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  :الملخص

 هو الهدف نقدي ع أنحاء العالم باإلجماع على فكرة أن تعليم الطالب على التفكير بشكليتفق الباحثون في جمي

 رط بتغطيةشكل مفبالمدارس ا يتميزون  والمعلم فيالرئيسي لجميع مستويات التعليم. والحظ الباحثون أن الطالب 

 المحتوى من خالل نقل المعلومات الواقعية والحفظ عن ظهر قلب.

زيز لتعيلة ودفع اي وسوالتلقين للتسهيل علي الطالب   الدراسي  يستخدمون أساليب الحفظعادة  في الفصل  

مل عوالنقاش وال استراتيجيات تعليم أخرى مثل طرح األسئلة ، ولعب األدوار ،يحبذون التفكير النقدي. فهم ال 

 الضروريين لتطوير التفكير النقدي بين الطالب. الجماعي

الب. قدي لدى طفي تنمية التفكير النالمناقشة" "إستراتيجية  كان التركيز في هذا البحث هو دراسة فعالية  

 .والتجربةاستخدمت هذه الدراسة منهجية دراسة الحالة 

 طالب  دي الهدفت الدراسة الي قياس مدي تأثير استراتيجية المناقشة علي تنمية مهارات التفكير الناقد ل

 ب ث إلى أن طرح األسئلة هو أسلوب تعليمي منتج في تشجيع التفكير الناقد بين الطالانتهى البح

  وتوصل الي عدد من المقترحات في ضوء النتائج التـي كـشف عنهـا وأهمها

 ألهداف ا  حقيقيتطلب تطوير التفكير الناقد للطلبة تطوير استراتيجيات التدريس  وأهدافها حتى يتم ت

  العليا  لعمية التعليم إعداد الدروس للطالب في مختلف المراحل بطريقة المناقشة

 العمل على تدريب الطلبة على الحوار والمناقشة اعتبـاراً مـن مراحـل التعلـيم 

 األساسي

 ية لحوارقشة اأن تتضمن مناهج العلوم في وزارة التربية أدلة تحوي دروساً معدة وفق الطريقـة المنا

 حتى يتمكن المدرس من االطالع عليها واإلفادة منها

ة تفكير يثة, تنميس الحدالتفكير الناقد, إستراتيجية المناقشة, استراتيجية الحوار, طرق التدري:الكلمات المفتاحية 

 مهارات التفكيرالطلبة, طرح األسئلة, 



 
 
 

 مقدمة 

ياة. جاالت الحمختلف الحديثة والتقدم التكنولوجي في م الهدف من التعليم هو إعداد جيل قادر على مواكبة المعرفة

فرد ية الوهذا يتطلب تطوير المناهج الدراسية واستخدام استراتيجيات تدريس جديدة تساعد على بناء شخص

الهتمام استحق ومساعدته على ممارسة مهارات التفكير والتفكير الناقد بشكل خاص, ومن االستراتيجيات التي ت

 يها استراتيجية المناقشة ودورها في تنمية التفكير الناقد لدي الطلبة.والتركيز عل

ي كل عام وفاد بشيتفق الباحثون في جميع أنحاء العالم بشكل عام على الدور المحوري للتفكير النقدي في األفر

 (.Clark ،2011الحياة األكاديمية ايضا )

تغير م دائم الي عالومن المسلم به عموما أن مهارات التفكير النقدي ضرورية لنجاح الفرد في مواجهة التحديات ف 

ن ( أ2008) ر بولحيث تعتبر المهارات العقالنية والتقييمية هامة للحكم السليم علي الموضوعات والتحديات. ذك

من خالل  تفكيرطقة ، بل إنه يعمل كوسيلة لتحسين الالتفكير النقدي ال يقتصر على أي موضوع أو محتوى أو من

ن يوسع التفكير أ( "أن نظام التعليم الرسمي يجب 2002تجنب األفكار المنطقية وغير المنطقية. وأقترح نوفاك )

ي لمختلفة فصات االنقدي من خالل المناهج الرسمية. تبعا لذلك  أكد على زراعة التفكير النقدي في جميع التخص

 ل التعليمية. المراح

تعليمي  ث أنه هدف، حي التفكير النقدي بين أنماط التفكير المختلفة الذي يتميز بأهمية خاصة في العملية التعليمية

 باب عديدةة ألسترتكز علىه معظم خطط التطوير التربوي فهو لم يعد خياًرا تعليميًا ، بل أصبح ضرورة تعليمي

 منها

 نها من كتسبوالب تؤدي إلى تطوير فهم أعمق لمحتوى المعرفة التي يإن قدرة التفكير الناقد بين الط

ى تحكم دي إلخالل استخدام الفكر لتحويل اكتساب المعرفة من آلية خاملة لمعالجة النشاط العقلي يؤ

 أفضل في المعرفة .

 اليد تقعية وتطوير التفكير الناقد عامل هام في استقاللية الطالب في تفكيرهم وفي تحررهم من التب

 الموضوعية والتفرد في صنع القرار. 

   والتحكم بها. آلية تفكيرهميؤدي استخدام التفكير النقدي إلى مراقبة الطالب على 

اتيجية استر فهيوتعد استراتيجية المناقشة احدي االستراتيجيات التي طرحت نفسها بقوة في المجال التربوي 

ين بشفوي راسي ، من خالل التفاعل التواصل اللفظي أو التدريس يشارك فيها الطالب بنشاط في الفصل الد

ت المعلوما كتسابالطالب أنفسهم أو بين المعلم وأحد الطلبة، ، أو بين المعلم وجميع الطالب ، وذلك من أجل ا

 ( 243: 2006والمهارات واإلتجاهات المرغوب بها" ) سعادة وأخرون، 

مشاركتهم وإتاحة الفرصة لألسئلة والمناقشات واحترام وجهات تدور هذه الطريقة حول تحفيز تفكير الطالب و

، ص  1985نظرهم واقتراحاتهم. هذه الطريقة تساعد على تنمية شخصية الطالب عقليا وعاطفيا.     )الزيات ، 

204.) 



 
 
 

 أسئلة البحث والفروض 

طوير م في تالتي ال تساهبالنظر الي واقع تدريس نري أن المعلمين يستخدمون الطرق التقليدي في التدريس 

استخدام  ين انوتنمية تفكير الطالب فإنحصر دور المعلم في التلقين وباإلطالع علي نمازج دراسات مختلفة تب

م ستخداإاساليب تدريسية حديثة يساهم بشكل كبير في تنمية تفكير الطالب وعليه فإن البحث يناقش اثر 

  قد لدي الطالباستراتيجية المناقشة في تنمية التفكير النا

 

  مشكلة البحث

 :األتية التيمكن بلورة مشكلة البحث التساؤ

 طالب ؟دي الما نوع العالقة االرتباطية بين استخدام استراتيجية المناقشة ومستوي التفكير الناقد ل 

 المناقشة؟ استراتيجية استخدام عند مراعاته المعلم على يجب ما 

 

 

 : أهمية البحث

 فيما يأتي :برز أهمية الدراسة 

 ر ات التفكيمهار أنه يستخدم إحدي استراتيجيات التدريسية الحديثة, وهي استراتيجية المناقشة في تنمية

 جيةاءات التدريس بإستخدام هذة اإلستراتيالناقد لدي الطالب مما يساعد المعلمين علي إجر

 در ة ومصملية التعليميأنه يواكب التطوير المستمر لألبحاث التربوية على كون الطالب مركز الع

 المعلومات المبني على مبادئ النظرية البنائية.

 لطالبأنه يبحث عن الوسائل واألساليب والطرق األنجح في زيادة  فكر ووعي وإستقاللية فكر ا  

 مهارات التفكير العليا لدى الطالب. أنه ينمي 

 

ئيسي رهدف  ية األخرى ويدعمها. إنهالتفكير النقدي هو هدف تعليمي مهم يتخلل جميع األهداف التعليمف

التجاهات لتيجة يجب أن تعرفه المدرسة إذا أرادت أن تفي بمهامها التقليدية أو إذا لقيت اهتماما خاصا ن

لقوة الى تطوير إالنظر  وبالتالي  ينبغي ال يمكن تحقيق هذا الهدف ما لم تركز المدرسة عليه ، الحديثة للعالم. 

  الفكرية لكل طالب كمسألة مهمة.

               ( 1999) ريان,   



 
 

 منهجية البحث 

يل حول التفاصويعتمد على جمع البيانات والمعلومات ينتمي هذا البحث إلى فئة البحث الوصفي التجريبي ، 

ت في غييرامن أجله ،ثم يعمل على دراسة تأثير الت المشكلة أو الهدف الذي سيتم إجراء البحث العلمي

 المشكلة ، حيث يتم إصالح المتغير ويتم التحقيق في تأثير وجوده أو غيابه .

 اإلطار النظري

 مصطلحات البحث 

 اإلستراتيجية 

التي ريس وعرفها زيتون بأنها مجموعة من إجرائات التدريس المختارة سلفا من قبل المعلم ومصمم التد

ة وفي ممكن يخطط الستخدامها أثناء وتنفيذ الدرس بما يحقق األهداف التدريسية المرجوة بأقصي فاعلية

 .ضوء اإلمكانيات المتاحة

 الناقد التفكير

ستنتاجات واإل هو المهارة أو القدرة على التفكير بطريقة نقدية تحليلية شاملة في حدث والقيام بالفروض

 شاط معين.فيذ نلى نتائج مدعومة باألدلة واتخاذ القرارات التي يتبعها تنالستخالص النتائج أو التوصل إ

اجهه ت التي توعلوماالمتي يقوم بتنفيذها المتعلم لتقييم وقد عرفه سويد أنه: مجموعة من العمليات العقلية ال

 يها في ضوءعلكم في التفكير الذهني استنادًا إلى مجموعة من اإلجراءات والقواعد والمعايير التي يتم الح

 (.2003مصداقية المعلومات )السويد ، 

 التعريف اإلجرائي للتفكير الناقد :

ه رض منهو مصطلح عامل شامل يحدث عندما يقوم لطلبة بأي نشاط عقلي, انفعالي, فني ) تعبيري الغ 

ية مثل رفلمعاتشاف خبراته للوصول الي فهم جديد للمواقف وذلك من خالل استخدام مجموعة من المهارات ا

ا انه لتنمية كمبلة لالتفسير والمقارنة واالستنتاج والتحليل واصدار االحكام والنقد والتقويم وهي مهارات قا

ة بغرض قويمييتمثل في قدرة الطلبة علي اخضاع المواقف والقضايا والمشكالت الختبارات عقلية منطقية ت

 تحليلها وتفسيرها وادراك العالقات المنطقية بينها

د مفهوم التفكير النقدي في أصوله إلى أيام سقراط ، الذي حدد معنى غرس الفكر العقالني لتوجيه يعو

السلوك. في عصر الحدث بدأت حركة التفكير النقدي مع عمل جون ديوي عندما استخدم فكرة التأمل 

فة يجب أن تساهم في والتحقيق. في الثمانينيات من القرن العشرين ، بدأ فالسفة الجامعات يعتقدون أن الفلس

حركة إصالح المدارس والتعليم. لذلك ، بدأ علماء النفس المعرفيون والمعلمون ببناء وجهات نظر فلسفية 

حول التفكير النقدي ووضعهم في أطر معرفية وتعليمية الستغالل القدرات العقلية والبشرية )عصفور 

 (.1222ورفيقه ، 



 
 

 فكير النقدي ، يمكن تنظيمها بطريقتين:على الرغم من وجود تعريفات متعددة للت

المعقول  لتأمليحيث يركز التفكير ا شخصية وذاتية: فهي تركز على الهدف الذاتي للتفكير النقدي :األولى 

قة تفكير طريهو و،حول ما يفكر فيه الفرد أو يؤديه من أجل تطوير تفكيره و السيطرة عليه على اتخاذ قرار 

 . بكل ثقة صحة وضوًحا ويدافع عنه حتى يكون فكره أكثر الفرد

ا لفرد عندمابها  يركز المحور الثاني على الجانب االجتماعي للتفكير النقدي ، إذا كانت عملية عقلية يقوم

 يُطلب منه الحكم على قضية ما أو مناقشة موضوع أو إجراء تقييم.

 

 مفهوم استراتيجية  المناقشة :

 ب االلقاءالسلو للفيلسوف سقراط لتوجيهه فكر تالميذه و تشجيعهم و هو تطويراسلوب قديم في التعليم يرجع 

 في ادخال المناقشة في صورة تساؤالت تثير الدافعية.

ع احترام مقشة، تدور هذه االستراتيجية حول اثارة تفكير و مشاركة الطالب و اتاحة فرصة االسئلة و المنا

اريا. و مه ساعد في تنمية شخصية الطالب معرفيا و وجدانياارائهم و اقتراحهم، و هذه االستراتيجية ت

 (.204، ص: 1985)الزيات، 

ام ت ، واحترناقشاتم تصميم هذه اإلستراتيجية لتحفيز تفكير الطالب ومشاركتهم وإتاحة الفرصة لألسئلة والم

مهارة. وفيًا وعاطوجهات نظرهم ومقترحاتهم ، وتساعد هذه اإلستراتيجية على تنمية شخصية الطالب عقليًا 

 (.204، ص  1985)الزيات ، 

 

 الصفية: الماقشة استراتيجية تعريف

 وا يةالقض  طرح يتم حيث ايجابي موقف في تالميذه و المدرس فيها يكون تدريس طريقة عن عبارة هي

 عقبي ثم لمعلما مع و بعضهم مع التالميذ بين المناقشة و الحوار و المختلفة االراء تبادل بعده يتم و الموضوع

 عي،لشاف)ا الموضوع. حول نقاط في ذلك كل يبلور و صائب غير هو بما و صائب هو بما ذلك على المدرس

 (.95 ص: ،2005

 

 

 

 



 
 

 

 انواع استراتيجية المناقشة:

 بة يتم اإلجاوب ، المناقشة االستقصائية )التلقينية(: ويستند إلى طريقة طرح أسئلة المعلم على الطال

 ولة"الطا ل من الطالب ومن ثم تعليق المعلم عليه، وهذه الطريقة تسمى أسلوب "تنسعلى كل سؤا

 لفظي مع صل الالمناقشة التفاعلية )الجدلية(: هذا النوع مهم جدا ألنه يفتح الباب لتفاعل التوا

اف ت إشربعد أن يسأل المعلم سؤاله ،بحيث يترك لهم حرية مناقشة الجواب، تح بعضهم البعض ،

 المعلم من حيث التصحيح واإلرشاد ، وهذا طريقة تسمى أسلوب "كرة السلة".

 لى عين فردا، ثالث المناقشة الجماعية: هذا النوع من المناقشة ال يتحقق اال اذا جاوز عدد المتعلمين

لتي اضمن المواضيع العامة التي نسمح بالمناقشة الجماعية، و  ان يكون موضوع الحوار من

 تحتمل اكثر من راي، يمكن الجلوس في هذه االستراتيجية على شكل حلقة.

  :مالئهم. زيجلسون في نصف دائرة أمام  6يتكون من  مقرر وعدد من الطالب ال يزيد عن الندوة

 زن بين المشاركين في عرض وجهةيعرض المقرر موضوع المناقشة وتوجهها. حيث هناك توا

 نظرهم حول الموضوع ثم تلخيص الحالة النهائية ونتائج المناقشة.

 عب أحدهم ي ويل: حيث يجلس اثنان من الطالب أمام بقية الطالب في الفصل الدراسالمناقشة الثنائية

 دور السائل واآلخر المجيب .

  :ل مجموعات صغيرة داخل الفصلتعتمد هذه العملية على تشكيطريقة الجماعات الصغيرة 

 ات فيالدراسي. تفحص كل مجموعة جانبًا مختلًفا من مشكلة معينة ، ويتغير تكوين المجموع

 (.2007، ) اللقانيضوء االهتمامات والقضايا الجديدة.   

 

 أشكال استراتيجية الماقشة:

ناقشة مع ء المى المعلم لبدمناقشة مفتوحة )حرة(: يتم تقديم سؤال أو مشكلة متعلقة بموضوع الدرس إل .1

 طالبه ، والتي تدور حول القضايا والمواضيع العامة.

لدرس احتوى المناقشة  المخطط لها)المقيدة(: يتميز هذا النوع بالتخطيط المسبق ، ويحدد المعلم م .2

 راسي.ج الدويصوغ األسئلة الرئيسية التي سيتم طرحها على الطالب ، والتي يتم تطويرها ضمن المنه

 شروط استراتيجية المناقشة وإجراءاتها:

 الوقت المناسب لتلقي األسئلة من الطالب من قبل المعلم. .1

 .استخدام االرتباك ال تعجيز التالميذ بل لترغيبه و تشويقه للبحث و المناقشة و التعلم .2

 اطرح السؤال حتى يتمكن الجميع من سماعه .3

 ي طالب بالرد( ثواني بعد طرح السؤال قبل السماح أل5-3انتظر ) .4

 توزيع األسئلة على جميع الطالب .5



 
 

 استخدام عبارات التعزيز اإليجابي )جيد ، جميل ...( .6

 ال تسخر من الطالب الذي يعطي إجابة خاطئة .7

 انتبه إلى األمثلة المقدمة من الطالب .8

 تجنب االفراط في الثناء والمدح .9

 

 مميزات استراتيجية الحوار و المناقشة:

 يمكننا القول أن ألسلوب المناقشة مزايا متعددة يمكن تحديد أهمها فيما يلي :

 ة.يزيد من إيجابية التلميذ في العملية التعليمية ومشاركتها الفعالة في اكتساب المعرف .1

 تنمية المهارات االجتماعية للطالب من خالل استخدام الحديث لزمالئة والمعلم. .2

عل التفاومن خالل من خالل إحساسه بقدرته على المشاركة والفهم  تطوير مفهوم الذات لدى الطالب .3

 االجتماعي .

خالص تنمية روح التعاون واالنسجام وفهم الطالب ، وهذا يخلق شعورا من العمل الجماعي واإل .4

 للجماعة

 االطالعودلة هو وسيلة لتحفيز الطالب على التفكير والبحث والقراءة ، واستنتاج الحقائق وتمحيص األ .5

 على مختلف وجهات النظر للموضوع المراد بحثه أو مناقشته .

م ما د منههذه الطريقة تراعي الفروق بين التالميذ ,وذلك بتكييف العمل حسب هذه الفروق لكل واح .6

 يناسبه من الواجب

وكلة ت المتبعد الملل والضجر عن الطالب في ضوء األنشطة التي يقومون بها والمسؤوليات والواجبا .7

 .إليهم

د ن اإلعداوا  ممساعدة الطالب على عدم نسيان المعلومات العلمية التي أعدوها بأنفسهم وأنهم قد وتعب .8

 واإلرسال للمناقشة.

تالميذ اء التنـمي الجرأة األدبية والشجاعة على إبداء الرأي وذكر المعلومات الدقيقة واحترام آر .9

 ومشاعرهم وإن خالفوه في وجهات النظر .

لصف في ا تصاد في التجهيزات الخاصة بتدريس العـــــلوم ,إذ يمكن إجراء المناقشةتؤدي إلى االق .10

 التقليدي .

 

 

 

 



 
 
 

 عيوب استراتيجية المناقشة

 لطريقة المناقشة عيوب أبينها بالنقاط التالية :

فظية دون ة اللألن الحوار يعتمد بشكل رئيسي على اللغ غالبا ما ينطوي على درجة عالية من التجريد ، (1

 استخدام المواد الملموسة.

ين بيبية يحتاج إلى معلمين ذوي مهارات عالية في إدارة الفصل الدراسي بسبب بعض المشاكل التأد (2

 الطالب نتيجة لعدم ممارستهم لهذه الطريقة.

 االختالف واالتشعب عن الموضوع األصلي في المناقشة. (3

 تغالل  عدد معين من الطالب علي سياق المناقشة.اس (4

ول ئية حيستغرق األمر وقتًا طويالً وحصص كثيرة  لكي يصل الطالب المتناقشون إلى اتفاقية نها (5

 الشكل النهائي للموضوع.

صياغة  يعيد يحتاج المعلمون ذوو المهارات العالية في صياغة األسئلة ووضعها بحيث يمكن للمعلم أن (6

ر في الحوا ناقشةاحد بأكثر من صورة لمراعاة الفروق الفردية وتشجيع كافة التالميذ على المالسؤال الو

. 

 .يهمل إلى حد كبير التعلم المهاري الخاص بمهارات استخدام األدوات واألجهزة المخبرية (7
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