيجيات التدريس     (ANCOVA)ن الثنائي المصاحب    تحليل التباي  ٨٥

 .والجنس في اختبار التعبير الكتابي البعدي

٦ 

 ٧ المتوسطات  المعدلة ٨٥

 المقارنات البعدية بين متوسطات عالمات الطلبة في اختبار التعبير الكتابي بحسب            ٨٦

 . استراتيجيات التدريس

٨ 

النحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في اختبـار التفكيـر         المتوسطات الحسابية وا   ٨٨

 .الناقد البعدي بحسب التفاعل بين إستراتيجية التدريس والجنس

٩ 

 للتفاعل بين استراتيجية التـدريس      (ANCOVA)تحليل التباين الثنائي المصاحب      ٨٩

 .والجنس لدرجات الطلبة في اختبار التفكير الناقد

١٠ 

 ١١ لةالمتوسطات المعد ٨٩



 ١٢  

 الرقم  المحتوى  الصفحة

المقارنات البعدية بين متوسطات عالمات الطلبة في اختبار التفكير الناقد بحسـب             ٩٠

 .استراتيجيات التدريس

١٢ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٣  

 قائمة المالحق
 
 

 الرقم الملحـــق الصفحة

في استخدام إستراتيجيتي العصـف الـذهني       ) ورشة عمل (دليل تدريبي للمعلم     ١٢٩

 .في تطوير مهارات التعبير الكتابي والتفكير الناقدوالتعلم التعاوني 

١ 

تـدريس   دليل المعلم الستخدام استراتيجي العصف الذهني والتعلم التعاوني في         ١٣٧

 .مهارات التعبير الكتابي والتفكير الناقد لدى طلبة المرحلة الثانوية

٢ 

بي وموضوعات  أسماء محكمي دليل المعلم ومعيار تصحيح اختبار التعبير الكتا         ٢٣١

 .التعبير الكتابي

٣ 

 ٤ .  بعد التعديل تصحيح التعبير الكتابي لمستوى الصف األول الثانويمعيار ٢٣٥

 ٥ .اختبار التفكير الناقد ٢٣٦

 

 

 

 



 ١٤  

 
 الفصل األول

 لدراسة وأهميتهامشكلة ا
 المقدمة . أ

طـوير  لقد أصبح من الواجب في ظل التطـورات الهائلـة والمسـتجدات المتنوعـة، ت                

وإن من  . استراتيجيات حديثة للتدريس، تسهم في إعداد متعلم يتكيف مع الواقع، ويواجه المستقبل           

أهم ما يجب أن يشمله التطوير اللغة، بوصفها أهم وسائل التواصل واالتصال، وبشكليها الشفوي              

 .والكتابي

بها كمـا يـذكر     ف. وتعد الكتابة من أعظم ما أنتجه العقل اإلنساني، ومفخرة من مفاخره            

يجري نقل ما يدور في ذهن اإلنسان من فكر ومعان إلـى اآلخـرين،   ) ١٩٨١(وآخرون   يونس

أن الكثيـر مـن الجوانـب       ) ٢٠٠١(ويذكر األسعد والسـعدي     . بعد ترجمته إلى رموز مكتوبة    

والمهارات اإلبداعية تظهر من خالل ما يكتب، من قصة ومسرحية ومقالة، وما إلى ذلـك مـن                 

 .ومن هنا عدت المهارات اللغوية من أهم أهداف مناهج اللغة العربية. تأليف المختلفةأشكال ال

فهو .          ويعد التعبير الكتابي من فروع اللغة العربية المهمة التي تثير التفكير لدى الطالب            

يمثل خالصة ما تعلمه في فروع اللغة جميعاً، فالقواعـد وسـيلة لصـحة األسـلوب وسـالمة                  

والقراءة وسـيلة لزيـادة الثـروة اللغويـة         . واإلمالء وسيلة لسالمة الكتابة من الخطأ     . بالتراكي

السـيد،  (والنصوص وسيلة لتنمية القدرة اإلبداعية      . اللفظية، وحصيلة المعاني والصور واألفكار    

 أما التعبير فهو غاية هذه الفروع جميعاً، وهو على مـا يـرى جـابر       ). ١٩٩٦؛ شحاتة،   ١٩٨٦

 . وقضاء حوائجه، معبراً عن مشاعره وآرائه،لقالب الذي يصب فيه الطالب أفكاره، ا)٢٠٠٣(



 ١٥  

)  مـوث  –دار(فقد توصل المؤتمرون في كليـة       .      وألهمية التعبير أصبح االهتمام به عالمياً     

األمريكية إلى أن هناك عالقة متضامنة بين تعليم اللغة وتأكيد الشخصية ونموهـا، التـي يجـب      

أن "وطالب جيمس كونانت رئـيس جامعـة هـارفرت          .  عند تدريس التعبير الكتابي    االنتباه إليها 

يخصص نصف الوقت، المخصص لدراسة اللغة اإلنكليزية في السنوات األربع للمرحلة الثانوية،            

 ).١٩٧١ ،Deightun(للتعبير

بهم من          وأدرك المربون أهمية التعبير وانعكاس قدرات الطلبة فيه على سلوكهم، وما يكس           

ثقة بالنفس، وتكيف مع الحياة االجتماعية، ومساعدة في تحقيق ذواتهم وإبراز شخصياتهم، مـن               

خالل إرهاف الحس، وتنمية الذوق، وفي ذلك توجيه نحو اتجاه الفرد الكتساب قيم الحق والخيـر    

 ).;١٩٩٨ ،Hall ;١٩٩٨ ،Ladenburg ٢٠٠٥ األحمدي، (والجمال 

ولكـي تـؤدي    . أن الكتابة خلدت الحضارات على مر األزمـان       ) ١٩٩٥(         وأكد السيد   

الكتابة وظيفتها يجب توافر شروط فيها، للوصول إلى الدقة والفهم والوضوح، حتى يتمكن الفرد               

إلى أن مهارة الكتابة من أصـعب       ) ١٩٩٩(وأشار نصر   .  من نقل أفكاره عند اتصاله باآلخرين     

 يكتب فيها الكاتب جملـة، فـإن هنـاك آالف الفـرص             مهارات اللغة، إذ يعني إنه في كل مرة       

واالحتماالت للوقوع في الخطأ، األمر الذي يقضي بتعلمها وتعليمها وفق مستويات متدرجة مـن              

 .األداء

. أيضا أن التعبير عمليات ذهنية أدائية غاية في الصعوبة والتعقيـد          ) ١٩٩٩(ويرى نصر   

 خالله األفكار والمعاني والصور الذهنية المجـردة   فهو يقوم على الخلق واالبتكار، أو تتحول من       

وهـو فـي جملتـه      . لدى الكاتب إلى رموز خطية في صورة من صور التعبير الكتابي المؤثرة           

 . عمليات بنائية تراكمية سواء ما تعلق منها بالشكل أو ما تعلق منها بالمضمون



 ١٦  

 تعقيداً، وبشكل أساسي هي نمط مـن                إن الكتابة من بين أكثر النشاطات اإلنسانية الذهنية       

حل المشكالت، ألن الكاتب يجب عليه أن ينتج وينظم مجموعة من األفكار على الورق، وذلـك                

عن طريق اختيار عدد من المفاهيم والعالقات، من خالل مجموعة واسعة من المعرفة وترتيبها،              

فهـي  . لرسمية من جهة أخرى   بما يتالءم ومعارف القارئ وحاجاته من جهة، ومع قيود الكتابة ا          

 وهكـذا فـإن     ،تتطلب جهداً متواصالً، وعمالً جاداً، وتطورا في المهارات، وسنوات من الخبرة          

 ;٢٠٠١ ،Albertson & Billingsley(الكتابـة مهـارة معقـدة ال يمكـن إتقانهـا بسـهولة       

Ryder&Graves،١٩٩٨.( 

فنمو كل .  مظهران لعملية عقلية واحدةالسلوكيون أن التفكير والتعبير        ويرى علماء النفس

منهما وارتقاؤه مرتبط بنمو اآلخر وارتقائه، وكالهما مرتبط بتجارب اإلنسـان وخبراتـه فـي                

فالتعبير ال يكون حياً إال بقدر ما يثير في النفس مـن أحاسـيس وذكريـات ومشـاعر،                  . الحياة

سـمك،  (صيغة ميتة بالنسبة إليـه      والتعبير الذي يستعمله الطالب، وال يقابل في ذهنه معنى هو           

١٩٧٩.( 

ويعد بافلوف التعبيـر المـنظم   .    ويرى شيشرون أن فن التفكير ال ينفصل عن اكتساب التعبير    

 المشار إليـه فـي نصـر      ) موران(ويذكر  ). ١٩٨٦فيجوتسكي،  . (هو األرقى للسلوك اإلنساني   

 تتحـول خاللـه     ،وبة والتعقيـد  أن التعبير الكتابي عمليات ذهنية أدائية غاية في الصع        ) ١٩٩٩(

األفكار والمعاني والصور الذهنية المجردة لدى الكاتب إلى رموز خطية، في صورة من صـور               

وبمعنى آخر تتضمن عمليات الكتابة التفكير وما يالزمه من اضطراب أو تنظيم            . التعبير المؤثرة 

 وأنمـاط   ،نيـة متنوعـة    وهي من بين الوسائل الفاعلة في إكساب الطلبة مهارات ذه          ،أو تحسين 

 تعمل على تحسين العمليات     ، والكتابة الفاعلة كالقراءة الجيدة    ،مختلفة من التفكير العملي اإلبداعي    

 ).١٩٩٠ ،Wittrock(الذهنية المؤدية إلى توليد المعاني 
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وينطلق االتجاه الذي يركز على عمليات التفكير عند بناء النسيج اللغوي المكتـوب مـن             

كولوجية المعرفية، التي تؤكد أن العقل مركب من مجموعة أبنية، تركز على كيفيـة            النظرية السي 

وترتكز هذه النظرية أساساً علـى افتراضـات        .  واندماجها مع عمليات التعبير    ،نموها مع الزمن  

بياجيه وبرونر التي تقول بأهمية العمليات العقلية، وترى أن اللغة والتعلم أجزاء من التطور الذي               

وأن . لفرد عبر مراحل معرفية سيكولوجية، تتأثر بالتطور الطبيعي للعقل بطريقة تفاعلية          يحدث ل 

التفاعل بين األبنية والتراكيب العقلية للفرد واألبنية العقلية للمستمعين أو القراء، وأبنية اللغة ذاتها              

 ).١٩٨٩ ، Berlin(تتطلب نوعا من التهذيبات عند ممارسة عملية الكتابة 

فمـن  صـفت     . إلى أن اللغة أداة التفكير ووعاء الفكر      ) ٢٠٠٢(قطامي وعدس   ويذهب    

وتقوم اللغة على تزويد الفرد بنظـام أو  . لغته ورقت ودقت، صفا تفكيره، وازدادت شفافية تعبيره   

مجموعة من الرموز التي من شأنها تسهيل عملية التفكير، الذي يعد عملية ذهنية معرفية يوظف               

 . ه من رموز وألفاظ يعبر بها عما يفكر فيهفيها الفرد ما لدي

حول عمليات الكتابة لمسـتوى  ) ١٩٧١ ،Emig(و من المناسب اإلشارة إلى دراسة إمج   

 في مدارس شيكاغو، والتي اتضح منها أنها مؤيـد          ١٩٧١الصف الثاني عشر التي أجريت عام       

. عمليات الكتابـة خصوصـاً  غير عادي لوجهة النظر السيكولوجية المعرفية عموماً، وفي تفسير   

 .وأنها كانت نقطة تحول مهمة في تأثيرها في اتجاهات الكتابة لدى الطلبة

إلى أن برامج المعالجة اللغوية، التي تركـز علـى األنظمـة            ) ٢٠٠٢(        ويشير جروان   

ـ        . اللغوية من الوسائل الفاعلة في التفكير والتعبير معاً        ي وتهدف إلى تنمية مهـارات التفكيـر ف

بمعنى . لهذا فإن تحسين مهارات التفكير هدف أساسي تسعى المدرسة الحديثة إلى تحقيقه           . الكتابة

أن مدرسة القرن الحادي والعشرين يجب أن تعد طلبتها لمواجهة التحديات كافة التـي يفرضـها           

عصر العولمة المتسم بالتطورات العلمية والتكنولوجية، وتعدد وسائل االتصـال، وتـدفق الكـم              
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الهائل من المعارف والمعلومات عبر شبكة اإلنترنت، التـي اتسـع اسـتخدامها فـي المنـازل                 

وكل ذلك يتطلب تنمية المهارات العلمية والعمليـة،        . والمدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة   

 . ومهارات التفكير المتنوعة، وبخاصة مهارات التفكير الناقد

 مهمة تتطلبها عملية مواجهة التحديات وحـل        وتتصف مهارات التفكير الناقد بخصائص      

. المشكالت، وفحص األشياء المعروضة وتقويمها، والتحقق منها وفق معايير متفق عليها مسـبقاً            

وهذه العملية بمثابة نقلة نوعية من التعلم الكمي إلى التعلم النوعي، الـذي يهـدف إلـى تأهيـل                

مية، وتؤكد أهمية التنشئة الذهنية، وتطوير القـدرات  المتعلم، بوصفه محوراً للعملية التعلمية التعلي   

العقلية العليا، وتزويد الطلبة بالمهارات التي تمكنهم من التعامـل بفعاليـة مـع المعلومـة مـن              

 ).٢٠٠١ ،؛ األحمد وآخرون٢٠٠١الحارثي، (مصادرها المختلفة 

نمية بعـض  أهمية الحوار والمناقشة في ت) ١٩٨٩ ،Anderson(وتؤكد دراسة أندرسون   

فقد أشارت هذه الدراسة إلى أن التعلم داخل الغرف الصفية الذي يتصـف         . مهارات التفكير الناقد  

 وتضمنت دراسة بفرفـر   . بالحوار السقراطي، يعد المفتاح الرئيس لتدريس مهارات التفكير الناقد        

)Pferffer، مهـارات  تأكيد أهمية المناقشة في إظهار مهارات التفكير الناقـد وبعـض   ) ١٩٩٩

 .  الكتابة، إذ يدمج الطلبة األفكار التي استوعبوها من المناقشة باستجاباتهم المكتوبة

. وأشارت العديد من الدراسات إلى ضرورة تدريب الطلبة على مهارات التفكيـر الناقـد            

والمشار إليهمـا  ) ٢٠٠١؛ وحاجي،١٩٨٧؛ والخراش ١٩٨٨ ،Anderson(ومن هذه الدراسات 

أشارت دراسات أخرى إلى أن الطلبة يعانون من ضعف في التعبيـر الكتـابي،              و. في الخضراء 

تعود أسبابه إلى عوامل كثيرة، منها ما يتعلق بما يطرح على الطلبة من موضوعات، قد تكـون                 

غير مالئمة لمستوياتهم، ومنها ما يتعلق بالقدرات والمهارات التي يمتلكونها، والتي تتدنى عامـاً              

؛ خمايسـة،   ٢٠٠٣؛ جابر،   ١٩٩٦؛ شحاتة،   ١٩٩٣؛ محمود،   ١٩٨٩ ،خرونخاطر وآ (بعد عام   
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أن معظـم   ) ١٩٩٥(وبهذا الخصوص أكدت دراسة عليان وآخرين       ). ٢٠٠٥؛ خصاونة،   ٢٠٠٤

الطلبة ال يمتلكون مهارات الكتابة األساسية، ويعانون من مشكلة تناول الموضـوع، ومعالجتـه              

وأشار تقرير لجنة سياسـات     . اللغوية المناسبة بصورة صحيحة، والقصور في استخدام التراكيب       

التعليم في األردن إلى مشكلة ضعف الطلبة في مراحل التعليم المختلفة، فـي مهـارات التعبيـر           

؛  وزارة التربيـة  ١٩٩٥العـودات،  (وأكد التقرير ضرورة التصـدي لهـذه المشـكلة     . الكتابي

ضعف الطلبـة   ) ١٩٩٥ (فيونيس، ودراسة ال  )١٩٩٣(وعزت دراسة محمود    ). ١٩٩٥ ،والتعليم

 .في التعبير الكتابي بخاصة، إلى قلة العناية بتدريس هذا النوع من التعبير

ومثلما أشارت الدراسات إلى ضعف الطلبة في التعبير الكتابي، فـإن دراسـات أخـرى            

، حمارنـة (أشارت إلى تدني مستواهم أيضاً في التفكير الناقد، في المراحل التعليميـة المختلفـة               

 ). ٢٠٠١؛ الشطناوي، ١٩٩٨؛ عفانة، ١٩٩٨؛ الحموري والوهر، ١٩٩٥

ويزيد الباحث على ما تقدم أنه الحظ بنفسه ضعف الطلبة، وبخاصـة طلبـة المرحلـة                  

فقد عمل الباحث معلماً في هذه المرحلة، واشـترك فـي تصـحيح             . الثانوية، في التعبير الكتابي   

واطلع من خـالل  . مل مشرفاً تربوياً في المدارس الثانويةكراسات التعبير في الثانوية العامة، وع  

ويمكنه أن يعزو بعض جوانب هذا الضعف إلـى المعلمـين، الـذين ال              . ذلك على هذا الضعف   

فغالباً ما يؤدي المعلـم فـي    . يزالون يتبعون طرائق وأساليب تجعل منهم محور العملية التعليمية        

وفـي النهايـة    .  وشأنه، يكتب ما يشاء، وكيفما يشاء      درس التعبير دور الملقن، أو يترك الطالب      

 .وهو في الواقع لم يالحظ ولم يشاهد. يقوم المعلم ما يكتبه الطالب بوضع كلمة لوحظ، أو شوهد

واستناداً إلى ذلك كله ارتأى الباحث إجراء هذه الدراسة في تجريب بعض اسـتراتيجيات             

ة مهارات التعبير الكتابي ، وتنمية مهـارات التفكيـر   تدرس التعبير الكتابي، وبيان أثرها في تنمي  

فقد دعت بعض الدراسات إلى توفير فرص الممارسة الشـفوية     . الناقد لدى طلبة المرحلة الثانوية    
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والكتابية للتعبير، وتناول الموضوعات التي تثير اهتمام الطلبة، وممارسة الحوار والتفكير الناقـد             

وزارة التربيـة والتعلـيم،     (خدام استراتيجيات تدريسية متنوعة     والتواصل االجتماعي، وذلك باست   

 ). ١٩٩٥؛ اليونيسف، ١٩٨٨

وتقـوم  . إن من هذه االستراتيجيات إستراتيجيتي العصف الـذهني والـتعلم التعـاوني             

. إستراتيجية العصف الذهني على توليد األفكار، وتنمية مهارات التفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي           

ه اإلستراتيجية حول مشكلة قابلة للنقاش، ويكون الحوار فيها مفتوحاً، يسهل فيه علـى              وتدور هذ 

 ). ٢٠٠٢جروان، (الطلبة إبداء آرائهم ومناقشتها 

وفيها يمنح الطالب   . أما إستراتيجية التعلم التعاوني فتستند إلىالنظرية البنائية االجتماعية         

، وذلك لكونه كائناً اجتماعياً يتأثر بالوسط االجتمـاعي  فرصة كافية للتعليم النشط، والتفكير المنتج  

ويتيح العمل الجماعي التعاوني الفرص للطلبة للمشاركة في مجموعات متنوعـة  . الذي يعيش فيه 

فيشجعهم ذلك على الحديث، وأخذ زمام المبادأة، وتطوير عادات جيدة، وتنمية مهارات            . الخبرات

). ٢٠٠١الشـطناوي،  (االتجاهات والعالقات وقبـول اآلخـر       التفكير المختلفة، فضالً عن تنمية      

ودعا ذلك إلى   . وهكذا شهد األدب التربوي الحديث اهتماماً كبيراً بدراسة طرائق التفكير المختلفة          

ضرورة تطوير استراتيجيات تعليمية، تمكن الطلبة من تطوير مهاراتهم العقلية، وتيسر لهم سـبل    

 ). ; ١٩٩٦ ،٢٠٠٥Garyاألحمدي، (التعلم 

 

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها-ب
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إستراتيجيتي العصف الذهني والتعلم التعاوني فـي        أثر         الغرض من هذه الدراسة تقصي      

وحاولـت الدراسـة    .  لدى طلبة المرحلـة الثانويـة      دمهارات التعبير الكتابي والتفكير الناق     تنمية

 : اإلجابةعن األسئلة اآلتية

 التعبير الكتابي لدى طلبة الصف األول الثـانوي بـاختالف           مهاراتتلف اكتساب   هل يخ  .١

 ؟) واالعتيادية،العصف الذهني، والتعلم التعاوني( استراتيجيتة التدريس

 مهارات التعبير الكتابي، لدى طلبة الصف األول الثانوي بـاختالف           تلف اكتساب هل يخ  .٢

 الجنس؟ 

ف األول الثـانوي اختالفـا       لدى طلبة الص   ، مهارات التعبير الكتابي   تلف اكتساب هل يخ  .٣

 يعزى إلى التفاعل بين االستراتيجية و الجنس؟ 

مهارات التفكير الناقد، لدى طلبة الصف األول الثـانوي بـاختالف           تلف اكتساب   هل يخ  .٤

 ؟ ) واالعتيادية ، والتعلم التعاوني،العصف الذهني( استراتيجية التدريس 

لبة الصف األول الثـانوي بـاختالف        مهارات التفكير الناقد، لدى ط     تلف اكتساب هل يخ  .٥

 الجنس؟ 

مهارات التفكير الناقد، لدى طلبة الصف األول الثانوي اختالفا يعزى          تلف اكتساب   هل يخ  .٦

 إلى التفاعل بين االستراتيجية والجنس؟ 

 

 : فرضيات الدراسة-ج

 : ستقوم الدراسة على الفرضيات اآلتية
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 فـي اكتسـاب     )∝ = ٠,٠٥(داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال         .١

مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف األول الثانوي تعزى إلى إستراتيجيتي العصف            

 . الذهني والتعلم التعاوني بالمقارنة مع االعتيادية

 فـي اكتسـاب     )∝  =٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .٢

 . مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف األول الثانوي تعزى إلى الجنس

فـي اكتسـاب    ) ∝ =٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .٣

مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف األول الثـانوي تعـزى إلـى التفاعـل بـين                

 . لتدريس و الجنساستراتيجية ا

  فـي اكتسـاب    )∝  =٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .٤

مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف األول الثانوي تعزى إلى إستراتيجية التـدريس              

   .العصف الذهني والتعلم التعاوني بالمقارنة مع االعتيادية

 فـي اكتسـاب     )∝ = ٠,٠٥( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        ال توجد فروق   .٥

 . مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف األول الثانوي تعزى إلى الجنس

 فـي اكتسـاب     )∝ = ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .٦

ناقد لدى طلبة الصف األول الثانوي تعزى إلى التفاعل بين إستراتيجية           مهارات التفكير ال  

 . التدريس والجنس

 

 :  أهمية الدراسة-د

 : تتبدى أهمية الدراسة النظرية والعملية فيما يأتي
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التـي  ) ١٩٩٨-١٩٨٩(جاءت هذه الدراسة منسجمة مع أهداف خطة التطوير التربوي           .١

 وتنميـة   ،لدى طلبة المرحلتين األساسية والثانوية    دعت إلى تعزيز مهارات اللغة العربية       

 .والتركيز على مهارات التفكير العليا والتفكير الناقد ،التفكير

  تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية متغيرات الدراسة والمتعلقة بالتطوير في استخدام             .٢

بخاصـة أن    المتمثلة في العصف الذهني والـتعلم التعـاوني، و         ،استراتيجيات التدريس 

الميدان التربوي يفتقر إلى مثل هذه االستراتيجيات في الدراسات المتعلقة بالتعبير الكتابي            

 . والتفكير الناقد

تقديم أنموذج لمعلمي اللغة العربية، من خالل استخدام إستراتيجيتين في تدريس الطلبـة              .٣

 ، للموضـوعات   وبما تشتمل عليه كل إستراتيجية مـن تحديـد         ،في مادة التعبير الكتابي   

والخطـط    واستراتيجيات التـدريس والتقـويم وأدواتـه،       ، واإلجراءات ،ولنتاجات التعلم 

 . الالزمة التي تُعد إضافة نوعية وعملية في مجال تدريس التعبير الكتابي

تُفيد هذه الدراسة القائمين على تطوير المناهج  في تضمين مثل هذه االستراتيجيات فـي                .٤

 تـدريس   تطوير لرفع مستوى أدائهم في،ي برامج تدريب المعلمين    وف ،المناهج المدرسية 

 . التعبير الكتابي خاصةً

 

 : محددات الدراسة وحدودها- هـ

 :تقتصر هذه الدراسة على ما يأتي

عينة الدراسة من طلبة الصف األول الثانوي العلمي في مدرسة األمير الحسن الثانويـة               .١

ة الشاملة للبنات، ومدرسة زين الشـرف الشـاملة         الشاملة للبنين، ومدرسة الكرك الثانوي    


