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 يذفت يزٍ الذساطٕ إىل حتشٓ فاعلّٕ التذسِع باطتخذام االطرتاتّجّات احملفضٔ للتؼعب العضيب علٖ تهمّٕ التفلريِو:ملخط
ٓ َقذ اطتخذمت الذساطٕ املهًج ػبٌ التجشِيب َالز.االبتلاسٓ َالهاقذ لذٗ طلبٕ الضف الجامو مو التعلّم األطاطْ يف طلطهٕ عماى
تلُى مو جممُعتني جتشِبّتني َاجمل مُعٕ البابطٕ; ثيّح لثجلت اجملمُعٕ التجشِبّٕ األَىل يف الطلبٕ الزِو تعلمُا باطتخذام
 بّهما لثجلت اجملمُعٕ التجشِبّٕ الجانّٕ يف الطلبٕ الزِو تعلمُا باطتخذام االطرتاتّجّات.االطرتاتّجّات احملفضٔ للتؼعب العضيب ريهّا
ّٕلٕ البحجٚ َلإلجابٕ عو األط،) طالبٕ مو مذاسغ حمافظٕ مظقط102(َ ) طالبا95( ٕ َتبمهت العّه،احملفضٔ للتؼعب العضيب حاطُبّا
 َقذ مت قّاغ صذق االختباسِو َثباتًما. َاختباس التفلري الهاقذ لُاطظُى َجلّظش،مت اطتخذام اختباس التفلري االبتلاسٓ لتُسانع
ٍج يزْٙ لهتإّٙ َالتحلّل اإلحضاٙ كما لثت املعاجلات اإلحضا.ْ)علٖ التُال0,65 ،0,78( ثيظاب معامل كشَنباخ ألفا الزٓ بلغ
ّا بني جممُعات الذساطٕ يفٙج ظًُس فشَق دالٕ إحضاٙ َكؼفت الهتا،)SPSS( ّّٕٕ للعلُم االجتماعٙالذساطٕ َفقا للشصمٕ اإلحضا
ّٕٕ يف أدا٘ جممُعات الذساطٙ بّهما مل تظًش فشَق رات داللٕ إحضا.اختباس التفلري االبتلاسٓ الللْ لضاحل اجملمُعتني التجشِبّتني
ج أَصت الذساطٕ ببشَسٔ عقذ الذَسات َالُسش التذسِبّٕ ملعلمْ َمؼشيف مادٔ العلُم لتذسِبًّمٙ َيف ضُ٘ يزٍ الهتا.يف االختباس الهاقذ
 كما حجت علٖ االيتمام باألنؼطٕ اليت تهمْ التفلري،علٖ اطتخذام االطرتاتّجّات احملفضٔ للتؼعب العضيب يف حضط العلُم
.االبتلاسٓ يف حضط العلُم
 التحلّل،ْ التفلري االفرتاض، التفلري الهاقذ،ٓ التفلري االبتلاس، االطرتاتّجّات احملفضٔ للتؼعب العضيب:ّٕكلمات مفتاح
.ْالؼبل
_____________________________________________

Effectiveness of Stimulating Neural Branching Strategies in Developing Creative and
Critical Thinking among Eighth Grade Students in Sultanate of Oman
Khadija A. Al Balushi* & Sulaiman M. Al Balushi
Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman
_____________________________________________

Abstract: This research aims to examine the effect of teaching by using strategies that stimulate neural
branching in creative and critical thinking of study groups. The sample of this study consisted of two
experimental groups and a control group. In terms of the treatment, one experimental group was
taught using strategies that stimulate the neural branching in human brain mentally. The other
experimental group was taught using the same strategies supported by technology. The control group
was taught using the traditional instruction. The sample included (95) male student and (102) female
students from two schools of the governorate of Muscat. To answer the research questions, Torrance
test of creative thinking (TTCT) and Watson & Glaser critical thinking test (WGCTT) were used. The
results show that the experimental groups significantly outperformed the control group with respect to
the creative thinking test. However there were no statistically significant differences between the
study's groups in the critical thinking test. This study recommends investment of mental capacities of
the learners to encourage creative thinking and train teachers on using methods that stimulate neural
branching.
Keywords: Neural Branching Strategies, creative thinking, critical thinking.

*khadija.belushi@gmail.com
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فاعلية االستراتيجيات المحفزة للتشعب العصبي على التفكيرين االبتكارم كالناقد
خديجة بنت أحمد البلوشي كسليماف بن محمد البلوشي

يواجه الفرد في عصرنا الحالي العديد من
التحديات التي تتطلب استغالؿ ما لديه من معارؼ
كمهارات كقدرات بكفاءة في المواقف الحياتية
المختلفة؛ لذا فقد أصبح التركيز على ما يحدث
في دماغ الفرد أثناء تعلمه حتى يصبح ما يتعلمه ذا
معنى حقيقيا يستطيع أف يستدعيه كيوظفه في
حياته من أكلويات التربية؛ فظهرت نظريات تعنى
بكيفية ربط المعلومات بالعمليات العقلية التي تتم
في الدماغ؛ فالنظرية المعرفية أحد النظريات التي
قامت على أسس امتالؾ المعرفة من خالؿ
المعالجات العقلية للمعلومات كنشاطات كصالت
األعصاب الدماغية ،كأيضا نظرية التعلم المبني على
الدماغ المستندة إلى مجموعة من المبادئ التي
تربط بين الدماغ كعمليات التعلم (Bellah et al.,
2008; Taylor & Lamoreaux, 2008; The

 ،)Royal Society, 2011إلى جانب علم األعصاب
المعرفي الذم ركز على طرؽ اكتساب المعرفة
كعالقتها بالشبكات العصبية بين الخاليا العصبية
كربط األنماط المختلفة من التعلم بنشاط أك نمو
أجزاء مخصصة من الدماغ ( De Jong et al.,
.)2009
كقد خرج عدد من المؤتمرات كالدراسات بتوصيات
تدعو إلى ضركرة تنمية المهارات العقلية المختلفة
للمتعلمين ،كتبني استراتيجيات مختلفة تراعي
تفرد المتعلم كتقديم المادة له بالعديد من الطرؽ
المختلفة ،ليصبح من السهل استثمار إمكانات العقل
الكاملة كمعالجة المعلومات بالطريقة األمثل
(كزارة التربية كالبنك الدكلي2102 ،؛ العتوـ2112 ،؛
 .)Blakemore, 2004كفي هذا المجاؿ كضع
كارديليكو كفيلد(Cardellicho & Field, 1997
استراتيجيات تدريسية تحفز التشعب العصبي بين
الخاليا الدماغية متمثلة في التفكير االفتراضي،
كالتفكير العكسي ،كتطبيق األنظمة الرمزية
كتحليل كجهة النظر،
المختلفة ،كالتناظر،
كإكماؿ الناقص ،كالتحليل الشبكي .كتقوـ هذق
االستراتيجيات بإحداث تعلم فاعل بإيجاد كصالت
جديدة بين خاليا األعصاب مما يدفع الفرد إلى
توسيع التفكير في مسارات جديدة لم يسلكها مسبقا
كإطالؽ أقصى إمكانات العقل البشرم للتفاعل مع

البيئة كالحياة (عمراف2112 ،
; ،)2011كتتناكؿ الدراسة الحالية أربع من
األستراتيجيات المذكورة أعالق؛ كهي:
Willis, 2006; Zull,

استراتيجية التفكير االفتراضي

(Hypothetical

)Thinking Strategy

ال شك أف التفكير من النعم الكبيرة التي أنعم بها
اهلل سبحانه كتعالى على انإنساف ،كهي مجموعة من
العمليات كالنشاطات المتداخلة كالمعقدة التي يقوـ
بها الدماغ كالتي تدفع انإنساف إلى التعامل مع
نفسه أك مع من حوله عندما يتعرض لمثير يتم
استقباله عن طريق حاسة كاحدة ،أك أكثر ،فينتج
عنه استجابة أك مجموعة من االستجابات المختلفة
تختلف باختالؼ الظركؼ التي يمر بها .كالتفكير
انإفتراضي أحد أنواع التفكير الذم يستطيع الطالب
من خالله توظيف قدراته في طرح الفرضيات
المدعمة باألدلة كإطالؽ العناف في تفكيرق ،إلى
جانب التأني كالتدقيق في إصدار األحكاـ (سعادة،
 .)2112ك يشير عبد الملك ( )2102إلى أف التفكير
االفتراضي يعطي حافزا قويا للنمو العصبي ألنه
يفرض على الفرد تصورا أك افتراضا للمشكالت
بنتائج أخرل غير متوقعة ،ك تعتمد على توجيه
أسئلة افتراضية للطلبة بحيث تشجعهم على
التفكير في العواقب كالنتائج المترتبة عليها ،مثل:
ماذا يحدث إذا تدخل عامل ..في الظاهرة ؟
ما افتراضاتك عما إذا كاف الوضع عكسيا؟
افترض ما سيحدث إذا استمرت /توسعت الظاهرة؟
استراتيجية

تطبيق

األنظمة

الرمزية

((Application of Symbol Systems strategy

كهي طريقة أخرل لتمديد الشبكة العصبية،
كتعتمد على تطبيق أنظمة بصرية أك عددية في
االتصاؿ بين األفراد عوضا عن الرموز اللفظية أك
العكس؛ كاالنتقاؿ من النظاـ اللفظي إلى النظاـ
الكمي بحيث يمكن الطلبة من الرسم بيانيا أك رسم
العالقات أك كتابة معادالت تربط بين المتغيرات
المختلفة باستخداـ المنظمات التخطيطية أك
الرسوـ أك الصور كغيرها في التعبير .كتشير
كيليز ( )Willis, 2007إلى أف رسم الطلبة

انإجراءات أك العمليات المعركضة أك التواصل لفظيا
مع اآلخرين ،أك التعبير عنها بكلماتهم الخاصة
يضمن المضي في مسارات متعددة في الدماغ
كتفعيل الذاكرة طويلة المدل ،أم أنها لغة
تحويلية للتعلم تزكد المتعلم بطرؽ متنوعة
للتفكير في المحتول المعرفي (إبراهيم ،)2100 ،
كيمكن تحقيق ذلك من خالؿ طرح بعض األسئلة
مثل:
كيف يمكن أف أحوؿ عالقة ما إلى تعبير لفظي؟
كيف يمكن أف أجعل هذق المشكلة مشكلة عددية ؟
عبر عن الظاهرة  /الصورة بكلمات /أشكاؿ من
تصميمك؟
استراتيجية تحليل كجهة النظر

Analysis of

Point View strategy

كتعني النظر في األسباب التي تجعل الشخص
يعتقد اعتقادا ما من خالؿ التأمل كالتحليل
كالتفكير فيها كمن ثم الحكم عليها .كيشير البعلي
( )2102بأف هذا النوع من التفكير يساعد الفرد على
مواجهة المشكالت بطريقة منهجية ،كجمع أكبر
قدر من المعلومات كتنظيمها ،كالتخطيط بحرص
قبل اتخاذ القرار ،كتوضيح الجزئيات للوصوؿ إلى
استنتاجات عقالنية ،كما تؤكد بيرا ( Pera,
 )2014على ضركرة إدماج األنشطة التحليلية مع
المهاـ األخرل في الغرفة الصفية حتى يتمكن
الطلبة من توظيفها في تعلمه ،كأنه عند تمكنهم من
التعبير عن أفكارهم كمراجعة معارفهم كرفض
األفكار التي تتعارض مع ما لديهم من معرفة
مستندين على األدلة كالبراهين الموضوعية؛ فإف
تعلمهم يكوف كظيفيا ذا معنى ( Duschl,
 ،)Schweingruber & Shouse, 2007أما بارؾ
كسونج ( )Park & Seung, 2008فيؤكدا أف أف
كجهة نظر الطالب سواء باالتفاؽ أك بعدـ االتفاؽ
أك بانإنحياد تمثل أحد االستراتيجيات التي تساعد
الطالب على التفكير خارج الصندكؽ .كما أنه
يحفز التفكير االبتكارم من خالؿ مناقشة
موضوعات مفتوحة النهاية إلى جانب أنها تعمل
على تمديد المناقشات العلمية كتحسين نتائج
التعلم ،كيمكن تفعيل هذق األستراتيجية من خالؿ
بعض األنشطة أك طرح أسئلة مثل:

.0

ما رأيك في التفسير الذم أمامك؟ قدـ
مبرراتك.

.2

كم عدد الطرؽ التي يمكن أف ينظر بها
للموضوع ؟

.2

ماذا يمكن أف تضيف في هذا الموضوع؟

استراتيجية التحليل الشبكي

Web Analysis

Strategy

إف األحداث كالظواهر ترتبط عادة بطرؽ معقدة؛
إال أف دماغ انإنساف يميل إلى تبسيط هذق العالقات
كاستكشاؼ الركابط بينها؛ فالدماغ يهتم كثيرا
بتحليل كتنظيم األشياء كتصنيفها في أنماط
كنماذج إلى جانب اكتشاؼ التشابهات كاالختالفات
كالمقارنات فيها (عبيدات كأبو السميد،)2102 ،
فالمفكركف الجيدكف سريعوف في تحليل العالقة
بين األشياء األكبر كاألشياء األصغر التي هي جزء
منها (حسين .)2112 ،كيساعد ذلك على اتخاذ
القرار بوضع بدائل متعددة للمشكلة كمن ثم
تقييم هذق البدائل كل على حدة للوصوؿ إلى
القرار السليم الذم يربط بين األبعاد المختلفة
آخذا في االعتبار جميع العوامل الخارجية – البيئية
– كالداخلية ( .)Mind Tool, 2015كيمكن طرح
بعض األسئلة لتفعيل هذق االستراتيجية مثل:
.0

ما مدل تأثير...على ..؟

.2

كيف تربط المفاهيم التالية بعالقات
مفيدة ؟

.2

تتبع العالقة بين األحداث التالية من..

يتضح مما سبق أف االستراتيجيات المحفزة
للتشعب العصبي تتضمن مجموعة من الخطوات
كالممارسات المنظمة في الموقف الصفي بحيث
تجعل الطالب نشطا كإيجابيا في تعلمه؛ فهي تحفز
الطالب على توليد معلومات كأفكار جديدة كذات
معنى ،كتوسع تفكيرق بإعطائه فرصة للنظر إلى
المعلومات نظرة تحليلية تقييمية (الحناف2102،؛
عبدالمللك2102،؛ علي2112 ،؛ ;Coskun, 2005
.)Kown, 2006

ككشفت نتائج عدد من الدراسات فاعلية
االستراتيجيات المحفزة للتشعب العصبي على
الجانب المعرفي كالمهارم لدل الطلبة ،كدراسة
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فاعلية االسرتاتيجيات احملفزة للتصعب العصيب على التفكريين االبتكاري والناقد
خدجية بنت أمحد البلوشي وسليمان بن حممد البلوشي

عبد الملك ( )2102التي أجراها على طلبة الصف
األكؿ الثانوم في مادة األحياء ،ككشفت عن أف
االستراتيجيات المحفزة للتشعب العصبي ساهمت
في رفع مستول انإنجاز المعرفي كساعدت الطلبة
على إعماؿ العقل كتعمق التفكير كزيادة قدرتهم
على توليد المعلومات كتقييمها في الدراسة .كما
تحرت عبد العظيم ( )2112أثر هذق االستراتيجيات
في تنمية الكتابة االبتكارية كبعض عادات العقل
لدل تالميذ المرحلة انإعدادية كأشارت النتائج إلى
تفوؽ أداء المجموعة التجريبية مقارنة مع
المجوعة الضابطة .كدراسة علي ( )2112الذم كجد
في نتائج دراسته أف االستراتيجيات المحفزة
للتشعب العصبي قد ساهمت في رفع التحصيل
الدراسي في الرياضيات لدل طلبة الصف الرابع،
ككذلك دراسة كوسكن ()Coskun, 2005
الذم قارف فيها بين تأثير التفكير التشعبي
كالتفكير التقاربي من خالؿ تدريبات كتابية
خاصة بالدماغ ،ككجد أف ممارسة الطلبة للتدريبات
الخاصة بالتفكير الشعبي أدت إلى توليد المزيد من
األفكار كالمعلومات بالمقارنة مع تدريبات التفكير
التقاربي ،كيشير ريدلي ) )Ridley, 2012أيضا إلى
أف االستراتيجيات المطبقة للتعلم القائم على
الدماغ تعزز من قدرات الطلبة على التواصل الفعاؿ
كتوظيف المعلومات كرفع مستول التحصيل
الدراسي.
كتلعب التكنولوجيا دكرا كبيرا في تنمية عقوؿ
الطلبة كتفكيرهم كتزكيدهم بالمهارات العلمية
المختلفة من تحليل كتصنيف كتفسير إلى جانب
توفيرها الجو التعليمي الذم ينجذب إليه الطلبة
مما جعل المتعلم يسعى إلى المعرفة بوسائل
متجددة كعدـ االكتفاء بما هو موجود في الكتاب
المدرسي أك الغرفة الصفية (العتوـ .)2112،كما أف
استخداـ التكنولوجيا في تعليم العلوـ له أثرق البالغ
في تجويد تنفيذ األنشطة الصفية كالعمل
المخبرم ،إذ يوفر استخداـ الحواسيب متعة للطلبة
أثناء اكتسابهم للمعرفة ،كما يتيح لهم فرص
التعلم بما يتناسب مع قدراتهم الفردية (السواط،
2100؛ صوافطة .)2101 ،كقد تحرت مجموعة من
الدراسات أثر استخداـ التكنولوجيا في تدريس
العلوـ على تعلم الطلبة كتنمية مهاراتهم المختلفة؛

فقد أظهرت دراسة بخوش كمصمودم ()2102
كجود داللة إحصائية في التحصيل الدراسي
كتحسين في مهارات التفكير العلمي المتمثلة
كجمع المعلومات كالتنظيم كالتحليل للمجموعة
التي تم تدريسها باستخداـ برنامج حاسوبي لمادة
العلوـ الفيزيائية .أيضا دراسة الفشتكي كفواز
كعبداهلل ( )2102التي أجركها لقياس أثر التعلم
القائم على استخداـ الحاسوب في تحصيل طالب
قسم العلوـ في كلية التربية بجامعة تبوؾ في
مادة علوـ البيئة على التحصيل ،ككشفت النتائج
عن كجود فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح
المجموعة التجريبية .كدراسة صوافطة ()2101
الذم قاـ باستقصاء أثر تدريس األحياء بواسطة
الحاسوب على تحصيل طالب العلوـ كاتجاهاتهم،
كأظهرت نتائجها كجود فركؽ ذات داللة إحصائية
في درجات طالب المجموعتين في كل من
التحصيل الدراسي كمقياس االتجاهات لصالح
المجموعة التجريبية التي درس طالبها مادة
األحياء بمساعدة الحاسوب ،كما أظهرت الدراسة
التي أجراها مودلي ) (Moodley, 2004لتحرم ما
إذا كاف استخداـ التدريس القائم على الحاسوب
يحسن من تحصيل الطلبة كمستول الفهم لديهم
كميولهم نحو العلوـ؛ ككجد أف فهم الطلبة
كتحصيلهم كاف أفضل في الصفوؼ التي استخدـ
فيها المعلموف تصورات بصرية حاسوبية .كعليه
فقد جاءت الحاجة لتوظيف الحاسوب عند التدريس
باالستراتيجيات المحفزة لتشعب العصبي كتبياف
أثرها على الطلبة مقارنة بالمجموعات األخرل.
إضافة إلى ذلك فيحتاج الفرد في عصرنا المتجدد
كالمليء بالمعلومات كالتحديات إلى أف يمتلك
مهارات تفكيرية مختلفة تجعله يتعامل كيتفاعل
بالطرؽ السليمة بحيث يختار األنسب كاألفضل
لتحقيق أهدافه؛ فالتفكير االبتكارم مثال أحد أنواع
التفكير الذم يمكن الفرد من مواجهة المشكالت
الحياتية المختلفة كالتعامل معها بالطريقة األنسب،
كما أف التدريس لالبتكار جانب هاـ من جوانب
العلم الذم يلعب دكرا أساسيا في تطور المعرفة
العلمية ()Al-Abdali & Al-Balushi, 2015؛ لذا
فهو هدؼ مهم على جميع المستويات التعليمية
بداية من المراحل التعليمية األكلى إلى المرحلة

الجامعية ( .)Demir & Iseleyen, 2015كيشير
هايس ) )Hayes, 1998إلى أف هذا التفكير يمثل
نشاط معرفي لتوليد معلومات جديدة لمشكلة غير
مألوفة بحيث تتطلب حلوال غير جاهزة كغير
عادية .كما يوضح كركبلي ()Cropley, 2001
إلى أنه يشمل ترؾ الحقائق المألوفة كتتبع مسارات
تفكيرية جديدة نإيجاد طرؽ كحلوؿ جديدة ،كما
يذكر في كتابه أف األنشطة التعليمية التي تعزز
التشعب لدل الطلبة من خالؿ البحث كاالبتكار
يمكن أف تكوف أكثر فاعلية من الطرؽ التقليدية
في التدريس ،كيذكر ريتر كبارف كدجكستريس
) (Ritter, Baaren & Dijksterhuis, 2012إلى
أف االبتكار يتضمن مجموعة من المهارات الفرعية
التي تجعل المتعلم مرنا في تفكيرق طلقا في أفكارق
ال يتشبث بفكرة كاحدة كإنما يطلق العناف لتفكيرق
ليصل إلى ما كراء ذلك ،كتتمثل مهارات التفكير
االبتكارم في:
الطالقة ) :)Fluencyكتعني القدرة على توليد
عدد كبير من البدائل أك األفكار الجيدة
كالصحيحة لمسألة أك مشكلة ما نهايتها حرة أك
مفتوحة كتتضمن تعدد األفكار التي يتم استدعاءها
أك السرعة التي يتم بها استدعاء استخدامات ألشياء
محددة كسهولة األفكار كتدفقها كسهولة توليدها
(العتوـ كآخركف2112 ،؛ حسين،) 2112،كتكمن أهمية
مهارة الطالقة في أنها تساعد على االنتقاؿ بسهولة
كيسر من الذاكرة طويلة المدل إلى األفكار ذات
العالقة بالموضوع مما يساعد على التعامل السريع
في حل المشكالت أك التصدم لها إلى جانب أهميتها
في صنع كاتخاذ القرارات (سعادة.)2112 ،
المركنة ( :(Flexibilityكهي توليد أفكار في
مجاالت مختلفة كمتنوعة بحيث تمثل عدد
المجاالت التي تنتمي إليها األفكار التي اقترحها
الفرد (أمبوسعيدم كالبلوشي .)2100 ،كما تشير
رياف()2112على أنها القدرة على تغيير الحالة
الذهنية بتغير الموقف؛ أم أنها عكس الجمود
الذهني فهي ال تعبر عن أنماط ذهنية محددة سلفا
كغير قابلة للتغير (حسين ،)2112 ،كتتضح أهمية
المركنة في زيادة الخيارات لدل الطالب عن طريق
تتبع مسار غير تقليدم لتحفيز التفكير التشعبي
من خالؿ تغيير اتجاق فكرق من كقت آلخر.

األصالة ( :)Originalityكتمثل الندرة كالتفرد في
توليد األفكار ،بحيث يحاكؿ الفرد أف يشغل إمكاناته
العقلية بأقصى ما يمكن للوصوؿ إلى أمر غير
مألوؼ كغير شائع ،فهي مهارة في التوصل
الستجابات مناسبة بحيث تكوف فريدة كغير شائعة
كغير متوقعة من الطلبة اآلخرين؛ أم قليلة
التكرار داخل الجماعة التي ينتمي إليها الفرد
(الزعبي)2102 ،؛ فالمعركؼ أف تكوف االستجابة
أصيلة إف لم يصل إليها أحد مسبقا فتميزق بالجدة
كالتفرد كعدـ التقليد(شواهين.)2112 ،
كأشارت عدد من الدراسات إلى فاعلية عدد من
طرائق التدريس في تنمية التفكير االبتكارم ،منها
كالتعلم االلكتركني ((Songkrama, 2015
كالتعلم النشط )،(Mirko & Josip, 2014
كاألنشطة العلمية (خضر ،)2100 ،كالنظاـ التدريسي
المتكامل القائم على(المناقشة ،التعليم بمساعدة
الكمبيوتر ،االكتشاؼ الموجه) في دراسة أحمد
كالبسيوني كسالم (.)2101
أما التفكير الناقد فهي مجموعة من المهارات
العقلية التي تتمثل في القدرة على فحص كتحليل
األفكار كالمعلومات كإصدار أحكاـ حوؿ قيمتها أك
سالمتها أك نوعيتها اعتمادا على معايير محددة مما
يؤدم إلى دعم الفكرة أك رفضها (حسين2112 ،؛
جركاف  ،)2112 ،كهي أيضا مجموعة من المهارات
التي تتفاكت ما بين النقد كتقويم المناقشات
كالتمييز بين الرأم كالحقيقة كالكشف عن
المغالطات كاألخطاء في االستنتاجات كهي جميعها
اعتبرها بابستفن كانجلي & (Papastephanou
) Angeli, 2007من المهارات الفعالة التي تجعل
الفرد ينظر إلى المعلومة التي بين يديه نظرة
تفحص كتدقيق كمن ثم تقبلها بموضوعية مما
يساهم في تخزينها في عقليته كاستدعائها في
كاطسوف
كيشير
المناسب،
الوقت
كجليسر(عبدالسالـ كسليماف0292 ،؛ & (Hicks
 Southey, 1995إلى إف التفكير الناقد يشمل
خمس مهارات أساسية كهي:
 معرفة االفتراضات :كهي التعرؼ على
االفتراضات غير المعلنة أك االفتراضات
في تصريحات أك تأكيدات معينة.
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 التفسير :كهو تفحص األدلة كتحديد
كاالستنتاجات
للتعميمات
مبررات
لالفتراضات التي تم كضعها.
 تقويم المناقشات :كهو القدرة على تمييز
نواحي الضعف كالقوة لموضوع ما.
 االستدالؿ :كهو التمييز بين درجات
حقيقة أك زيف االستنتاجات المستخلصة
من البيانات الواردة.
 االستنتاج :كيعني القدرة على تحديد
العالقات بين الوقائع بحيث يمكن الحكم
في ما إذا كانت نتائج معينة ترتبط
مباشرة بهذق الوقائع.
كأجريت عدة دراسات تستقصي أثر استراتيجيات
كطرؽ تدريس متنوعة في تنمية التفكير الناقد،
مثل دراسة العواملة كحمدم كالسركر( )2102التي
هدفت إلى اسػتقصاء أثر برنامػج الػنظاـ الذكي
في تنمية مهارات التفكير الناقد لدل عينة من طلبة
الصف العاشر األساسي في األردف ،باستخداـ اختبار
مقياس كورنيل للتفكير الناقد ،كأشارت نتائجها
إلى عدـ كجػود فركؽ بين أداء أفراد المجموعتين
التجريبية كالضابطة لصالح المجموعة التجريبية.
كبالمثل دراسة البحرية ( )2102التي تحرت أثر
أحد استراتيجيات التدريس متمثلة في التدريس
التبادلي في تنمية التفكير الناقد لدل طالبات الصف
الحادم عشر في مادة األحياء باستخداـ اختبار
كاطسوف كجليسر في قياس التفكير الناقد على
عينة بلغت ( )21طالبة توزعت إلى مجموعتين
تجريبية كضابطة ،كتوصلت إلى أنه ال توجد
فركؽ ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في
تنمية مهارات التفكير الناقد كالذم يحتاج إلى
تكثيف تدريب الطلبة عليه .بينما توصل دكداف
كزمالؤق ) )Dudduan et al, 2015في دراستهم
التي هدفت إلى تعزيز التفكير الناقد من خالؿ
كضع كتجريب نموذج نإدارة التعلم في العلوـ
مستندا إلى النظرية البنائية كاستراتيجيات
االستدالؿ بين طالب المدارس الثانوية إلى ارتفاع
أداء طلبة المجموعة التجريبية في االختبار البعدم
للتفكير الناقد مقارنة بالمجموعة الضابطة .كما

قاـ كيم كزمالؤق ) )Kim et. al, 2013بتصميم
كتنفيذ كحدات التعلم النشط من خالؿ دمج التعلم
القائم على المهاـ الحقيقية كاستخداـ الدعائم
التعليمية كذلك لتعزيز مهارة التفكير الناقد لدل
طالب المرحلة الجامعية كأشارت النتائج إلى
ارتفاع األداء في التقارير الفردية للطالب .كدراسة
أكوزا كسمسا )(Akyuza & Samsaa, 2009
التي استهدفت دراسة آثار بيئة التعلم المعززة
بالتكنولوجيا على مهارات التفكير الناقد لدل()22
من طالب قسم الحاسوب كتكنولوجيا التعليم
بجامعة أنقرة كاستخد ـ فيها مقياس كاطسوف
كجليسر للتفكير الناقد ،كأشارت النتائج إلى عدـ
كجود فركؽ في أداء الطلبة قبل كبعد التطبيق.
كدراسة أخرل أجراها بوريس كجارتوف
( )Burris & Garton 2007لتحرم أثر التعلم
القائم على حل المشكالت في التفكير الناقد
كمعرفة المحتول بين ( )021طالبا من طالب
الثانوية في كالية ميسورم ،كتم قياس أدائهم
باستخداـ اختبار كاطسوف كجليسر للتفكير الناقد،
ككشفت نتائج الدراسة بأنه على الرغم من نمو
مهارات التفكير الناقد لدل المجموعة التجريبية إال
أنه لم تظهر فركؽ دالة إحصائية بين أداء
المجموعتين التجريبية كالضابطة.
كأخيرا كنظرا إلى أف مادة العلوـ مجاؿ خصب
لتنمية المهارات العقلية لدل الطلبة لتوظيف
الطاقات العقلية الكامنة لديهم كتوظيفها في الحياة
كخاصة من خالؿ تحفيز التشعبات العصبية ،كخلق
كصالت عصبية جديدة لديهم ،فقد ارتأت الدارسة
الحالية أهمية إجراء دراسة لتطبيق االستراتيجيات
المحفزة للتشعب العصبي في تدريس العلوـ
كقياس أثرها في تنمية مهارات التفكير االبتكارم
كالناقد ،لعلها تكوف مرجعا كمصدرا للتربويين
عامة ،كللمعلمين خاصة لتطوير مهاراتهم التربوية
كالتدريسية كتعزيز تعلم كتقويم طلبتهم من
خالؿ استثمار الطاقات العقلية الكامنة لديهم .كما
يأمل الباحثاف أف تكوف هذق الدراسة ملهمة
لآلخرين نإجراء دراسات مماثلة للمراحل الدراسية
المختلفة في العلوـ كالمواد األخرل.

مشكلة البحث
إف المتفحص للواقع التربوم يجد أف استخداـ
الطلبة لمهاراتهم العقلية بالقدر المناسب الزاؿ في
خطواته األكلى فنجد الكثير من الطلبة ال يمتلكوف
مهارات التفكير األساسية كالكافية أك على األقل ال
يستطيعوف توظيف ما يتعلموق من معارؼ كمهارات
بشكل جيد ،كلذا فهم ال يحققوف مستويات انإنجاز
المطلوبة في العلوـ .كقد توصلت مجموعة من
الدراسات التي أجريت على طلبة الوطن العربي
بشكل عاـ كعلى طلبة السلطنة بشكل خاص إلى
قلة توظيفهم للقدرات التفكيرية العليا( فورا
كالطهراكم2112 ،؛ كزارة التربية كالتعليم كالبنك
الدكلي2102 ،؛ Richardson, 2011; Trnikova,
et. al,

Morris 2010; Kitchen

استراتيجيات التشعب العصبي ككيفية تنفيذها في
حصص العلوـ ،ككيفية تنمية مهارات التفكير
االبتكارم لدل الطلبة؛ كعليه فأف السؤاؿ الرئيسي
الذم ألقى الضوء على المشكلة هو:
ما فاعلية استخداـ استراتيجيات التدريس المحفزة
للتشعب العصبي في تنمية مهارات التفكير
االبتكارم كالتفكير الناقد لدل طلبة الصف الثامن
من التعليم األساسي؟
فرضيات الدراسة :تتحرل هذق الدراسة قبوؿ أك
رفض الفرضيتين اآلتيتين:
.0

ال توجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستول
( )1012بين مجموعات الدراسة التجريبيتين
كالضابطة في تنمية مهارات التفكير
االبتكارم لدل طلبة الصف الثامن من
التعليم األساسي.

.2

ال توجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستول
( )1012بين مجموعات الدراسة التجريبيتين
كالضابطة في تنمية مهارات التفكير الناقد
لدل طلبة الصف الثامن من التعليم
األساسي.

;2013

)2003,؛ كدعت إلى ضركرة تفعيل التفكير
كالقدرات العقلية في المواقف الصفية كضركرة
تدريب المعلمين على أسس هذا التفعيل ،كإجراء
المزيد من األبحاث حوؿ تفعيل القدرات الكامنة في
دماغ انإنساف ،كتحسين كفاءة المعالجة في الدماغ
من خالؿ استغالؿ كفاءة كظائفه التي تتمثل في
تنشيط تشعبات الخاليا العصبية لدعم عمليات
التعلم كالنشاط الفكرم.
كمما يؤكد مشكلة هذق الدراسة االستطالعية التي
قاـ بها الباحثاف بهدؼ التحرم عن مدل تنمية
مهارات التفكير االبتكارم ،كما بحثت في مدل
معرفة معلمي مادة العلوـ للصف الثامن
باالستراتيجيات المحفزة للتشعب أك استخدامهم لها
من خالؿ مقابلة ( )2من المعلمين ،كأيضا استخداـ
بطاقة مالحظة صفية لعدد ( )2من المواقف
الصفية في العلوـ .كأسفرت نتائج المقابالت عن أف
جميع المعلمين بنسبة ( )%011من الذين تم
مقابلتهم أشاركا إلى أف معظم الطلبة تكوف
إجاباتهم غالبا بسيطة كسطحية كمعتمدة على ما
هو موجود في المنهاج الدراسي كال يمكن أف يرقى
إلى مستول انإبداع أك النقد كما أنهم أكضحوا
بأنه ليس لديهم فكرة عن االستراتيجيات المحفزة
للتشعب العصبي كأيضا لم يتلقوا تدريبا
حولها.كعليه فقد جاءت الحاجة إلى إجراء هذق
الدراسة التي يمكن أف تكوف مرشدة للمعلم بشكل
خاص كللتربويين بشكل عاـ للتعرؼ على بعض

مصطلحات البحث
تتضمن الدراسة مجموعة من المصطلحات التي
كجب توضيح معناها االصطالحي كانإجرائي ،كهي
كاآلتي:
االستراتيجيات المحفزة للتشعب العصبي
كهي مجموعة من االستراتيجيات القائمة على
إيجاد كصالت عصبية في الدماغ من خالؿ أنشطة
كممارسات مبتكرة كمنظمة تجعل الطالب نشطا
كإيجابيا في التعلم كتتلخص في التفكير
االفتراضي كتطبيق األنظمة الرمزية المختلفة
كتحليل كجهة النظر كالتحليل الشبكي.
مهارات التفكير االبتكارم
كهي مجموعة من المهارات التي تمكن طلبة الصف
الثامن من توليد إجابات كبدائل تتسم بالطالقة
كالمركنة كاألصالة ،كتقاس بمجموع الدرجات التي
يحصل عليها الطالب في االختبار المعد لذلك.
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مهارات التفكير الناقد
كهي مجموعة من المهارات التقييمية التحليلية
التي يكوف الطالب من خاللها قادرا على التعرؼ
على االفتراضات كالتفسير كتقويم المناقشات
كتقاس بمجموع الدرجات التي يحصل عليها
الطالب أك الطالبة في االختبار المعد لذلك.

الطريقة كانإجراءات
اتخذت هذق الدراسة المنحى شبه التجريبي المتكوف
من مجموعتين تجريبيتين كمجموعة ضابطة ،كقد
تمت المعالجة كما في جدكؿ.0
جدول1
التصميم شبه التجريبي لمدراسة
التطبيق
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اختبار التفكير

لمتشعب العصبي

االبتكاري

االستراتيجيات المحف ةز

الناقد

التدريس وفق

اختبار التفكير

لمتشعب العصبي

باالستعانة بالحواسيب

الناقد

الموحية

الضابطة

التدريس بالطريقة السائدة

مجتمع الدراسة
تكوف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثامن
األساسي المسجلين في المدارس الحكومية التابعة
للمديرية العامة للتربية كالتعليم بمحافظة مسقط
للعاـ الدراسي 2102/2102ـ ،كالبالغ عددهم انإجمالي
( )9122منهم ( )2922ذكور ،ك( )2212إناث.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )022طالب كطالبة
متمثلين في :عدد ( )22طالبا )012( ،طالبة
بمدرستين في محافظة مسقط ،كقد تم اختيار
المدرستين بطريقة قصدية من بين مدارس
محافظة مسقط؛ كذلك ألسباب منها التعاكف
كاالستعداد الذم لمسه الباحثاف من قبل إدارة
المدرسة كمعلمي العلوـ بالمدرستين ،مع العلم
بأنه ال يوجد ما يميز نوعية الطلبة في هاتين
المدرستين عن باقي المدارس نظرا ألف الجهات

المسئولة في المديرية العامة للتربية كالتعليم
بمحافظة مسقط تقوـ بتوزيع الطلبة في المدارس
حسب قرب منطقة السكن من المدرسة .كما تم
اختيار ثالث شعب من شعب الصف الثامن في كل
من المدرستين كمن ثم توزيعهم حسب طريقة
المعالجة بطريقة عشوائية؛ حيث تم تقسيم العينة
في كل من المدرستين كالتالي :المجموعة
التجريبية الذهنية؛ كهي المجموعة التي تم
تدريسها باالستراتيجيات المحفزة للتشعب العصبي
ذهنيا؛ كالمجموعة التجريبية الحاسوبية كهي
المجموعة التي تم تدريسها باالستراتيجيات
المحفزة للتشعب العصبي باستخداـ الحواسيب
اللوحية ( ،)Tabletsأما المجموعة الضابطة فقد تم
تدريسها بالطريقة السائدة المعتادة .أما المعلمين
المتعاكنين في المدرستين فقد تم التأكد من
تكافؤهما من خالؿ مراعاة سنوات الخبرة التي
كانت متقاربة ،ككذلك تقارب الكفاءة التدريسية
كالتي تم التأكد منها من تقارير زيارات المشرفين
بالمدرستين.
أدكات الدراسة
أكال :اختبار مهارات التفكير االبتكارم
تم استخداـ اختبار التفكير االبتكارم لتورانس
( )Torrance Test of Creative Thinkingلشيوع هذا
االختبار كأحد االختبارات العقلية التي كضعت
لقياس التفكير االبتكارم كالتي تتناسب مع جميع
المراحل العمرية كفي مختلف البيئات ،كقد تم
االعتماد على نسخة االختبار التي ترجمها للغة
العربية سليماف كأبو حطب ( ،)0222كتكوف االختبار
من ثالثة أسئلة لفظية كغير لفظية كهي:
افترض أف؛ كفيه يضع الطالب توقعات لموقف ما
يفترض حدكثه ،كتوجيه األسئلة؛ كهو أف يطرح
الطالب أسئلة استفسارية عن حادث معين في
الصورة ،كالخطوط كتتمثل في قياـ الطالب بتكملة
الرسم باستخداـ الخطوط نإنتاج شكل ذك معنى.
كتم تصحيح االختبار في ضوء مهارات التفكير
االبتكارم كهي :الطالقة بحساب عدد البدائل أك
المترادفات أك األفكار التي تم إنتاجها ،كالمركنة
كذلك بحساب الفئات التي تنتمي إليها استجابات
الطلبة ،كاألصالة كذلك بحساب االستجابات النادرة

كغير المألوفة .كتم توزيع الدرجات لإلجابات كما
كردت في بعض الدراسات ( سالم2112 ،؛ كدراسة
الحدابي كالفلفي كالعليبي  )2100بإعطاء صفر إذا
كاف التكرار نسبته ( )%21فأكثر ،كدرجة كاحدة
إذا كاف التكرار نسبته ( )%21كدرجتين إذا كاف
التكرار نسبته ( )%21كثالث درجات إذا كاف
التكرار نسبته ( )%21كأربع درجات إذا كاف
التكرار نسبته ( %01فأقل).
صدؽ كثبات اختبار التفكير االبتكارم
تشير األدبيات إلى أف هذا االختبار تم تقنينه
كاستخدامه عدة مرات سواء دكليا كأيضا في سلطنة
عماف كدراسة الشحيمية ( ،)2102إال أنه كلزيادة
االطمئناف قاـ الباحثاف بعرضه على مجموعة من
( )2من المحكمين نإبداء آرائهم حوؿ مناسبة
تعليمات االختبار ،كمالئمة فقػرات االختبار لعينة
البحث إلى جانب سالمة اللغة كالصياغة ،كأجمع
هؤالء المحكمين على سالمة االختبار كإمكانية
استخدامه لغرض الدراسة .أما لحساب ثبات هذا
االختبار فتم تطبيق االختبار في نهاية العاـ
الدراسي  2102/2102على عينة من ( )20طالبة في
الصف الثامن من غير عينة الدراسة ،كحساب ثبات
درجات الطالبات باستخداـ معامل ألف كركنباخ،
حيث بلغت قيمة الثبات ( ،)1029كتم أيضا قياس
ثبات التصحيح من خالؿ تصحيح عدد ()21
كراسة اختبار من قبل أحد الباحثين كمصححة
أخرل تم تدريبها على آلية التصحيح ،كمن ثم
استخراج معامل الثبات الذم بلغ (.)1021
ثانيا :اختبار مهارات التفكير الناقد
تم استخداـ اختبار التفكير الناقد لواطسوف ك
جليسر ()Watson & Glaser Critical Thinking Test
كالذم قاـ بتكييفه كل من عبدالسالـ كسليماف
( )0290على البيئة السعودية ،كقد قاـ الباحثاف
باختيار ثالث من اختباراته الفرعية بما يتناسب
كالمهارات التي تقيسها الدراسة كالمستول القرائي
للصف الثامن ،كتمثلت هذق المهارات في معرفة
الفرضيات كالتفسير كتقويم المناقشات؛ فمعرفة
الفرضيات تمثلت في عبارات يأتي بعدها مجموعة
افتراضات ،كعلى المشارؾ أف يقرأ العبارة
كاالفتراضات التابعة لها؛ كيحكم فيما إذا كاف هذا

االفتراض يعكس المعنى الوارد في العبارة أك غير
كارد ،أما التفسير فتكوف من عبارات قصيرة تتبعها
ثالث من النتائج المقترحة ،كعلى المشارؾ أف
يحدد ما إذا كانت كل نتيجة مترتبة على المعنى
الذم جاء في العبارة أـ ال ،كأخيرا تقويم
المناقشات الذم تمثل في هيئة سؤاؿ يأتي بعدق عدة
إجابات ،كعلى المشارؾ الحكم ما إذا كانت هذق
انإجابات قوية كترتبط مباشرة بالسؤاؿ أـ إنها
ضعيفة كال ترتبط بالسؤاؿ المحدد .كتم التصحيح
بإعطاء درجة لكل مفردة من مفردات االختبارات إذا
كانت صحيحة حسب ما جاء في مفتاح انإجابة،
حيث بلغت الدرجة الكلية ( )21درجة.
صدؽ األداة كثباتها
رغم أف هذا االختبار تم استخدامه على مدل كاسع
دكليا كاقليميا ككذلك في سلطنة عماف كدراسة
الفرعي ( ،)2119إال أنه كمن أجل التحقق من
الصدؽ الظاهرم كمدل مناسبة تطبيقه في البيئة
العمانية كعلى طلبة الصف الثامن ،فقد تم عرضه
على ( )2من المحكمين من أساتذة علم النفس
كمختصي المناهج كطرؽ التدريس ،كفي ضوء
آرائهم تم تعديل صياغة بعض األسئلة .أما لحساب
ثبات اختبار التفكير الناقد كتحديد الزمن الالزـ
لتطبيق هذا االختبار ،فقد تم تطبيق االختبار في
نهاية العاـ الدراسي  2102/2102على ( )21طالبة من
غير عينة الدراسة؛ كمن ثم إعادة االختبار للمرة
الثانية ،تم حساب ثبات درجات الطالبات باستخداـ
معامل ألفا كركنباخ ،حيث بلغت قيمة الثبات
( ،)1022ككاف متوسط زمن إجراء االختبار ()21
دقيقة أم حصة كنصف تقريبا.

إجراءات الدراسة
شمل تنفيذ هذق الدراسة مجموعة من الخطوات
المتتابعة من أهمها:


بعد إعداد مواد كأدكات الدراسة ،كأخذ
الموافقات الرسمية للتنفيذ ،قاـ الباحثاف
بتدريب المعلمين المتعاكنين من خالؿ
عقد عدة لقاءات معهما للتعريف بأهداؼ
هذق الدراسة ،كشرح آليات التدريس
كضوابطه ،كالرد على استفساراتهم
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كتساؤالتهم حولها.


جمع البيانات القبلية من خالؿ تطبيق
أداتي الدراسة.



حساب تكافؤ المجموعتين التجريبيتين
كالمجموعة الضابطة في اختبار التفكير
االبتكارم كاختبار التفكير الناقد ،فقد تم
استخداـ تحليل التباين الثنائي كتبين أنه
ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بين
مجموعات الدراسة التجريبية كالضابطة،
فمثال في اختبار التفكير االبتكارم كانت
قيمة ؼ ( )2022بمستول داللة ( )1012بين
المجموعتين التجريبيتين ،بينما ظهرت
فركؽ ذات داللة إحصائية بين مجموعات
الدراسة التجريبيتين كالضابطة تعزل
لمتغير النوع حيث كانت ؼ ()022002
بمستول داللة ( .)10110أما في اختبار
التفكير الناقد فلم تظهر فركؽ دالة
إحصائيا بين مجموعات الدراسة فبلغت
قيمة ؼ ( )1029بمستول داللة ( )1022بين
المجموعتين التجريبيتين كالمجموعة
الضابطة.



البدء بتنفيذ عملية التدريس كالتي
استغرقت ثالثة أشهر بمعدؿ ( )2حصص
في األسبوع ،حيث درست المجموعة
التجريبية الذهنية باالستراتيجيات
المحفزة للتشعب العصبي بالمواد
كاألدكات المعتادة من قرطاسيات كمواد
تعليمية معينة ،أما المجموعة التجريبية
الحاسوبية فدرست بنفس استراتيجيات
المجموعة السابقة مع االستعانة
بالحواسيب اللوحية ،بينما المجموعة
الضابطة فدرست بالطريقة المعتادة
كبنفس عدد الحصص.



تم التطبيق البعدم ألداتي الدراسة بعد
االنتهاء من التجربة على مجموعات
الدراسة ،كمن ثم تصحيح أكراؽ
االختبارين من قبل الباحثاف كمعالجتها
إحصائيا.

نتائج الدراسة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخراج المتوسطات
الحسابية كاالنحرافات المعيارية الختبار التفكير
االبتكارم ككل كلمهاراته الفرعية بشكل خاص
كالمتمثلة في الطالقة كالمركنة كاألصالة بين
مجموعات الدراسة المختلفة ،جدكؿ 2يوضح ذلك:
جدول2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج أداء الطمبة في مهارات
االختبار التفكير االبتكاري البعدي
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يوضح جدكؿ 2تفاكت في متوسطات أداء الطلبة في
اختبار التفكير االبتكارم سواء على مستول مهاراته
(الطالقة كالمركنة كاألصالة) ككذلك على
مستول االختبار ككل؛ كما يتضح كجود ارتفاع
في قيم االنحراؼ المعيارم لهذق المتوسطات،
كهذق سمة شائعة في نتائج اختبارات التفكير
االبتكارم في عدد من الدراسات (أبو الحمائل 2102،؛
أحمد ،البسيوني ،كسالم2101 ،؛ خضر،)2100 ،
كلمعرفة كجود الفركؽ الدالة إحصائيا في األداء
بين مجموعات الدراسة كالستبعاد أثر الفركؽ
الدالة إحصائيا كالتي ظهرت في األداء القبلي
لمجموعات الدراسة ،كعند حساب قيم كيلكس
المبدا التي أشارت إلى كجود فركؽ دالة إحصائيا
في متغيرم الطريقة كالنوع كالتفاعل بينهما كالتي
بلغت ( )1029( ،)1020( ،)1022على التوالي ،كبمستول
داللة لها في جميع الحاالت ()10110؛ لذا فقد تم
استخداـ تحليل التباين المتعدد المرافق
) ،(MANCOVAكذلك من خالؿ جدكؿ  2الذم

المجموعات الخاضعة للدراسة فظهرت فركؽ دالة
إحصائيا في أداء الطلبة في مهارات التفكير
االبتكارم تبعا لمتغير الطريقة في المهارات الثالث
الطالقة كالمركنة كاألصالة ،كأيضا كجود فركؽ
دالة في مهارتي الطالقة كالمركنة تبعا لمتغير
النوع .أما بالنسبة للتفاعل بين الطريقة كالنوع
فظهرت فركؽ دالة إحصائيا في مهارتي الطالقة
كاألصالة فقط ،كبالنظر إلى حجم األثر فنجد أف
أثر المعالجة باالستراتيجيات المحفزة للتشعب
العصبي على مهارتي الطالقة كالمركنة كاف
كبيرا ( )1002 ≥ η2كمتوسطا لمهارة المركنة
كاالختبار الكلي ( ،)1002 ≤ η2 1012أما حجم األثر
على الذكور كانإناث فقد كاف صغيرا على مهارة
الطالقة كمتوسطا على مهارة المركنة .كيوضح
جدكؿ  2أدناق المقارنات البعدية في أداء الطلبة في
مجموعات الدراسة المختلفة التجريبيتين
كالضابطة بطريقة .LSD

يوضح أداء مجموعات الدراسة المختلفة.
يشير جدكؿ  2إلى كجود فركؽ ذات داللة إحصائية
في اختبار التفكير االبتكارم البعدم ككل بين
مجموعات الدراسة التجريبية كالضابطة تبعا
لمتغير الطريقة ،فقد بلغت قيمة (ت) المحسوبة
( )02002كبداللة قدرها ( ،)10110كقد بدا ذلك
كاضحا عند النظر إلى المتوسطات الحسابية
للمجموعات المختلفة) ،بينما لم يكشف الجدكؿ
عن كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بين الذكور
كانإناث ممن طبقت عليهم الدراسة فقد كانت
قيمة (ؼ) المحسوبة ( )1022ككاف مستول داللتها
( )1022كهو أكبر من مستول الداللة ( ،)1012كما
يوضح الجدكؿ نفسه كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية في أداء الطلبة في اختبار التفكير
االبتكارم تعزل لمتغير التفاعل بين الطريقة
كالنوع ،أما بالنسبة للمهارات التي يقيسها اختبار
التفكير االبتكارم فنجد تفاكتا في الفركؽ بين
جدول3

نتائج تحميل التباين المتعدد المرافق الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى اختبار التفكير االبتكاري البعدي
مصدر التباين

الطريقة

النوع

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات
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فاعلية االستراتيجيات المحفزة للتشعب العصبي على التفكيرين االبتكارم كالناقد
خديجة بنت أحمد البلوشي كسليماف بن محمد البلوشي
جدول4

المقارنات في أداء مجموعات الدراسة في مهارات التفكير االبتكاري في االختبار البعدي تبعا لمتغير الطريقة بطريقة LSD
المستويات المعرفية

المجموعة ()6

المجموعة ()7

اختالف المتوسطات ()7-6

الخطأ المعياري

الطالقة

التجريبية ذهنيا

التجريبية حاسوبيا

5,7:

;=7,

5,>8

التجريبية حاسوبيا

الضابطة

6>,=9

;=7,
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التجريبية حاسوبيا

6,<6

التجريبية حاسوبيا

الضابطة

6<,;:

المرونة

األصالة

االختبار الكمي

الضابطة

>6>,:

الضابطة

;=7,

مستوى الداللة
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5,;7

>>8,
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الضابطة
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5,55

الضابطة
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التجريبية حاسوبيا
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الضابطة

<<:7,

68,<8

5,55

;;;,6

الضابطة

68,;9

5,55

5,55

كالمركنة كاألصالة بين المجموعتين التجريبيتين
كالمجموعة الضابطة لصالح المجموعتين
التجريبيتين الذهنية كالحاسوبية .كيتضح ذلك
جليا في الشكلين (.)2 ،0

يبين جدكؿ  2الفركؽ بين مجموعات الدراسة في
مهارات التفكير االبتكارم كاالختبار ككل ،فيتضح
كجود فركؽ دالة إحصائية في مهارات الطالقة

شكل 1
التفاعل أداء الطمبة في مهارة الطالقة في اختبار التفكير اإلبتكاري
البعدي

شكل 2

التفاعل في أداء الطمبة في مهارة األصالة في اختبار التفكير اإلبتكاري
البعدي

يظهر شكل  0كشكل  2فركقا كاضحة في أداء
مجموعات الدراسة المختلفة حسب طريقة
المعالجة من جهة كالنوع من جهة أخرل ،حيث
نجد التفاكت الكبير في أداء المجموعات التجريبية
سواء من الذين تم تدريسهم باالستراتيجيات
المحفزة للتشعب العصبي ذهنيا ،أك الذين تم
تدريسهم باالستراتيجيات المحفزة للتشعب العصبي
بالحاسوب كالمجموعة الضابطة ،كأيضا بين أداء
الذكور كأداء انإناث في نفس االختبار؛ حيث نجد
أف شكل  0يبين أف استفادة انإناث من الطريقة
الذهنية في تنمية مهارة الطالقة كانت أكبر من
استفادة الذكور من هذق الطريقة .بينما نجد في
مهارة األصالة أف استفادة الذكور كانت أكبر من
الطريقة الحاسوبية في تنمية أصالة األفكار أكثر
من انإناث .كتتفق نتائج هذق الدراسة مع نتائج
العديد من الدراسات التي استخدمت استراتيجيات
متنوعة لتنمية التفكير االبتكارم كدراسة أحمد
كالبسيوني كسالم ()2101؛ كأبو الحمائل ()2102؛
كسالم ()2112؛ كالشيحيمية ( )2102ككذلك
دراسات أجنبية أخرل (مثلMirko & Josip, 2014 :
;2015; Hayes, 1998
;.)Songkrama, 2015

Iseleyen,

&

Demir

كيمكن إيعاز ارتفاع أداء الطلبة في اختبار التفكير
االبتكارم ككل كفي مهاراته الفرعية إلى طبيعة
االستراتيجيات المحفزة للتشعب العصبي حيث تتيح
هذق االستراتيجيات الفرصة للتعمق في المفاهيم
العلمية كابتكار ركابط غير مباشرة سواء من خالؿ
المفاهيم الموجودة في موضوع الدرس أك من
خالؿ استحضار كربط بين السابق كالحالي .كما
إف النقاش كالتنافس بين المجموعات كالعمل
التعاكني ضمن المجموعة الواحدة كمحاكلة إيجاد
حلوؿ مبتكرة من األسباب التي أدت إلى تفوؽ
المجموعة التجريبية في هذا المتغير بشكل عاـ،
كما ساعدت استراتيجيات الدراسة على زيادة كعي
الطلبة لعمليات التفكير المتعمق أثناء التعلم ،كزيادة
القدرة على التحكم في المادة التي أمامهم نتيجة
قيامهم باستنتاج المعنى الكامن كراء المفاهيم
كاكتشاؼ عالقات كركابط بينها لتوليد العديد من
األفكار الجديدة ،كيبني المتعلم كفق استراتيجيات
الدراسة معارفه بنفسه كفق قدراته كاستعداداته

مراعيا آراء كأفكار أقرانه من أفراد مجموعته
كالمجموعات األخرل .أما بالنسبة لدالالت األثر
نتيجة التفاعل بين الطريقة كالنوع في مهارتي
الطالقة كاألصالة ،فإف تفوؽ انإناث في المجموعة
الذهنية يمكن إيعازها أيضا إضافة إلى ما ذكر
أعالق من مبررات الطريقة كالمعالجة إلى أنه قد
يعود ذلك إلى طبيعة التنشئة االجتماعية كحرص
انإناث على إظهار قدراتهن المختلفة في الدراسة
كمنها القدرة االبتكارية على عكس الذكور الذين
لديهم اهتمامات ال تتوافر في انإناث (القيسي
كالتميمي ،)2100 ،بينما نجد تفوؽ الذكور في
المجموعة الحاسبية نظرا الهتمامات الذكور
الحاسوبية التي تفوؽ اهتمامات انإناث بسبب عوامل
مختلفة منها :التشجيع الذم يتلقوق من الوالدين
كاألقراف لالشتراؾ كممارسة أنشطة الحاسوب
المختلفة ،كما أف انإناث أقل استخداما للحاسوب
من الذكور نتيجة الكم الهائل للبرامج كاأللعاب
انإلكتركنية التي تجذب الذكور فتجعلهم يقضوف
ساعات أماـ شاشات الحاسوب (عبد الحميد)2112 ،
كما تجعلهم أكثر خبرة في التعامل مع
الحواسيب كبرامجها المختلفة كأكثر توظيفا
للمميزات انإلكتركنية الموجودة فيها.
أما لإلجابة على السؤاؿ الثاني كالذم نص على "ما
أثر استخداـ استراتيجيات التدريس المحفزة
للتشعب العصبي في تنمية مهارات التفكير الناقد
لدل طلبة الصف الثامن في مادة العلوـ؟" فقد تم
استخراج المتوسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية للتفكير الناقد ككل كلمهاراته الفرعية
التي تمثلت في معرفة الفرضيات ،كالتفسير
كتقويم المناقشات ،كجدكؿ  2يوضح ذلك.
يبين جدكؿ 2تفاكتا في متوسطات أداء الطلبة في
مجموعات الدراسة في اختبار التفكير الناقد
البعدم؛ كلمعرفة أثر االستراتيجيات المحفزة
للتشعب العصبي على أداء الطلبة في مهارات اختبار
التفكير الناقد المختلفة (معرفة الفرضيات،
كالتفسير ،كتقويم المناقشات) كمعرفة كجود
الفركؽ الدالة إحصائيا في األداء بين مجموعات
الدراسة فقد تم حساب قيم كيلكس المبدا كخطوة
أكلى كالتي أشارت إلى عدـ كجود فركؽ دالة
إحصائيا في متغيرم الطريقة كالنوع كالتفاعل
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فاعلية االسرتاتيجيات احملفزة للتصعب العصيب على التفكريين االبتكاري والناقد
خدجية بنت أمحد البلوشي وسليمان بن حممد البلوشي

بينهما كالتي بلغت ( )1022( ،)1029( ،)1022على
التوالي ،كبمستول داللة لها في جميع الحاالت
()1009( ،)1022( ،)1012على التوالي؛ لذا فقد تم
استخداـ تحليل التباين المتعدد ()MANOVA؛
كذلك من خالؿ جدكؿ .2
جدول5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج أداء الطمبة في مهارات
االختبار التفكير الناقد البعدي

المها ةر
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الضابطة
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الضابطة

المتوسط

االنحراف

68,67
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كجيزة ؛ فالتدرب عليه يحتاج إلى جلسات مستمرة
يتم فيها عرض اآلراء كنقدها كمعرفة أكجه القوة
كالضعف فيها كاحتراـ رأم األكثرية ( & Burris
 ،)Garton, 2007كما قد ترجع هذق النتيجة أيضا
إلى طبيعة االختبار القرائية ،فعدـ تعود الطلبة على
اختبارات قرائية مطولة قد يؤدم إلى تدني أدائهم
فيها فشعورهم بالملل كعدـ قدرتهم على القراءة
أك عدـ استيعابهم للعبارات له دكر في هذق النتيجة،
كتتفق هذق النتيجة مع دراسات عديدة اتخذت
التفكير الناقد كمتغير تابع منها(:البحرية2102 ،؛
الفرعي ،2119 ،الوقفي كركاشدةAkyuza, 2112 ،
;.)Samsaa, 2009; Burris & Garton, 2007
جدول 6

نتائج تحميل التباين المتعدد الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى اختبار التفكير الناقد
البعدي
مصدر
التباين

الطريقة

*القيمة القصول لمهارات االختبار :معرفة الفرضيات ()21؛
التفسير()21؛ تقويم المناقشات ()21؛ االختبار الكلي (.)21

يوضح جدكؿ  2عدـ كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية في أداء الطلبة الختبار التفكير الناقد
ككل كعلى مستول المهارات التي يقيسها االختبار
كالمتمثلة في معرفة الفرضيات كالتفسير كتقويم
المناقشات ،تعزل لمتغير الطريقة ،حيث كاف
مستول الداللة فيها أكبر من مستول الداللة
( )1012مما يشير إلى عدـ كجود فركؽ ذات داللة
في أداء المجموعتين التجريبيتين كالمجموعة
الضابطة ،كيمكن تفسير عدـ ظهور فركؽ ذات دالة
إحصائيا بين متوسطات درجات طلبة المجموعتين
التجريبيتين كالمجموعة الضابطة إلى أف هذق
المهارات تحتاج إلى تكثيف تدريب الطلبة عليها
كلفترة كافية ،كألف االستراتيجيات المحفزة
للتشعب العصبي ركزت على عدة مهارات في نفس
الوقت ،فلم يتاح للتفكير الناقد فرصة مكثفة من
التدريب ،السيما كأف التفكير الناقد يتطلب تعويد
الطالب على بيئة ديمقراطية تتقبل ثقافة اختالؼ
اآلراء كتباينها كهذا األمر ال يتحقق في فترة

االختبار/
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* كل قيم ف غير دالة إحصائيا عند مستوى 5,5:
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التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإف
الباحثين يوصياف بمجموعة من التوصيات،
منها:
 .0تشجيع معلمي العلوـ على استخداـ
االستراتيجيات المحفزة للتشعب العصبي
في تدريس العلوـ إلى جانب عقد الدكرات
كالورش التدريبية لمعلمي كمشرفي مادة
استخداـ
على
لتدريبيهم
العلوـ
االستراتيجيات المحفزة للتشعب العصبي
في حصص العلوـ.
 .2تدريب الطلبة على استغالؿ الطاقات الكامنة
في الدماغ من خالؿ تحفيز التشعب
العصبي في تعلمهم.
 .2بناء بعض األنشطة في منهج العلوـ بما
يتوافق مع أسئلة االستراتيجيات المحفزة
للتشعب العصبي في الكتاب المدرسي إلى
جانب تضمين نماذج تدريسية بهذق
االستراتيجيات في دليل المعلم.
 .2تفعيل األنشطة الصفية في تنمية التفكير
االبتكارم كالتفكير الناقد كتكثيف تدريب
الطلبة عليهما.
 .2إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية على
مواد دراسية مختلفة ،كمراحل دراسية
مختلفة ،بانإضافة إلى مستويات تحصيلية
مختلفة (المتأخرين دراسيا ،كالعاديين،
كالمتفوقين) كمتغيرات أخرل مثل
االتجاهات العلمية ،كالدافعية ،كعادات العقل.
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البنائى فى تنمية التفكير االبتكارل لدل
تالميذ الصف السادس االبتدائى ،دراسات
عربية في التربية كعلم النفس  -السعودية،
.022-20 ،)0(22
أمبوسعيدم؛ عبداهلل ،البلوشي؛ سليماف (.)2100
طرائق تدريس العلوـ مفاهيم كتطبيقات
عملية .عماف :دار المسيرة.
البحرية ،نورة سيف ( .)2102أثر استراتيجية
التدريس التبادلي في تنمية التفكير الناقد
كالتحصيل الدراسي لدل طالبات الصف
الحادم عشر في مادة األحياء .رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة السلطاف
قابوس ،سلطنة عماف.
بخوش ،كليد؛ مصمودم ،زين الدين ( .)2102أثر
برنامج حاسوبي لمادة العلوـ الفيزيائية في
تحسين مهارات التفكير العلمي لتالميذ السنة
الثانية ثانوم ،مجلة كلية التربية-222 ،)020( ،
.292
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ككاليك لعادات العقل في تنمية التفكير
التحليلي كالميوؿ العلمية لدل تالميذ الصف
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المتوسط
األكؿ
السعودية .مجلة التربية العلمية– 22 ،)02(2 ،
.022
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مهارات التفكير انإبتكارم لدل الطلبة
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فاعلية االسرتاتيجيات احملفزة للتصعب العصيب على التفكريين االبتكاري والناقد
خدجية بنت أمحد البلوشي وسليمان بن حممد البلوشي

المعلمين في األقساـ العلمية فكلية التربية
كالعلوـ التطبيقية ،المجلة العربية لتطوير
التفوؽ.22 – 22،)2( 2
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الحناف ،طاهر محمود ( .)2102كحدة مقترحة
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العلوـ لدل طلبة الصف الثالث األساسي.
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،
جامعة السلطاف قابوس .سلطنة عماف.
شواهين ،خير ( .)2112تنمية مهارات التفكير في
تعلم العلوـ .عماف :دار المسيرة.
صوافطة ،كليد عبدالكريم ( .)2101أثر تدريس
األحياء بمساعدة الحاسوب ) (CAIفي تحصيل
طالب العلوـ بكلية المعلمين بتبوؾ
كاتجاهاتهم نحو استخداـ الحاسوب ،مجلة
جامعة دمشق للعلوـ التربوية– 222 ،)02 ( 22 ،
.222
عبد الحميد ،إبراهيم شوقي ( .)2112االتجاق نحو
الحاسب اآللي .دراسة مقارنة حسب الجنس
كمتغيرات أخرل ،مجلة العلوـ االجتماعية
جامعة الكويت.202-292 ،)2(21 ،
عبدالسالـ ،فاركؽ سليماف ،كسليماف ،ممدكح
( .)0292اختبار التفكير الناقد ،جامعة أـ
القرل ،كلية التربية ،مركز البحوث
انإنسانية.
عبدالعظيم ،ريم أحمد ( .)2112فاعلية برنامج
قائم على استراتيجيات التفكير المتشعب
في تنمية مهارات الكتابة انإبتكارية
كبعض عادات العقل لدل تالميذ المرحلة
انإعدادية .مجلة القراءة كالمعرفة– 22 ،22 ،
.002
عبدالملك ،لوريس إميل ( .)2102تنمية مهارات
توليد المعلومات كتقييمها كانإنجاز
المعرفي في البيولوجي لدل طالب
المرحلة الثانوية باستخداـ استراتيجيات
تدريس مشجعة للتشعب العصبي .مجلة
التربية العلمية.229 – 212 ،)2(02 ،

عبيدات ،ذكقاف؛ أبو السميد ،سهيلة ( .)2102الدماغ
كالتعلم كالتفكير ،عماف :مركز ديبونو
لتعليم التفكير.
العتوـ ،عدناف يوسف ( .)2112علم النفس المعرفي
النظرية كالتطبيق ،عماف :دار المسيرة.
العتوـ ،عدناف يوسف؛ الجراح ،عبد الناصر ذياب؛
بشارة ،موفق ( .)2112تنمية مهارات التفكير
نماذج نظرية كتطبيقات عملية .عماف :دار
المسيرة .
علي ،كائل عبد اهلل محمد ( .)2112فاعلية
استخداـ استراتيجيات التفكير المتشعب
في رفع مستول التحصيل في الرياضيات
كتنمية بعض عادات العقل لدل تالميذ
الصف الرابع االبتدائي .دراسات في المناهج
كطرؽ التدريس.002 – 022،22 ،
عمراف ،تغريد ( .)2112مسيرة التدريس عبر مائة
عاـ من التحديات كالتغيرات .نموذج مقترح
لتفعيل دكر التدريس في الحياة المعاصرة،
القاهرة :زهراء الشرؽ.
العواملة ،عصاـ الجدكع؛ حمدم ،نزيه؛ ك السركر،
ناديا هايل ( .)2102أثر برنامج النظاـ الذكي
لمعالجة المعرفة " "RISKفي تنمية مهارات
التفكير انإبداعي كالناقد لدل طلبة المرحلة
األساسية العليا في األردف .دراسات العلوـ
التربوية.222 -222 022 ،
الفرعي ،خالد ( .)2119أثر تدريس العلوـ باستخداـ
أنشطة قائمة على برنامج كورت في التفكير
الناقد كالتحصيل الدراسي لدل طالب الصف
العاشر األساسي ،رسالة ماجستير غير
منشورة .جامعة السلطاف قابوس ،سلطنة
عماف.
الفشتكي ،هاشم العبداهلل؛ فواز ،إبراهيم جمعة
( .)2102اثر التعلم القائم على استخداـ
الحاسوب في تحصيل طالب قسم العلوـ في
كلية التربية بجامعة اليرموؾ .مجلة جامعة
دمشق للعلوـ التربوية.202 - 222 ،)2( 29 ،
فورا  ،ناهد صبحي ،الطهراكم ،جميل حسن (.)2112
مهارات النقد كالتحليل كالتفكير المستقل في

امتحانات علم النفس التربوم بجامعتي
األقصى انإسالمية (دراسة تحليل مضموف).
دراسة مقدمة في المؤتمر العلمي الرابع.
غزة.
القيسي ،عبد الغفار؛ التميمي ،ندل ( .)2100التفكير
االبتكارم عند الطلبة المتميزين كاالعتياديين
في المرحلة انإعدادية .مجلة العلوـ النفسية،
.22 -22 ،02
كزارة التربية كالبنك الدكلي ( .)2102التعليم في
سلطنة عماف المضي قدما في تحقيق الجودة.
دراسة مشتركة بين كزارة التربية كالتعليم
كالبنك الدكلي .مسقط ،سلطنة عماف.
الوقفي ،عمراف جماؿ ،ك ركاشدة ،إبراهيم فيصل
( .)2112أثر استخداـ اتجاهين لتعليم التفكير
في دريس العلوـ على تنمية التفكير الناقد
لطلبة الصف السابع االساسي .رسالة ماجستير
غير منشورة .جامعة اليرموؾ ،إربد.
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