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Educational Methods and their Relationship to Improving Students' Critical
Thinking Skills from the Viewpoint of Teachers in Public Schools
in the Capital Amman
Oba Talal Abu Hamdeh
Ministry of Education || Jordan
Abstract: The study aimed to reveal educational methods and their relationship to improving students' critical thinking
skills from the viewpoint of teachers in public schools in the capital Amman. The study used the descriptive analytical
method, and the tool was represented in a questionnaire that was applied to a sample of (217) male and female primary /
secondary school teachers in the capital Amman. The results showed that the use of educational aids in public schools in the
capital Amman from the point of view of teachers has obtained mean of (3.99 out of 5) with a high degree, and that the level
of critical thinking skills among students in public schools in the capital Amman has obtained mean of (3.93 out of 5), with a
high degree also, and the results showed that there were statistically significant differences between the averages of the
sample responses to the use of educational methods and their relationship to improving critical thinking skills in public
schools in the capital Amman due to the gender variable in favor of males, and the absence of statistically significant
differences attributable to the variable Pain Scientific qualification and variable of years of experience. The results also
indicated a positive correlation statistically significant between educational means and improving critical thinking skills in
public schools in the capital Amman. The study recommended that Away from the traditional teaching methods that rely on
indoctrination and the use of teaching aids that add fun and entertainment to the educational process
Keywords: Educational Methods, Critical Thinking Skills, Students of Public Schools, Capital Amman.

الوسائل التعليمية وعالقتها بتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة من وجهة نظر
املعلمين باملدارس الحكومية في العاصمة عمان
ُ
أبى طالل أبو حمده
وزارة التربية والتعليم || األردن
 هدفت الدراسة إلى الكشف عن الوسائل التعليمية وعالقتها بتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمين:امللخص
 وتمثلت األداة في استبانة تم تطبيقها على عينة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي.في املدارس الحكومية في العاصمة عمان
ً
 وأظهرت النتائج أن استخدام الوسائل.الثانوية في العاصمة عمان/) معلما ومعلمة من معلمي املدارس األساسية217( مكونة من
) أي بدرجة5  من3.99( التعليمية في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين قد حصل على متوسط حسابي بلغ
 وأن مستوى مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان قد حصل على متوسط حسابي بلغ،مرتفعة
 كما وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات العينة،) أي بدرجة مرتفعة أيضا5  من3.93(
الستخدام الوسائل التعليمية وعالقتها بتحسين مهارات التفكير الناقد في املدارس الحكومية في العاصمة عمان تعزى ملتغير الجنس
ً
 وأشارت النتائج أيضا إلى وجود، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير املؤهل العلمي ومتغير سنوات الخبرة،لصالح الذكور
ً
،عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الوسائل التعليمية وتحسين مهارات التفكير الناقد في املدارس الحكومية في العاصمة عمان
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وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بالبعد عن أساليب التدريس التقليدية التي تعتمد على التلقين وتوظيف الوسائل التعليمية التي تضفي
طابع املتعة والتسلية على العملية التعليمية.
الكلمات املفتاحية :عالقة الوسائل التعليمية ،مهارات التفكير الناقد ،طلبة املدارس الحكومية ،العاصمة عمان.

املقدمة
مع التقدم والتطور التكنولوجي الهائل الذي شهده قطاع التعليم في العصر الحالي ومع التغيرات البيئية
واالقتصادية واالجتماعية والعلمية والثقافية املتسارعة التي أدت الى الكثير من التغيرات الجذرية في الطرق
واالستراتيجيات والخطط التعليمية املتبعة ،حيث أصبح أسلوب التعليم التقليدي الذي يعتمد على استخدام املعلم
ألساليب التلقين والحفظ في نقل املعلومات والخبرات واملهارات للطالب غير قادر على مواكبة جميع هذه التطورات
والتغيرات التكنولوجية والحياتية املتسارعة .لذا دعت الحاجة املاسة إلى تغيير جميع الطرق واالستراتيجيات التقليدية
التي يتبعها املعلم في شرح الحصة الصفية واالنتقال إلى استخدام الوسائل التعليمية الحديثة واملتطورة إلنشاء جيل
جديد يمتاز بالوعي والثقافة والقدرة على مواكبة هذه التغيرات املتسارعة ومواجهة جميع املشاكل والتحديات
واألزمات الجديدة التي أنتجها عصر العوملة.
ً
إذ بدأت جميع الدول واملجتمعات املحلية والعاملية باستخدام عددا من الوسائل والطرق واالستراتيجيات
الحديثة واملتطورة في تقديم الخدمات التعليمية للطالب حيث أثبتت الوسائل التعليمية الحديثة فعاليتها وكفاءتها في
تطوير املنظومة التعليمية واالرتقاء باملستوى الفكري والعلمي والثقافي للطالب وجعلتهم أكرر كفاءة وقدرة على مواكبة
جميع التحديات والتطورات العلمية املتسارعة ،إذ انعكس استخدام املعلم للوسائل التعليمية الحديثة على جودة
التعليم ومستوى الخدمة التعليمية التربوية املقدمة للطالب حيث ساعد استخدام الوسائل التعليمية الحديثة
واملتطورة على االرتقاء باملستوى الثقافي ،والعلمي للطالب ،وتحقي عدد هائل من األهدا املرجوة من العملية
التعليمية التربوية (شطناوي وآخرون.)2014 ،
وتهد الوسائل التعليمية الحديثة إلى زيادة تفاعل الطالب مع املعلم أثناء شرح الحصة الصفية وإكساب
الطالب عدد من املهارات والخبرات واملعلومات الجديدة التي تساهم في بناء شخصية الطالب وتزيد من ثقته بنفسه
وتحسن من مهارات التواصل لديه ،كما تهد الوسائل التعليمية الحديثة إلى إضفاء جو من املرح والحماس على
الحصة الصفية؛ مما يزيد من دافعية الطالب وقدرته على تلقي واستيعاب عدد كبير من املعلومات والبيانات دون
الشعور بالتعب وامللل (الطريفي .)2014 ،في حين يساعد استخدام الوسائل التعليمية الحديثة على زيادة قدرة ومهارة
كل من الطالب واملعلم في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها واستثمارها في تحسين العملية التعليمية وزيادة
جودتها .ومن ناحية أخرى فإن استخدام الوسائل التعليمية الحديثة يساعد في جذب انتباه الطالب عن طري
وتقليل وقت التعلم عن طري استخدام شاشات العرض وتوفير املعلومات والحصص الصفية املحوسبة التي تنمي
أنماط التفكير املختلفة والتفكير الناقد لدى الطالب (عمر.)2015 ،
ويعد التفكير الناقد أحد أهم أنواع التفكير املختلفة التي اهتم جميع القادة واملشرفين بتطويره وتفعيله عند
الطالب حيث يعد التفكير الناقد أحد املهارات التي تساعد الطالب على توسيع مداركهم وزيادة قدراتهم على استغالل
طاقاتهم العقلية والفكرية بأفضل طريقة ممكنة ( .)Beohar, 2019إذ يساعد التفكير الناقد على تقوية عدد من
املهارات الهامة عند الطالب مثل التحليل واالستقصاء وجمع املعلومات والبيانات واستخدام املنط في حل جميع
املسائل واملشكالت التي يتعرض لها الطالب في مسيرته الدراسية .كما ويساعد تفعيل مهارات التفكير الناقد عند
الطالب على ضمان التقدم الفكري واملعرفي لديهم ويجعلهم قادرين على تطوير مهاراتهم وقدراتهم وتفجير طاقاتهم
أبو حمده
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الكامنة في سبيل التعلم واكتساب الخبرات الجديدة ( .)Setambah, et al, 2019ومن هنا تظهر أهمية الدراسة في
الكشف عن الوسائل التعليمية وعالقتها بتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمين باملدارس
الحكومية في العاصمة عمان.
مشكلة البحث
تواجه املدارس تحديات كبيرة في تطوير مهارات الطلبة وتحسين مهاراتهم النقدية والتحليلية ً
(جعجع
ً
ومنصور ،)2016 ،إذ أن النمط التقليدي في التدريس لم يعد فعاال بما يكفي إلكساب الطلبة املفاهيم واألفكار
واملهارات املختلفة ،لذلك ال بد من استخدام األساليب واالستراتيجيات والوسائل التعليمية بأشكالها املتعددة التي
تحق ذلك .ولكن وجد أن هناك ضعف الستخدام وتوظيف الوسائل التعليمية في عملية التدريس مما أضعف من
قدرة الطلبة في فهم واستيعاب املفاهيم التي يدسونها وفي اكتساب املهارات الجديدة ،األمر الذي جعل من مهمة
تطوير مهارات التفكير الناقد لديهم من الصعوبة البالغة.
ومن املعيقات التي تحول دون استخدام الوسائل التعليمية في عملية التدريس :ضعف تضمين املناهج
الدراسية للوسائل التعليمية املناسبة ،ووجود العديد من املعلمين غير املؤهلين بالشكل الكافي الذي يجعلهم قادرين
على استخدام الوسائل التعليمية املختلفة وإعدادها بما يتناسب مع موضوع الدرس ،و منهم من ينقصه روح االبتكار
ً
واإلبداع فيتبع النمط التقليدي في التدريس الذي يعتمد على التلقين بعيدا عن توظيف أية وسائل تعليمية ممتعة
ومشوقة ،كما أن كررة املهام املدرسية التي تقع على عات املعلم تجعله غير قادر على إيجاد الوقت الكافي لتحضير
الدروس بواسطة الوسائل التعليمية ،باإلضافة إلى ما سب هناك العديد من املدارس التي تفتقر إلى القاعات املجهزة
باملعدات واألجهزة والوسائل التعليمية الالزمة و يعود السبب في ذلك إلى التكلفة املرتفعة لسعر بعض األجهزة التي ال
تستطيع املدرسة شرائها (الحجاج وابو الحاج.)2017 ،
ومن خالل عمل الباحثة كمعلمة الحظت غياب توظيف املعلمين للوسائل التعليمية الحديثة في تدريسهم
ً
اليومي بصورة عامة ،وضعف إدراكهم ألهميتها وفاعلية توظيفها في املواقف الصفية والذي انعكس سلبا عل مهارات
التفكير الناقد واإلبداعي لدى الطلبة ،وأضعف من قدرتهم على تحليل وتفسير واستنتاج الظواهر التي يواجهونها في
املادة التعليمية ،كما قلل من قدرتهم على تحصيل مستويات عليا في التحصيل العلمي الذي يتم قياسه باالختبارات
واالمتحانات ،وقد أوصت دراسة عبده ( )2017بضرورة إعداد ورشات عمل للمعلمين لتوضيح أساليب استخدام
الوسائل التعليمية ومن هنا -تكمن مشكلة البحث من خالل التساؤالت التالية:
أسئلة البحث
بناء على ما سب ؛ يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:
 -1ما مستوى استخدام الوسائل التعليمية في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين؟
 -2ما مستوى مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين؟
 -3هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة في استخدام الوسائل التعليمية وعالقتها بتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس
الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين تعزى للمتغيرات الديمغرافية الجنس واملؤهل العلمي،
وعدد سنوات الخبرة؟
 -4هل توجد عالقة ارتباطية بين استخدام الوسائل التعليمية وتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في
املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين؟
أبو حمده
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أهداف البحث
تهد هذه الدراسة إلى ما يلي:
 .1تقييم واقع استخدام الوسائل التعليمية في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين.
 .2التعر على مستوى مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة
نظر املعلمين.
 .3التعر على ما إذ كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة في استخدام الوسائل التعليمية وعالقتها بتحسين مهارات التفكير الناقد لدى
الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين تعزى للمتغيرات الديمغرافية الجنس
واملؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة.
 .4التعر على ما إذا كان هناك عالقة ارتباطية بين استخدام الوسائل التعليمية وتحسين مهارات التفكير
الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين.
أهمية البحث
تكمن أهمية البحث في النقاط اآلتية:
 يؤمل أن تفيد هذه الدراسة املكتبة العربية بشكل عام واملكتبة األردنية بشكل خاص بإضافة معرفة جديدةفي مجال الوسائل التعليمة وعالقتها بتنمية بالتفكير الناقد.
 يؤمل أن تفيد في تحفيز املعلمين بأهمية استخدام الوسائل التعليمية في الغرفة الصفية. قد تساعد الدراسة الطلبة في تنمية التفكير الناقد من خالل اإلشارة إلى أهم الوسائل التعليمية التي تعزز هذاالتفكير وتنميه.
 من املؤمل أن يستفيد الباحثون وطلبة العلم حول واقع توظيف الوسائل التعليمة وعالقتها بتنمية بالتفكيرالناقد.
حدود البحث:
يقتصر البحث على الحدود اآلتية:
 الحدود املوضوعية :الوسائل التعليمية وعالقتها بتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة
 الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على املعلمين في املدارس الحكومية في العاصمة عمان.
 الحدود املكانية :املدارس الحكومية في العاصمة عمان
 حدود زمنية :اقتصرت هذه الدراسة على الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي .2020 -2019
مصطلحات البحث
املهارات :وهي القدرة على القيام بأداء جيد بشكل سهل ودقي ملجموعة من الخطوات واإلجراءات والعمليات
ً
ً
القائمة على الفهم ملا يكتسبه ويتعلمه الفرد عقليا وحركيا (أبو شعبان.)63 :2010 ،
الوسائل التعليمية :مجموعة من األدوات مثل كتاب أو صورة أو خريطة أو األجهزة مثل قرص  DVDأو
كمبيوتر التي يستخدمها املعلم لتحسين أو تنشيط التدريس السمعي البصري وتنمية مهارات الطلبة الحسية
والتفاعلية (.)Alhadi, 2018: 19
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التفكير الناقد :يعر التفكير الناقد بأنه تفكير مركب مرتبط بعدد غير محدود من السلوكيات في عدد غير
محدود من املواقف أو املوضوعات وله ارتباط بمفاهيم أخرى كاملنط وحل املشكلة والتعلم ونظرية املعرفة Kong et
).)al, 2014:18
ً
الطلبة :ويعرفون إجرائيا بأنهم الطلبة املنتظمين بالدراسة في املدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية
والتعليم األردنية للمرحلة األساسية والثانوية وتشمل مدارس الذكور واإلناث.
ً
املعلمين :ويعرفون إجرائيا بأنهم املعلمين امللتزمين بممارسة مهنة التدريس في املدارس الحكومية التابعة
لوزارة التربية والتعليم األردنية للمرحلتين األساسية والثانوية في مدارس الذكور واإلناث.

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة
ا
أول -اإلطار النظري:
الوسائل التعليمية
عر بني عبدة ( )2017الوسائل التعليمية على إنها جميع الوسائل واالستراتيجيات واألدوات التعليمية التي
يستخدمها املعلم في العملية التعليمية مثل الوسائل التكنولوجية السمعية والبصرية والحركية واألنشطة الصفية
التفاعلية والتي من شأنها زيادة كفاءة وسالسة العملية التعليمية وتحقي أهدافها االستراتيجية وتحسين املستوى
العلمي والثقافي للطالب.
أهمية الوسائل التعليمية:
ويعد استخدام الوسائل التعليمية الحديثة واملتطورة في شرح املادة التعليمية بمثابة حجر األساس الذي
ترتكز عليه العملية التعليمية في العصر الحديث حيث ساعد استخدام هذه الوسائل على تطوير العملية التعليمية
وزيادة جودتها .إذ ساهم استخدام الوسائل التعليمية في تقليل الوقت والجهد الذي يبذله كل من الطالب واملعلم
على حد سواء عند شرح املادة التعليمية بالطرق التقليدية حيث قلل استخدام الوسائل التعليمية الحديثة من امللل
والنمطية التي كان يعاني منها الطالب عند تلقي املعلومة بالطرق التقليدية كما ساعدت الوسائل التعليمية الحديثة
على إثارة انتباه الطالب وزيادة تركيزه وقدرته على التفاعل مع املادة التعليمية املقدمة له .في حين ساهمت الوسائل
التعليمية في إبراز الفروق الفردية بين الطالب وساعدت املعلم على اكتشا نقاط القوة والضعف لديهم ( Mathew
.)& Alidmat, 2013
أنواع الوسائل التعليمية
وتصنف أنواع الوسائل التعليمية تبعا للخبرات واألهدا
األهمية منها (ليلى:)2016 ،

التي تحققها إلى عدد من األنواع البالغة في

 الوسائل التعليمية البصرية :ويقصد بها استخدام املعلم للوسائل التعليمية التي تعتمد على حاسة البصر في
نقل املعلومة للطالب وشرح الحصة الصفية مثل استخدام املعلم الصور والخرائط والرسوم والرموز
التصويرية التي تساعد على إضفاء جو من املتعة والحماس في الغرفة الصفية.
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 الوسائل التعليمية السمعية :ويقصد بها استخدام املعلم للساليب التعليمية التي تعتمد على حاسة السمع
وتعد الوسائل السمعية من اهم الوسائل التعليمية التي تستخدم في عملية التعليم الحديث مثل استخدام
املعلم للتسجيالت الصوتية واألسطوانات واملذياع في شرح الحصة الصفية.
 الوسائل التعليمية السمعية البصرية :حيث تعد هذه الوسيلة من الوسائل التعليمية الحديثة والتي يقصد
بها استخدام املعلم لكل من الوسائل السمعية والبصرية مثل استخدام التلفاز والفيديوهات التعليمية
والصور املتحركة في شرح الحصة الصفية.
مهارات التفكير الناقد
يعر كل من العكول والسعودي ( )2016مهارات التفكير الناقد على أنها عملية من العمليات العقلية والتي
يستخدمها الفرد إلنتاج األفكار اإلبداعية وحل املسائل واملشكالت الصعبة أو املعقدة التي تواجه أو اتخاذ القرارات
املصيرية عن طري عدد من االستراتيجيات والعمليات مثل التخطيط وجمع املعلومات والبيانات للوصول إلى حل أو
قرار معين.
أهمية التفكير الناقد
ويعد التفكير الناقد أحد املهارات البالغة في األهمية في تطوير وتكوين شخصية الطالب وتجعلهم قادرين على
مواجهة وحل جميع املشكالت املستعصية التي قد تواجههم على الصعيدين الشخص ي واملنهي حيث يساهم التفكير
الناقد في زيادة قدرة الطالب على استخدام التفكير املنطقي لتحليل جميع األفكار واآلراء والخيارات املطروحة واختيار
انسبها وأكررها مثالية (عرعار .)2017 ،إذ يعمل التفكير الناقد على حث الطالب على البحث عن األسباب والعوامل
التي أدت إلى حدوث املشكلة لضمان اختيار الحل األنسب كما يساعد التفكير الناقد الطالب على تفادي الوقوع في
نفس األخطاء مرتين ويزيد من قدرتهم على التواصل باقي األفراد في املجتمع والطالب واملعلمين في إطار البيئة املدرسية
ويحسن من مهارات التواصل الفعال والتعاون لديهم مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات السليمة والوصول إلى الحلول
املثالية واملناسبة (.)Cottrell, 2017
أهم مهارات التفكير الناقد
وحتى يتم توظيف مهارات التفكير الناقد واالستفادة منها يجب أن تتوافر لدى الطالب عدد من املهارات
الهامة والخاصة بالتفكير الناقد مثل:
 التفسير :وهي القدرة على النظر إلى ما وراء املشكلة ومحاولة معرفة جميع أسبابها والتنبؤ بنتائجها وكافة
تأثيراتها السلبية مما يساعد الطالب على اختيار وتطبي أفضل الحلول املتاحة لحل هذه املشكلة بطريقة
سليمة وفعالة (األسمر.)2016 ،
 االستنتاج :وهي قدرة الطالب على إيجاد عدد من الحلول املناسبة والقادرة على حل املشكلة أو األزمة بكفاءة
عالية الختبارها ودراسة أثارها ونتائجها املتوقعة وفعاليتها في حل املشكلة وقدرتها على إعطاء النتائج اإليجابية
املتوقعة (املالكية.)2017 ،
 االستدالل :إذ تعتبر هذه املهارة احدى اهم مهارات التفكير الناقد ويقصد بها قدرة الطالب على جمع كافة
املعلومات والبيانات واآلراء من املصادر املختلفة وتحليها والربط بينها بهد الوصول إلى حل فعال للمشكلة أو
األزمة التي يواجها الطالب (األسمر.)2016 ،
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 التقويم :وهي قدرة الطالب على اختيار أفضل الحلول املناسبة من الحلول املطروحة واختيار انسب الطرق
وأكررها فعالية لتنفيذها بأفضل طريقة ممكنة ومتابعة تطبيقها ومراقبة نتائجها وفعاليتها في حل املشكلة
التي يواجها الطالب (األسمر.)2016 ،
ا
ثانيا -الدراسات السابقة
أ -دراسات سابقة باللغة العربية:
أجرى الجنابي ( )2011دراسة هدفت إلى التعر على أثر برنامج الهندسة النفسية في بعض مهارات التفكير
الناقد لدى طلبة املرحلة اإلعدادية ،أجريت الدراسة في العراق ،وقد تم استخدام املنهج التجريبي ،وتكونت عينة
ً
ً
الدراسة من ( )20طالبا من الفرع العلمي ،و( )20طالبا من الفرع األدبي ،و( )20طالبة من الفرع العلمي ،و( )20طالبة
من الفرع األدبي ،حيث تم توزيعهم على مجموعات :املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبية بواقع ( )10طالب لكل
مجموعة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثر لبرنامج الهندسة النفسية على تحسين وتنمية مهارات التفكير الناقد
لدى الطلبة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية التي طب عليها برنامج
ً
الهندسة النفسية مقارنة باملجموعة الضابطة التي لم يطب عليها البرنامج ،واظهرت النتائج أيضا أن توظيف برنامج
الهندسة النفسية في التدريس قد أضفى املتعة والتشوي وزاد من قدرة الطلبة على ربط أفكار ومفاهيم الدرس مما
أدى إلى تطوير مهارات التفكير الناقد لديهم.
وأجرى األسمري ( )2014دراسة هدفت إلى التعر على مستوى مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة
املوهوبين باملرحلة الثانوية ،أجريت الدراسة في السعودية ،وقد تم استخدام اختبار واطسون -جليسر للتفكير الناقد،
وتكونت عينة الدراسة من ( )106طالبا وطالبة من الطلبة املوهوبين ،وأظهرت النتائج أن نسبة امتالك أفراد عينة
الدراسة ملهارات التفكير الناقد قد بلغت ( ،)%60وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة كل من
مهارة االستنباط واالستنتاج لدى الطلبة املوهوبين باملرحلة الثانوية لصالح اإلناث ،وفي كل من مهارة التقويم
والتفسير لصالح الذكور ،وعدم وجود فروق ذات إحصائية في درجة مهارات التفكير الناقد ككل لدى الطلبة
املوهوبين باملرحلة الثانوية تعزى لكل من متغير الجنس ،والصف.
كما أجرى الهويمل ( )2016دراسة هدفت إلى التعر على مدى امتالك معلمي الصفو الثالث األولى
لكفايات استخدام الوسائل التعليمية في لواء األغوار الجنوبية ،أجريت الدراسة في األردن ،واستخدمت املنهج
الوصفي التحليلي ،وتمثلت أداة الدراسة باستبانة ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )154معلما ومعلمة من معلمي
الصفو الثالث األولى في لواء األغوار الجنوبية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام معلمين الصفو الثالث
األولى في لواء األغوار الجنوبية للوسائل التعليمية قد جاءت بدرجة متوسطة ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في مدى امتالك معلمي الصفو الثالث األولى في لواء األغوار الجنوبية تعزى لكل من متغير الخبرة
واملؤهل العلمي.
وأجرى يونس ( )2017دراسة هدفت إلى التعر على واقع استخدام الوسائل التعليمية باملدارس الثانوية
العربية في تشاد كما يدركها املعلمون ،أجريت الدراسة في تشاد واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت األداة
ً
في استبانة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )110معلما ومعلمة من معلمي الدائرة األولى والثانية في العاصمة أنجمينا
حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع استخدام املدارس الثانوية العربية في
عاصمة أنجمينا للوسائل التعليمية جاء بدرجة منخفضة ،كما أظهرت النتائج أن هناك العديد من املعوقات
واملشكالت التي تحول دون توفر الوسائل التعليمية في املدارس الثانوية العربية ،وأوصت الدراسة بأهمية إعداد
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الدورات التدريبية املكثفة التي تركز على استخدام وتوظيف الوسائل التعليمية في املدارس الثانوية العربية في
عاصمة أنجمينا.
ب -دراسات سابقة باإلنجليزية:
أجرى موبوجا ( )Mbugua, 2011دراسة هدفت إلى التعر على مدى كفاية ومالءمة الوسائل التعليمية
والتعلم كعنصر مساعد لرفع مستويات التحصيل في مادة الرياضيات في كينيا ،واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي،
ً
وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )661طالبا و ( )71معلم رياضيات .وتوصلت
نتائج الدراسة إلى أن املدارس الثانوية في كينيا تعاني من ضعف املصادر التعليمية ملادة الرياضيات .كما أظهرت
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية ومالءمة الوسائل التعليمية والتعلم كعنصر مساعد لرفع
مستويات التحصيل في مادة الرياضيات في كينيا تعزى ملتغير الجنس لصالح املعلمات اإلناث .وأوصت الدراسة
بضرورة اتخاذ التدابير الالزمة لتوفير موارد تعليمية ملادة الرياضيات ذات جودة عالية.
كما أجرى نولد ( )Nold, 2017دراسة هدفت إلى التعر على دور استخدام مهارات التفكير الناقد في
التدريس في زيادة نجاح الطالب .أجريت الدراسة في الواليات املتحدة األمريكية .واستخدمت املنهج الوصفي ،وقد تم
استخدام استبيان االستراتيجيات املحفزة للتعلم كأداة لدراسة لتقييم التغير في ( )15بنية تعليمية .تكونت عينة
الدراسة من ( )316طالبا قد التحقوا بثالثة مقررات دراسية في تخصص إدارة األعمال .وتوصلت نتائج الدراسة إلى
أن االستراتيجيات املحفزة للتعلم حسنت من إدراك الطلبة وساهمت بشكل فعال في زيادة مهارات التفكير الناقد
لديهم ،مما أسهم في زيادة احتمال نجاحهم.
وقام عموش ( )Amoush ,2016بدراسة هدفت إلى التعر على اثر استخدام استراتيجيات العصف
الذهني والخرائط املفاهيمية في تحسين مهارات الكتابة والتفكير الناقد لدى طلبة تخصص اللغة اإلنجليزية في جامعة
البلقاء التطبيقية في األردن ،أجريت الدراسة في األردن ،واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،وقد تم تصميم
أداتين للدراسة وهما :اختبار الكتابة القبلي والبعدي ،واختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد ،تكونت عينة الدراسة من
( )44طالبأ وطالبة من طالب تخصص اللغة اإلنجليزية في جامعة البلقاء التطبيقية ،وتم توزيعهم على مجموعتين
ً
ً
بطريقة عشوائية ،املجموعة التجريبية بواقع ( )25طالبا ،واملجموعة الضابطة بواقع ( )19طالبا ،وأظهرت نتائج
ً
الدراسة أن هناك فروق دالة إحصائيا في متوسطات نتائج اختبار مهارات التفكير الناقد لصالح املجموعة التجريبية
التي تم تدريسها باستخدام استراتيجيات العصف الذهني والخرائط املفاهيمية مقارنة باملجموعة الضابطة التي تم
تدريسها بالطريقة التقليدية.
وأجرى عثمان وآخرون ( (Osman, et al., 2018دراسة هدفت إلى التعر على تعزيز مهارات حل املشكالت
الرياضية لدى الطالب من خالل تقنية تصور نماذج بار ( .)Barأجريت الدراسة في الواليات املتحدة األمريكية.
واستخدمت املنهج التجريبي ،وقد تم استخدام أداتين في الدراسة هما االمتحان القبلي والبعدي واملقابالت شبه
ً
املنظمة .وتكونت عينة الدراسة من 32طالبا في سنتهم الجامعية الثالثة .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن توظيف
استراتيجية شريط نموذج تقنية التصور يعد مفيدا ملساعدة الطالب على تطوير مهارات حل املسائل الحسابية.
التعليق على الدراسات السابقة:
يتضح مما سب أن هناك مجموعة من الدراسات التي تناولت موضوع الوسائل التعليمية ،ودراسات أخرى
تناولت مفهوم مهارات التفكير الناقد ،كما تنوعت أدواتها ومجتمعاتها ،وتعددت املتغيرات التي تناولتها والعينات
وأساليب جمع البيانات ،والتي ساهمت في توسيع آفاق الباحثة في اختيار أداتها ومنهجها.
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وقد تشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث الهد كدراسة يونس ( )2017والتي
هدفت إلى التعر على واقع استخدام الوسائل التعليمية باملدارس الثانوية العربية في تشاد ،كما اتفقت الدراسة
الحالية مع كل من دراسة يونس ( ،)2017ودراسة الهويمل ( ،)2016ودراسة موبوجا ) )Mbugua, 2011من حيث
استخدام االستبانة كأداة للدراسة.
بينما اختلفت الدراسة الحالية من حيث املنهجية مع دراسة عموش ( )Amoush ,2016التي استخدمت
املنهج شبه التجريبي ،ودراسة عثمان وآخرون ( (Osman, et al., 2018التي استخدمت املنهج التجريبي ،أما الدراسة
الحالية فقد استخدمت املنهج الوصفي االرتباطي ،كما اختلفت الدراسة الحالية من حيث اختيار العينة مع دراسة
نولد ( )Nold, 2017التي تمثلت بطلبة املدارس ،أما الدراسة الحالية فقد تمثلت عينتها بمعلمي ومعلمات املدارس
الحكومية.
واستفادت الباحثة من دراسة الهويمل ( ،)2016ودراسة األسمري ( )2014في تطوير أداة الدراسة
(االستبانة) ،وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناولها ملوضوع الوسائل التعليمية وعالقتها بتحسين
مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان وهو ما لم تتناوله أي من الدراسات
السابقة– في حدود علم الباحثة – في الجمع بين هاذين املتغيرين.

 -3منهجية البحث وإجراءاته
منهجية البحث:
تقوم هذه الدراسة على املنهج الوصفي االرتباطي ،باعتباره أحد الطرق العلمية لجمع املعلومات بهد
تحليل البيانات األولية وتغطية الجانب النظري من خالل االستفادة من الكتب والرسائل والدوريات العلمية في
املوضوع ،أما الجانب امليداني فتم من خالل توزيع استبانة على مجتمع الدراسة.
مجتمع البحث
يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي املدارس الحكومية للمرحلتين األساسية والثانوية؛ للجنسين ،في
ً
ً
محافظة العاصمة والبالغ عددهم ( )21056معلما ومعلمة وفقا إلحصائيات وزارة التربية والتعليم .2018 -2017
عينة البحث
تم اختيار كل من لواء قصبة عمان ولواء الجامعة بالطريقة القصدية ومن ثم تم اختيار العينة من املدارس
ً
الحكومية التابعة لهما بالطريقة العشوائية إذ تكونت عينة الدراسة من ( )217معلما ومعلمة.
وتم توزيع االستبانة على وحدة املعاينة ،إذ تم توزيع ( )241استبانة ،تم استرجاع ( )228استبانة منها ،كما
ً
تم استبعاد ( )11استبانات لعدم صالحيتهم للتحليل ،لتتكون عينة الدراسة من ( )217معلما ومعلمة من معلمي
املدارس في العاصمة عمان ،أي بنسبة ( )%90.0من إجمالي االستبانات املوزعة والجداول تبين وصف عينة الدراسة
إذ تم استخدام اإلحصاء الوصفي الستخراج التكرارات والنسبة املئوية لوصف عينة الدراسة:
جدول ( )1وصف املتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة البحث
املتغير
الجنس
أبو حمده

الفئة

التكرار

النسبة املئوية

ذكر

111

%51.2

أنثى

106

%48.8
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املتغير
املؤهل العلمي

الفئة

التكرار

النسبة املئوية

بكالوريوس

156

%71.9

دراسات عليا

61

%28.1

 5سنوات فما دون

125

%57.6

92

%42.4

سنوات الخبرة
أكثر من  5سنوات
يتضح من الجدول ( )1أن نسبة الذكور بلغت من عينة الدراسة ( )%51.2في حين بلغت نسبة اإلناث من
عينة الدراسة ( ،)% 48.8وأن نسبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس ( ،)%71.9في حين بلغت نسبة الذين
يحملون شهادة الدراسات العليا ( ،)%28.1وأن نسبة من سنوات خبرتهم ( 5سنوات فما دون) بلغت ( ،)% 57.6في
حين بلغت نسبة من سنوات خبرتهم (أكرر من  5سنوات) من عينة الدراسة (.)%42.4
أدوات البحث وطرق جمع البيانات
لتحقي الغرض من الدراسة الحالية والهادفة إلى معرفة درجة استخدام الوسائل التعليمية وعالقتها
بتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمين باملدارس الحكومية في العاصمة عمان قامت
الباحثة بتطوير استبانة مكونة من جزأين :الجزء األول يتعل باملتغيرات الديمغرافية للعينة ،ممثلة في (الجنس،
املؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة) ،أما الجزء الثاني من االستبانة فيتكون من محورين على النحو االتي:
املحور األول :الوسائل التعليمية وتكونت من ( )15فقرة.
املحور الثاني :التفكير الناقد وتكونت من ( )15فقرة.
صدق أداة البحث
الصدق الظاهري:
تم التحق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة وهي االستبانة ،وذلك من خالل عرضها على ( )8من
املحكمين واملتخصصين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية واملتخصصين في مجال التربية .على
االستبانة بصورتها األولية والتي تكونت من ( )32فقرة.
بعد األخذ بآراء وتعليقات املحكمين حيث أضيفت وحذفت بعض الفقرات وعدل البعض اآلخر ،وبذلك
خرجت في صورتها النهائية من ( )30فقرة.
 -2ثبات أداة البحث:
من أجل التأكد من أن االستبانة تقيس العوامل املراد قياسها ،والتثبت من صدقها ،قامت الباحثة بإجراء
اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات املقياس ،كما تم استخدام طريقة إعادة االختبار ( )Test- Retestتم تطبي
ً
املقياس على عينة قوامها ( )35معلما ومعلمة من خارج عينة الدراسة حيث تم تقييم تماسك املقياس بحساب
معامل كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaوذلك ألن اختبار كرونباخ ألفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى
أخرى ،وهو يشير إلى قوة االرتباط والتماسك بين فقرات املقياس ،إضافة للثبات.
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الرقم
1

الجدول ( )2معامل ثبات التساق الداخلي ألبعاد الستبانة (كرونباخ ألفا)
الثبات بطريق اإلعادة
عدد الفقرات
املجال
0.784
15
الوسائل التعليمية

قيمة ( )αألفا
0.630

0.727
0.841
15
التفكير الناقد
2
وتدل معامالت الثبات كما هي مبينة في الجدول ( )2بتميز األداة بمعامل ثبات مرتفع وقدرة األداة بصورة
عامة على تحقي أغراض الدراسة .إذ يتضح من الجدول أن أعلى معامل ثبات ألبعاد االستبانة بلغ ( )0.727فيما
يالحظ أن أدني قيمة للثبات كانت ( ،)0.630وهو ما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج التي ستسفر عنها تطبي االستبانة
حيث تعتبر قيم معامل الثبات ( )Alpha > 0.60مناسبة من أجل تطبي االستبانة على الدراسة (مراد وسليمان،
 .)2002وبعد التأكد من صدق األداة وثباتها أصبحت بصورتها النهائية مكونة من ( )30فقرة.
الوزن النسبي واملعالجات اإلحصائية
وقد تم إعطاء كل عبارة من العبارات الخاصة بكل فقرة من أبعاد الدراسة من االستبانة درجات لتتم
ً
ً
ً
ً
ً
معالجتها إحصائيا على النحو اآلتي :دائما ( )5درجات ،غالبا ( )4درجات ،أحيانا ( )3درجات ،نادرا ( )2درجتان،
ً
مطلقا( )1درجة واحدة.
وقد استخدم املقياس اآلتي في تحليل البيانات:
الحد األعلى للمقياس – الحد األدنى للمقياس/عدد الفئات=
 1.33=3/4=3/1 -5طول الفئة وبهذا تصبح الفئات كما هو موضح في الجدول ()3
الجدول ( )3فئات ومستوى التقييم لستجابات أفراد عينة الدراسة
درجة الذاكرة
الفئة
منخفضة
2.33 -1
متوسطة
3.67 -2.34
مرتفعة
5 -3.68
األدوات اإلحصائية:
بعد أن تمت عملية جمع البيانات واملعلومات الالزمة حول متغيرات الدراسة ،تم ترميزها وإدخالها إلى
الحاسب اآللي الستخراج النتائج اإلحصائية ،حيث تم االستعانة باألساليب اإلحصائية ضمن برنامج الحزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSS- V21ملعالجة البيانات التي تم الحصول عليها ،من خالل الدراسة امليدانية
للعينة املبحوثة ،وبالتحديد فإن الباحثة استخدم األساليب اإلحصائية اآلتية:
 اختبار كرونباخ ألفا ( :)Cronbach Alphaوذلك الختبار مدى االعتمادية على أداة جمع البيانات املستخدمة
في قياس املتغيرات التي اشتملت عليها الدراسة.
 التكرارات والنسب املئوية ( :)Frequenciesوذلك ملعرفة توزيع عينة الدراسة على املتغيرات الديمغرافية.
 اإلحصاء الوصفي :الوسط الحسابي ،واالنحرا املعياري ،وذلك لوصف آراء عينة الدراسة حول متغيرات
الدراسة ،ولتحديد أهمية العبارات الواردة في االستبانة.
 تحليل التباين املتعدد ( :)MANOVAملعرفة إذا كان هناك فروق ذات الداللة االحصائية ملتغيرات الدراسة
الديموغرافية.
أبو حمده
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 معامل ارتباط بيرسون ( :)Pearson Correlationملعرفة إذا كان هناك عالقة ارتباطية بين واقع استخدام
الوسائل التعليمية في املدارس الحكومية وعالقتها بتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة.

 -4عرض نتائج البحث ومناقشتها:
 اإلجابة عن السؤال األول ونصه" :ما مستوى استخدام الوسائل التعليمية في املدارس الحكومية في
العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين"؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع الفقرات املتعلقة
بواقع استخدام الوسائل التعليمية في املدارس الحكومية في العاصمة عمان كما هو مبين في الجدول (.)4
جدول ( )4املتوسطات والنحرافات املعيارية إلجابات العينة على الفقرات املتعلقة بواقع استخدام الوسائل
التعليمية في املدارس الحكومية في العاصمة عمان مرتبة تنازليا حسب املتوسطات
رقم
الفقرة
5
14
13
6
7
2
11
15
3
1
4
8
10
9
12

الفقرات
استخدم الخرائط العادية أو املجسمة.
أعتمد على استخدام السبورة التقليدية في التدريس.
أقوم باستخدام السبورة الذكية في التدريس.
أقوم باستخدام الرسوم البيانية بأشكالها.
أقوم بترتيب الرحالت التعليمية.
أجمع الصور املتعلقة بموضوع الدرس وأعرضها.
أقوم بعرض األفالم التعليمية.
استخدم األلعاب التفاعلية في التدريس.
استخدم الرسومات امللونة املتعلقة بموضوع الدرس.
استخدم اللوحات التوضيحية الجذابة.
استخدم املجسمات املناسبة ملوضوع الدرس.
أقوم بعرض الدرس باستخدام جهاز (البروجكتر).
استخدم جهاز الفيديو لعرض املعلومات.
استخدم الشرائح املتحركة في التدريس.
أجعل الطلبة يستخدمون جهاز الحاسوب.
واقع استخدام الوسائل التعليمية

املتوسط
الحسابي
4.52
4.45
4.40
4.30
4.29
4.28
4.28
4.20
4.02
3.97
3.94
3.58
3.51
3.44
3.27
4.03

النحراف
املعياري
0.50
0.58
0.49
0.65
0.84
0.53
0.64
0.46
0.96
0.78
0.84
0.99
0.98
0.94
1.03
0.37

املرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

درجة
الستخدام
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة

يظهر الجدول ( )4املتوسطات واالنحرافات املعيارية ،حيث تراوحت املتوسطات الحسابية لها بين (-3.27
 )4.52باملقارنة مع املتوسط الحسابي العام البالغ ( .)4.03وجاءت الفقرة ( )5التي تنص على "استخدم الخرائط
العادية أو املجسمة ".في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)4.52وانحرا معياري بلغ ()0.50؛ وقد يعزى ذلك إلى
حرص معلمي املدارس على استخدام الوسائل التعليمية التي تجذب الطلبة وتثير اهتمامهم للعملية التعليمية .وجاءت
الفقرة ( )12والتي تنص على أنه" :أجعل الطلبة يستخدمون جهاز الحاسوب ".باملرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ
( ،)3.27وانحرا معياري بلغ ()1.03؛ وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن ضعف استخدام معلمي املدارس للحاسوب
ً
بسبب عدم وجود بنية تكنولوجية في كل غرفة صفية ،إال أنه يحاول جاهدا القيام ببعض الحصص في مختبرات
الحاسوب .وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة يونس ( )2017والتي أظهرت أن واقع استخدام املدارس
الثانوية العربية في عاصمة أنجمينا للوسائل التعليمية جاء بدرجة منخفضة .وقد يعزى ذلك إلى عدم وجود
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اإلمكانات الالزمة في املدارس التابعة للعاصمة أنجمينا أو بسبب عدم إدراك املعلمين ألهمية الوسائل التعليمية
وضعف استخدامها وتوظيفها في التدريس.
 اإلجابة عن السؤال الثاني؛ ونصه" :ما مستوى مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في
العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين"؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع الفقرات املتعلقة
بواقع استخدام الوسائل التعليمية في املدارس الحكومية في العاصمة عمان كما هو مبين في الجدول (.)5
جدول ( )5املتوسطات والنحرافات املعيارية لجميع الفقرات املتعلقة بمستوى مهارات التفكير الناقد لدى
الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين
رقم
الفقرة
19
29
28
21
22
26
30
16
20
18
23
25
24
27
17

الفقرات
يستطيع الطالب تحليل املعلومات واألفكار.
يمتلك الطالب الستقاللية في اتخاذ القرارات.
يستطيع الطالب الفصل بين التفكير العاطفي واملنطقي.
يستمع الطالب لآلخرين ويفهمهم.
يستطيع الطالب التمييز بين الحقائق واآلراء.
يمتلك الطالب القدرة على التنبؤ بالنتائج املمكنة.
يتميز الطالب بالتفكير املنفتح واملرن.
يمتلك الطالب القدرة على الستنتاج.
يقوم الطالب باتخاذ القرارات الصائبة.
يمتلك الطالب القدرة على اكتشاف األخطاء.
يستطيع الطالب التميز بين املعلومات ذات الصلة وغير ذات الصلة.
يستطيع الطالب صياغة األسئلة.
يمتلك الطالب القدرة على التقويم وإصدار األحكام.
يمتلك الطالب القدرة على تنظيم األفكار.
يستطيع الطالب تفسير الظواهر املختلفة.
مستوى مهارات التفكير الناقد

املتوسط
الحسابي
4.84
4.45
4.40
4.30
4.29
4.28
4.20
3.94
3.87
3.78
3.58
3.51
3.44
3.27
2.86
3.93

النحراف
املعياري
0.36
0.58
0.49
0.65
0.84
0.64
0.46
0.76
0.75
0.84
0.99
0.98
0.94
1.03
0.81
0.35

املرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

مستوى
املهارة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة

يظهر الجدول ( )5املتوسطات واالنحرافات املعيارية ،حيث تراوحت املتوسطات الحسابية لها بين (-2.86
 )4.84باملقارنة مع املتوسط الحسابي العام البالغ ( .)3.93وجاءت الفقرة ( )19التي تنص على "يستطيع الطالب
تحليل املعلومات واألفكار ".في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)4.84وانحرا معياري بلغ ()0.36؛ وقد يعزى ذلك
إلى حرص معلمي املدارس على منح الطالب فرصة التعبير عن آرائه ،وحثه على البحث والتحليل وتفسير املفاهيم
الجديدة واألحداث التي تواجهه .وجاءت الفقرة ( )17والتي تنص على أنه" :يستطيع الطالب تفسير الظواهر املختلفة.
" باملرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.86وانحرا معياري بلغ ()0.81؛ وقد تعزى هذه النتيجة إلى اهتمام
معلمي املدارس بتمكين الطالب وإثراء بنيته املعرفية بحيث يستطيع النظر في الظواهر الجديدة وتحليلها بطريقة
منطقية وصحيحة.
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 اإلجابة عن السؤال الثالث؛ ونصه " :هل هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ()α=0.05
بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في واقع استخدام الوسائل التعليمية وعالقتها بتحسين
مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين تعزى
للمتغيرات الديمغرافية الجنس واملؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة"؟
لإلجابة عن هذا السؤالُ ،حسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لواقع استخدام الوسائل
التعليمية في املدارس الحكومية وعالقتها بتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمين في
ً
العاصمة عمان تعزى للمتغيرات الديمغرافية الجنس واملؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة ،تبعا ملتغيرات الدراسة،
ُ
خدم تحليل التباين املتعدد ( )MANOVAملعرفة الفروق للمقياس ككل ،وفيما يلي عرض لهذه النتائج:
حيث است ِ
الجدول ( )6املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية ملستوى استخدام الوسائل التعليمية وعالقتها بتحسين
مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين تعزى
للمتغيرات الديمغرافية الجنس واملؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة
النحراف املعياري
املتوسط الحسابي
العدد
الفئات
املتغير
0.33
4.03
111
ذكر
0.31
3.92
106
أنثى
الجنس
0.32
3.98
217
املجموع
0.32
3.99
156
بكالوريوس
0.31
3.94
61
دراسات عليا
املؤهل العلمي
0.32
3.98
217
املجموع
 5سنوات فما دون
0.32
4.01
125
عدد سنوات
0.32
3.94
92
أكرر من  5سنوات
الخبرة
0.32
3.98
217
املجموع
ً
تشير النتائج في الجدول رقم ( )6إلى وجود فروقا ظاهرية بين املتوسطات لواقع استخدام الوسائل التعليمية
وعالقتها بتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين
تعزى للمتغيرات الديمغرافية الجنس واملؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة ،ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين
املتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05تم تطبي تحليل التباين الثالثي وجاءت نتائج تحليل التباين
على النحو الذي يوضحه الجدول (.)7
الجدول( )7نتائج اختبار تحليل التباين املتعدد ملعرفة دللة الفروق ملستوى استخدام الوسائل التعليمية
وعالقتها بتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر
املعلمين تعزى للمتغيرات الديمغرافية الجنس واملؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة
املتغير

مجموع املربعات

درجة الحرية

متوسط املربعات

قيمة(ف)

مستوى الدللة

الجنس
املؤهل العلمي
عدد سنوات الخبرة
الخطأ
الكلي املعدل

0.545
0.044
0.224
21.486
22.299

1
1
1
213
216

0.545
0.044
0.224
0.387

5.369
0.435
2.204

0.021
0.510
0.139
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ً
* دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()= 0.05
يظهر في الجدول ( )7النتائج التالية:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية ملستوى استخدام الوسائل التعليمية وعالقتها بتحسين مهارات التفكيرً
الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين تبعا ملتغير الجنس
ً
استنادا إلى قيمة ( ) املحسوبة إذ بلغت ( )5.369وبمستوى داللة ( ،)0.021وكانت هذه الفروق لصالح
الذكور .إذ حصل الذكور على متوسط حسابي بلغ ( )4.03في حين حصلت اإلناث على متوسط حسابي بلغ
()3.92؛ وقد يعزى ذلك إلى أن املعلمين الذكور لديهم متسع أكبر من الوقت إلعداد الوسائل التعليمية،
بحيث يستطيعون تخصيص جزء من الوقت لتصميم مجموعة مختلفة من الوسائل ،وتختلف هذه النتيجة
مع نتائج دراسة موبوجا ) (Mbugua, 2011التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية
ومالءمة الوسائل التعليمية والتعلم كعنصر مساعد لرفع مستويات التحصيل في مادة الرياضيات في كينيا
تعزى ملتغير الجنس لصالح املعلمات اإلناث.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع استخدام الوسائل التعليمية في املدارس الحكومية وعالقتهاً
بتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمين في العاصمة عمان تبعا ملتغير املؤهل
ً
العلمي استنادا إلى قيمة ( ) املحسوبة إذ بلغت ( )0.435وبمستوى داللة ()0.510؛ وقد تفسر هذه النتيجة
بأن املعلمين بغض النظر عن مؤهلهم العلمي يحرصون على توظيف الوسائل التعليمية في الغرفة الصفية
بهد جذب الطلبة وتحسين دافعيتهم نحو التعلم .وتتف هذه النتيجة مع نتائج دراسة الهويمل ( )2016التي
أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى امتالك معلمي الصفو الثالث األولى في لواء األغوار
الجنوبية لكفايات استخدام الوسائل التعليمية تعزى لكل من متغير الخبرة واملؤهل العلمي.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع استخدام الوسائل التعليمية في املدارس الحكومية وعالقتهاً
بتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمين في العاصمة عمان تبعا ملتغير عدد سنوات
ً
الخبرة استنادا إلى قيمة ( ) املحسوبة إذ بلغت ( )2.204وبمستوى داللة ()0.139؛ وقد تعزى هذه النتيجة
إلى أن املعلمين يجدون أن الوسائل التعليمية أدوات فعالة إلكساب الطلبة املهارات واملفاهيم املختلفة ،كما
ً
أنها طريقة ممتعة وجذابة للطالب بحيث يعتمدونها جميعا كأساس في شرح الدرس.
 اإلجابة عن السؤال الرابع ونصه" :هل توجد عالقة ارتباطية بين استخدام الوسائل التعليمية وتحسين
مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين"؟
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باستخراج معامالت ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationبين
مستوى استخدام الوسائل التعليمية وتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة
عمان كما هو مبين في الجدول (:)8
الجدول ( )8معامالت ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلرتباط مستوى استخدام الوسائل التعليمية
وتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان
املحور
تحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة
املعامالت
**.831
معامل االرتباط
مستوى استخدام الوسائل
.000
مستوى الداللة
التعليمية في املدارس الحكومية
217
العدد
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يبين الجدول أعاله مصفوفة معامالت االرتباط بين واقع استخدام الوسائل التعليمية في املدارس الحكومية
وتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمين في العاصمة عمان ،حيث كانت هناك عالقة دالة
إحصائية موجبة حيث بلغت قيمة االرتباط ( )0.831وبمستوى داللة ( )0.000وهي دالة إحصائيا .ويعزى ذلك إلى أن
الوسائل التعليمية تساهم في زيادة تفاعل الطالب مع املعلم أثناء شرح الحصة الصفية وإكساب الطالب عددا من
املهارات والخبرات واملعلومات الجديدة التي تساهم في بناء شخصية الطالب وتزيد من ثقته بنفسه وتحسن من
مهارات التواصل لديه ،وتنمي لديه القدرة التحليل والتفسير واالستنتاج مما يعزز قدرته على التفكير الناقد الصحيح.

مناقشة النتائج:
مناقشة نتيجة السؤال األول :ونصه " :ما مستوى استخدام الوسائل التعليمية في املدارس الحكومية في
العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين"؟
إذ أظهرت النتائج أن مستوى استخدام الوسائل التعليمية في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من
ً
وجهة نظر املعلمين قد جاء مرتفعا وبمتوسط حسابي بلغ ()4.03؛ وقد يعزى ذلك إلى وجود نسبة مرتفعة من
املعلمين الذين يوظفون ويستخدمون الوسائل التعليمية في التدريس وذلك يشير إلى مدى ادراكهم ألهمية الوسائل
ً
ودورها في جعل عملية التعلم ممتعة وسهلة وقد يعزى ذلك أيضا إلى حرص املشرفين التربويين على متابعة املعلمين
بشكل مستمر من خالل حضورهم الحصص الصفية وإبداء تعليقاتهم وآرائهم وتشجيع املعلمين من خالل خبراتهم
على استخدام الوسائل التعليمية التي ترري الدرس والبعد عن األساليب التقليدية ،وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة
الهويمل ( )2016التي أظهرت أن درجة استخدام معلمين الصفو الثالث األولى في لواء األغوار الجنوبية للوسائل
التعليمية قد جاءت بدرجة متوسطة وقد يعزى ذلك إلى أن املدارس التابعة للواء األغوار الجنوبية ال تمتلك
التجهيزات والقاعات واألجهزة والوسائل التعليمية الكافية لكونها ال تلقى االهتمام الكبير مقارنة بمدارس العاصمة
عمان.
مناقشة نتيجة السؤال الثاني؛ ونصه" :ما مستوى مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية
في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين"؟
إذ أظهرت النتائج أن مستوى مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من
ً
وجهة نظر املعلمين جاء مرتفعا ؛ وقد يعزى ذلك إلى أن املعلمين ال يتبعون أسلوب التلقين أثناء التدريس وإنما
يجعلون الحصة الدراسية تفاعلية من خالل إشراك الطلبة في التحليل واالستنتاج وإبداء آرائهم بكل حرية مما ينمي
مهارات التفكير الناقد لديهم بشكل كبير ،واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة االسمري ( )2014التي أظهرت أن
نسبة امتالك الطلبة املوهوبين باملرحلة الثانوية ملهارات التفكير الناقد قد بلغت ( )%60أي بمستوى مرتفع وقد يعزى
ذلك إلى كونهم طلبة موهوبين ،إذ أن الطلبة املوهوبين يمتلكون قدرات مرتفعة تجعلهم يكتسبون املهارات املختلفة
بسالسة مقارنة مع الطلبة العاديين.
مناقشة نتيجة السؤال الثالث؛ ونصه " :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α=0.05بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في واقع استخدام الوسائل التعليمية وعالقتها بتحسين
مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين تعزى للمتغيرات
الديمغرافية الجنس واملؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة"؟
إذ أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغير
الجنس ولصالح الذكور؛ وقد يعزى ذلك إلى أن املعلمين الذكور لديهم متسع أكبر من الوقت بحيث يستطيعون إيجاد
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الوقت الكافي لتصميم وإعداد الوسائل التعليمية املختلفة مقارنة باملعلمات اإلناث الالتي يقع على عاتقهن الكثير من
املسؤوليات مما يجعلهن ال يجدن الوقي الكافي لذلك ،وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة موبوجا (Mbugua,
)2011التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية ومالءمة الوسائل التعليمية والتعلم كعنصر
مساعد لرفع مستويات التحصيل في مادة الرياضيات في كينيا تعزى ملتغير الجنس لصالح املعلمات اإلناث وقد يعزى
ذلك إلى ان املعلمات لديهن روح االبداع واالبتكار للوسائل التعليمة مقارنة باملعلمين الذكور.
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع استخدام الوسائل التعليمية في املدارس
ً
الحكومية وعالقتها بتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمين في العاصمة عمان تبعا ملتغير
املؤهل العلمي؛ وقد يعزى ذلك إلى أن املعلمين بغض النظر عن مؤهلهم العلمي يحرصون على توظيف الوسائل
التعليمية في الغرفة الصفية بهد جذب الطلبة وتحسين دافعيتهم نحو التعلم .وتتف هذه النتيجة مع نتائج دراسة
الهويمل ( )2016التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى امتالك معلمي الصفو الثالث األولى في
لواء األغوار الجنوبية لكفايات استخدام الوسائل التعليمية تعزى لكل من متغير الخبرة واملؤهل العلمي.
وأخيرا أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع استخدام الوسائل التعليمية في
املدارس الحكومية وعالقتها بتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمين في العاصمة عمان
ً
تبعا ملتغير عدد سنوات الخبرة؛ وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام الوسائل التعليمية وتوظيفها في عملية
التدريس ال يعتمد على الخبرة وإنما على مدى إدراك املعلم ألهمية الوسائل التعليمية كأدوات فعالة إلكساب الطلبة
املهارات واملفاهيم املختلفة ،كما يعتمد على درجة اإلبداع التي يمتلكها املعلم في إعداد الوسائل التعليمية املفيدة
والجذابة واملمتعة في ذات الوقت.
مناقشة نتيجة السؤال الرابع ونصه" :هل توجد عالقة ارتباطية بين استخدام الوسائل التعليمية وتحسين
مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في املدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين"؟
حيث كانت النتيجة أن هناك عالقة دالة إحصائية موجبة؛ ويعزى ذلك إلى أن الوسائل التعليمية تساهم في
زيادة تفاعل الطالب مع املعلم أثناء شرح الحصة الصفية وإكساب الطالب عددا من املهارات والخبرات واملعلومات
الجديدة التي تساهم في بناء شخصية الطالب وتزيد من ثقته بنفسه وتحسن من مهارات التواصل لديه ،وتنمي لديه
القدرة على التحليل والتفسير واالستنتاج مما يعزز قدرته على التفكير الناقد الصحيح.

التوصيات واملقترحات:
-1
-2
-3
-4

ً
بناء على النتائج السابقة ،توص ي الباحثة وتقترح بما يأتي:
البعد عن أساليب التدريس التقليدية التي تعتمد على التلقين وتوظيف الوسائل التعليمية التي تضفي طابع
املتعة والتسلية على العملية التعليمية.
الحرص بشكل مستمر على توفير اإلمكانيات التي تعزز من استخدام الوسائل التعليمية ،كوجود قاعات
مجهزة باملعدات واألجهزة والوسائل املختلفة.
الثناء على أداء املعلمين الذين يستخدمون الوسائل التعليمية وتقدير جهودهم سواء من قبل مدير املدرسة
أو من قبل املشرفين التربويين ،مما يحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم.
تقترح الباحثة إجراء املزيد من الدراسات واألبحاث بما يخص موضوع الوسائل التعليمية ملا لها من أهمية
كبيرة في العملية التعليمية التعلمية.
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 -5التوسع في الدراسات واألبحاث التي تتناول موضوع مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة للتعر على الطرق
والوسائل التي تحسن من هذه املهارات.
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