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  شكر وتقدیر

ا، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فال "كن  ا.... فإن لم تستطع فكن متعلمً عالمً

  تبغضهم"

بعد رحلة بحث طویلة وجهد واجتهاد انتهى بهذا العمل المتواضع، وتكلل بإنجاز هذا البحث، 

ّن علینا بنعِمِه التي ال تعّد وال تحصى فهو العلي القدیر أقّدم أن  .نحمد اهللا عز وجل الذي مَ

قّدمه لي من نصح  لماالعساف األستاذ الدكتور حمزة عبد الفتاح عبارات الّشكر والتّقدیر إلى 

رشاد ومعرفة   طیلةإنجاز هذا البحث. وإ

دَّ ید العون إلنجاز هذا البحث وأخّص بالّذكر أساتذتنا الكرام  كما أقّدم الّشكر الجزیل لكل من مَ

الذین أشرفوا على تكوین دفعة تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت في التعلیم، كما ال یفوتني أن 

  أشكر أعضاء لجنة المناقشة وهم:

  

حث، وما قدموه من اقتراحات ساهمت في إثراء لما بذلوه من جهود مباركة في قراءة متمعنة للب

  البحث وتطویره.

وفي الختام أشكر جامعتي جامعة الشرق األوسط ممثلة برئیسها وأعضاء الهیئة التدریسیة 

أساتذتنا الكرام على عطائهم الّدائم، لما بذلوه معنا من جهود خیّرة وما زرعوه فینا من حبٍّ للعلم 

   الجمیع خیر الجزاء.والمعرفة والعطاء، وجزى اهللا
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طلبة  أثر استخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیة مھارات التفكیر الناقد لدى

ً) الجامعات االردنیة الخاصة (جامعة الزیتونة األردنیة    أنموذجا

  إعداد 
  هالة محمد علي ابوزید

  إشراف 
  الدكتور حمزة عبد الفتاح العساف  

  الملخص
 الناقد التفكیر مهارات تنمیة في اإللكترونیة المدونات استخدام أثرهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن 

وأثر تفاعل الجنس مع  )،أنموذجاً  األردنیة الزیتونة جامعة( الخاصة االردنیة الجامعات طلبة لدى

التفكیر الناقد، ولتحقیق أهداف الدراسة قامت الباحثة  مهارات استخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیة

، كما بنت دلیل جلسر-لواطسونباستخدام بطاقة مالحظة مبنیة على اختبار مهارات التفكیر الناقد 

أداة ، وقد تم التأكد من صدق "في التربیةمبادىء "استخدام المدونات اإللكترونیة في تدریس مساق 

كلیة اآلداب والعلوم ) طالب وطالبة من طالبات 100وثباتها. تكونت عینة الدراسة من ( الدراسة

، یتوزعون 2017/2018من العام الدراسي  األولفي الفصل الدراسي  في جامعة الزیتونة االنسانیة

) طالب وطالبة، واألخرى ضابطة مكونة من 50على مجموعتین، إحداهما تجریبیة مكونة من (

) طالب وطالبة، وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود أثر ذي داللة إحصائیة الستخدام المدونات 50(

وعدم وجود أثر في تنمیة مهارات التفكیر الناقد،  "مبادىء في التربیة"تدریس مساق  اإللكترونیة في

بأهمیة للتفاعل بین الجنس واستخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیة التفكیر الناقد. وأوصت الدراسة 

مبادىء في "استخدام أعضاء هیئة التدریس في الجامعات للمدونات اإللكترونیة في تدریس مساق 

  ."التربیة

كلیة اآلداب والعلوم الكلمات المفتاحیة: المدونات اإللكترونیة، مهارات التفكیر الناقد، طلبة 

  .االنسانیة
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate The Effect of Using the Electronic Blogs in 

Developing the Critical Thinking Skills among the Jordanian Privet University Students 

(Al- Zaytoonah University of Jordan Model) and the effect of the interaction between 

gender and using electronic blogs on developing critical thinking skills. To achieve the 

study purposes the researcher used observation card based on critical skills exam for 

Watson – Glasser and built electronic blogs guide in teaching principles in education, 

the researcher guaranteed validity and reliability of the scale. The study sample consisted 

of (100) male and female students from faculty of education students in Al Zaytoonah 

university Of Jordan in the First semester in 2017/2018 scholastic year. Were divided 

into two groups, one of them as an experimental group which consisted of (50) male and 

female students, the other as a control group which consisted of (50) male And female 

students. 

  The study unveiled that there is a statistically significant effect of using electronic blogs 

in teaching principles in education on developing critical thinking skills among faculty of 

education students, and there is no statistically significant effect of the interaction 

between gender and using electronic blogs on developing critical thinking skills. 

    The study recommended that faculty instructors' members should use electronic blogs 

in teaching principles in education. 

Key words: Electronic Blogs, Critical Thinking Skills, Faculty of Education 

Students.  
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  مقدمة

ومن أبرز  ،یشهد العصر الحالي تطورات سریعة ومتعاقبة حتى بات جدید األمس قدیم الیوم  

تصاالت التي أدت إلى كسر الهذه التطورات ما یعرف بالثورة الهائلة في مجال التكنولوجیا وا

ومواجهة التغییرات لم یعد بغلق الباب أمامها والتقوقع  ،الحواجزالجغرافیة والزمانیة بین دول العالم

بل أصبحت المواجهة بخوض هذه الثورة واإلبحار في أمواجها وتعلم أدوات السیطرة  ،حول الذات

وتوظیفها في العملیة لتكنولوجیا وتفعیلهاج مستحدثات اودم ،علیها أال وهي عملیة التعلم والتعلیم

تصاالت العداد جیل قادر على امتالك زمام أمور ثورة تكنولوجیا المعلومات واإالتربویة من أجل 

.  

ونظرًا لسعي المجتمعات بشكل عام لمقاومة التغییرات التي من شأنها قلب ما اعتادت علیه       

سسات التربویة إلى التشبث باألسالیب التقلیدیة رأسًا على عقب، لذلك تسعى الكثیر من المؤ 

مر الذي أثبت فشله مع مرور الوقت، مما دفع العدید من التربویین إلى لعملیة التعلم والتعلیم األ

تصاالت وتكنولوجیا المعلومات وحالة التقارب والتواصل التي حدثت بین المحاولة مجاراة ثورة ا

معلوماتیة تسعى للبحث عن المعرفة ونقدها وتحلیلها دول العالم من خالل تطویر مجتمعات 

نتاج الجدید منها ولیس تلقینها وحفظها، أي محاولة إعمال العقل وتطویرأنماط تفكیریة جدیدة. إ و 

نطالق إلى آفاق أوسع تثیر قدرات جیل الیوم وتدفعهم إلى التفكیر وتوفیر جمیع الفقد آن األوان ل

كان من الضروري توظیف مستحدثات تكنولوجیا جدیدة تحاكي  السبل التي تمكنهم من ذلك. لذا
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 .الدافعیة وتحث على المشاركة وتسهل عملیة اإلرشاد والتوجیه في بیئة تعلیمیة تعاونیة بناءة

  ).Dayani,2014(دیانا 

إذ من شأنه مخاطبة عقل  ،ولیست هناك فكرة أفضل من التعلم اإللكتروني في هذا المجال      

المتعلم وفتح باب التساؤل أمامه، إلجراء الموازنة المنطقیة للوصول إلى أفضل الحلول. ومن هنا 

ظهرت أهمیة تطبیقات التعلم اإللكتروني التي تخدم العملیة التعلیمیة التعلمیة، والذي شكلت 

صار في الوقت والجهد، لهذا أصبح قتاتطبیقاته بوابة الدخول إلى عالم المعرفة، بكفایات عالیة و 

استخدام االتعلم اإللكتروني بمنظومته المتكاملة في بیئة التعلم متطلبًا أساسیًا لتطویر المحتوى 

غنائها بأسالیب وتقنیات جدیدة ذات  الالزمة لتفعیلالدراسیة  للمناهجالتعیملي  البیئة التعلیمیة وإ

  ).2014(الرحیلي عالٍ مستوى 

العملیة التعلیمیة التعلمیة تمامًا جوقة موسیقیة تتضافر فیها جهود جمیع العازفین للوصول  لقد 

ستعانة بشبكة اإلنترنت واستخدام الإلى معزوفة غایة في الجمال والروعة. فتوظیف التكنولوجیا وا

سمى الذي تسعى ألوهذا هو الهدف ا ،طرق تدریس فعالة تدفع المتعلم للتفكیر بشتى أنواعه

العملیة التربویة برمتها لتحقیقه، ویرجع االهتمام بمهارات التفكیر عامة ومهارات التفكیر الناقد 

خاصًة ألنها تعد أحد أشكال التغییر المطلوب إحداثه في التعلیم إلعداد الطالب للحیاة، فالتفكیر  

في هذه الحیاة وما حتیاجات الفرد لیتمكن من العیش االناقد یقدم مجموعة من المهارات المرتبطة ب

ستنباطات ووضع إفتراضات وبالتالي بناء استنتاجات  و باتخاذ قرارات والخروج  ایتصل بها من 

  ).2015(متكامل لشخصیة الفرد أبو جریبان
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، كان ال بد من السعي الدؤوب للبحث عن تطبیقات جدیدة هنسجامًا مع كل ما تم عرضا

اركیة والتعاونیة، وتمكن المستخدم من العیش في فضاء مصاحبة للتكنولوجیا تفسر التفاعلیة والتش

طالع على المعلومات ومصادرها الحرة المفتوحة، التي الندماج مع المحیطین واالمن التطورات وا

تحمل التنوع لتلبیة الحاجات الفردیة والمجتمعیة على حد سواء. ومن هذه التطبیقات المدونات 

مات اإللكترونیة التعلیمیة التي تساعد على تحسین مهارات اإللكترونیة التي تعد من أحدث الخد

جتماعي وتنمیة التفكیر بأنواعه، والتعبیر الحر، ومنح فرص للتشاور الالكتابة والتأمل والتعارف ا

  ).Hourigan,& Murray,2010( هورقان وماري والتحاور والنقد بعیدًا عن الطرق التقلیدیة

  

أحد اكثر تطبیقات التعلم اإللكتروني التي تتناسب مع معطیات تعد المدونات اإللكترونیة     

وذلك بتقدیم المحتوى  ،لمراعاتها خصائص المتعلم بأسلوب ال یخلو من المتعة والتشویق ،العصر

بحیث یسمح للمتعلم بالتفاعل  ،إلكترونیًا عبر الوسائط المتعددة المعتمدة على الحاسوب وشبكاته

في أي مكان وزمان یختاره وبالسرعة التي تناسبه، وفي الوقت ذاته  الهادف والنشط مع المحتوى

فهي توفر مصادر ثریة للمعلومات یمكن الوصول إلیها في وقت قصیر، كما أنها تدعم مهارات 

كتساب الخبرات والمعارف وهذا یثیر الدافعیة للمعلم اعتماد على النفس في الالتعلم الذاتي وا

  ).2016(العربي وآخرونوالتقدم المستمر في شتى المجاالت والمتعلم في مواكبة العصر 

  

بداعه من إ وبناء على ذلك ال بد من مد جسور التعاون بین التعلیم وطرقه من جهة والمعلم و      

وبین التكنولوجیا وما تنتجه عن تطبیقات جدیدة إلمداد المتعلمین بالمهارات الضروریة  ،جهة ثانیة
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. إلخراج جیل قادر على بالتسارع والتجدیدواألدوات الالزمة للعمل والمنافسة في عصر یتسم 

فكر ناقد قادر على قیادة سفینة الحیاة ومواجهة وتحدي جمیع الصعوبات  يتوظیف التكنولوجیا ذ

  والعقبات.

في تنمیة  لذا ارتأت الباحثة إجراء دراسة للكشف عن أثر استخدام المدونات اإللكترونیة     

  .األردنیة جامعة الزیتونةطلبة  عینة من مهارات التفكیر الناقد لدى

 

  الدراسة:مشكلة 

نتقال بالطلبة اللفة واتبالرغم من كثرة األحداث المنادیة بأهمیة تنمیة مهارات التفكیر الناقد المخ

 االستقصاءتدفع المتعلم إلى البحث و  ،دنیا إلى مستویات التفكیر العلیامن مستویات التفكیر ال

صدار األحكامالوا إال أن المتأمل في واقع التعلیم یجد أن المتعلمین ما زالوا مقیدین  ،كتشاف، وإ

  دون محاولة مجدیة للخروج من هذه الدائرة المفرغة. ،في حبال التلقین والحفظ

الناقد، لكون  بتنمیة مهارات التفكیر ما زالت الممارسات التربویة ضعیفة في اإلهتمامحیث 

أصبح من  حیث سترجاع المعلومات،واق التقلیدیة في حفظ على الطر  العملیة التدریسیة تقتصر

هذا  یقع الطلبة،قاء الكثیر من األهمیة على مهارات التفكیر الناقد وقیاسها على الالضروري 

المناهج الدراسیة بمهارات تعلیم التفكیر والمواقف التي  بإثراءوذلك الدور على عاتق المدرسین

لما ینتج عن تلك المهارات كونها مهارة عقلیة  اً من الحفظ، نظر  أكثر تدعوهم إلى التقییم واإلنتاج

  ).2016(السرور ةبناء
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فالمالحظ في أهمیة التفكیر الناقد أنه أصبح من الضروري إیجاد السبل التي یمكن من خاللها 

حیث تجاهات المعاصرة الهمیة مسایرة اأمستویات ومهارات التفكیر لدى الطلبة، وفي  تنمیة

ومعرفة  الدراسات إلى استخدام المدونات اإللكترونیة بطریقة جدیدة ومعاصرةكثیر من الاتجهت 

  ).2017(حیدرتأثیرها في تطویر مهارات التفكیر الناقد لدى الطلبة 

) بإجراء دراسات تهتم 2011( ودراسة العمیري )2017(العساف وشتات دراسة  أوصتكما 

أیضًا بموضوع أثرالمدونات اإللكترونیة في تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى طلبة الجامعات 

تصال الحدیثة في تطویر شخصیات األفراد التي من المفروض على االبشكل عام، ودور وسائل 

هتمام بفكرة تجمع تطویر التفكیر لدى الطلبة الالتعلیم أن یحاكي هذه التغییرات من خالل ا

لمعرفة أثر المدونات اإللكترونیة في واستخدامهم التكنولوجیا الحدیثة، لذلك جاءت هذه الدراسة 

في الجامعات األردنیة  كلیة اآلداب والعلوم االنسانیةتنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى طلبة 

كتساب الطلبة مهارات صیاغة التشاركیة ما الالعملیة الخاصة، لما للمدونات دور فعال في هذه 

وقد  ،بین طلبة الجامعات ومدرسیهم، وأثرها على تعلم الطالب في مختلف مجاالت التعلم والتعلیم

الحظت الباحثة ندرة الدراسات التي تطرقت الستخدام المدونات اإللكترونیة وأثرها على تنمیة 

  مهارات التفكیر الناقد .
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  التالیة:سئلة األجابة عن اإلوفي ضوء ما تقدم فإن مشكلة الدراسة الحالیة تتحدد في 

جامعة طلبة  أثر استخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدىما   .1

  ؟ الزیتونة األردنیة

في تنمیة مهارات  )a≤ 0.05حصائیة عند مستوى الداللة (إهل توجد فروق ذات داللة  .2

 ؟جامعة الزیتونة األردنیةطلبة عینة من لمتغیر الجنس لدى  تعزىالناقد التفكیر 

  

  الدراسة: أهداف

  هدفت الدراسة الحالیة إلى:

من عینة  استخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى أثر تقصي -

  .األردنیةجامعة الزیتونة  طلبة

 طلبةمن عینة  لدىإعداد مدونة إلكترونیة، واستخدامها في مادة مبادىء في التربیة لدى  -

  .األردنیةجامعة الزیتونة 

 لدىیر الناقد لدى في تنیمة مهارات التفكاإللكترونیة التحقق من فعالیة استخدام المدونة  -

  .األردنیةجامعة الزیتونة  طلبةمن عینة 

  الطلبة.لدى مهارات التفكیر الناقد الالزمة  تنمیة -
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  :أهمیة الدراسة

 عینة من لدىكترونیة في تنمیة مهارات التفكیر الناقد المدونات اإلأثر  فيالدراسة تتضح أهمیة 

من خالل محاضرات مخصصة لمالحظة مهارات التفكیر الناقد   ،جامعة الزیتونة األردنیةطلبة 

مكانیة معرفة مهارات الطلبة العقلیة إاألهمیة إلى تنبیه المدرسین إلى تهدفلدى الطلبة، 

واستثمار قدراتهم الفكریة، لتنفیذ  ،ومستویات الذكاء لدیهم، بدًال من التركیز على الحفظ والتلقین

 فیتطور تفكیره الطالب له دور المشاركة اإلیجابیة   ونسلوب العمل الجماعي التفاعلي لیكأ

أهمیة الدراسة لزیادة قدرة الطالب على  معرفة وضع الحلول، ومن هنا جاءتى ویصل به إل

  مواكبة الطرق التكنولوجیا الحدیثة بفعالیة أكبر من خالل :

لكترونیة في تنمیة المدونات اإلمسایرة االتجاهات التربویة الحدیثة في توظیف واستخدام  -

 طلبة.الر الناقد لدى یمهارات التفك

لكترونیة وتوظیفها في تنمیة وتطویر مهارات التفكیر استخدام المدونات اإلاإلفادة من  -

  .األردنیةجامعة الزیتونة  طلبةمن عینة  لدى

وتنمیة  لى استخدام المدونات اإللكترونیةإ كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة حاجة طلبة -

تجاهات إلمسایرة ال كبینهم، وذلتتعلق بطریقة التواصل فیما والتي  ،مهاراتهم التشاركیة

  .الحدیثة في طریقة التواصل اذ انها تؤدي إلى نتائج ایجابیة في تطویر العملیة التعلیمیة

 سئلةاألتفكیر الناقد في طرح مهارات ال بضرورة تنمیةطلبة المساعدة  -
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تطویر وتعزیز  بهدف یا الحدیثة عملیًا وذلكتمكن المدونة المدرسین من تطبیق التكنولوج -

لتشاركیة ما بین الطالب العملیة التعلیمیة وكسر حاجز الخجل لدى الطلبة، وتفعیل روح ا

 والمدرس

 السعي لتقدیم أسالیب جدیدة قد تسهم في تحسین التدریس في الجامعات، وتزید من -

 األكادیمي.التحصیل 

  مصطلحات الّدراسة:

  :المدونات اإللكترونیة

لى مدخالت وتدوینات مرتبة ستمرار ویشتمل عاموقع الكتروني یتم تحدیثه بتعرف المدونات بأنها 

حصل من مصادر المعلومات التي یوتعتبرالمدونات مصدراً  ،ترتیبًا زمنیا من األقدم إلى األحدث

  .Kornejeva,2012)( علیها الفرد ویصل لها بسهولة

  

  التعریف اإلجرائي للمدونات اإللكترونیة:

، یتضمن محتوى المودنة على عبر اإلنترنت الباحثة متوفرهو موقع إلكتروني تم تفعیله من قبل 

حیث صممت  التربیة،دیو وصورًا متحركة تخص مساق مبادىء في نصوص وصور ومقاطع فی

یة والجماعیة، ومشاركة المعلومات ستخدامات الشخصلالفي هذه الدراسةاإللكترونیة  المدونة

  .طالع على كل جدیدالاواالسئلة والتواصل والتفاعل بین الطلبة ومدرس المادة وبالتالي 
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  الناقد:التفكیر 

كل ما  وهو التعصب، والتحیزضوعي الخالي من المو  الدقیق، والحكمهو نوع من أنواع التفكیر 

ویتوصل إلى هذا الحكم عن طریق االستدالل السلیم ، یواجه الفرد من قضایا ومشكالت ومواقف

  ).2013(الصبحي 

  التعریف اإلجرائي للتفكیر الناقد:

عدادها لهذا إهو الدرجة التي حصل علیها الطلبة على بطاقة المالحظة التي قامت الباحثة ب

  الغرض.

  مهارات التفكیر الناقد:

الكثیر من المشكالت من مجموعة من العملیات الذهنیة والمثیرات التي یوظفها المتعلمون لحل 

  ).2015(الخوالدةدعاء وطرح المشكلة للوصول إلى نتیجة صادقة ودقیقةاإلبدایة 

  

 ومحدداتها: الدراسةحدود 

 الدراسة:حدود 

  جامعة الزیتونة األردنیة طلبةعلى  البشریة: اقتصرتالحدود.  

 نیةجامعة الزیتونة األردكلیة اآلداب والعلوم االنسانیة في  المكانیة: لحدودا.  

  2018/ 2017 الفصل الدراسي األول الزمنیة:د الحدو.  



10 
 

 تیار مادة مبادىء في التربیة وقیاسها على خمس مهارات من الحدود الموضوعیة: تم اخ

على  فاالستنتاج، التعر التفسیر، ، تقویم الحجج، (االستنباطمهارات التفكیر الناقد 

 فتراضات) .الا

  محددات الدراسة:

لك فإن نتائج الدراسة وتعمیمها استخدمت الدراسة بطاقة المالحظة لمهارات التفكیر الناقد لذ

  اآلداة.هونة بدرجة صدق وثبات هذه مر 
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة

 حیث یشتمل بموضوع الدراسة، والدراسات السابقة ذات الصلةیتناول هذا الفصل اإلطار النظري 

وأهمیتها وخصائصها ومكوناتها وانواعها مفهوم المدونات االلكترونیة  النظري على اإلطار

یجابیاتها وسلبیاتها، ویشتمل على مفهوم التفكیر الناقد وأهمیته وخصائصه ومكوناته ومعاییره  وإ

السابقة المرتبطة  على عرض األبحاث والدراسات العلمیة تشتملومهاراته ومعوقاته، بحیث 

  علیها.والتعقیب  اسةبموضوع الدر 

اإللكترونیة: األول: المدوناتالمحور   

وتطورها:نشأة المدونات اإللكترونیة   

،بینما بدأت Web Blogمصطلح  رم حینما صاغ جون بارغ1997ظهرت المدونات في عام 

م، وقد ساعدت العدید من األحداث السیاسیة على 1999في الظهور الفعلي على اإلنترنت عام 

من أبرز األحداث التي  2003انتشار المدونات بشكل كبیر، وتعد حرب أمریكا على العراق عام 

أدت إلى انتشار هائل للمدونات، حیث استخدمت من قبل المعارضین للحرب للتعبیر عن 

ضهم لها، كما استخدمها الجنود األمریكیین كوسیلة لمراسلة ذویهم والتعبیر عن مأساتهم رف

بالعراق، كما استخدمت في كالمن مصر وبعض الدول العربیة من قبل الناشطین السیاسیین 

كوسیلة للتعبیر عن آرائهم ومواقفهم السیاسیة المعارضة لألنظمة الحاكمة، ومطالبتهم باحترام 

  ).2015مراد ( ظل استمرار السیاسات السلطویةلحریات فیالحقوق وا
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  األلكترونیة:مفهوم المدونات 

لها  ااآلخیرة، ولم اآلونةالمصطلحات الدارجة في  لكترونیة منأصبح مفهوم المدونات اإل       

  .وتفاعلي مي وتشاركيمن تأثیر تعلیمي وتعل

 posts صفحة تشتمل على تدوینات يهعلى أنها )2014( بوعیشةأأبو عیشة  حیث عرفه

ا. وبصورة تفصیلیة، فهي تطبیق من تطبیقات اإلنترنت، یعمل من خالل  ً مختصرة ومرتبة زمنیـ

نظام إلدارة المحتوى، وهو في أبسط صوره عبارة عن صفحة عنبكبوتیة تظهر علیها تدوینات 

ة المدخالت القدیمة، ویكون (مدخالت) مؤرخة ومرتبة ترتیبا زمنیا تصاعدیا، تصاحبها آلیة ألرشف

ث یمكن یدائم ال یتغیر منذ لحظة نشره على الشبكة، بح URL لكل مدخل منها عنوان إلكتروني

 .للمستفید الرجوع إلى تدوینة معینة في وقٍت الحق

فراد المبتدئین بمعرفة الكمبیوتر بانشاء صفحات األدوات التي تساعد ألنها ابأیمكن تعریفها و 

في  المشتركینصفحات الویب من حیث المستخدمین لكنها تتیح تعلیقات تساعد تفاعلیة تشبة 

وجود الترتیب الزمني في التعلیقات مما  إلىضافة إلیدون بار یراء وكل ما واآلتبادل الخبرات 

  ).2013(سائيیالع یخلق بیئة افتراضیة تفاعلیة

وكتابات تنشر حسب مؤلفها، أنها مدونة تفاعلیة مكونة من تسجیالت إلى  )2015( مراد وأشارت

دخال الوسائط المتعددة من صور إ، باإلضافة إلى في أي وقت التعلیق علیها من ن الزائركلیتم

أن المدونة  )2018منصور(وذكر .من ثم مشاركتها ومقاطع فیدیو وروابط أخرى من مواقع متعددة

 أي سجل الشبكة كونها أصبحت  We blogخذت من أاإلنجلیزیة و  Blogتعریب لكلمة  هي

ة عملیة النشر المدون تصعوبات في عملیة النشر، لذلك سهلعقیدات والتعفي المستخدم من الت
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خدمة أخرى كما أنه وسیلة للدعایة واإلعالن والترویج للمشروعات، وكونها لجمیع المعلومات، 

  .لبرید اإللكتروني بطریقة التواصلمشابهة لخدمة ا

لظهور ما  مدونة تجمع بین الصور والنصوص والفیدیو، أنها) (Churchil,2009وعرفها  

یسمى بالتدوین المصغر وهو نوع من المدونات التي تحتوي على مواضیع صغیرة مثل 

)Twitter(.  

ما یسمى بالجیل  أوتطبیقات التكنولوجیة الحدیثة الأن المدونة إحدى  إلى )2016(النجار وأشار 

 الثاني (الویب) كونها تعمل بواسطة نظام إلكتروني، فهي مدونة شخصیة تساعد الفرد على طرح

نافذة جدیدة مطلة على كل جدید، ودورها التربوي الذي من  أفكاره بحریة ودون قیود، كما تعتبر

هالیك د.كما عرفها و تردأسئلة فیما بینهم دون خجل األخاللها تمكن المعلم والطالب من تبادل 

، كونها قریبة من هي مدونة عنكبویتة  Halic(2010(وآخرون  متوفرة بشكل صحفي ومرتبة زمنیًا

الصحیفة اإللكترونیة، لكن الفرق في ذلك المواد المنشورة ترتب من األحدث أوًال لیستفید من 

داة تفاعلیة لدیها القدرة على تعزیز التعلم التعاوني من أأنها  Dayan (2014(وعرفها  یطالعها.

 خالل التعلیقات المتبادلة فیما بینهم لتمكنهم من اإلتصال والمناقشة واخذ الوقت الكافي لتنظیم

أفكارهم قبل نشرها على االنترنت، باإلضافة لبتادل الصور والملفات الصوتیة لدعم اقتراحتهم 

فكارهم عبر االنترنت لتنمي روح الشتاركیة والتفاعلیة أتعزیز ثقتهم بوترسیخ الفكرة في اذهانهم و 

  فیما بینهم.

أن المدونة عبارة عن صفحة ویب سهلة اإلنشاء والتصمیم، كما لخصت الباحثة من خالل ذلك 

تٌقدم عبر برامج محددة بحیث تسمح بتدوین الموضوعات وعرضها في ترتیب زمني، مع إمكانیة 



14 
 

إضافة النصوص والصور ولقطات الفیدیو القصیرة والمواد السمعیة، ووضع الروابط ذات الصلة 

بالموضوع، باإلضافة إلى إمكانیة التفاعل بین محرریها وقارئیها عن طریق وضع التعلیقات 

 والمشاركات.

  

  أهمیة المدونات اإللكترونیة:

ثیر إیجابي على الفرد لها تأ التيت التكنولوجیا الحدیثة كونها من المستحدثاللمدونة أهمیة كبیرة 

و التعلمیة، تتمیز المدونات اإللكترونیة بالتفاعلیة والمرونة والتي أجتماعیة سواء من النواحي اال

 الً ومستقب الً ، لتجعل المستخدم في المدونة مرسمن شأنها أن تنتقل بالتعلیم إلى أعلى درجاته

م التعاوني بین الطالب فالجمیع فاعلیة التعلبترسیخ ساهمت المدونات و ، في آن واحد اً اركومش

یشارك في اإلضافة والتعلیق وطرح اآلراء، كما فتحت المدونة المجال لطرح المواضیع العلمیة 

باألفكار الخاصة مع  یضاً أوتهتم ،غایة في السهولةبشكل موسع حیث أصبح النشر من خاللها 

ومتفرعة، وتتیح للمستخدم أن یصمم مدونته وحده وفقًا لذوقه الزمالء في مواضیع متنوعة 

  ).2013(دبیة العیسائيألواهتماماته الفكریة وا

 

:المنهاج الدراسيفي  أهمیة دور المدّونة اإللكترونیة  

التي قامت سابقًا  منتدیات النقاش التعلیمیةو  المادة الدراسیةن الوسائل اإللكترونیة مثل موقع إ

ة" للمتعلم، لم تعد اآلن تجذب الكثیرمن الطالب لبحثهم الدائم  بدور هام في إیصال "المادة العلمیّ

ة الحدیثة من  ّ نات االلكترونیة".وقد جعلت التقنی ا هو جدید وذو تقنیة سهلة وجذابة مثل "المدوّ عمّ
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ا سهًال ، وبناًء علیه فقد شاع ا ستخدام التدوین اإللكترونّي بشكل كبیر، التدوین اإللكتروني أمرً

ة.وتم توظیف  ّ نات إلكترونی حیث توجد طرق مختلفة لنشر "أفكارك الخاّصة" على هیئة مدوّ

میة) وذلك عن طریق (التعلیم اإللكترونّي)، حیث یقوم  ة التعّل ة التعلیمیّ نات" في (العملیّ "المدوّ

ةالمعلّ  مونیقوم و  ،م بتحمیل شرح الماّدة التعلیمیّ ومتابعة ایضًا باالّطالع علیها  من خاللها المتعّل

بداء التعلیقات واآلراء واالستفادة من هذه واجباتهم ، ومن ثمّ المشاركة والحوار وطرح األسئلة وإ

  ) .2017(ونشر العلم واختصار الوقت والجهد ابن خنینالتقنیة، 

 :خصائص المدونات اإللكترونیة

  :ما یأتي خصائص المدونات اإللكترونیة ومنها )Deng,& Yuen( 2011ذكر كل من 

  األحدث.من األقدم إلى یتم ترتیب المواضیع والمعلومات بشكل زمني  -

  إضافة التعلیقات والتفاعل مع الكاتب، بحیث یتم تحدیث المحتوى بشكل منتظم ودوري. -

نشر محتویات تفید فئة معینة لحدث  في )Rich SiteSummary:Rssدعم المواقع ( -

، وقد تكون Twitterما، مع الحصول على آخر األخبار وقد تكون مدونة مصغرة مثل 

 أیضًا المدونة (فردیة وجماعیة).

عدم كتابة موضوعات طویلة أو مفصلة في كل تدوینة، بل من األفضل كتابة فقرات  -

 .قصیرة ومختصرة عن الموضوع

عرض، وهي طریقة عرض المحتوى للشخص نفسه دون السماح الفصل بین اإلنتاج وال -

لشخص آخر إضافة أي منشور او معلومة، أي من یدیر المدونة هو صاحب المدونة ال 

 .هغیر 
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  التحدیث المستمر للمدونة، بحیث ال یمر أسبوع واحد إال وهناكعلى األقل تدوینة جدیدة -

) APL :Application Programming Interfaceدعم واجھات التطبیق البرمجیة ( -

 .خرى مشابھةأي تطبیقات أو أوھي واجھة برمجة التطبیق، مثل مایكروسوفت 

  أیضًا خصائص المدونة اإللكترونیة:) 2006(الحوراني،كما ذكر

التواصل مع مختلف الناس في جمیع أنحاء العالم، ومن مختلف مناحي الحیاة  -

الجنسیات والثقافات، تساعدهم على بدء والمستویات والتعرف على أشخاص من مختلف 

  مشروعات جدیدة ونشاطات تجاریة مع أشخاص خارج البالد.

وذلك بتصحیح األخطاء دون خوف، تساعد تساعد المدونة على تحسین مهارة الكتابة،  -

على الكتابة الصحیحة تلقائیًا أثناء ذلك، لیزید ذلك من نسبة المشاركة للمدونة الخاصة 

  بالشخص.

المواضیع، وذلك عند كتابة مثالً رسالة ماجستیر یقوم الشخص بنشر الرسالة أو  إتقان -

  بحث في نفس المدونة، والبحث عن أبحاث أخرى مشابهة.

كنت منخرطًا في التدوین كوظیفة داخل المنزل، یساعد  إذاالمرونة في ساعات العمل،  -

  .ة الیومیة والمعتادةذلك في جعل ساعات العمل مناسبة لمعرفة الوقت المناسب لألنشط

، قد یبدأ ذلك ببعض األشیاء  - تحسین مهارة التصویر، عندما یصبح الشخص مدونًا

االخرى المتعلة بالتدوین من أجل تحسین وتطویر مدونته الخاصة، مثالً في اخذ الصور 

هتمامه بالتصویر الذي أوصله من خالل المدونة، اعندها یضع الشخص غرافیة الفوتو 

  ذلك في تطویر مهارة التصویر لدیه.وقد یساعد 
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قوة الذاكرة وذلك بالبحث  تنميیساعد التدوین على بعض التمرینات الذهنیة التي  -

 المستمر وقراءة الكثیر من المقاالت التي لها صلة بالموضوع.

  والبرمجیات.ختیار األلوان والقوالب اتعدد قوالب المحتوى وذلك ب -

میل المواد بأشكال متعددة من خالل الوسائط المتعددة سهولة إدارة المعلومات، وذلك بتح -

 المتوفرة داخل المدونة، مع إضافة خدمة التعدیل والتحكم بالنص وقت الحاجة لذلك.

شتراك بها، هو الرغبة الكما تم التأكد من أن الدافع وراء زیارة الفرد للمدونة والرغبة في ا  

 ،التعلم من الخبراء وجذبهم للكتابة الجیدة أوجدید أو صقل مهارات التفكیر الناقد  لتعلم شىء

ستجابة للمدونة. وظهرت هذه الجدیدة وا أخذ فكرةكونها تلبي احتیاجات القراء وتحفزهم على 

الفكرة كرد على أن اإلعالم التقلیدي متحیز لفكرة أو رأي أو لشخص، إذ ظهرت المدونات 

عالم التقلیدي كونها توفر نطاقًا اوسع من األخبار واألحداث واآلراء لال بدیلاإللكترونیة ك

وفعال كما تم تداولها في الوطن العربي بشكل كبیر  الوسائل األخرى فيالمتوفرة غیر 

)2012Kornejeva,( أنها سمحت لكل المدونیین العرب التعبیر الحر عن آرائهم كما

داخل المدونة، ونشر مالحظاتهم أول بأول كما أن للكتب وأفكارهم من خالل الكتابة بمرونة 

بتحویلها على مستوى عالمي كونها تحاكي العالم العربي. في مطلع  فعاالً  اً اإللكترونیة دور 

، حیثكان هناك محاوالت إلصدار مدونة على شكل كتب ورقیة وبیعها  2008  الكترونیًا

ف إلى التقنیات الحدیثة وتقرب المدونیین وجدت إقباًال كبیرًا وباألخص في مصر. في التعر 

لهذه األهمیة فالمجتمعات سوف تستفید  جتماعي، نظراً الاالعرب دون النظر إلى مستواهم 

من المدونات كونها مرتبطة باالنترنت ومستحدثاتتكنولوجیا المعلومات واألتصاالت لتعزیز 
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ذات مصداقیة عن المستخدم بأنه شخص مثقف.  تعطي إنطباعكما أنها العالقة فیما بینهم 

  .)2015(مراد وباألخص في المواضیع السیاسیة والحساسة

  اإللكترونیة:مكونات المدونة 

لم تتوقف المدونات على نوع معین أو حدث خاص، بل اشتملت على أنواع كثیرة، تخدم جمیع 

ولكن بأشكال  أوتجاریة،ترفیهیة، أو سیاسیة، او  یة،الشرائح والطبقات والمستویات سواء تعلیم

متعددة ومتنوعة، تشتمل المدونة على ذاكرة داخلیة تحتفظ بجیمع األعمال واألحداث التي یمكن 

جماعات، مدعمة بالصور والفیدیو أي وقت سواء لألفراد بشكل خاص أو للالرجوع الیها في 

هناك .ةتبیة، والمؤسسیة،والتعلیمیة المكوالنصوص من هذه األنواع، مدونة إدارة المشاریع، والمدون

بعض المدونات األساسیة التي تساعد في ظهور المدونة وتمیزها عن غیرها من مواقع االنترنت، 

  .)2013(الصبحي مع باقي المدونات. من خاللها یمكن للمدونات األخرى المشاركة

  

  :)2015واخرون(الشمایلة ومن أهم المكونات التي تشتمل علیها المدونة

  : لعنوانا

هو االسم الرئیسّي للمدونة، والذي یدّل على طبیعة محتویاتها، أو قد یشیر إلى كاتبها، أو الجهة 

  .المسؤولة عن تحریرها
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  الرابط:

ة، تربط المنشورات داخل المدونة مع شبكة اإلنترنت، حتى تصبح  هي مجموعة مسارات إلكترونیّ

لسهولة البحث عنها مجددًا من قبل المدون، أو متاحًة للتصفح من قبل األفراد اآلخرین، أو 

یوصل المستخدم  اً الرابط اسم المدونة یلیه عنوان الموقع، یتعبر جسر ، ویحمل متابعي المدونة

الیها، یتم من خالله ربط الزائر بمحتویات المدونة الخاصة بالموقع، أي شخص یقوم بإضافة هذا 

  المراد اختیارها. وتعتبر روابط لمواقع أخرى تشیر إلى المقالة الرابط وربطه بالصفحة الرئیسیة.

  القالب: 

هو الشكل الذي یظهر المدونة من خالل الصفحات، یخص هذا القالب صاحب المدونة فقط، 

  لیتم إصدارتحدیثات علیها بین الحین واآلخر كونها تشتمل على قوالب عدة ومتنوعة.

  اجات:ر اإلد

سم صاحب المدونة مدرجة ا) تحمل هذهاإلدراجات صالفیدیو، النصو الصور، (الوسائط وهي  

  بتاریخ وتوقیت مع إضافة خدمة التعلیقات علیها لتسهل عملیة التنقل من خالل التواریخ

  التصنیفات:

ي المدونة اإللكترونیة، من وهي عبارة عن مواضیع أساسیة تكتب عنها بانتظام ف

األحداث ما یخص وباألخص  ”.كتب“أو ” رحالت“أو ، ”تقنیة“، ”یومیات“التصنیفات: أمثلة

 .المباشرة
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  األرشیف:

حسب  ةمرتب وتكوندراجها في أي وقت، او حداث التي قام بها المدون األالرجوع لجمیع  وتعني

  قدم إلى األحدث.األحیث تكون من بالشهر، 

  

  خانة البحث:

تتیح هذه الخدمة للمدون الوصول إلى مواضیع متنوعة سواء في المدونة او مدونات أخرى،  

  الیها. الوصولستعراض النتائج المراد اوذلك بتوفیر كلمة مفتاحیة تساعد في 

  :اإللكترونیة ةمعلومات المدون

 والهدفسم المدونة وصاحبها، مرفق بصورة ومعلومات مختصرة عنه، احیز معین یحتوي على  

  من إنشاء المدونة.

  

  )RSSالتغذیة: (

من المدونة اإللكترونیة أو أجزاء منها. وعند القیام (XML)لغةمكتوبة برموز هي نسخة متوفرة  

بنشر تغذیة للموقع اإللكتروني فإن بإمكان القراء االشتراك في المدونهبحیث یتم تنبیههم آلیا عند 

التنبیهات في برنامج قارئ األخبار الخاص بهم أو في  نشر مقالة جدیدة في المدونه، حیث تظهر

  .متصفح االنترنت
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  التاریخ: 

هو القسم الذي تتوّزع فیه منشورات المدونة بناًء على تواریخ محّددة، وتقسم إلى تصنیف یومّي، 

 .وشهري، وسنوي

 

  

  ):2015،(مراد .اهللمدونة أنواع متعددة كل منها حسب الغرض ومن أهم

 :اإللكترونیة التي تحتوي على الوصالت التشعبیةالمدونات 

)link logs Web(  أنواع المدونات اإللكترونیة التي تم نشرها على شبكة اإلنترنت، ومن  لأو

ویحتوي هذا النوع من المدونات على العدید من  ) (weblogاإللكترونیةهنا جاء اسم المدونة 

المدونة أنها تستحق الزیارة إضافة إلى وصف الروابط لمواقع اإلنترنت التي یرى صاحب 

  .مختصر للموقع المشار إلیه بالرابط

 

 تتناول: blogs)(Online diary المدونات اإللكترونیة التي تحتوي على المذكرات الیومیة

هذه المدونات الحیاة الیومیة لمالكها: ماذا فعل وماذا دار في خلده في ذلك الیوم. وال تحتوي هذه 

 . •أخرىالمدونات بالضرورة على روابط لمواقع إلكترونیة 

أن یحتوي هذا النوع  یمكن  blogs)(Article المدونات اإللكترونیة التي تحتوي على المقاالت

ار وتقاریر. وهي عادة ما من المدونات على عرض وتعلیقات على األخبار واألحداث، أخب

 .أقل من الحیاة الیومیة لكاتبها من المدونات اإللكترونیة التي تحتوي على المذكرات راً تكشف قد
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هذا النوع من  یحتوي  blogs)(Photo المدونات اإللكترونیة التي تحتوي على الصور

  .المدونات على الصور، مثل "صورة الیوم" وغیرها

 

  (Podcast blogs)المدونات اإللكترونیة التي تحتوي على مقاطع بث إذاعي

على أنها برامج إذاعیة قصیرة مسجلة   (Podcasts)یمكن اعتبار مقاطع البث اإلذاعي

ة عن ر وهي عبا، د االستماع إلیهابواسطةصاحب المدونة، وبإمكان المستمع تحمیلها عندما یری

 .mp3مشغالت الملفات الصوتیة بصیغة

 

البث  مقاطع  blogs)(Videocast المدونات اإللكترونیة التي تحتوي على مقاطع بث مرئي

هي أحدث اتجاه في أوساط المدونات اإللكترونیة. وهي مماثلة لـ مقاطع   (Videocasts)المرئي

  .أنها تعد بواسط الفیدیو غیر  (Podcasts)البث اإلذاعي

 

 المدونات اإللكترونیة الجماعیة

واشتراكهم باآلراء واألفكار  یتم كتابة هذا النوع من المدونات بواسطة مجموعة من األشخاص

  تشاركیة.ومناقشتها بطریقة متعاونة وبطریقة تفاعلیة 

  :اإللكترونیةأهمهاات للمدون خرىأهناك أنواع

تعتبر هذه المدونة یومیة من قبل أفراد یضیفون تدوینة معینة، مثل  الشخصیة:المدونة  -

  )Twitterأشعارهم أفكارهم ومشاركتها مع القراء مثل (
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تركز على المواضیع السیاسیة والتقنیة، وتحمل فكرة معینة أو  الموضوعیة:المدونة  -

  المجاالت.موضوع یخص هذه 

افسون بطریقة تشاركیة، وباألخص المدونة الفكریة: تحتوي على مجموعة أشخاص یتن -

  في تقنیات الكمبیوتر والتكنولوجیا الحدیثة وطرح أفكار جدیدة لتحدیث هذه األفكار.

خباریة مقالیة: هي تلخیص لموضوع معین او لخبر ما، مثل كرة القدم وملخصها مدونة إ -

  أو مقاالت متعلقة بالصحافة اإللكترونیة.

المدونات التعلیمیة: محتواها تعلیمي، ومنها مدونة المعلم یدیرها هو فقط، ومدونة خاصة  -

بالمتعلم یدیرها المتعلمین بطریقة تعاونیة فیما بینهم للتعبیر عن أفكارهم واإلطالع على 

كل جدید ویمكن للمعلم والطالب التواصل من خاللها، ومدونة الفصل وذلك بوضع جمیع 

هم یتم عرضها علیهم نهایة الفصل قدمها الطالب ونتائج اإلنجازات التي

)Khani,2014.(  

  اإللكترونیة:إیجابیات المدونات 

في تتمثل تلك اإلیجابیات في سهولة استخدامها بشكل عام، مع وجود تحدیث متواصل ومستمر 

والمعرفي وتحقیقها قدرا ال بأس به من  محتواها، إضافة إلى قدرتها على خلق التواصاللعلمي

تاحتها لخاصیة الترتیب الزمني للمواضیع المنشورة فیها، كما توفر مساحة  الترفیه والتسلیة، وإ

جدیدة یمكن فیها نشر األبحاث والدراسات، مع قدرتها على التغلب على عاملي الزمان والمكان 

على الكتابة بشكل أفضل وأسرع، ویمكنها في عملیة التواصل، كما تساعد المستخدمین التعود 

الربط بین الزمالء الذین تجمعهم اهتمامات ونشاطات مشتركة، إضافة إلى قدرتها على تكوین 



24 
 

تاحتها إلمكانیة التحكم في اإلخراج  الصداقات وتوطید العالقات االجتماعیة بین المستخدمین، وإ

تتیح لصاحبها حریة إنشاء مدونات بعدة لغات كاختیار نوع الخط واأللوان وغیرها، كما یمكنها أن 

لغة، وقدرتها على كسر حاجز العزلة لدى بعض األفراد ( كالمرضى والمقعدین)،  20 تصل إلى 

تاحة تحمیلها، فضال  إضافة إلى إمكانیة تنوع أشكال المعلومات بین النصوص والصوروالفیدیو وإ

نشاء  عن خصوبة األفكار واآلراء وتعدد وجهات النظر في ما یطرح عبرها، كما یمكن عمل وإ

أكثر من مدونة في مختلف الموضوعات على نفس الحساب، كما تمنح صاحب المدونة حریة 

تسكینها على محركات البحث في أي وقت یشاء، إضافة إلى إمكانیة وضع التعلیقات حول 

المواضیع المنشورة والتواصل مع صاحب المدونة عبر البرید اإللكتر وني، وأخیرا یمكنها أن تتیح 

إمكانیة وضع الروابط ذات الصلةبالموضوعات بما یقوي خصوبة المعلومات المنشورة عبر 

  ).2013(العیسائي .المدونة

  

  :أهمها متعددة من المدونات اإللكترونیة سلبیات

نقص وجود على صعید آخر هناك بعض المساوئ التي توجد في المدونات اإللكترونیة من حیث 

مثلون جهة معینة، فالبعض ی ال أنفسهمصحاب المدونات الخاصة ال یمثلون إال فأفي المصداقیة

ال توجد في كثیر من المدونات الحمایة الكافیة، و مصدرًا موثوقًا للمعلومات واألحداث. منهم لیسوا

  لسیطرة على المدخالت.ل

وتعد مشكلة عدم اإلنضباط من أبرز المشاكل التي نظهر في المدونات نتیجة لعدد من 

التحدیثات التركیز في موضوع واحد.وصعوبة  مالكثیرة، وعدزدحام الموضوعات ااإلعتبارات ك
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التي سباب إضعاف المدونة أحد .وتعتبر األخطاء اإلمالئیة أمن خالل جدول زمني المستمرة،

  دیوهات.یعالیة سواء في النصوص أو الصور أو الفالجودة تحد من ال

وقت، وقلة عدد الزوار في الوهدر خلل التي قد تؤدي إلى المشاكل التقینة والفنیة، إضافة إلى 

 الزوار تأهیل أصحاب المدونات للتعامل معصعوبة  فضُال عن .آلراء والمعتقداتل والمشاركین

عال ولعل سرقة البیانات الشخصیة من خالل اإلختراقات اإللكترونیة  راقیة.میة بطریقة أخالقیة وإ

أكثر سلبیات المدونة شیوعًا وما یتبعها من استخدام  منوما یتعلق بمجهولیة المؤلف الشخصیة

الصور بطریقة غیر أخالقیة، ألنها تشكل بابًا للهروب من الضغوطات والمشاكل األسریة، فضالً 

عن استخدامها في األعمال الهجومیة من خالل نقل المعلومات الشخصیة إلى طرف ثالث دون 

حتمال اإلصابة بمضاعفات صحیة نتیجة كما تزید المدونات من ا المدونة.علم صاحب 

  ).2012الباسط ( عبد طویلةاإلستمرار في الجلوس لساعات 

  

  :ودورها في العملیة التعلیمیةاإللكترونیة المدونات 

أنماط التعلیم الواعدة في الوقت الحالي ضمن قائمة من التربویین التعلم اإللكتروني یضع العدید 

أسالیب تساعد في دعم عملیة التعلم والتعلیم، ومع تطور شبكات اإلنترنت عدة حیث یتضمن 

مما أدى لظهور ما یسمى بالجیل الثاني عرض المدونه. بسرعة عالیة تغیر هذا المفهوم وطرق 

ها تجمع ما بین والذي یهتم بتوظیف البرامج اإلجتماعیة مثل "المدونات التعلیمیة" التي بدور 

تیجة لألهمیة الكبیرة للمدونات اإللكترونیة في العملیة التعلیمیة ظهر ما المعلم والمعلمین. ون

وسیلة جدیدة یشترك فیها كل من الطالب والمعلمین یسمى بالمدونات التعلیمیة التي هي 
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إیجاد فرصة  على كل من الطالب والمعلمینتحفز  ابینهم، كموالخبراء للتواصل فیما  دیرینوالم

بداء مالحظاتهم من خالل المعلومات واألخبار التي یتم طرحها أو  للتعارف وطرح األفكار وإ

حواجز الخجل والتردد لدى الطلبة وتزید من نسبة في كسر المدونة  دالمعلمون، وتساعیقدمها 

  ).2017(خنین التعلم بنذكائهم الذهني حول المواضیع التي لها عالقة بموضوع 

 اإللكترونیة ستخدامات المدونات التعلیمیةأبرز ا:  

نجازاتهم -  توفر المدونة التعلیمیة بدورها زاویة مخصصة لنشر الطالب أبحاثهم وتجاربهم وإ

  .إلكترونیاً 

  خلق الحوار البناء ما بین الزمالء والتعلیق علیها. -

  .اآلخرون حل الواجبات واألنشطة ونشرها على المدونة لیستفید الطلبة -

نجازاته خالل الفصل تعتبر  - المدونة التعلیمیة حقیبة إلكترونیة یخزن المتعلم أعماله وإ

 ).2014(الرحیلي الدراسي

  :المحور الثاني

  وتطوره:التفكیر الناقد نشأته  

عندما كان یوجه سلسلة من االسئلة، لذلك سمیت طریقته  للفیلسوف سقراط، التفكیر الناقد یرجع

. وفي العصر واثارة األسئلة الذي عرف التفكیر العقالني بهدف توجیه السلوك بمنهج سقراط

الحدیث بدأت حركة التفكیر الناقد مع أعمال جون دیوي عندما استخدم فكرة التفكیر المنعكس 

ات من القرن العشرین، بدأ فالسفة الجامعات یشعرون "كیف نفكر" واالستقصاء . وفي الثمانینیّ

ا للمساهمة في حركة إصالح المدارس والتربیةبأن الفلسفة یجب    ).2017حیدر ( أن تعمل شیئً
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  التفكیر الناقد 

ن بینها ما یسمى ونة األخیرة عن ضرورة االهتمام بأنواع التفكیر المختلفة، ومث في اآلیكثر الحد

عدیدة ,  عقلیةبعملیات الرتباطه  نظراً  ،من أكثر أشكال التفكیر تعقیداً  الذي یعدبالتفكیر الناقد.

أن علماء  كما تفكیر المجرد ، والتفكیر التأملي. ، وارتباطه الوثیق بالكالمنطق وحل المشكالت

النوع من التفكیر لما له من انعكاسات في عملیة التربیة یظهرون اهتمامًا واضحًا في مثل هذا 

على أن  اتفقواغالبیتهم ولكن  والقدرة على حل المشكالت وطرح اآلراء ومناقشتها. التربویة تعلمال

من  هذا النوعوأخذ الطلبة بحاجة إلى المزید من الجهد في سبیل الكشف عن قدراتهم الكامنة

واضحا في مجاالت التعلیم من مرحلة المدرسة حتى مرحلة  حیزاً  خیرةفي السنوات األ ،التفكیر

  ).2016(السعودي و  العكول الجامعیة التعلیم

، وانما هو ضرورة تربویة ال غنى عنها بسبب مجموعة  لذلك فإن التفكیر الناقد لیس خیارًا تربویًا

من االعتبارات المهمة منها تنمیة القدرة على التفكیر عند الطلبة مما یؤدي إلى فهم أعمق 

ل في أساسه عملیة تفكیر، وأن التفكیر یحو  أن التعلیمللمحتوى المعرفي الذي یتعلمونه ذلك 

عملیة إكساب المعرفة من عملیة خاملة إلى نشاط عقلي یؤدي إلى إتقان أفضل للمحتوى، ولربط 

  ).2016( ظمةالعبعضها ببعض عناصره

  

  الناقد:مفهوم التفكیر 

لى اختالف إویرجع ذلك  ،یالحظ أن الباحثین یختلفون في تحدید مفهوم التفكیر الناقد      

  من أهم تلك التعریفات:ى، خرىأوالتعقید من جهة  ،العلمیة من جهةمناحي الباحثین واهتماماتهم 
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) التفكیر النقدي بأنه "عملیة فكریة واعیة تتضمن بطریقة نشطة Joseph,2016( جوزیف یعرف

وفعالـــة، وضـــع تصـــور، وتطبیـــق وتحلیـــل وتركیـــب أو تقـــویم المعطیـــات المجمعـــة أو الناتجـــة مـــن 

ومــــن التفكیــــر، أو مــــن االتصــــاالت، بغیــــة تــــوجیههم فــــي المالحظــــة ومــــن التجربــــة ومــــن التأمــــل 

  معتقداتهم وأفعالهم.

نعكاسي یرتبط بالنشاط والمثابرة، وهو تفكیر حذر اعلى أنه تفكیر  )2007(وعرفه الربضي 

بالمعتقدات أو بالمتوقع من المعرفة بوجود أرضیة حقیقیة تدعمها باالستنتاج. كما یرى جون 

بشكل عام یشمل التقویم للقیم، ومدى الثقة بالقضایا أو الفرضیات، ویقود دیوي أن التفكیر الناقد 

) على أنه مجموعة من االعتبارات 2015( العظمةفیما یعرفه  .إلى حكم أو اتجاه مدعوم بالعمل

المتعددة التي توجه المتعلم ألخذ وجهات نظر آلخرین بعین االعتبار، وتوجهه للبحث عن 

 )2010(وآخرونفخر أبو الكوین وجهة نظر خاصة به. فیما یرى وجهات نظر بدیلة، بهدف ت

أن التفكیر الناقد یتضمن مجموعة من العملیات التي تستعمل منفردة أو مجتمعة، أو بأي تنظیم 

آخر، لكنه أكثر تعقیدًا من مهارات التفكیر األساسیة، فالتفكیر الناقد من وجهة نظره، یبدأ بادعاء 

یتضمن أو نتیجة معینة، حیث یسأل عن مدى صدقها، أو جدارتها، أو أهمیتها أو دقتها، كما 

طرقًا للتفكیر تدعم حكمه، ویؤكد بایر أن التفكیر الناقد لیس مرادفًا لصنع القرارات أو حل 

ضمن مجموعة من أن التفكیر الناقد یت ) إلى2011( العیاصرة المشكالت. في حین أشار

 الت،المشك واالستراتیجیات والتمثیالت التي یوظفها المتعلمون لحـل الذهنیـةالعملیات العقلیة 

  تعلم مفاهیم جدیدة.لوالعمل على ُصنع القرارات، 

نوع من التفكیر القابل للتعمیم والمتضمن على  بأنه )(Chouar & machit,2016عرفهوی

، من هالفرد أو یقوم بأدائهتفكیر تأملي یركز على ما یعتقد أنه أي ومتواصلة،تحلیالت دقیقة 
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وأشار يءجل إصدار حكم صحیح حول قیمة الشأخالل فحص وتقویم الحلول المعروضة من 

أوضح وأدق سلسلة من النشاطات العقلیة اثناء التفكیر من أجل تفكیر ) على أنه2007(جروان 

مفهوم معقد یتألف  أنه على )2013( األستاذ وذكر.الفكریة المعتقداتكثر قابلیة للدفاع عن أو 

من ثالث عناصر تتمثل في العملیات المعرفیة العقلیة وذلك بحل المشكالت ثم فحصها وتطبیقها 

في ضوء الشواهد المعتقدات لفحص  التام.ستعداد الموضوع من ثم امن خالل محتوى المادة أو ال

  .المتصلة بها، بدًال من القفز للنتائج واآلراء والحقائق

  

  الناقد:أهمیة التفكیر 

لموضــوع التفكیــر وأســالیبه ومســتویاته وطــرق تطــویره أهمیــة كبیــرة فــي العملیــة التربویــة. وتتفــاوت 

األمم والمجتمعات كما یتفاوت األفراد في مستویات التفكیــر، وفیمــا ینــتج عــن الفكــر مــن مخرجــات 

في شتى المجاالت، وفیما یطبق من حلــول إبداعیــة لمشــكالت وقضــایا ال تكــاد تحصــر فــي جمیــع 

 دین الحیاة.   میا

یالحظ سیطرة أسلوب التلقین والحفــظ بــدال مــن تطــویر التفكیــر علــى نظــم وطــرق التــدریس المتبعــة 

فــي جمیــع مراحــل التعلــیم مــن االبتــدائي حتــى الجــامعي فــي معظــم البلــدان العربیــة. وتبــین معظــم 

ى طــــالب الدراســــات المیدانیــــة التــــي أجریــــت فــــي البلــــدان العربیــــة حــــول أنمــــاط التفكیــــر أن مســــتو 

الجامعــات العربیــة فــي مهــارات التفكیــر الناقــد دون المســتوى المطلــوب. ونحــن نــرى أنــه ال یمكــن 

تطویر التعلیم بصفة عامة وتطویر الموهبة بصفة خاصة في الــوطن العربــي دون تطــویر التفكیــر 
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اتیجیة الناقد والتفكیر اإلبداعي في إطار منظومــة تربویــة متكاملــة ذات رؤیــة ورســالة وأهــداف اســتر 

  ).2007(الربضيواضحة 

 القراءة لینميولكي تنجح عملیة التفكیر یجب على الطلبة االبتعاد عن التلقین وتشجیعهم على 

هتمام بهذا النوع من اال السلیم یعد والتفكیرفیهم روح المثابرة، والقدرة على المالحظة الدقیقة 

ضروریًا ومتطلبًا تربویًا یسعى المربون لتحقیقه وتنمیة مهاراتهم التخاذ القرار  هدفًا تعلیماً التفكیر 

الصائب وفق معاییر محددة وواضحة، مما یساعد على إتقان عملیة التعلم من خالل ربط جمیع 

 القواسمةالفكریة عناصره ببعضها. وتطویر تلك المهارات لتسهم في تأهیلهم وتلبیة احتیاجاتهم 

  ).2012(أبو غزالةو 

المفتاح لحل المشكالت الیومیة التي تواجهنا، فهو أحد أشكال التفكیر  یعد التفكیر الناقدإذًا      

یساعد على التنبؤ بالنتائج الممكنة أو المحتملة،من حدث واحد أو مجموعة من  نهألالمهمة 

الذاتیة، قییم اآلراء بطریقة موضوعیة بعیدًا عن التمییزو األحداث،  كما یساعد التفكیر الناقد في ت

العادات الهدامة، و یساعد على اتخاذ القرارات وفق منهجیة علمیة للتصدي لألفكار والشائعات 

قدرة األفراد على التعامل بكفاءة مع المشكالت والمواقف التي أهمیة التفكیر الناقد في تنمیة  نتكم

یشجع على خرین. و مالحظات اآل قبول النقد واالستفادة منو جرد، تتطلب مهارات التفكیر الم

ورؤیة ما وراء المناقشة، و المقارنة، و بداعي، اإلممارسة جمیع مهارت التفكیر، المتشعب، و 

 ، واتخاذ القرارات، والمرونة والتواصل الذكي مع اآلخرینستنتاجالتحلیل، واالو ، األشیاء

  .)2013(الصبحي
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  :فیما یاتيلدى المعلمین والمتعلمین أهمیة التفكیر الناقد  نتكم

یطــور لــدى المتعلمــین تربیــة وطنیــة مثالیــة، وحســًا عالیــًا بــالمجتمع المحــیط والتفاعــل معــه  -

  والتوجه الدیمقراطي. الفاعلة والسعي لرقیه وتقدمه، وینمي شعورًا قویًا بالمشاركة السیاسیة 

  .الدراسیة المختلفة یحسن من تحصیل الطلبة في المواد -

  وعقالنیة.القدرة على التفكیر بوضوح یساعد على تنمیة  -

  .المعرفة المعلوماتیة والتكنولوجیةتجاهات ایطور  -

یعزز مهارات اللغة لیتم عرضها بشكل بناء ومنهجي لدورها الفعال في طریقة التعبیر  -

  .عن األفكار وتحسین قدرات الفهم واالستیعاب

حقیقي مبني على أفكار مل الذاتي من أجل الوصول إلى معنى فاعل في التأدور له  -

  قیمة بحال توفر أدوات الزمة لعملیة التقییم الذاتي.

  السلیم.خالل التجارب واألداء  نوالدیمقراطیة، مالعلم  یعتبر من أسس -

بطة فكریًا في وضع المفاهیم وطرح األفكار وتقییم المعلومات ضعملیة من وهو -

yenice,2011)(.  

  

  الناقد:خصائص التفكیر 

والمتعلمین، لذلك كان هدف شكالت التي تواجه المعلمین میعد التفكیر الناقد المفتاح لحل ال

من إصدار الحكم على األفكار  لیتمكنالذهنی العقل مهارات التفكیر الناقد إعدادالتربیة من

  .)2011ومن أبرز خصائص التفكیر الناقد ( لعیاصرةا أن یعتمدها المتعلم والتطورات قبل
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  .هدفمن غیر  فراغ أو من سلوك هادف على وجه العموم وال یحدث -

 .خبراتهسلوك تطوري یزداد تعقیدًا مع نمو الفرد وتراكم   -

التفكیر الفعال هو التفكیر الذي یستند إلى أفضل المعلومات الممكن توافرها ویسترشد   -

 .الصحیحةباألسالیب واالستراتیجیات 

والتفكیر الفعال غایة یمكن بلوغها  الواقع،الكمال في التفكیر أمر غیر ممكن في   -

 .بالتدریب

یتشكل التفكیر من تداخل عناصر المحیط التي تضم الزمان (مدة التفكیر) والموقف   -

 .والموضوع الذي یجري حوله التفكیر

 وتطویرها. توفیر نوع من المجادلة المدعمة بدلیل للعمل على تقییمها -

 .السابقةیعتمد التفكیر على التكامل وتنظیم الخبرات    -

نشاط عقلي یعتمد على ما استقر في ذهن اإلنسان من معلومات عن القوانین العامة    -

 .والخبرات والظواهر

االهتمام باالستنباط واالستنتاج في األحكام والقواعد النهائیة للوصول للبیانات  -

 والمعلومات المتوفرة.

تمثل مساحة التفكیر عند اإلنسان میدانًا رحبًا لیرسم من خالله تصوره عن المستقبل  -

 .والعوامل التي تساعده على تحقیق أهدافه

التفكیر عند اإلنسان أشبه بخارطة یختار منها السبل الكفیلة لمساعدته على العمل    -

  .الذي یحقق له غایاته ویستثمر وقته
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) أن هناك خصائص اخرى للتفكیر الناقد من أهمها 2006(الحوراني زیادة على ما سبق أشار

  :ما یأتي

  إن التفكیر الناقد مهارة قابلة للتعلم من قبل المعلمین كمصادر تعلم. -

  التعلیم.تستخدم المشاكل واالسئلة والمواضیع كمصادر إلثارة دافعیة  -

المعرفي ولیس مجرد األهداف واألسالیب التعلیمیة والتقویم تؤكد استخدام المحتوى  -

  اكتسابه.

 تفكیرهم.تعزیز أسالیب على الطلبة التعاون من اجل التعلم ومن اجل  -

  

  الناقد:مكونات التفكیر 

من خالل المدخالت الحسیة والمعلومات المسترجعة  یعتبر التفكیر عملیة نقوم بالتعامل معها

یتكون التفكیر و .الخبرة من خاللهاكتساب واومن ثم الحكم علیها،  عن شئ ما لتكوین فكرة

مجموعة من المكونات المتكاملة التي ال تنجح عملیة التفكیر الناقد إذا فقدت إحداها وهي الناقد

  وهي:) 2013،(األستاذكاآلتي

  :القاعدة المعرفیة

إال  وال یكتمل هذاالشعور ض، أي ما یعرفه الفرد ویعتقد فیه.هي المعقتدات التي تشیر إلى التناق

وتتكون هذه القاعدة من البراهین والحجج والوقائع، لتؤثر جمیعها في  خالل هذه المعتقدات.من 

  صحیحة. ساس أنهااعلى  تفكیر الفرد لیتقبلها
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  األحداث الخارجیة:

تقوم هذه األحداث بدور مثیرات التفكیر الناقد،  وهي المثیرات التي تستثیر اإلحساس بالتناقض

وتتوقف قدرة هذه األحداث التي تشیر إلى هذا  أو موقف شخصي.العمل، وقد تكون في بیئة 

تتباین في شدتها، من حیث الوضوح والبساطة فهي حساس على مستوى النمو العقلي للفرد، اإل

  . قصى درجات الغموض والتركیبأإلى 
  

  :النظریة الشخصیة

كل فرد بنفسه وتكوین قاعدته المعرفیة الخاصة، لیلخص معتقداته وتوقعاته  هذه النظریة تخص

ألي حدث، حیث یستخدم هذه النظریة في تقویم أي حدث خارجي في ضوء محكات ذات طابع 

  وبساطة.شخصي ممیز، وفي ضوء ذلك یتم تفسیر األحداث الخارجیة بوضوح 

  حل التناقض:

یشعر الفرد بالقلق الناتج عن  فعندمافي التفكیر الناقد،  هذه الحالة تضم جمیع الجوانب الخاصة 

  األحداث.مناسب لتلك  لحل التناقض الذي استشعره للوصول إلى تفسیرالتناقضات، یسعى 

  

  الناقد:معاییر التفكیر 

ساسًا في الحكم أتعتبر و هي تلك المواصفات العامة المتفق علیها لدى الباحثین في التفكیر، و 

سه الفرد في مواجهة ومعالجة أي مشكلة مطروحة، فهي بمثابة ر التفكیر الناقد الذي یما ىعل

  )2015(لتزام بها في عملیة التفكیر العظمة الموجهات لكل من المعلم والطالب، یجب ا
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یجب أن یكون للطالب مقدرة على النقد الذاتي  أنه )2012( غزالةوأبو  القواسمة ویرى كل من

  البناء لیستطیع استخدام تلك المعاییر لتقییم تفكیرهم وصقلها ومن تلك المعاییر:

  :Clarityالوضوح 

یقصد بالوضوح الفهم الصحیح للجملة المسموعة أو المقروءة من قبل المفكر، ویعّد الوضوح وفقًا 

ر الواضحة قد تسبّب االلتباس حیث إّن العبارة أو الجملة غیلهذا أهم المداخل للتفكیر الناقد؛ 

  ومن األسئلة.عدم القدرة على الحكم علیها من األساس والحكم، أالمفكر وسوء على

  المجال: في هذا لها الطالب أستجابةالتي تثیر 

  الفكرة؟عن هل یمكنك التعبیر 

  أمثلة؟هل یمكنك إعطاء 

  بذلك؟ماذا تقصد 

  :Accuracyالصحة

  تكون العبارة صحیحة وموثقة وقد تكون العبارة واضحة ولكنها لیست صحیحة. أن

  :ومن األسئلة التي تسأل في هذا المجال

  ذلك؟نفحص  كیف من الممكن أن

  ذلك؟كیف یمكن التأكد من 
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  :precisionالدقة 

، بال إسهاب في القول أو تقصیر في الشرح واإلیضاح؛  على الموضوع أن یكون كافیًا ووافیًا

  وذلك لإللمام بكافة التفاصیل المتعلقة به دون الدخول في متاهاِت مواضیٍع فرعیة. 

  المجال:ومن األسئلة التي تدعم هذا 

  طناب؟اإلهل یمكن أن تكون أكثر تحدیدا في حالة 

  ختصار؟االتعطي تفصیالت وافیة في حالة هل من الممكن أن 

  

  :Relevanceالربط 

على الجملة أو العبارة المطروحة أن تكون ذات عالقة بالموضوع األساسي ومحل النقاش أو 

ة دون االنتهاء منه   .البحث؛ فال یمكن الخروج من الموضوع األساسي والدخول في أحادیث فرعیّ

  الجانب:قش هذا ومن تلك األسئلة التي تنا

  مكشلة؟العن  األسئلة تفصیالت واضحة أو هل تعطي األفكار

  :Depthالعمق 

: یعني العمق أن یكون الطرح على المستوى الفكري المطلوب للنقاش في المسألة التي العمق -

ة المتصلة بالسیاسة تختلف عن المواضیع المتصلة  عالبحث، فالمواضیهي محل  العامّ

  بالمسائل الفلسفیة أو الغیبیة.
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  :Breadthتساع اال 

یأخذ التّفكیر الناقد بكافّة جوانب المشكلة على اتّساعها دون إهمال أحدها على حساب 

ة  ة إلى جانب الجوانب الرئیسیّ بالتحلیل اآلخر، فتؤخذ في االعتبار التفاصیل الصغیرة المهمّ

  والتفنید.

  تساع:الاسئلة التي تخدم مجال األومن 

  هل یلزم اخذ وجهة نظر اخرى بعین االعتبار؟

  المطروح؟هل هناك طرق أخرى لمعالجة المشكلة أو السؤال 

  :Logicالمنطق 

أحد مهام التفكیر الناقد الوصول بالمسألة من المشكلة إلى الُحكم النهائي أو الحل بصورة 

بحیث یتمّ تسلسل األفكار وترابطها في الذهن الناقد أوًال قبل أن یتم قولها أو كتابتها  ،منطقیة

ة للوصول إلى معنى واضح   ومقنع للطرف األخر. بألفاظ واضحة وداّل

  ومن األسئلة التي من الممكن أن تسأل في هذا المجال:

  هل ذلك معقول؟

  هل یوجد تناقض بین األفكار الواردة؟

  المذكورة تؤدي بالضرورة إلى النتیجة المنشودة؟هل المبررات 
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  الناقد:مهارات التفكیر 

 أنه من أنماط التفكیر لتناوله أي یعتبر التفكیر الناقد مجموعة من المهارات التي تشیر إلى

تناول األبنیة ت التيموضوع أو محتوى أو مشكلة، وفیه یطور الفرد تفكیره، من خالل المهارة 

للتفكیر، في حین اختلف علماء النفس التربوي حول عدد تلك المهارات التي یتضمنها الالزمة 

تجاهات في الوصول لتعریف التفكیر الناقد وكیفیة االخذ بتلك الالناقد، حیث تعددت ا رالتفكی

  ).2015( المهارات العظمة

اثباتها، مهارة التفكیر الناقد تركز على الحقائق التي یمكن  إلى أن )2013( الصبحي وأشار

 على تحدید المشكالت واألفكار القابلة للنقاش، وتحدید األفكار الرئیسة والفرعیة فیها. والقدرة

تحدید المعلومات المتعلقة بالموضوع والتحقق منها، وكذلك المعلومات الهامشیة األقل ارتباطا و 

  ثباتها.این الحقائق والمعلومات الموثوقة وبین االدعاءات التي ال یمكن بالموضوع، والتمییز ب

  

كانت أساسي لتحدید فیما التمییز بین المعلومات ذات الصلة بالموضوع،  نأ )2008( علىوذكر 

طروح سواء موضوع النقاش المول علیها ذات عالقة او تمت بصلة في ومات التي تم الحصلالمع

، و أكان واضحًا  تحدید مصادر المعلومات الضروریة ومدى مصداقیتها، والتعرف على  يأخفیًا

دعاءات والحجج، وتوفر الموضوعیة لدى الفرد والبعد عن العوامل الشخصیة، والبعد عن الا

 النظر إلى األمور من وجهة النظر الخاصة والتعصب لها.
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من تحدید  یتبعهتمییز أوجه الشبه وأوجه االختالف، وما مهارة )2016( النواصرة كما وذكر

للخصائص الممیزة، وتصنیف المعلومات المطلوبة للتوصل إلى الحلول الممكنة، من ثم صیاغة 

تحدید االفتراضات المقترحة، والبدائل الممكنة، في األسئلة التي تسهم في فهم أعمق للمشكلة، 

مكانیة التعرف على االفتراضات غیر    المصرح بها.وإ

مكانیة التعرف على أن )2013(وذكر األستاذ تحدید االفتراضات المقترحة، والبدائل الممكنة، وإ

نوعیة القدرة على تحدید معیار للحكم على ا یساعد على االفتراضات غیر المصرح به

 تكون األدلة واألسباب غیر كافیة، كما تجنب إصدار الحكم عندماالمالحظات واالستنتاجات، و 

 تم بوجهات النظر األخرى، وتركزتهو تصورات المختلفة لوضع معین، تجاهات والاالز تمیأنها 

تحدید وجهات النظر المتطرفة، و عن أخذ بتعاد الدقة عندما یسمح الموضوع بذلك، مع االعلى 

 التنبؤ بالنتائج المحتملةفي معالجة الموضوع المطروح للحل، و  قدرة البیانات وكفایتها ونوعیتها

 .للحلول المثلى  للوصولالممكنة، و 

 قسمها ث) حیWatson Glaser1980 (ومن أهم التصنیفات وأشهرها تصنیق واطسون جلسر

  ما یأتي:إلى  ).2008، و(علي )2016،من (النواصرةكل 

  التفسیر:

صدق  التي تؤكدستنتاجات، و البین االستدالل واالمتوفرة ن القدرة على وزن األدلة یتضم

بدرجة معقولة من صحیحةلى نتیجة كما یتمثل التفسیر في قدرة الفرد على التوصل إالبیانات، 

یعتبر التفسیر عملیة عقلیة للحكم على النتائج المقترحة بحیث تكون مرتبة حسب الیقین، 

حة وصحیحة، وموقف متكون ن تكون واضأالمعلومات الواردة، ویفترض من هذه المعلومات 

  نتائج تحقق هدف ذا مصداقیة.ل من فقرات نتوصل من خاللها
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  اإلستنباط:

د النتائج من خالل معلومات سابقة، كما یعتبر عملیة عقلیة یتوصل بها القدرة على تحدی

عملیة عقلیة  ستنباطالأیضًا یعتبرابناء على وجود أدلة سابقة منطقیة، الطالب إلى نتیجة ما 

نتوصل من خاللها لنتائج بناءة من خالل طرح مقدمة لموقف وتتكون نتائج المقدمات وذكر 

ن كانت مخالفة لرأیك.   العبارات الصحیحة والصادقة وإ

  تقویم الحجج:

على  بل بقدرته ،المهمة فقط لموضوع ما فحسب معرفة الجوانبمحصورة بقدرة الفرد ال تكون

، إذ تمییز أوجه القوة والضعف، لما لتقویم الحجج من أهمیة خاصة في التفكیر الناقد

ة والتحلیل وحل معتقداتهم وتطویر طرق للمناقشمن توضیح وتدعیم  ها یتمكن الطالببمقتضا

الحجج القویة والحججالضعیفة تقویم الحجج یمیز الطالب ما بین  من خاللالقضایا المعقدة. و 

  والقوة.بالقضیة المطروحة للنقاش. من حیث األهمیة المتصلة 

  

  فتراضات:االالتعرف على 

هي القدرة على تفحص الحوادث أو الوقائع والحكم علیها في ضوء البیانات أو األدلة 

یمكن للفرد الحكم علیها بأن ما  الوقائع بحیثعلى فحص تلك  قدرة الفردالمتوفرة. وتقیس 

  المعطاة.واردا أو غیر وارد حسب الوقائع 
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  ستنتاج:اال

لدرجة  یتمثل في قدرة الفرد على التمییز بین درجات احتمال صحة أو خطأ نتیجة ما تبعاً 

مكن تُ بوقائع معینة مذكورة له، ومن هنا یتضح أن تلك المهارات الخاصة بالتفكیر الناقد  ارتباطها

من خالل ، ختبارها بطریقة موضوعیةاالفرد من تحدید األدلة للوصول إلى نتائج صائبة یتم 

تقدیم الحقائق المعلومات والحقائق المقدمة یتوصل الطالب إلى نتائج متفاوتة، لیبدأ الطالب ب

تبار مكون من تلك المواقف وبناء فهو اخ خاطئة،صحیحة أو  ونما أن تكویلیها استنتاجات إ

  علیها یبني الطالب استنتاجاته حسب المعلومات المطروحة في االختبار. 

  الناقد:قات التفكیر یمع

 أشملل األفراد والجماعات إلى واقع ینق فهویعد التفكیر الناقد من أهم مهارات التفكیر الحدیثة، 

عًا من تحكیم العقل البشري نو  ویفرضكافة  یواجه مفاهیم الجهل واالستبدادفهو وذي مصداقیة.

  تفكیر.مور المسلم بها دون ألكبدیل ل

نتشاره، كما یعد هذا واواجه التفكیر الناقد العدید من التحدیات والعقبات التیتؤثر على تطبیقه 

بفئة معینة من األفراد. وال ننسى الدور الفعال للطلبة في مجال مهارات  النمط من التفكیرخاصة

ند تطبیق البرامج التي بجب تنمیتها عن طریق المعلمین والتغلب على معیقاتها ع ،التفكیر الناقد

  )Chouari،& Machit,2016(ومرونة  تنمیة مهارات التفكیر بفاعلیةالتي تهدف إلى  التعلیمیة

  الطلبة:لدى  مهارات التفكیر الناقد التي تقف في طریق تنمیةأبرز المعیقات 

عتمدت اكونها  امىالقد دات واآلراء التي یحملها المعلمونالنظرة التقلیدیة وهي األفكار والمعتق -

  ون أن تحمل طابع التطور والتجدید.وراسخة د بمعلومات قدیمةالطالب  تقیدلالتلقین،  على
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بل  ،تفكیر في المواد الدراسیة، أو إیجاد حل للمشكالتالإعطاء الطالب المعلومات دون  -

  لها.علیه مواجهة المعلومات كما هي علیه جاهزة دون تلقي حل 

وتوظیف ما یتعلمه الطالب من المواد أكتفاء بالدراسة النظریة دون أي تطبیق الكما یتم ا -

  .بنفس الوقت الدراسیة التي تحمل طابع التفكیروالتطبیق

لتدني مستوى الدافعیة لطرح الخاطيء منذ الطفولة مما یؤدي  لذكاء، والتعلمتدني مستوى ا -

ثر في استخدام تلك المهارات بشكل خاطيء في الغرفة الصفیة أله  نو اآلراء واإلنجاز، فیك

 ).2010(شعبان   الطالب فكریاً والحد من تقدم 

  

رجة والمألوفة لیؤثر ذلك ة بالنفس والخوف من األفكار الداالثق تتعلقمعیقات داخلیة  هناك

الذي یؤدي إلى  واحدة، والخوف من التغیر هیم وأخذ المشكلة من زاویةفام والمیعلى الق

الفشل .كما أن هناك أیضا معوقات خارجیة وهي عدم الحریة في إعطاء القرار الصحیح 

 أبوالفخر ر جدیدة قبل طرحها والسعي الیهافكاي أألروح التعاون والتأكد من طرح فتقار واال

) أن المبالغة في موقف معین أو حدث Vyncke,2012( فینشي وذكر)  2010( وجمل

 دالالت عطاءبإالتضخم في أي قضیة مطروحة وذلك و ما یؤثر سلبًا في هذا المجال، 

تطرح بطریقة  ج سلبیة تؤثر على الفرد وأفكاره ألنهایؤدي بهذه الحالة إلى نتائ، مبالغ بها

لهذا المجال،  عدم توفر برامج معدة خصیصاً لعل  علیه في الحقیقة. هي مما اً أكبر حجم

عدم وجود معلم و واضحة، وزیادة التمارین المكثفة. والتي تسهل بدورها شرح المواد بطریقة

همال إدارة المدرسة للتفكیر الناقد و مؤهل مدرب على توظیف خبراته الشخصیة والعلمیة،  إ

من أهم األسباب  لیبتعد الطالب عن أجواء الخوف ةموعدم السعي لتوفیر المصادر الالز 
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تفهمهم لحاجة  من حیثلألسرة دور فعال في هذا المجال و .في عدم تفعیل التفكیر الناقد

ن كانت غیر صحیحة و راء وتقبل وجهات نظرهم آلاألبناء في طریقة النقاش وطرح ا إ

  .آلرائهم م بتقبل اآلباءروح التعبیر والنقاش وتقبل النقاش فیما بینهم وشعورهتأصیل ل

المعیقات التي تؤثر على مهارة التفكیر الناقد أیضًا إلىان ) Joseph,2016(جوزیف  شارأو 

الكثیر من األفراد یتمسكون بمعتقداتهم وآرائهم دون دلیل أو مبرر  كالخاطئة، وهناعادات التفكیر 

لتزام في إطار االیؤدي لجمود فكري من خالل  منطقي، ممابالعاطفة دون بناء  تأثراً  صحیح،

بالمرونة التي هدفها تفكیر الفرد  وهنا یجب أن یتسملبحث عن حل جدید. المشكلة نفسها دون ا

 أن كماللوصول لمعلومة جدیدة.  زاویة أخرىالتغییر لبناء أفكار جدیدة، والنظر للمشكلة من 

لذلك یجب عدم التعصب  صاحبها،لعدم تقبل فكرة معینة بسبب احتقار  فعاالً  راً للتعصب دو 

ضعاف ن هناك ردات فعل سلبیة و و ال یك حتى والتحیز، وعدم التردد في طرح الفكرة دور مهارة لإ

  بناءة. عن الوصول إلى نتیجة منطقیة اً عاجز  فیصبحیتعطل الفكر ف ،العقل والتفكیر

  الدراسي:منهاج التفكیر الناقد في الدور 

مبدأ عن  بتعادالللمعلم دور فعال في التعلیم وحل المشكالت وتوجیه مبادرات الطالب وتعزیزها وا

، وهدف المادة المطروحة خالل الفصل الدراسي، یعتمد ذلك على حجم القاعة الدراسیةو التلقین، 

عتماد الالمشكالت، فالمعلم یمنح الطالب ا هم واألهم دوره في حلاءلطلبة وذكمراعیًا مهارات ا

 اً وموجاً یتحقق ذلك إال إذا كان المعلم خبیر  التعلیم والحمل المسؤولیة في عملیة على النفس، وت

  .دوت تلقین، مراعیًا الفئات العمریةُ التفاعل ویفتح باب النقاش بطریقة سلسلة  لیوفرللمصادر 
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تساعد في تعلم التفكیر الناقد في المنهاج الدراسي من لذلك اتخذت الكثیر من اإلجراءات التي 

  ).2007(ا السرورهكملها ومن أهمابرامج خاصة تضمن نجاح العملیة ب خالل

أیكتسب الطالب فهم - عمق من الناحیة المعرفیة للمادة الدراسیة لیضیف إلى المادة ًا

  النشاطات بإستمرار.

الناقد المختلفة، إلیجاد التفسیرات والحلول تحفیز الطالب على استخدام مهارات التفكیر  -

  لكثیر من المشاكل الدقیقة في المنهاج الدراسي.

خالل توفیر بیئات تعلمیة  تطویر مهارة التفكیر الناقد یقع على عاتق المعلم، وذلك من -

  التفكیر الناقد.معززة بمهارات 

  

التفكیر الناقد وذلك ألهمیة دورها هناك حاجة إلى تعلیم الطالب إلى أن ) 2015(وأشار العظمة

في إثارة األسئلة والتساؤل وكیفیة التفكیر بحلها، من أجل التقدم في العملیة التعلیمیة، یربط 

التفكیر الناقد ما بین المنطق واللغة، لیقودنا ذلك إلى النقد والتحلیل والتفكیر المستمر للدفاع عن 

 مهاراتتعلیم للمعلم دور في  . اقعیة تخدم التعلیمل إلى نتائج و أیة قضیة مطروحة وذلك للتوص

 وومناقشتهم، وهتقبل أفكار الطالب ومشاعرهم و التفكیر الناقد من حیث السلوك النفسي للذات، 

  المخطط والمبادر ومصدر المعرفة والقدوة لطالبه.
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  :ذات الصلة الدراسات السابقة ثانیا:

قامت الباحثة باالطالع على العدید من الدراسات ذات األهمیة بالمدونات اإللكترونیة والتفكیر 

الناقد، إلثراء الجانب النظري لدراستها، إضافة إلى االستفادة منها، وفیما یلي استعراض للدراسات 

  السابقة مرتبًة من األقدم إلى األحدث: 

ثر المدونات اإللكترونیة في أ بیانى إلدراسة هدفت ) Churchill),2009شیرشیل  أجرت

تحصیل طلبة الدراسات العلیا بجامعة هونج كونج، اتجاهًا ایجابیًا نحو استخدامها في التعلیم ، 

كلیة اآلداب والعلوم ) طالبًا من طالب الدراسات العلیا 24وقد تكونت عینة الدراسة من (

تعلیم لاستخدام تقنیات المعلومات في ا تخصعات ، في موضو في جامعة هونج كونج االنسانیة

عبر المدونات اإللكترونیة. حیث أظهرت النتائج إلى وجود آثر دال احصائیًا یعزى الستخدام 

المدونات اإللكترونیة في رفع تحصیل الطلبة فإن المدونة سهلة عملیة التعلیم وخلقت اتجاهات 

  التعلیم.إیجابیة نحو استخدامها في 

فعالیة المدونات في زیادة  التي هدفت إلى الكشف عن ) Helices al,2010دراسة هالیك ( أما

من خالل عرض موضوعات نتماء للجتمع،ومناسبة المدونة لألعداد الكبیرة ،وذلك الالتفكیر وا

ستخدام عروض الوسائط المتعددة ،وتكونت اتتعلق بالتغذیة والمفاهیم المرتبطة بها على المدونة ب

) من استجابات األفراد %97) فردا، حیث أظهرت النتائج أن نسبة (67الدراسة من  ( عینة

في المدونة خارج الفصل العادي ،االمر الذي أدى إلى تحسین لصالح المفاهیم التي تم مناقشتها 

)من أفراد العینة شعروا %65التعلم،وزیادة القدرة على التفكیر في المفاهیم، وأن نسبة (
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ودمج التدوین في الفصول ستخدام المدونة باستمرار التعلم اتجاه اإلیجابي نحو واالبالمجتمعیة 

  .فكارهم التي تقودهم إلى تنمیة  المفاهیم لدیهمأالطلبة على تدوین  والذي ساعدالدراسیة 

تأثیر  على إلى التعرففي جانبیها النظري والعملي  دراسة هدفت) 2011(أجرى العمیري 

الدراسة  الكویت، أنتهجتتجاهات طلبة قسم اإلعالم في جامعة االمدونات االلكترونیة على 

) طالب 410عینة الدراسة من ( ویشخصها، وتكونتاألسلوب المسحي الذي یصف الحقائق 

أن للدونات تاثیر كبیر  أظهرت النتائج الطلبة، حیثعلى  بعد ذلك توزیع االستبیان وطالبة، لیتم

) من أفراد %6اتجاهات األفراد وباألخص النواحي الدینیة والسیاسیة واالجتماعیة وأن نسبة ( على

  العینة یمتلكون مدونات خاصة بهم.

فاعلیة  إلى) درسة هدفت إلى أنشاء مدونة الكترونیة، والتعرف 2012كما أجرى عبد الباسط (

والتعلم، ستخدامها في التعلیم او تجاه نحوها، الا ةالمهني، وتنمیستخدامها في تحقیق النمو ا

كلیة اآلداب جتماعیة بال) طالبا وطالبة من طلبة الدراسات ا35عینة الدراسة من ( وتكونت

ستخدام المدونات االنتائج إلى فعالیة  تالوادي، وتوصلبجامعة جنوب  والعلوم االنسانیة

لمدونات في التعلیم لدى االلكترونیة في تحقیق النمو المهني وتنمیة االتجاه نحو استخدام ا

  الطلبة.

سترتیجیة عبر الویب لدراسة أثر ا) دراسة هدفت إلى تصمیم 2012كما أجرى عثمان (  

ستخدام المدونات في تنمیة مهارات كتابة البحث العلمي في تكنولوجیا التعلیم لطالب ا

استخدم الباحث المنهج شبه التجریبي للوصول لنتائج ذات أهمیة ،وتكونت عینة  الماجستیر،حیث

من جامعة الملك  كلیة اآلداب والعلوم االنسانیةمن طالب الماجستیر بطالبًا  )34( من الدراسة

مجموعتین متساویتین،حیث توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطي ىل،اسعود بالریاض
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(الضابطة والتجریبیة) على االختبار التحصیلي في التطبیق البعدي  درجات مجموعتي البحث

والقبلي كونها تعود للتعلم عبر الویب، حیث أشارت النتائج: فعالیة إستراتیجیة التعلم عبر الویب 

في تنمیة مهارات الكتابة من حیث التحصیل واألداء، وكذلك فعالیة استخدام المدونات في تنمیة 

  تجاهات االیجابیة للطالب نحو تلك المدونات .تلك المهارات واال

لى الكشف عن أثر برنامج تدریبي ) دراسة هدفت إ2012كما أجرى العساسلة والبشارة (

التأملي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في  على مهارات التفكیر الناقد في تنمیةالتفكیر

) طالبة، والموزعة عشوائیًا إلى مجموعتین متكافئتین هما: ٨٠األردن. تكونت عینة الدراسة من (

المجموعة الضابطة والمجموعةالتجریبیة، وقام الباحثان بإعداد برنامج تدریبي على مهارات 

ْعدي التفكیر الناقد وتطبیقه علىالمجموعة التجریب لي والبَ بّق مقیاس التفكیر التأملي القَبْ یة، كما ُط

حصائیة للبرنامج التدریبي في تنمیة التفكیر إعلى المجموعتین. أظهرتالنتائج وجود أثر ذي داللة 

للتفاعل إالتأملیوأبعاده الفرعیة، ولصالح طالبات المجموعة التجریبیة، ولم یظهر أثر دال  حصائیًا

  .الفرعيي والمعدل الدراسي في تنمیة التفكیر التأملي وأبعادهبین البرنامج التدریب

كلیة اآلداب والعلوم تهدف إلى مهارات التفكیر الناقد لدى طلبة  ةدراس (2013)ىمحمد جرأو 

، تكونت عینة الدراسة اتقسم الریاضیات لدیهم تلك المهار  طبقین فيم، وهل الطلبة الاالنسانیة

) فقرة من فقرات التفكیر الناقد، وتوصلت 21) طالبًا وطالبة، تم القیاس من خالل (65من(

النتائج إلى أن الطلبة الذین اشتركوا في البحث على أهمیة الفقرات وتطبیقها یجب إعداد مدرسي 

لك الطلبة المطبقین في الریاضیات وتدریبهم على تلك الفقرات لتحقیق الهدیف المطلوب، كما یمت

  .بصورة محدودة ولكن قسم الریاضیاتمهارات التفكیر الناقد
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لكترونیة اإلستخدام المدونات اأثر  عن الكشف هدفت إلىدراسة  )Dayani,2014(كما أجرى

لكترونیة مناسبة لتعزیز اإلأن المدونات عن المعلمین اإلیرانیین والكشفعلى التفكیر الناقد لدى 

ستبیان المسحي لتحلیل مواقف ستخدام االاوكون لها القدرة على تحسین التعلم ،تم التفكیر الناقد، 

ختیار عینة الدراسة المكونة ا،تم استخدام المدونات في تدریس اللغةالمشاركین وتصوراتهم نحو 

لمشاركون من المدونات كمواد )طالبا وطالبة من جامعة (شهید شمران )،حیث استفاد ا25من (

ن تساعد أ.ویمكن مشتركة تم تصمیمها من قبل الباحثتكمیلیة ووضع كتاباتهم في مدونة 

مواقف إیجابیة إتجاه إلى المدونة الطالب في تنمیة مهارات التفكیر الناقد ، أشارت النتائج : 

 میة مهارتهم المختلفة .لكترونیة في تعلم اللغة والفصول الدراسیة وتناإلأستخدام المدونات 

) دراسة هدفت الكشف عن فاعلیة مدونة الكترونیة تعلیمیة الكترونیة 2015عیاد ( أجرىكما 

لمساق التدریس في تنمیة التحصیل المعرفي وأسلوب التعلم العمیق ودرجة قبول المدونة لدى 

) طالبة، 43وتكونت عینة الدراسة من مجموعة تجریبیة ( البحرین،طالبات جامعة األقصى، 

ولقد  استخدم الباحث المنهج شبه التجریبي لمجوعتین متجانستین ) طالبة.42ابطة (ض واألخرى

ستخدام المدونات ، اتم التأكد من أن جمیع طالبات عینة الدراسة لیس لدیهن أیة خبرة سابقة في 

في أدوات البحث قبل التجریب كما اتضح انه ال توجد فروق  وعتینمكما تم التأكد من تكافؤ المج

وعتین الضابطة والتجریبیة في أداتي البحث قبل مذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المج

استخدام المدونة فهذا یدل على تكافؤ المجموعتین في خبراتهم السابقة ،توصلت الدراسة لنتائج 

لى تحقیق درجة مرتفعة في قبول طالبات المجموعة ادى أة التدریس من خالل المدون أن همهاأ

حقق فروق ذات داللة احصائیة بین كما  ،ة مقبولة في تنمیة التحصیلالتجریبیة للمدونة وفاعلی
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المجوعتین في درجتي التحصیل المعرفي وذلك لصالح المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام 

 المدونة االلكترونیة .

ستخدام استراتیجیة الوسائط امعرفة أثر التدریس ب) دراسة هدفت إلى 2015كما أجرى الخوالدة (

المتعددة في التحصیل وتنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي في 

 اً التجریبي،واستخدم اختبار  همبحث التربیة األسالمیة للمرحلة األساسیة، اتبع الباحث المنهج شب

) 62سالمیة واختبار تورانس للتفكیر الناقد، وتكونت عینة الدراسة من (بمادة التربیة األ اً تحصیلی

) طالبا والتجریبیة 34ابطة (ضطالبا تم اختیارهم بطریقة قصدیة،بلغ عدد المجموعة العشوائیة ال

جریبیة التي واظهرت النتائج تفوق المجموعة الت) طالبا درست باستخدام الوسائط المتعددة، 28(

 درست استراتیجیة الوسائط المتعددة بالتحصیل والتكفیر الناقد على المجموعة الظابطة .

كتشاف ا) التي هدفت إلى  Hourigan, and Murray,2016(ومیري وكشفت دراسة هورقن 

الكتابي كساب طلبة جامعة لیمریك بإیرلندا لمهارات التعبیر إأثر استخدام المدونة اإللكترونیة في 

عن فعالیة استخدام المدونة اإللكترونیة في إكساب طالب وأظهرت النتائج  .باللغة االنجلیزیة

جامعة لیمریك بإیرلندا مهارات اللغة األجنبیة، وتنمیة مهارات التعبیر الكتابي لدیهم، وذلك من 

ولمدة ) كلمة في كل أسبوع، 100خالل الطلب من بنشر موضوعات عن تعلم اللغات بواقع (

)12 (،   .وتقدیم مقال نهائي یعكس الخبرة نحو استخدام المدونة في المستقبل أسبوعًا

فاعلیة استخدام مدونة تعلمیة إلكترونیة  إلىتعرف لل) دراسة هدفت  2016كما أجرى التمیمي (

في جامعة  كلیة اآلداب والعلوم االنسانیةإلكساب مهارات صیاغة األهداف التدریسیة لطالب 

استخدم المنهج شبه التجریبي من المجموعة التجریبیة ،حیث تكونت عینة الدراسة  من تم حائل، 
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، تم تصمیم مدونة الكترونیة  للتاكد من صدقها ، وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق  ) طالبة31(

المهارات  ذي داللة إحصائیة ، لصالح المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي الختبار قیاس

أوصى الباحث بأهمیة تزوید أعضاء هئیة التدریس في كلیات التربیة  ،وفي ضوء هذه النتائج :

  بدلیل یساعد على استخدام المدونات األلكترونیة في تدریس المقررات الدراسیة .

) دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلیة استخدام المدونات اإللكترونیة 2016وأجرى الرحیلي ( 

م الفیزیاء على تنمیة الخیال العلمي لدى طالبات المرحلة الثانویة ، وتكونت عینة في في تعلی

 )القبلي البعدي(ضوء الهدف الرئیس للبحث تم اختیار المنهج شبه التجریبي القائم على التصمیم 

) طالبة من طالبات الصف الثاني ثانوي العلمي 36حیث تكونت عینة المجموعة التجریبیة من (

لدراسة "الطاقة الحراریة " وقد أسفرت النتائج التالیة :وجود فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسطي 

 في مقیاس الخیال العلمي الستخدامدرجات المجموعة التجریبیة في التطبیق القبلي والبعدي 

  .فاعلیة تنمیة الخیال لدى الطالبات و ،المدونات االلكترونیة في تعلیم الفیزیاء

التعرف على فاعلیة مدونة إلكترونیة على  هدفت إلى) دراسة 2016أجرى النجار (

في  كلیة اآلداب والعلوم االنسانیةالتحصیل في مقرر تقنیات التدریس واالتجاه نحوها لدى طلبة 

وزعوا بالتساوي إلى مجموعتین،  وطالبة،) طالبًا 80جامعة األقصى بغزة. تكونت العینة من (

وأظهرت  العادیة،تجریبیة درست باستخدام المدو نة اإللكترونیة، وضابطة درست بالطریقة 

النتائج وجود فرق دال إحصائیًا في التطبیقین القبلي والبعدي لصالح المجموعة التي درست 

احصائیا في التطبیق القبلي والبعدي لمقیاس  خدام المدونة اإللكترونیة وأن هناك فرقًا داالً باست

االتجاه على المجموعة التجریبیة لصالح التطبیق البعدي. وأن طالب المجموعة التجریبیة تفوقوا 
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في  على الطالبات في التحصیل ومقیاس االتجاه، وقد حققت المدونة اإللكترونیة فعالیة كبیرة

  .التحصیل واالتجاه وفقًا لمعادلة ماك جوجیان

) دراسة هدفت إلى معرفة برنامج تعلیمي محوسب في التحصیل 2016كما أجرى الطراونة (

األكادیمي وتنمیة مهارات التفكیر الناقد والمهارات االجتماعیة لدى طلبة الصف السابع األساسي 

) طالبا 25تجریبي، وتكونت عینة الدراسة من (في مبحث التاریخ، اعتمد الباحث المنهج شبه ال

طریقة ) طالبا بال25جموعة الظابطة من (كما تكونت الم المحوسب،درست عن طریق البرنامج 

التدریس  تعززالتجریبیة لصالح المجموعة  االعتیادیة، أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة

  في تنمیة التحصیل. ستخدام البرنامج المحوسباب

أثر استخدام برنامج تعلیمي إلكتروني  الكشف عن  ) دراسة هدفت إلى2016وأجرت النواصرة (

في تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى الطالبات المتفوقات في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتمیز 

 ) طالبة من طالبات الصف التاسع المتفوقات في50في مدینة إربد، وتكونت عینة الدراسة من (

ابطة، وقد ضمدارس الملك عبداهللا الثاني للتمیز تم توزیعهم بالتساوي على مجموعتین، تجریبیة و 

ـــة إحصــائیة بــین متوســطات درجــات المجموعــة إلى أظهرت النتائج وجــــود فــــروق ذات داللـ

، نياإللكترو تعــزىللبرنــامج التعلیمــي التجریبیــة والمجموعــة الضــابطة علــى مقیــاس التفكیــرالناقــد 

إحصـائیة بـین وجود فروق ذات داللـةلصــالح المجموعــة التجریبیــة، كمــا أشــارت النتــائج إلــى

ــى أبعــــاد مقیــــاس التفكیــــر  متوسـطات درجـات المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الضـابطة علــ

ــــة اال فتراضــــات، والتفســــیر، وتقــــویم األدلــــة، واالســــتنباط، واالستنتاج) تعزى للبرنامج الناقــــد معرف

 .التعلیمي، لصالح المجموعة التجریبیة
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أثر برنامج النظام الذكي  الكشف عن  ) دراسة هدفت إلى2016( العواملة، والسروركما أجرى 

) في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي والناقد لدى طلبة المرحلة األساسیة RISKلمعالجة المعرفة (

) طالبا من طلبة الصف العاشر األساسي، 53العلیا في األردن،وتكونت عینة الدراسة من (

ر الناقد، وبرنامج النظام بداعي، ومقیاس كورنیل للتفكیدوات الدراسة اختبار تورانس اإلأشملت 

ابطة ضفراد المجموعتین التجریبیة والأالدارسة إلى وجود فروق بین أداء أشارت نتائج  الذكي،

البرنامج، وفروق داللیة على مقیاس التفكیر الناقد لصالح المجموعة التجریبیة  تالتي استخدم

  تعزى للبرنامج .

تطویر وحدة تعلیمیة في ضوء نطریة التعلم إلى  دراسة هدفت) 2016( ، والعدوانالخوالدة وأجرى

لمستند إلى الدماغ وقیاس إثرها في تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى طالب الصف العاشر ا

) طالبا، تم 141األساسي في مادة الجغرافیا واتجاهاتهم نحوها وتطونت عینة الدراسة من (

وأظهرت  ) طالبا،69ابطة (ض) طالبا، وال72توزیعهم عشوائیا لمجموعتین التجریبیة تكونت من (

إلى وجود فروق ذات داللة احصائیة في تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى طلبة الصف  النتائج

العاشر تعزى إلى تدریس الوحدة التعلیمیة ولصالح التجریبیة واتجاهات نحو استخدام نظریة التعلم 

  المستند إلى الدماغ في تدریس مادة الجغرافیا.

) دراسة هدفت إلى معرفة استخدام المدونات االلكترونیة على 2017ابن خنین ( توأجر    

واتبع الباحث المنهج شبه التجریبي القائم على  غزة.التحصیل لدى طالبات جامعة الملك سعود، 

) طالبة تم اختیارهن عشوائیا، وتم 37بعدي )،وتكونت عینة الدراسة من ( –تصمیم (قبلي 

ستخدام أدوات الجیل الثاني (المدونات األلكترونیة ) الیة : قلة المعرفة في التوصل للنتائج التا

ستخدام الحاسب اآللي والتعلیم ،واألساتذه ،واظهرت لنا النتائج اوأكثر الصعوبات كانت متعلقة ب
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وجود فروق ذات داللة أحصائیة بین كل افراد المجموعة الضابطة في االختبار القبلي والبعدي 

دي ،اذا وجود ارتفاع في مستوى التحصیل لدى طالبات المجموعة التجریبیة الالتي لصالح البع

  .لكترونیةإلت المدونات ادواأاستخدمن 

  السابقة:تعقیب على الدراسات ال

على الدراسات السابقة أن معظمها هدف إلى دراسة أثر المدونات یتبین من خالل اإلطالع 

)، ودراسة Helices.2012(مهارات التفكیر الناقد كدراسة  اإللكترونیة في تنیمة

)Dayani,2015.(  

) التي هدفت إلى فاعلیة المدونة على 2016،(النجاربینما تنوعت أهداف الدراسات كدراسة 

أثر المدونات اإللكترونیة ) إلى 2010تحصیل مقررات التدریس، وهدفت دراسة (هورقن ومیري،

) للكشف عن فعالیة Helices,2010وكدراسة(في إكساب طلبة الجامعات لمهارات التعبیر، 

  للمجتمع.المدونة في زیادة التفكیر 

كما غالبیة الدراسات قد اختارت طلبة المدارس كعیة للدراسة، في حین تكونت العینة من طلبة 

) وكدراسة Churchil,20009) وكدراسة (Hourigan,& Murray,2010جامعیین في دراسة (

  )2016)، ودراسة (الرحیلي،2015اد،) ومن طلبة المدراس كدراسة (عی2011(العمیري،

وتتمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة كونها تتناول أثر المدونات اإللكترونیة في تنمیة 

حیث تطرقت العدید من الدراسات ، مهارات التفكیر الناقد لدى طلبة الجامعات االردنیة الخاصة

  .إلى أثر المدونات اإللكترونیة مع التحصیل واستخدام برامج إلكترونیة مع التفكیر الناقداالخرى 
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  الثالثالفصل 

  الطریقة واإلجراءات

مســاق تــدریس هذه الدراســة إلــى الكشــف عــن أثــر اســتخدام المــدونات اإللكترونیــة فــي  هدفت

، لیــة اآلداب والعلــوم االنســانیةكیــر الناقــد لــدى طلبــة كتنمیــة مهــارات التففــي ، مبــادىء فــي التربیــة

ویتضمن هذا الفصل وصفًا للطریقــة واإلجــراءات التــي اســتخدمتها الباحثــة لتحقیــق أهــداف الدراســة 

عـــداد أداة الدراســـة، وكیفیـــة  دراســـة، وتحدیـــد مجتمـــع الدراســـة واختیـــار العینـــة، وإ مـــن حیـــث مـــنهج ال

وثباتها، وكیفیة بنــاء المدونــة اإللكترونیــة، وبیــان إجــراءات التطبیــق، باإلضــافة التحقق من صدقها 

إلــى متغیــرات الدراســة المســتقلة والتابعــة والتصــمیم المعتمــد، وكــذلك وصــفًا للمعالجــات اإلحصــائیة 

  التي استخدمت في تحلیل البیانات واستخالص النتائج.

  منهجیة الدراسة

اعتمدت الباحثة المنهج شبه التجریبي، بهدف قیاس أثر استخدام المدونات اإللكترونیــة فــي 

داب والعلــــوم طلبــــة كلیــــة اآل الناقــــد لــــدىیــــر فــــي تنمیــــة مهــــارات التفك مســــاق مبــــادىء فــــي التربیــــة

  .األنسانیة

ویعتمد هذا المنهج على تصمیم مجموعتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة، حیث جرى 

ادة مبادىء في التربیة للمجموعة التجریبیة باستخدام المدونات اإللكترونیة، بینما جرى متدریس 

تدریس المجموعة الضابطة الوحدة نفسها بالطریقة االعتیادیة، وتم تطبیق أداة الدراسة على 

قبلي (قبل التدریس باستخدام المدونات اإللكترونیة) وبعدي (بعد التدریس باستخدام  مرحلتین

المدونات اإللكترونیة)، ثم جرى تحلیل البیانات إحصائیًا للتحقق من فروض الدراسة واإلجابة عن 

  أسئلتها.
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  أفراد الدراسة 

درسوا مساق ، ممن كعینةجامعو الزیتونة طلبة  من) طالب وطالبة 100الدراسة من ( تكون أفراد

، حیث تم  2017/2018خالل العام الدراسي مبادئء في التربیة في جامعة الزیتونة األردنیة 

تعاون أعضاء هیئة و بالطریقة القصدیة لقربها من مكان سكن الباحثة، ومكان عملها،   هماختیار 

سون مساق  یار عینة الدراسة فقد كان مع الباحثة، أما اختفي التربیة  مبادىء التدریس الذین یدرّ

عشوائیا على مستوى الشعبة، وذلك بإجراء قرعة، حیث تم تقسیم الشعب عشوائیا حسب مستویات 

) طالب وطالبة، 50)  هي المجموعة التجریبیة، وقد تكونت من (بالمعالجة فكانت الشعبة (

، و(21وتتضمن ( الضابطة، وقد تكونت  ) طالبة. أما الشعبة (أ) فكانت تمثل المجموعة29) طالبًا

، و(27) طالب وطالبة، وتتضمن (50من (   ) طالبة. 23) طالبًا

  :أداة الدراسة

جلیسر  –لتحقیق أهداف الدراسة تم بناء بطاقة مالحظة مبنیة على اختبار واطسون    

)Watson- Glasser:للتفكیر الناقد، ویمكن وصفه طریقة بنائها كما یأتي (  

التربوي المتعلق بالتفكیر الناقد، وتحدید مهاراته األساسیة، والمؤشرات التي االطالع على األدب  - 

  تدل على امتالك الطلبة له.

لیسر ، واالطالع على اختبار واطسون وجاالطالع على دراسات استخدمت مقاییس للتفكیر الناقد - 

به عام وذلك ألنه األكثر شیوعًا لقیاس مهارات التفكیر الناقد، فقد جرى تعریالمعرب، 

) فقرة، وهو 40) من قبل خالد العتیبي، إذ تتكون الصورة القصیرة من االختبار من (2011(

من نوع االختیار من متعدد مقسمة الى خمسة اختبارات فرعیة تقیس مهارات التفكیر الناقد 
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الخمسة (التنبؤ باالفتراضات والتفسیر وتقویم الحجج، واالستنباط واالستنتاج)، فقد طبق 

كلیة اآلداب ) طالب وطالبة في 400) الصورة القصیرة المعربة على (2011تیبي (الع

للمعلمین في جامعة الملك سعود، وجرى التحقق من الصدق العاملي  والعلوم االنسانیة

) مما یدل على صدقه 0.80-0.30، وبلغ معامل ارتباط الفقرات باألبعاد ما بین (للالختبار

) بطریقة كرونباخ ألفا. وقد 0.80) و(0.78البنائي، وبلغ ثباته باستخدام طریقة اإلعادة (

 ) فقرة تتوزع على خمسة مهارات كما یأتي:40جلیسر المعرب من ( –تكون اختبار واطسون 

  ) أسئلة.7تمثلها (التنبؤ باالفتراضات: - 

  ) أسئلة.7( التفسیر: تمثلها -  

  ) أسئلة.9تقویم الحجج: تمثلها ( - 

  ) أسئلة.9االستنباط: تمثلها ( - 

  ) أسئلة.8االستنتاج: تمثلها ( -  

لب خالل دراسته لمساق مبادىء في بناء فقرات تصف مهارات التفكیر الناقد لدى الطا   

)، مكون من التدریجات Likertلى شكل تدریج خماسي (، وتضمینها لبطاقة مالحظة عالتربیة

تكونت  ) وقد1، قلیلة جدًا = 2، قلیلة = 3، متوسطة = 4، كبیرة = 5اآلتیة (درجة كبیرة = 

) فقرة تتوزع على مهارات التفكیر 23بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الناقد في هذه الدراسة من (

  الناقد كما یأتي:

  ) فقرات.4باالفتراضات: تمثلها (التنبؤ  - 

  ) فقرات.5( التفسیر: تمثلها -  
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  ) فقرات.4تقویم الحجج: تمثلها ( - 

  ) فقرات.5االستنباط: تمثلها ( - 

  ) فقرات.5االستنتاج: تمثلها ( -  

  ).4) درجة (ملحق115-23وتراوحت درجات البطاقة من (  

 :صدق بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الناقد

)؛ 3ملحق ( المحكمینالتفكیر الناقد على مجموعة من  مالحظة مهاراتجرى عرض بطاقة     

التفكیر الناقد، وهل تقیس  مع مهارات بطاقة المالحظةنسجام فقرات بهدف أخذ آرائهم حول ا

مناسبة ، وكلیة اآلداب والعلوم االنسانیةمهارات للتفكیر الناقد لدى طلبة  بطاقة المالحظةفقرات 

یراه المحكمون. وقد جرى األخذ ما ل إضافة أو حذف أو تعدیللفقرات، والصیاغة اللغویة 

بصورتها النهائیة مكونًا بطاقة المالحظة بمالحظات المحكمین، وتعدیل بعض الفقرات، وخرجت

  ).4) فقرة كما في الملحق (23من (

 :التفكیر الناقدثبات بطاقة مالحظة مهارات 

كلیة اآلداب طالبة من طالبات  11من خالل تطبیقها على  المالحظةبطاقة تم حساب ثبات 

المالحظة ة تدریس بتطبیق أداة في جامعة الشرق األوسط، حیث قام عضوا هیئ والعلوم االنسانیة

باستخدام معادلة هولستي  بطاقة المالحظة خالل المحاضرة، وجرى حساب ثبات علیها

)Holisty:كما یأتي ( 

االتفاق بین المالحظ األول + المالحظ الثاني) /مجموع فقرات بطاقة المالحظة الثبات = (نقاط 

 للمحكمین.
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  46/) 20+  20الثبات = (

   0.87=  40/46الثبات = 

  معامل ثبات مناسب ألغراض هذه الدراسة.وهو 

  

  المدونات اإللكترونیة:

 كما یأتي: مبادىء في التربیةتم بناء دلیل الستخدام المدونات اإللكترونیة في تدریس مساق     

إعادة بناء المحتوى النظري للوحدة بشكل إلكترونیة، وبناء مدونة خاصة بالطلبة وعضو  - 

)، وتحمیل المحتوى /https://ar.wordpress.comوردبرس.كوم/هیئة التدریس (

 اإللكتروني على المدونة.

وحدة ستكون من خالل إعالن عضو هیئة التدریس للمجموعة التجریبیة أن دراسة هذه ال - 

 المدونة اإللكترونیة.

 وضع تعلیمات محددة الستخدام المدونة.  - 

  اإلضافیة. للقراءات- ونصوصبصریة وسمعیة –رفع روابط تعلیمیة  - 

  صدق دلیل استخدام المدونة اإللكترونیة. 

جرى تزوید مجموعة من أساتذة المناهج برابط المدونة اإللكترونیة؛ بهدف أخذ آرائهم حول صدق     

ومناسبة إجراءات الدخول إلیها والتعامل معها ، مبادئ في التربیةمحتواها، وتمثیل أنشطتها لمحتوى 

وقد جرى  ،لإضافة أو حذف أو تعدیكفایات الحاسوبیة، وتزوید الباحثة بمالحظاتهم من المع 
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األخذ بمالحظات المحكمین، فخرج دلیل المدونة اإللكترونیة بصورته النهائیة كما في الملحق 

)5.(  

  إجراءات تطبیق الدراسة

  لتحقیق أهداف الدراسة تم تنفیذ اإلجراءات اآلتیة:

 )1،2الحصول على اآلذون الالزمة إلجراء الدراسة، ملحق ( - 

 معامالت الصدق والثبات لها.بناء أداة الدراسة واستخالص  - 

، وتعیین المجموعة التجریبیة  كلیة اآلداب والعلوم االنسانیةاختیار  -  في جامعة الزیتونة قصدیًا

. حیث تم اختیار الشعبة (ب) عشوائیًا لتكون المجموعة التجریبیة، والشعبة (أ)  والضابطة عشوائیًا

  عشوائیًا لتكون المجموعة الضابطة. 

  الدراسة على طلبة المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة كتطبیق قبلي.تطبیق أداة  - 

المدونات اإللكترونیة،  مجموعة التجریبیة واستخدامللطلبة المبادىءالتربیة  جرى تدریس مساق

(أي دون استخدام المدونات  وجرى تدریس الوحدة نفسها للمجموعة الضابطة بالطریقة االعتیادیة

استمر تدریس المجموعة التجریبیة باستخدام المدونات اإللكترونیة لمدة أربعة  . وقداإللكترونیة)

یس بتدریس المجموعتین التجریبیة التي ) ساعة، وقامت عضو هیئة التدر 12أسابیع بواقع (

  المدونات اإللكترونیة والمجموعة الضابطة بالطریقة االعتیادیة معها استخدام

  .ترونیة)دون استخدام المدونات اإللك (أي 

  تطبیق أداة الدراسة على طلبة المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة كتطبیق بعدي. - 
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دخالها للحاسوب ومعالجتها. -    جمع النتائج وتنظیمها وإ

  عرض النتائج ومناقشتها والتوصیة في ضوء نتائج الدراسة. - 

  متغیرات الدراسة

  تتضمنت الدراسة المتغیرات اآلتیة:

  - مستویان: وله  المستقلالمتغیر  .1

 استخدام المدونات اإللكترونیة. 

  .(ذكر، أنثى) الجنس 

  المتغیرات التابعة  .2

  .التفكیر الناقد  

  تصمیم الدراسة

 المدونات اإللكترونیة والجنس كمتغیرینهدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام 

تجریبیین مستقلین في متغیر تابع، هو: التفكیر الناقد، واتبعت الدراسة المنهج شبه التجریبي 

)Quasi Experimental Design:ویمكن التعبیر عن تصمیمها بما یأتي ،(  

EG    Q1   X   Q1    

CG   Q1          Q1 

 EG  المجموعة التجریبیة :  

 CG المجموعة الضابطة  :  

 Q1  .(قبلي، وبعدي) بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الناقد :  

 X ) استخدام المدونات اإللكترونیة: المعالجة التجریبیة.(  
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  المعالجة اإلحصائیة

  عن أسئلة الدراسة جرى استخدام المعالجات اإلحصائیة اآلتیة: لإلجابة

)، Standard Deviation & Means(المعیاریة  الحسابیة واالنحرافات المتوسطات - 1

الحسابیة للمجموعة التجریبیة والضابطة على بطاقة مالحظة  لحساب المتوسطات

 .دمهارات التفكیر الناقد

  .مهارات التفكیر الناقدثبات بطاقة مالحظة  ) لحسابHolistyمعادلة هولستي ( - 2

 ) لإلجابة عن سؤالي الدراسة.MANCOVAمتعدد المتغیرات ( تحلیل التباین المصاحب - 3

  ) لحساب حجم أثر المتغیر المستقل في المتغیر التابع.Eta square η2إیتا (مربع  - 4
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  الفصل الرابع

  ومناقشتها الدراسة نتائج

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر استخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیة مهارات التفكیر 

، ولتحقیق هذا االردنیة الزیتونةطلبة جامعة عینة من  لدىالتربیة مبادىء في مساق  الناقد في

الدراسة،  أفراد ، وتم تطبیقها علىمهارات التفكیر الناقد الباحثة بطاقة مالحظة استخدمت الهدف

  :النحواألتي على النتائج توكان

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول:أوالً 

 مهارات التفكیر الناقد لدىأثر استخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیة ما  ونص السؤال على: "

 ؟"طلبة جامعة الزیتونة األردنیة؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال واختبار الفرضیة الصفریة المرتبطة به تم استخراج المتوسطات    

بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الناقد القبلیة  علىالطلبة الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألداء 

  ).1النتائج كما في الجدول ( )، وكانتالمدونات اإللكترونیة(والبعدیة تبعًا لمتغیر الدراسة:

  )1جدول (

طلبة على بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألداء 

  والمدونات اإللكترونیة الجنس لمتغیرالناقد القبلیة والبعدیة تبعًا 

 العدد مجال تقدیر الذات المجموعة

 التطبیق البعدي التطبیق القبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
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 1.04 3.83 0.52 3.09 50 التنبؤ باالفتراضات التجریبیة

 1.09 3.82 0.53 2.98 50 التفسیر

 1.20 3.77 0.57 2.84 50 تقویم الحجج

 0.84 4.25 0.39 3.14 50  االستنباط

 0.99 3.70 0.53 2.89 50  االستنتاج

 0.93 3.88 0.41 2.99 50 التفكیر الناقد

 0.91 2.60 0.86 2.57 50 التنبؤ باالفتراضات الضابطة

 0.93 2.29 0.89 2.26 50 التفسیر

 1.15 2.32 0.98 2.19 50 تقویم الحجج

 0.91 2.08 0.80 2.00 50  االستنباط

 0.86 1.90 0.67 1.72 50  االستنتاج

 0.77 2.22 0.68 2.13 50  التفكیر الناقد

 1.15 3.21 0.75 2.83 100 التنبؤ باالفتراضات المجموع

 1.27 3.05 0.81 2.62 100 التفسیر

  1.37 3.04 0.86 2.51 100 تقویم الحجج

 1.40 3.16 0.85 2.57 100  االستنباط

  1.29 2.80 0.84 2.30 100  االستنتاج

 1.19 3.05 0.71 2.56 100  التفكیر الناقد
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كلیة ) إلى وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة ألداء طلبة 1تشیر النتائج في الجدول (

على بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الناقد، فقد بلغ المتوسط الحسابي  اآلداب والعلوم االنسانیة

) في حین بلغ المتوسط الحسابي 0.41) بانحراف معیاري (2.99لطلبة المجموعة التجریبیة (

  ).0.68) بانحراف معیاري (2.13للمجموعة الضابطة (

وســطات الحســابیة ألداء ) إلــى وجــود فــروق ظاهریــة بــین المت1كمــا تشــیر النتــائج فــي الجــدول (   

ـــة اآلداب والعلـــوم االنســـانیةطلبـــة  علـــى بطاقـــة مالحظـــة مهـــارات التفكیـــر الناقـــد البعدیـــة تبعـــًا  كلی

)، فقــد بلــغ المتوســط الحســابي لطلبــة المجموعــة التجریبیـــة المــدونات اإللكترونیــة( :لمتغیــر الدراســة

) 2.22للمجموعة الضــابطة () في حین بلغ المتوسط الحسابي 0.93) بانحراف معیاري (3.88(

  ).0.77بانحراف معیاري (

كما أن جمیع المتوسطات الحسابیة لمهارات التفكیر الناقد لــدى طلبــة المجموعــة التجریبیــة كانــت  

أعلــى مــن المتوســطات الحســابیة لمهــارات التفكیــر الناقــد لــدى طلبــة المجموعــة الضــابطة، فقــد بلــغ 

) فـــي حـــین بلـــغ 3.83تراضـــات فـــي المجموعـــة التجریبیـــة (المتوســـط الحســـابي لمهـــارة  التنبـــؤ باالق

)، وبلــغ المتوســط 2.60المتوســط الحســابي لمهــارة التنبــؤ باالفتراضــات فــي المجموعــة الضــابطة (

) فــي حــین بلــغ المتوســط الحســابي لمهــارة 3.82الحسابي لمهارة التفسیر في المجموعة التجریبیة (

المتوســـط الحســـابي لمهـــارة تقـــویم الحجـــج فـــي  )، وبلـــغ2.29التفســـیر فـــي المجموعـــة الضـــابطة (

) في حین بلغ المتوســط الحســابي لمهــارة تقــویم الحجــج فــي المجموعــة 3.77المجموعة التجریبیة (

) فــي 4.70) وبلغ المتوسط الحسابي لمهارة االستنباط في المجموعة التجریبیــة (2.32الضابطة (

)، وأخیـــرًا بلــــغ 2.08موعـــة الضــــابطة (حـــین بلـــغ المتوســــط الحســـابي لمهــــارة االســـتنباط فــــي المج
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) فـــي حـــین بلـــغ المتوســـط 3.70المتوســـط الحســـابي لمهـــارة االســـتنتاج فـــي المجموعـــة التجریبیـــة (

  )1.90الحسابي لمهارة االستنتاج في المجموعة الضابطة (

ولمعرفــــة مــــا إذا كانــــت هــــذه الفــــروق الظاهریــــة بــــین المتوســــطات الحســــابیة لعالمــــات الطلبــــة فــــي 

 ≥αالمجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة هـــي فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة (

ُظهــر الجــدول MANCOVA) تم استخدام تحلیل التباین المصاحب متعدد المتغیرات (0.05 ). وی

  ) نتائج هذا التحلیل.2(

  )2الجدول (

) إلیجاد داللة الفروق على بطاقة MANCOVAتحلیل التباین المصاحب متعدد المتغیرات (

  إلستخدام المدونة االلكترونیةمالحظة مهارات التفكیر الناقد البعدیة تبعًا 

مصدر 

 التباین

مجموع  األبعاد

 المربعات

درجات 

  الحریة 

متوسط 

 المربعات

(ف) 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

مربع 

 η2إیتا 

بطاقة 

مالحظة 

مهارات 

التفكیر 

الناقد 

 القبلیة

التنبؤ 

 باالفتراضات

98.150 6 16.358 46.244 0.000 
 

  0.000 60.150 21.019 6 126.112 التفسیر

  0.000 57.939 24.584 6 147.504 تقویم الحجج

  0.000 81.455 27.094 6 162.562  االستنباط

  0.000 106.072 24.069 6 144.417  االستنتاج

  0.000 84.727 19.769 6 118.613التفكیر 
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 الناقد

Hotelling’s Trace =5.911
  

Value =0.332
 

التنبؤ 

 باالفتراضات

3.968 1 3.968 11.217 0.001 0.108 

 0.161 0.000 17.819 6.227 1 6.227 التفسیر

 0.094 0.002 9.668 4.102 1 4.102 تقویم الحجج

 0.231 0.000 27.866 9.269 1 9.269  االستنباط

 0.051 0.028 4.965 1.127 1 1.127  االستنتاج

التفكیر 

 الناقد

4.553 1 4.553 19.512 0.000 0.173 

 الخطأ 

التنبؤ 

 باالفتراضات

32.897 93 0.354 
   

    0.349 93 32.498 التفسیر

    0.424 93 39.461 تقویم الحجج

    0.333 93 30.934  االستنباط

    0.227 93 21.103  االستنتاج

التفكیر 

 الناقد

21.699 93 0.233 
   

الكلي 
التنبؤ 

 باالفتراضات

131.047 99 
    



67 
 

     99 158.610 التفسیر المعدل

     99 186.965 تقویم الحجج

     99 193.496  االستنباط

     99 165.520  االستنتاج

التفكیر 

 الناقد

140.313 99 
    

  

) في α = 0.05) إن هناك فروقًا ذات داللة إحصائیة عند مستوى (2الجدول (تشیر النتائج في 

تبعًا  على بطاقة مالحظات مهارات التفكیر الناقد البعدیة كلیة اآلداب والعلوم االنسانیةأداء طلبة 

 = α) بمستوى داللة (19.512)، فقد بلغت قیمة (ف) المحسوبة (المدونات اإللكترونیة(لمتغیر 

، ما یعني رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي 0.000 ) وهي قیمة دالة إحصائیًا

تنص على وجود أثر للتدریس باستخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیة مهارات التفكیر الناقد 

) قد فَسرت ما نسبته η2، كما تبین قیمة مربع إیتا (جامعة الزیتونة األدرنیةطلبة عینة من لدى 

تنبأ به) في المتغیر التابع وهو مهارات التفكیر الناقد لدى %17.3( فسر (المُ ) من التباین المُ

  .عینة الدراسة 

 = α) إن هناك فروقًا ذات داللة إحصائیة عند مستوى (2كما تشیر النتائج في الجدول (  

رات التفكیر مهارة التنبؤ باالفتراضات على بطاقة مالحظات مها فيالدراسة عینة ) في 0.05

)، فقد بلغت قیمة (ف) المحسوبة المدونات اإللكترونیة(الدراسة الناقد البعدیة تبعًا لمتغیر 
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، ما یعني وجود أثر للتدریس α = 0.001) بمستوى داللة (11.217( ) وهي قیمة دالة إحصائیًا

جامعة طلبة  عینة من باستخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیة مهارة التنبؤ باالفتراضات لدى

  الزیتونة األردنیة.

 = α) إلى إن هناك فروقًا ذات داللة إحصائیة عند مستوى (2وتشیر النتائج في الجدول (   

في مهارة التفسیر على بطاقة مالحظات  كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة) في أداء طلبة 0.05

)، فقد بلغت قیمة (ف) المدونات اإللكترونیة( الدراسةمهارات التفكیر الناقد البعدیة تبعًا لمتغیر 

، ما یعني وجود α = 0.000) بمستوى داللة (17.819المحسوبة ( ) وهي قیمة دالة إحصائیًا

  الدراسة.عینة في تنمیة مهارة التفسیر لدى  أثر للتدریس باستخدام المدونات اإللكترونیة

 α) أیضًا إلى إن هناك فروقًا ذات داللة إحصائیة عند مستوى (2وتشیر النتائج في الجدول (   

في مهارة تقویم الحجج على بطاقة  كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة) في أداء طلبة 0.05 =

بلغت )، فقد المدونات اإللكترونیة( الدراسةمالحظات مهارات التفكیر الناقد البعدیة تبعًا لمتغیر 

، ما یعني α = 0.002) بمستوى داللة (9.668قیمة (ف) المحسوبة ( ) وهي قیمة دالة إحصائیًا

عینة وجود أثر للتدریس باستخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیة مهارة تقویم الحجج لدى 

  .الدراسة

 αمستوى ( ) إلى إن هناك فروقًا ذات داللة إحصائیة عند2كما تشیر النتائج في الجدول (     

في مهارة االستنباط على بطاقة مالحظات مهارات التفكیر عینة الدراسة ) في أداء 0.05 =

)، فقد بلغت قیمة (ف) المحسوبة المدونات اإللكترونیة( الدراسةالناقد البعدیة تبعًا لمتغیر 

، ما یعني وجود أثر للتدریس α = 0.000) بمستوى داللة (27.866( ) وهي قیمة دالة إحصائیًا
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كلیة اآلداب والعلوم باستخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیة مهارة االستنباط لدى طلبة 

  .االنسانیة

 α) إلى إن هناك فروقًا ذات داللة إحصائیة عند مستوى (2وأخیرًا تشیر النتائج في الجدول (   

في مهارة االستنتاج على بطاقة مالحظات مهارات التفكیر لدراسة عینة ا) في أداء 0.05 =

)، فقد بلغت قیمة (ف) المحسوبة المدونات اإللكترونیة( الدراسةالناقد البعدیة تبعًا لمتغیر 

، ما یعني وجود أثر للتدریس α = 0.028) بمستوى داللة (4.965( ) وهي قیمة دالة إحصائیًا

  .عینة الدراسةباستخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیة مهارة االستنتاج لدى 

على بطاقة داب والعلوم االنسانیة لفروق في نتائج طلبة كلیة اآلوللكشف عن عائد ا     

متوسطات الحسابیة المعدلة واالخطاء مالحظة مهارات التفكیر الناقد البعدیة؛ تم استخراج ال

على بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الناقد  كلیة اآلداب والعلوم االنسانیةالمعیاریة ألداء طلبة 

  ). 3البعدیة كما في الجدول (

  )3جدول (

كلیة اآلداب والعلوم المتوسطات الحسابیة البعدیة المعدلة واألخطاء المعیاریة ألداء طلبة 

  على بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الناقد البعدیة االنسانیة

  المجموعة
  العدد  

  المتوسط 

  الحسابي المعدل

الخطأ 

  المعیاري

 0.09 3.36 50  المجموعة التجریبیة

 0.09 2.73 50  المجموعة الضابطة
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) 3وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابیة المعدلة للمجموعتین التجریبیة والضابطة في الجدول (

المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجریبیة أعلى من المتوسط الحسابي المعدل  یتبین أن

)، فقد بلغ المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة 0.63للمجموعة الضابطة بفارق مقداره (

)، في 0.09معیاري ( ) بخطا3.36التجریبیة على بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الناقد البعدیة (

لمتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة على بطاقة مالحظة مهارات التفكیر حین بلغ ا

). مما یدل وجود أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة 0.09) بخطأ معیاري (2.73الناقد (

)α≤ 0.05 عینة ) للتدریس باستخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیة مهارات التفكیر الناقد

أكثر من طلبة المجموعة  المدونات اإللكترونیة استخدموافي المجموعة التجریبیة الذین  الدراسة

  لم یستخدموا المدونات اإللكترونیة.الضابطة الذین 

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:ثانیاً 

تعزى  )a≤ 0.05توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة ( له الثاني:نص السؤال 

  .عینة الدراسةفي تنمیة مهارات التفكیر  والمدونات اإللكترونیة للتفاعل بین الجنس

لإلجابة عن هذا السؤال واختبار الفرضیة الصفریة المرتبطة به تم استخراج المتوسطات      

 على بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الناقد وفقاً عینة الدراسة الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  ).4النتائج كما في الجدول ( للجنس، وكانت
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  )4جدول (

على بطاقة مالحظة مهارات التفكیر عینة الدراسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

 الناقد وفقًا لمتغیر الجنس

  العدد  الجنس  المجموعة

  التطبیق البعدي  التطبیق القبلي

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  المجموعة التجریبیة

 0.85 4.11 0.34 3.02 21 ذكر

 0.96 3.71 0.46 2.97 29 أنثى

  0.93 3.88 0.41 2.99 50 المجموع

 المجموعة الضابطة

 0.76 2.18 0.67 2.09 37 ذكر

 0.82 2.32 0.73 2.24 13 أنثى

 0.77 2.22 0.68 2.13 50 المجموع

 المجموع

 1.23 2.88 0.73 2.43 58 ذكر

 1.11 3.28 0.65 2.74 42 أنثى

 1.19 3.05 0.71 2.56 100 المجموع

) ارتفاع المتوسط الحسابي لعالمات الطلبة في المجموعة 4یالحظ من الجدول (        

للمجموعة  التجریبیة على بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الناقد القبلیة عن المتوسطات الحسابیة

)، 0.41) بانحراف معیاري (2.99الضابطة، فقد بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة (
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). كما 0.68) بانحراف معیاري (2.13في حین بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة (

) ارتفاع المتوسط الحسابي للطالب في المجموعة التجریبیة عن المتوسط 4یالحظ من الجدول (

سابي للطالب في المجموعة الضابطة على بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الناقد القبلیة، الح

) بانحراف معیاري 3.02حیث بلغ المتوسط الحسابي للطلبة الذكور في المجموعة التجریبیة (

) بانحراف 2.09)، بینما بلغ المتوسط الحسابي للطلبة الذكور في المجموعة الضابطة (0.34(

)، كما یالحظ ارتفاع المتوسط الحسابي للطالبات في المجموعة التجریبیة عن 0.67معیاري (

المتوسط الحسابي للطالبات في المجموعة الضابطة على بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الناقد 

) بانحراف معیاري 2.97القبلیة، فقد بلغ المتوسط الحسابي للطالبات في المجموعة التجریبیة (

) بانحراف معیاري 2.24متوسط الحسابي للطالبات في المجموعة الضابطة ()، وبلغ ال0.46(

)0.73.(  

) ارتفاع المتوسط الحسابي لعالمات الطلبة في المجموعة التجریبیة 4ویالحظ من الجدول (      

(الــذكور واإلنــاث) علــى بطاقــة مالحظــة مهــارات التفكیــر الناقــد البعدیــة عــن المتوســطات الحســابیة 

) بــانحراف معیــاري 3.88لضابطة، حیث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعــة التجریبیــة (للمجموعة ا

) بـــــانحراف معیـــــاري 2.22)، فـــــي حـــــین بلـــــغ المتوســـــط الحســـــابي للمجموعـــــة الضـــــابطة (0.93(

) ارتفــاع المتوســط الحســابي للطلبــة الــذكور فــي المجموعــة 4)، كمــا یالحــظ مــن الجــدول (0.77(

للطلبــة الــذكور فــي المجموعــة الضــابطة علــى بطاقــة مالحظــة  التجریبیــة عــن المتوســط الحســابي

مهارات التفكیر الناقد البعدیة، فقــد بلــغ المتوســط الحســابي للطلبــة الــذكور فــي المجموعــة التجریبیــة  

)، بینمــا بلــغ المتوســط الحســابي للطلبــة الــذكور فــي المجموعــة 0.85) بــانحراف معیــاري (4.11(

)، كما بلغ المتوسط الحسابي للطالبات في المجموعة 0.76() بانحراف معیاري 2.18الضابطة (
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ـــــة ( ـــــانحراف معیـــــاري (3.71التجریبی ـــــات فـــــي 0.96) ب ـــــغ المتوســـــط الحســـــابي للطالب )، بینمـــــا بل

  ).0.82) بانحراف معیاري (2.32المجموعة الضابطة (

طة، فقــد وللكشف عن داللة هذه الفروق في المتوسطات الحسابیة بین المجموعة التجریبیة والضاب

) ألداء المجموعــة التجریبیــة Two Way ANCOVAجــرى تحلیــل التبــاین الثنــائي المصــاحب (

والمجموعة الضابطة على بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الناقد البعدیة، مع األخذ بعین االعتبار 

ــــة، ومــــن الجــــدیر بالــــذكر أن هــــذا التحلیــــل  ــــائج بطاقــــة مالحظــــة مهــــارات التفكیــــر الناقــــد القبلی نت

اإلحصــائي یعمــل علــى إزالــة الفــروق الناجمــة عــن أثــر التطبیــق القبلــي بــین المجموعــة التجریبیــة 

  یظهر ذلك. )5والمجموعة الضابطة، والجدول (

 )5الجدول (

) بین المتوسطات الحسابیة Two Way ANCOVAالمصاحب (نتائج تحلیل التباین الثنائي  

  بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الناقد البعدیةللمجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة على 

 مصدر التباین
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

(ف) 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

مربع 

 إیتا

  0.000 181.774 45.309 1 45.309 االختبار القبلي
 0.208 0.000 24.881 6.202 1 6.202 طریقة التدریس

 0.031 0.085 3.028 0.755 1 0.755 الجنس
 0.021 0.158 2.023 0.504 1 0.504× الطریقة 
    0.249 95 23.679 الخطأ
     99 140.313 الكلي
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 ≥α) أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة (5یتضح مــن الجــدول (

والجــنس، إذ  (اســتخدام المــدونات اإللكترونیــة) بــین) في مهارات التفكیر الناقد تعزى للتفاعل 0.05

وهــي قیمــة غیــر دالــة  α = 0.158)داللــة () بمســتوى 2.023بلغــت قیمــة (ف) المحســوبة (

، وبهذه النتیجة یتم قبــول الصــفریة التــي تــنص علــى أنــه ال یوجــد أثــر لتفاعــل الجــنس مــع  إحصائیًا

الزیتونــة  جامعــةطلبــة  عینــة مــن لــدى ناقــدالاستخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیــة مهــارات التفكیــر 

  االردنیة.
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

هدفت الدراسة إلىالتعرف على أثر استخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیة        

في  االنسانیةكلیة اآلداب والعلوم طلبة  التربیة لدىفي  مبادىءمساق  الناقد فيمهارات التفكیر 

 ، وسیتم مناقشة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة كما یلي: األردنیةجامعة الزیتونة

: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول.   أوًال

أثر استخدام المدونات اإللكترونیة في تنمیة مهارات التفكیر ما  "نص السؤال األول على: 

 طلبة جامعة الزیتونة األردنیة؟  الناقد لدى

) α≤ 0.05داللــة (أثــر ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  إلــى وجــودأشــارت نتــائج الســؤال األول 

طلبـــة جامعـــة عینـــة مـــن  اإللكترونیـــة فـــي تنمیـــة مهـــارات التفكیـــر الناقـــد لـــدى الســـتخدام المـــدونات

) بانحراف معیــاري 3.88التجریبیة (. فقد بلغ المتوسط الحسابي لطلبة المجموعة األردنیة الزیتونة

ـــــغ المتوســـــط الحســـــابي للمجموعـــــة الضـــــابطة (0.93( ـــــاري 2.22) فـــــي حـــــین بل ـــــانحراف معی ) ب

). كمــــا أن جمیــــع المتوســــطات الحســــابیة لمهــــارات التفكیــــر الناقــــد لــــدى طلبــــة المجموعــــة 0.77(

بـــة المجموعـــة التجریبیـــة كانـــت أعلـــى مـــن المتوســـطات الحســـابیة لمهـــارات التفكیـــر الناقـــد لـــدى طل

  الدراسة.تبعًا لمتغیر الضابطة، 

مساق مبــادىء فــي  وقد تعزى هذه النتیجة إلى أن استخدام المدونات اإللكترونیة في تدریس

للطلبــة الكثیــر مــن المثیــرات التــي تتطلــب النشــاط والتفاعــل مــع المحتــوى، واالســتماع  التربیــة وفــر

لألصــوات، والتحــرك، ممــا ســاهم فــي زیــادة انتبــاه الطلبــة وتركیــزهم فــي المحتــوى الدراســي، وتنمــى 
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لــدیهم مهــارة التفكیــر الناقــد كمهــارة تفســیر النتــائج وكشــف المغالطــات، ومعرفــة االفتراضــات وتقــویم 

  الحجج.

مساق ویمكن أن تعزى هذه النتیجة إلى أن استخدام المدونات اإللكترونیة في تدریس      

حرر الطلبة من حدود الزمن والمكان، فهم یدرسون المساق في أي وقت  التربیة قدمبادىء في 

وأي مكان، ومن خالل هواتفهم النقالة یدرسون وهم یتنقلون من الجامعة إلى البیت، وفي أثناء 

  ق، وحتى قبل النوم.التسو 

كما أن الطلبة في المجموعة التجریبیة قد تحرروا من الوثائق الورقیة، فالمدونات اإللكترونیة     

معهم كالظل، بمجرد لمسة شاشة تفتح، ویتم البحث والمراجعة والتأكد من المعلومة والتوسع في 

  البحث ببضع لمسات على شاشة الهاتف.

لى أن المدونات اإللكترونیة وفرت كمًا كبیرًا من المعلومات، وتطلب وقد تعزى هذه النتیجة إ   

تنوع هذه المعلومات من الطلبة اتخاذ قرارات سریعة للحصول على أدق وأبسط المعلومات، وهي 

أنشطة ذهنیة تتطلب وضع افتراضات كثیرة، ومعرفة نتیجة كل افتراض، فالطلبة خالل بحثهم في 

بر على التفكیر العمیق قبل اختیار ما یناسبه من المعرفة، وهذا بدوره هذا الكم من المعلومات مج

  نمى لدیهم مهارات التفكیر الناقد.

كما قد تعزى هذه النتیجة إلى أن بعض الموضوعات في المدونة اإللكترونیة تضمن أسئلة،     

، ویختار الطلبة اإلجابة الصحیحة، وقد تطلبت اإلجابة عن بعض هذه األسئلة التفك یر ملیًا

واستحضار المقدمات، ومراجعة النتائج، وربط المقدمات بالنتائج لتفسیر اإلجابة، مما ساهم في 

  تنمیة مهارة التفسیر لدى طلبة المجموعة التجریبیة.
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كما أن المدونات اإللكترونیة وفرت أجواًء جعلت من الطلبة محورًا للتعلم، إذ انسجمت طریقة    

ولوجیا الذي یعیشه الطلبة، فقد ساهم الطلبة في البحث عن المعرفة، التدریس مع واقع التكن

والرجوع للكتاب المقرر، والبحث وانتقاء المعلومات المناسبة، مما زاد من حماسهم وتفاعلهم مع 

المفاهیم والحقائق الواردة في المدونة، فقد أصبحت للمعارف ذات قیمة بالنسبة إلیهم، وهي أمور 

  لتفكیر بشكل عام لدى طلبة المجموعة التجریبیة.تحسن من مهارات ا

 (Dayani,2014)ودراسة  (Helice al,2010)وتتشابه نتیجة هذا السؤال مع نتائج دراسة    

اللتان كشفتا عن وجود أثر للمدونات اإللكترونیة في تنمیة بعض مهارات التفكیر الناقد لدى 

  الطلبة في المرحلة الثانویة والمعلمین. 

: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني.   ثانیًا

 )a≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة ("نص السؤال الثاني على:

كلیة تعزى للتفاعل بین الجنس وطریقة التدریس في تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى طلبة 

  في الجامعات األردنیة؟" اآلداب والعلوم االنسانیة

(المدونات  واستخدامأشارت نتائج السؤال الثاني إلى عدم وجود أثر للتفاعل بین الجنس 

  جامعة الزیتونة عینة من طلبةاإللكترونیة) في تنمیة التفكیر الناقد لدى 

سها على بالطریقة نفوقد تعزى هذه النتیجة إلى أن المدونات اإللكترونیة قد جرى استخدامها       

ناثًا باستخدام المدونات اإللكترونیة التي تضمنن المعارف  أفراد الدراسة، فقد تم تدریس الطلبة ذكورًا وإ

  واألفكار نفسها.
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وقد تعزى هذه النتیجة إلى أن المدونات اإللكترونیة تسمح بالتعلیق والتساؤل، والمناقشة، ویرى    

. ناثًا  جمیع النقاشات التي تتم على المدونة جمیع الطلبة ذكورًا وإ

ناثًا هم من المستوى التعلیمي      كما یمكن أن تعزى هذه النتیجة إلى أن عینة الدراسة ذكورًا وإ

نفسها، ویتحلون بخصائص تفكیر وخصائص نمائیة متشابهة، وبخبرات تراكمیة  ئة العمریةوالفنفسه، 

  .ومهارات حاسوبیة وتربویة متشابهة، تم اكتسابها خالل التعلیم األساسي والثانوي والجامعي

ناثًا یحملون هواتف ذكیة، تسمح لهم بقراءة       كما تعزى هذه النتیجة إلى أن الطلبة ذكورًا وإ

  حتوى النظري في المدونة، والكتابة والتعلیق من خالل هواتفهم، بغض النظر عن المكان والزمان.الم

، فهي تسمح لكل من له قدرة على     إضافة إلى ذلك فإن المدونات اإللكترونیة غیر متحیزة جنسیًا

  فتح رابطها واالشتراك فیها بالتعامل معها، ألنه أصبح عضوًا فیها.

 ي اظهرت عدم وجود لتفاعل الجنس معذا السؤال مع نتائج الدراسات التوتتفق نتائج ه   

)، ودراسة 2016في تنمیة مهارات التفكیر الناقد، كدراسة النجار(المدونات اإللكترونیة 

  ).2012، ودراسة عبد الباسط ()2015عیاد(
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  التوصیات

  التوصیات والمقترحات:بناء على نتائج الدراسة واستنتاجاتها، تورد الباحثة بعض 

مســـاق مبـــادىء فـــي  اســـتخدام أعضـــاء هیئـــة التـــدریس للمـــدونات اإللكترونیـــة فـــي تـــدریس - 1

 التربیة.

وورشــات تدریبیــة ألعضــاء هیئــة التــدریس فــي الجامعــات لتوظیــف المــدونات  دوراتعقــد  - 2

 اإللكترونیة في تدریس مساقات مختلفة في.

 مدونات ومواقع للتعلم عن بعد.اهتمام الجامعات بالتعلم عن بعد وتوفیر  - 3

 دراسة العالقة بین المدونات اإللكترونیة والذكاء االجتماعي لدى الطلبة. - 4

دراســـة العالقـــة بـــین المـــدونات اإللكترونیـــة وأنـــواع أخـــرى مـــن التفكیـــر كـــالتفكیر األبـــداعي  - 5

.  مثًال
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جامعة الزیتونة األردنیة الخاصة تسهیل المهمةل بكتا )1ملحق(  
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) بطاقة مالحظة مهارات التفكیر الناقد حسب مقیاس واطسون جلیسر2ملحق (  

 (بصورتها األولیة)

  بطاقة مالحظة لقیاس مهارات التفكیر الناقد

  قسم تكنولوجیا التعلیم 

  كلیة العلوم التربویة 

  جامعة الشرق األوسط 

  االستاذ الدكتور ...................................... الفاضل

أستخدام المدونات األلكترونیة في تنمیة مهارات التفكیر  (أثرم الباحثة العداد دراسة بعنوان تق
  .الخاصة)في الجامعات االردنیة  كلیة اآلداب والعلوم االنسانیةالناقد لدى طلبة 

ولتحقیق هذا الهدف قامت الباحثة بأعداد بطاقة مالحظة واشتملت بطاقة المالحظة المطروحة 
  اآلتیة.ت التفكیر الناقد الخمس على مهارا

  باالفتراض.مهارة التنبؤ  .1
  التفسیر.مهارة  .2
  المناقشات.مهارة تقویم  .3
  االستنباط.مهارة  .4
 األستنتاج.مهارة  .5

  المرفق.مالحظاتكم وفقا للنموذج  أوعناصرها، وابدفأجو التكرم باإلطالع على تلك المهارات 

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  ابوزید الباحثة هاله
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            مهارة التنبؤ باألفتراض  * 

            الیه.یقترح األفتراضات وفق المواقف التي تقدم   1

            یوازن بین االفتراضات المقترحة   2

یستثني االفتراضات غیر المسلم بها في ضوء   3

  معین.محتوى موقف 

          

یصدر حكم حول أكثر االفتراضات المقبولة   4

  المحدد.منطقیا في ضوء الموقف 

          

            مهارة التفسیر  *

ما كانت  إذایحكم على االستنتاجات المقترحة   5

  له.مترتبة منطقیا على المعلومات المقدمة 

          

یستبعد التفسیرات المقترحة غیر المترتبة على   6

  البیانات الواردة في الموقف 

          

یوازن بین التفسیرات المختلفة لیستخرج السبب   7

  االضعف.

          

            یحدد األسباب التي تعد مع او ضد النتیجة   8

            یدعم اجاباته بأدلة منطقیة   9

            مهارة تقویم الحجج  *

            عمله.یضع خطة أو أستراتیجیة تساعده في   10

یتوقع العقبات التي یمكن ان تعیق عمله وكیفیة   11

  التعامل معها 

          

یحدد الوسائل التي تساعده على تنفیذ خطته   12

  على أكمل وجه 
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یمیز بین الحجج القویة والحجج الضعیفة بناء   13

  على أهمیتها وصلتها بالموضوع 

          

            مهارة األستنباط  *

یتوصل إلى نتیجة ما بناء على وجود مقدمتین   14

  منطقتین.

          

ما  إذایقرأ االستدالالت التي تلي العبارات ویقرر   15

  علیها.كانت مترتبة 

          

            یستبط التعمیمات والقواعد واالحكام العامة   16

            یربط بین النظریة والتطبیق   17

            الكل.ینتقل من الجزء الى   18

            مهارة االستنتاج  *

یقارن المعلومات والخبرات السابقة بما هو   19

  مطروح من مواقف وخبرات جدیدة 

          

ینظر في العالقات المتداخلة والمتنوعة للقضایا   20

  المطروحة 

          

یصل إلى قرار حول امكانیة تعمیم الخبرات   21

  السابقة على المواقف الحقیقیة.

          

یصل الى استنتاج مبني على الخبرات السابقة   22

  والتعمیمات الالحقة 

          

یستخدم المعاییر التي یجب أن تطبق لیستنتج   23

  معلومة جدیدة 
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مهارات التفكیر الناقد ومقیاس واطسون  بطاقة مالحظة) قائمة أسماء محكمي 3ملحق (

 جلیسر

 األسم التخصص مكان العمل

 أ.د عبدالحافظ سالمة تكنلوجیا التعلیم جامعة الشرق األوسط

ةردنیة الخاصلزیتونة األجامعة ا  أ.د محمد الطراونة المناهج والتدریس 

 أ.د منصور الوریكات تكنلوجیا التعلیم الجامعة األردنیة

ةردنیة الخاصلزیتونة األجامعة ا  أ.د منال حسن اإلدارة والقیادة 

التدریسالمناهج وطرق  الجامعة األردنیة  أ.د منعم السعایدة 

ةردنیة الخاصلزیتونة األجامعة ا مناهج وأسالیب تدریس اللغة  
 اإلنجلیزیة

 د. زیاد النمراوي

 أ.د. عباس مهدي الشریفي إدارة وقیادة تربویة جامعة الشرق األوسط

ةردنیة الخاصلزیتونة األجامعة ا الت تكنولوجیا المعلومات واإلتصا 
 في التعلیم

عماریند.نضال   

ةردنیة الخاصلزیتونة األجامعة ا  د. علي الصرایرة إدارة وقیادة تربویة 

 د. أمجد الدرادكة إدارة وقیادة تربویة جامعة الشرق األوسط
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ریر الناقد حسب مقیاس واطسون جلیس) بطاقة مالحظة مهارات التفك4ملحق (  

)بصورتها النهائیّة ) 

  الناقد بطاقة مالحظة لقیاس مهارات التفكیر

   جلیسر-  حسب مقیاس واطسون 

  قسم تكنولوجیا التعلیم 

  كلیة العلوم التربویة 

  جامعة الشرق األوسط 

  االستاذ الدكتور ...................................... الفاضل 

في تنمیة مهارات التفكیر  أستخدام المدونات األلكترونیة (أثرعداد دراسة بعنوان بام الباحثة تقو 
  .الخاصة)في الجامعات االردنیة  كلیة اآلداب والعلوم االنسانیةالناقد لدى طلبة 

ولتحقیق هذا الهدف قامت الباحثة بأعداد بطاقة مالحظة واشتملت بطاقة المالحظة المطروحة 
  اآلتیة.على مهارات التفكیر الناقد الخمس 

  باالفتراض.مهارة التنبؤ  
  تفسیر.المهارة  
  المناقشات.مهارة تقویم  
  االستنباط.مهارة 
  األستنتاج.مهارة 

  المرفق. لألنموذجمالحظاتكم وفقا  وابداء جو التكرم باإلطالع على تلك المهارات وعناصرها،ر فأ

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  دابوزی الباحثة هاله
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  مهارت التفكیر الناقد   الرقم  

  یقوم الطالب بما یأتي
درجة 

  كبیرة جدا

قلیلة   قلیلة  متوسطة  كبیرة

  جدا

            مهارة التنبؤ باألفتراض  *

            الیه.یقترح األفتراضات وفق المواقف التي تقدم   1

            یوازن بین االفتراضات المقترحة   2

یستثني االفتراضات غیر المسلم بها في ضوء محتوى   3

  معین.موقف 

          

حول أكثر االفتراضات المقبولة منطقیا في  اً یصدر حكم  4

  المحدد.ضوء الموقف 

          

            مهارة التفسیر  *

ما كانت مترتبة  إذایحكم على االستنتاجات المقترحة   5

  له.منطقیا على المعلومات المقدمة 

          

یستبعد التفسیرات المقترحة غیر المترتبة على البیانات   6

  الواردة في الموقف 

          

یوازن بین التفسیرات المختلفة لیستخرج السبب االضعف   7

.  

          

            یحدد األسباب التي تعد مع او ضد النتیجة   8

            یدعم اجاباته بأدلة منطقیة   9

            مهارة تقویم الحجج  *

            عمله.في  خطة تساعدهیضع   10

یتوقع العقبات التي یمكن ان تعیق عمله وكیفیة التعامل   11

  معها 
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یحدد الوسائل التي تساعده على تنفیذ خطته على أكمل   12

  وجه 

          

یمیز بین الحجج القویة والحجج الضعیفة بناء على   13

  أهمیتها.

          

            مهارة األستنباط  *

            مقدمتین منطقتین.یتوصل إلى نتیجة ما بناء على وجود   14

كانت  إذا ما یقرأ االستدالالت التي تلي العبارات ویقرر  15

  علیها.مترتبة 

          

            یستبط التعمیمات والقواعد واالحكام العامة   16

            یربط بین النظریة والتطبیق   17

            الكل.ینتقل من الجزء الى   18

            مهارة االستنتاج  *

الخبرات السابقة بما هو مطروح من مواقف یقارن   19

  جدیدة.وخبرات 

          

ینظر في العالقات المتداخلة والمتنوعة للقضایا   20

  المطروحة 

          

یصل إلى قرار حول امكانیة تعمیم الخبرات السابقة على   21

  المواقف الحقیقیة.

          

            السابقة.یصل الى استنتاج مبني على الخبرات   22

یستخدم المعاییر التي یجب أن تطبق لیستنتج معلومة   23

  جدیدة 
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هابعد انشائها وتفاعل الطالب علی بصورتها النهائیة صور من المدونة اإللكترونیة  
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