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الرمحة باسم موجد الوجود من العدم، مبدىء اخللق ومعيده جل يف عاله، مث الصالة والسالم على 
  .املهداة، طه احملمود ،وعلى آله وصحبه ومن وااله

أمحده جل كرمه، عدد ما دعاه طري يف سربه وناجاه، وعدد تسبيح كل خملوق خلقه 
وكفاه،وشكر حق للرمحن كما يستحقه على أن من علي بإمتام هذا البحث املتواضع راجية منه حسن 

  . الثواب
أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساعدين بعد الرمحن املنان على إمتام ويف هذا املقام ال يسعين إال أن 

وأتقدم بالشكر جلامعة طيبة وأخص بالشكر سعادة الدكتور عبداهللا بن حممد دمفو عميد . هذا البحث
الدراسات العليا، وسعادة الدكتور نياف اجلابري وكيل عمادة الدراسات العليا ، والشكر موصول 

صابر بن عبدالرمحن طعيمه أستاذ مشارك يف املعهد العايل لألئمة واخلطباء ، و إىل سعادة الدكتور 
سعادة الدكتور حاسن بن رافع الشهري رئيس قسم املناهج وطرق التدريس سابقا،وسعادة الدكتور 
عبد الفتاح بن رضا غوين رئيس قسم املناهج وطرق التدريس،وسعادة الدكتور أمحد بن عبد الدا مي 

  .اذ مشارك يف قسم املناهج وطرق التدريسالوزير أست
وأخص بأعظم الشكر وأجزل العرفان سعادة األستاذ الدكتورة فوزية بنت إبراهيم دمياطي اليت 
رافقتين يف حبثي هذا، و أنارت يل طريقه بعظيم علمها وكرمي أخالقها وسعة صدرها جعل اهللا الكرمي 

لسعادة األستاذ الدكتور منصور بن أمحد غوين كما أتقدم بالشكر .ذلك كله يف موازين حسناا
  .عميد معهد البحوث واالستشارات على حسن توجيهاته ومتابعته املستمرة فجزاه اهللا خري اجلزاء

كما أقدم شكري للسادة احملكمني والسادة املناقشني سعادة األستاذ الدكتور امحد جابر السيد، 
قبول مناقشة رساليت  ومسامهتهما البناءة يف تطوير  وسعادة الدكتور مبارك سعيد محدان لتفضلهما

كما أتقدم بالشكر والعرفان لكل من مديريت ومعلمات الثانوية الرابعة واخلامسة عشرة على .البحث
حسن التعاون وتذليل الصعاب إلمتام تطبيق حبثي، والشكر موصول تمع وعينة البحث على حسن 

ات من الشكر والعرفان لوالدي نبع احلياة وإلخواين وأخوايت كما أقدم باق.التجاوب والتعاون معي
الذين شاركوين يف رحليت العلمية وحتملوا من أجلي كل الصعاب والشكر موصول إىل كل من مد يد 

وكفى والصالة والسالم على النيب الذي  املساعدة يل من اجل اجناز هذا البحث، وأخرياً احلمد هللا
  .اصطفى

  الباحثة
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  توياتفهرس احمل
  الصفحة  العنوان

  ب  .صفحة البسملة
  ج  .قرار توصية اللجنة

  د  .شكر وتقدير
  هـ   .فهرس احملتويات
  ط  .قائمة اجلداول

  ك  .قائمة األشكال والرسوم البيانية
  ل  املستخلص

  )اإلطار العام(الفصل األول
  ٢  .املقدمة

  ٧  .مشكلة البحث
  ٧  .أسئلة البحث
  ٨  .فروض البحث

  ٨  .البحثأهداف 
  ٨  .أمهية البحث
  ٩  .حدود البحث

  ٩  .جمتمع وعينة البحث
  ١٠  .منهج البحث
  ١٠  .أدوات البحث

  ١٠  .مصطلحات البحث
  ١٣  .خطوات البحث

  )أدبيات البحث(الفصل الثاين
  ١٥  .التعلم التعاون: أوالً. اإلطار النظري: اجلزء األول

  ١٥  .مفهوم التعلم التعاوين
  ١٦  .تعاوين وتطوره يف اإلسالمنشأة التعلم ال

 هـ
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  ١٦  . تطور التعلم التعاوين
  ١٩  .إستراتيجيات حديثة يف التعلم التعاوين

  ٢٢  .الفرق بني التعلم التعاوين والعمل اجلماعي
  ٢٣  .توزيع األدوار يف جمموعة التعلم التعاوين

  ٢٣  .إستراتيجية تبادل األدوار
  ٢٤  .Pairs- Check:األدوارتبادل مفهوم  

  ٢٤  .     نبذة عن  سبنسر كاجان  
  ٢٥  .خطط وتصميمات الدرس عند كاجان

  ٢٦  .تصاميم الدروس وحرية النشاط
  ٢٧  .قواعد سبنسر كاجان  
  ٢٧  .إستراتيجيات كاجان 
  ٢٨  .كاجان إستراتيجياتائد وف

  ٢٩  .النتائج اإلجيابية إلستراتيجيات كاجان يف ااالت التعليمية
  ٢٩  .األدوارتبادل  يجيةإسترات خطوات

  ٣٠  .األدوارتبادل  بإستراتيجية القواعد اخلاصة
  ٣٠  .األدوارتبادل  إستراتيجية ورقة عمل اختبار
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  ٣١  .تبادل األدوار  إستراتيجيةتنفيذ 

  ٣٢  .مميزات إستراتيجية تبادل األدوار يف التعلم التعاوين
جناح إستراتيجية تبادل األدوار يف العوامل اليت تساعد على 

  .التعلم التعاوين
٣٣  
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  ٣٨  .التعاوين بالتحصيل عالقة إستراتيجية تبادل األدوار يف التعلم
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  ٣٩  .معوقات إستراتيجية تبادل األدوار يف التعلم التعاوين
  ٣٩  .مفهوم التفكري. التفكري الناقد:ثانياً

  ٤٠  .التفكري يف اإلسالم
  ٤١  .أمهية التفكري
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  ٤٦  .طبيعة تعليم التفكري الناقد
  ٤٦  .األمهية التربوية للتفكري الناقد

  ٤٧  .أمهية التفكري الناقد يف املواد االجتماعية
  ٤٨  .خصائص التفكري الناقد
  ٤٩  .معايري التفكري الناقد
  ٤٩  .أبعاد التفكري الناقد
  ٥١  .الناقد مهارات التفكري

  ٥٣  .عناصر أو مكونات التفكري الناقد
  ٥٤  .إلثارة التفكري الناقد التمهيديةاخلطوات 

  ٥٤  .دور املعلم يف تنمية التفكري الناقد
  ٥٥  .معوقات تنمية التفكري الناقد

  ٥٦  .الدراسات السابقة: اجلزء الثاين
بتبادل الدراسات العربية واألجنبية اليت اهتمت : احملور األول 

  .األدوار و إستراتيجية التعلم التعاوين يف املواد االجتماعية
٥٦  

  ٦٦  .التعليق على احملور األول
الدراسات العربية واألجنبية اليت اهتمت بالتفكري : احملور الثاين

  .الناقد يف املواد االجتماعية
٧٠  
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  ٧٦  .التعليق على احملور الثاين
  ٨٠  .صفة عامةالتعليق على الدراسات السابقة ب

 )منهج البحث وإجراءاته(الفصل الثالث
  ٨٢  .منهج البحث
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  ١٠١  .تطبيق جتربة البحث
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 )نتائج البحث ومناقشتها(الفصل الرابع
  ١٠٣  .د ومناقشتهاالنتائج اخلاصة مبهارات التفكري الناق
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  ١٢٤  .ملخص البحث
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  ١٢٨  .املراجع
    ملحقات البحث

  ١٤٤  .دليل املعلمة) ١(امللحق 
اختبار التفكري الناقد ومفتاح التصحيح الختبار ) ٢(امللحق

  .التفكري الناقد
١٩٦  

  ٢١٥  .االختبار التحصيلي وورقة اإلجابة) ٣(امللحق 
  ٢٢٧  .خطاب اإلشراف التربوي) ٤(امللحق
أمساء السادة احملكمني لالختبار التحصيلى ودليل ) ٥(امللحق 
  .املعلمة

٢٢٨  

  ٢٣٠  .الداخلي لالختبارصدق االتساق ) ٦(امللحق
  ٢٣١  .معامالت التمييز لالختبار) ٧(امللحق
  ٢٣٢  .معامالت السهولة لالختبار) ٨(امللحق

    .املستخلص باللغة االجنليزية
    .صفحة العنوان باللغة االجنليزية

  

  قائمة اجلداول
رقم 

 اجلدول
  رقم الصفحة  عنوان اجلدول

  ٨٢  .  التصميم األول للمنهج التجرييب    ١
  ٨٨  .قيمة معامالت االرتباط الختبار التفكري الناقد  ٢
  ٩٠ .األوزان النسبية لألسئلة وتوزيعها على حمتوى املوضوعات  ٣

  ٩١  .مواصفات االختبار التحصيلي  ٤
  ٩٦  .عدد طالبات اموعتني  التجريبية والضابطة  ٥
  ٩٨ .الفرق بني اموعتني يف العمر الزمين والتحصيل الدراسي  ٦
لداللة الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية "ت"اختبار  ٧

  .قبلي -و الضابطة يف اختبار التفكري الناقد
  

٩٩  



 ي 

رقم 
 اجلدول

  رقم الصفحة  عنوان اجلدول

لداللة الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية " ت"اختبار   ٨
  .و الضابطة يف اختبار التحصيل قبلي

١٠٠  

لتها ودال"ت"نتائج املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة  ٩
اإلحصائية يف التطبيق البعدي الختبـار الـتفكري الناقـد    

  .ككل،ويف كل مكون من مكوناته الفرعية

١٠٤  

لداللة الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية " ت"اختبار   ١٠
  .و الضابطة يف الكسب يف التفكري الناقد

١١١  

ة لداللة الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبي" ت"اختبار   ١١
  .و الضابطة يف التحصيل

١١٣  

 التجريبية اموعتني يلداللة الفرق بني متوسط "ت"اختبار   ١٢
  .و الضابطة يف الكسب يف التحصيل

١١٤  

لداللة الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية " ت"اختبار  ١٣
  ).االحتفاظ(و الضابطة يف التحصيل البعدي املؤجل

١١٧  

ملسـتقلة ملقارنـة االكتسـاب يف    للعينات ا" ت"اختبار   ١٤
. درجات االحتفاظ لكل من اموعتني التجريبية والضابطة

١١٨  

الفرق بني متوسطي درجات مقيـاس الـتفكري الناقـد      ١٥
واالختبار التحصيلي قبل وبعد التجربة لكل من اموعتني 

  ).لبالك(التجريبية والضابطة ومقدار الكسب املعدل 

١٢٠  
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  شكال والرسوم البيانيةقائمة األ

  رقم
 الشكل

رقــم   عنوان الشكل
 الصفحة

  ٩٩ ).قبلي(الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف التفكري الناقد   ١
  ١٠٠  ).قبلي(الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف التحصيل   ٢
ة يف مهارة االفتراضات الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابط  ٣

  .بعدي
١٠٥  

الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة االستنتاج   ٤
  .بعدي

١٠٦  

  ١٠٧ .الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة التفسري بعدي  ٥
 الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة االستنباط  ٦

  .بعدي
١٠٨  

الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة تقومي احلجج   ٧
  .بعدي

١٠٩  

الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف التفكري الناقد بعدي   ٨
  .ككل

١١٠  

الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف كسب التفكري الناقد   ٩
  .ككل

١١١  

  ١١٤  .الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف التحصيل بعدي  ١٠
الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف كسب التحصيل   ١١

  .بعدي
١١٥  

( الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف التحصيل بعدي  ١٢
  ).مؤجل

١١٧  
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  املستخلص
  

فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات : رسالةعنوان ال     
  .الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورة 

  .أميمة بنت حمفوظ حممد أمني: اسم الباحثة     
  .فوزية بنت إبراهيم دمياطي. د.أ: إشراف 

  
  

فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد ،والتحصيل، واالحتفاظ مبادة التاريخ، لدى إىل معرفة  هدف هذا البحث
طالبة،من طالبات الصف الثاين ) أربعاً وستني(وطبق البحث على عينة عشوائية بلغت .طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورة 

جمموعة ( واتبع املنهج شبه التجرييب القائم على تصميم جمموعتني ،)هـ١٤٢٨-١٤٢٧ (الثانوي باملدينة املنورة للعام الدراسي
وطبق عليهما اختبار قبلي وبعدي ، وقد استغرقت مدة تطبيق جتربة البحث أربعة أسابيع ، وضم البحث ) جتريبية،وجمموعة ضابطة

،وقد قننه على  Watson and Glaserواطسن وجليسرأداتني مها اختبار حتصيلي من إعداد الباحثة، واختبار التفكري الناقد ل
، واستخدما يف املعاجلة اإلحصائية برنامج احلزم م١٩٨٢/هـ١٤٠٢البيئة السعودية فاروق عبد السالم وممدوح حممد سليمان

و معامل  Kuder-Richardsonريتشاردسون _معادلة ثبات كيودر موحلساب معامل الثبات مت استخدا، SPSSاإلحصائية 
معرفة االفتراضات، ( ملعرفة نتائج التحصيل والتفكري الناقد واملكون من املهارات التالية  "ت"ات التجزئة النصفية ، واختبار ثب

  ) .التفسري، تقومي املناقشات، االستنباط، االستنتاج
  :وتوصل البحث للنتائج التالية

اليت درست بتبادل (جات طالبات اموعة التجريبية بني متوسطي در) ٠.٠١(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -١
يف التطبيق  البعدي الختبار  التفكري  الناقد ككل  ) اليت درست بالطريقة التقليدية(ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) األدوار

  . ويف كل مكون  من مكوناته الفرعية لصاحل اموعة التجريبية ويعزى ذلك إىل العامل التجرييب
اليت درست بتبادل (بني متوسطي درجات طالبات اموعة التجريبية ) ٠.٠١(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -٢

يف االختبار التحصيلي لصاحل اموعة التجريبية ) اليت درست بالطريقة التقليدية(ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) األدوار
  .ويعزى ذلك إىل العامل التجرييب 

اليت درست بتبادل (بني متوسطي درجات طالبات اموعة التجريبية ) ٠.٠١(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -٣
لصاحل اموعة ).االحتفاظ(يف االختبار البعدي املؤجل) اليت درست بالطريقة التقليدية(ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) األدوار

  .عامل التجرييبالتجريبية ويعزى ذلك إىل ال
  

  :أمهها واملقترحات ويف ضوء هذه النتائج مت التوصل إىل عدد من التوصيات
االهتمام من قبل خمططي املناهج الدراسية مبحتوى مادة التاريخ حبيث يضمن معلومات ومفاهيم تتيح الفرصة للطالبات للتفكري و  

. لى استخدام إستراتيجيات تدريس خمتلفة لتنمية التفكري الناقدوتدريب معلمات ومشرفات املواد االجتماعية ع.تبادل األدوار
وإجراء دراسات تم باملقارنة بني .إجراء دراسات يف املواد االجتماعية متعلقة بالتفكري بصفة عامة والتفكري الناقد بصفة خاصة

  .إستراتيجيات كاجان واستراتيجيات التعلم التعاوين األخرى
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الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورة  فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري

  

 )العام اإلطار:(الفصل األول
  :املقدمة
امل نعلم ، وتفضل علينا بكرمه ، فالعقل من أعظم نعم اهللا سبحانه وتعاىل احلمد هللا الذي علمنا م     

على عباده ،وقد دعانا سبحانه إىل التأمل والتفكري يف خملوقاته ألن ذلك من أسباب دوام  االتصال به 
  .سبحانه وتعاىل 

وإِلَى السماء كَْيف } ١٧{خلقَْت أَفَلَا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَْيف وقد جاء يف حمكم الترتيل  قوله تعاىل
-١٧سورة الغاشية آية .(}٢٠{وإِلَى الْأَْرضِ كَْيف سطحْت}١٩{وإِلَى الْجِبالِ كَْيف نصبْت}١٨{رفعْت

٢٠.(  

يْسمعونَ بِها فَإِنها لَا  أَفَلَْم يِسريوا في الْأَْرضِ فَتكُونَ لَهْم قُلُوب يْعقلُونَ بِها أَْو آذَانٌ  وقال تعاىل 
  ).٤٦سورة احلج آية (.}٤٦{تْعمى الْأَْبصار ولَكن تْعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ

أمهية التعلم يف اتمع اإلسالمي إىل كونه يسعى إىل إجياد تركيبة مؤلفة من التعاون " تربز     
هذا  النوع من التعلم ال يعىن أن التعلم عملية شخصية  " و ،) ٨٧م، ص ٢٠٠٠عبد السالم، (". والتنافس

زيتون ، (". وإمنا هو عملية اجتماعية تتم عندما يتعاون األفراد معاً لتكوين معلومات وفهم مشترك بينهم 

  .) ٢٤٧-٢٤٥م ، ص ص٢٠٠٣، ) أ(م،٢٠٠٣
  

ربية يف كثري من دول العامل تعليم التفكري يف هذا العصر هدفاً عاماً من أهداف الت" ولقد أضحى 
يعتقد الكثري من الباحثني أن تعليم التفكري ميكن أن يسهم يف "لذلك . )٤٣م ، ص ٢٠٠٢البكر،(".املتقدمة

  .)  ٥١م ،ص ٢٠٠٢البكر ،(".تطوير البنية املعرفية للطالب
  ج
  

ملناهج  الدراسية إىل أنه من األفضل أن يتم تعليم مهارات التفكري للطالب من خالل  ا"ويشري البكر 
كافة ،ألن العمليات العقلية اليت  يتم تعلمها ذه الطريقة يتم تعزيزها بشكل مشترك  من مجيع املواد 
الدراسية وميكن أن يتم ذلك من خالل دجمه يف أي مادة من املواد حيث  يتم االنطالق من املفاهيم 

  ).٥٤م،ص٢٠٠٢البكر،".(الطالب يف حلها واملعاين املتضمنة يف هذه املواد إىل جتارب جديدة يشارك
  

  

ن الطالب من  املشاركة تنمية التفكري يف املواد االجتماعية ميكّ أنإىل "وقد أشارت دراسة دمياطي      
الفعالة الذكية يف حياة جمتمعه، وبذلك تصبح وظيفة املعلومات واحلقائق خمتلفة، فهي يف هذا اإلطار 

".( لميذ فيه فكره فيقوم بالتفكري والتحليل واملقارنة واالستنتاجالبد أن تكون جماالً يعمل الت

  ).٦م،ص١٩٩٨دمياطي،
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أن تعليم املعارف غالبا يعترب مطلبا أساسيا لغايات تربوية و ملستوى "وتشري دراسة الرحيلى إىل     
  ).٧٥م،ص  ٢٠٠٠الرحيلى،("التطبيق والتقومي والتفكري النقدي و االبتكاري

" هو التفكري املنطقي التأملي الذي يركز على اختاذ قرار حول ما يعتقده الفرد أو يعمله"الناقدوالتفكري   
  ). ٥١م، ص ٢٠٠٤مارزانوا، (

يدل على التمهل يف إعطاء األحكام وتعليقها حلني التحقق من األمر، " والتفكري الناقد أيضاً     
   ). ٤٥، ص )ب( م ،٢٠٠٣زيتون ،(" . ويستخدم للحكم على املوثوقية

". التحليل، والتركيب ،والتقومي : استخدام املستويات املعرفية العليا الثالث يف  تصنيف بلوم وهي"وهو 
   ).٦١م، ص١٩٩٩جروان،(

، التمهل، ) الصحي( هذا النوع من التفكري بالعديد من األفعال، من أبرزها التشكك" وتربز أمهية 
ي املألوف ، طرح التساؤالت، اجلدل االستيضاح ، التحقق، ، التفتح العقلي ، حتد) التدبر(التعقل 

  ).٤٥،) ب(م ،٢٠٠٣زيتون، ( . التربير،الرجوع إىل املصادر، تقومي املصادر
  

تطوير قدرات التفكري  الناقد : تدريب املتعلم على التفكري الناقد يهدف إىل"و بناًء على ذلك فأن
م، ١٩٩٨جات، ".(رها وتقوميها وتطبيقها بشكل مناسبلدى هذا املتعلم مثل إدراك املعلومات واختبا

  ).٥٩ص

هي معرفة  Watson and Glaser وأبرز مهارات التفكري الناقد اليت حددها واطسن و جليسر    
  .االفتراضات واالستنتاج والتفسري و االستنباط وتقومي احلجج

  

فرصة مثالية لتطوير وممارسة مهارات  أن معرفة التاريخ تتيح للفرد" كما تشري دراسة املطارنة إىل   
التفكري املعقدة  اليت  حنتاجها يف عامل متغري بشكل متسارع، فهو يتيح للفرد اكتساب مهارات التفكري  

  ). ١١م،ص٢٠٠٣املطارنة،(".وخصوصا  مهارات التفكري الناقد
  

ية عامة والتاريخ  خاصة ،ويعود ويعد التفكري الناقد من أكثر أنواع التفكري أمهية يف املواد االجتماع    
إذ يرى كثري من " ذلك إىل أهم أهدافها و هو بناء عملية التفكري الناقد لدى الطالب يف العملية التربوية

الباحثني أن التفكري الناقد يشتمل على مهارات التفكري العليا ، فتدريب الطالب على مهارات التفكري 
العلوم االجتماعية "ألن  .)٦٦م ، ص٢٠٠٢البكر،(". تفكري األساسيةالناقد ميكنه من كثري من مهارات  ال

ومن هذا  املنطلق  تعترب  .  بصفة عامة علوم تم  بالبيئة والتأثري املتبادل بني اإلنسان  وعناصر  البيئة
  ).١١٩م، ص٢٠٠٢السيد،(". مناهجها متطورة بتطور جمتمعاا 
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الذهن  باملعارف، ألنّ ذلك يعوق  التفتيح احلقيقي لقدرات   يف التعليم عن حشو" وهي بذلك تبتعد     
  ).٤٤،صم٢٠٠٢البكر،(". التفكري  اإلبداعية  األساسية

االهتمام  : مقررات املواد االجتماعية جماالً خصباً للتأكيد على أهداف املنهج، فمن أهدافها"وتعد      
ه، واالهتمام بالتراث االجتماعي، وتنمية األمناط مببادئ الدين الكرمي ،والعمل على وحدة اتمع وترابط

  ).م ٢٠٠٣السمريي،( ".السلوكية املقبولة اجتماعيا
ومعلم املواد االجتماعية  له أمهية كربى ودور رئيسي، فهو الذي يوجه نشاط الطالب ويبعث يف "

  ).٣م، ص١٩٩٤كعكي، (". نفوسهم  الرغبة  يف الدراسة والتعلم
اية  التربويني إىل حتري الدقة  فيما يقوم  به املعلم عامة ومعلم املواد وجهت عن"ولذلك      

االجتماعية خاصة ومضاعفة اجلهود يف سبيل تطوير و حتسني  فاعلية عمله من أجل الوصول إىل حتقيق 
  ).٣م، ص١٩٩٤كعكي،(" . األهداف املرجوة

تيجيات وطرائق وأساليب تعليمية األمر يتطلب من معلم اليوم والغد تبين استرا ومن هنا فإنّ    
مغايرة عن الطرق التقليدية،ومتطورة حبيث تكفل رفع مستوى فاعلية التعلم وزيادة جدواه، ويف هذا 
الصدد فإنٌ من بني االستراتيجيات التعليمية اليت القت وتالقي قبوالً منذ بدايات الثمانينات التعلم 

  ).١٧٢م، ص١٩٩٤حممد،(. التعاوين
اليت ) العادية(بالطريقة التقليدية "يواجهها تدريس التاريخ  هو التدريس   اليتإىل الصعوبات  أهمومن     

سيطرت على أساليب التدريس يف املاضي ، ولقد واجهت هذه الطريقة العديد من االنتقادات نتيجة 
  ).٩٦،صم١٩٩٢دمياطي، ،". (لعجزها عن تطوير كافة  قدرات التلميذ ومساعدته  على النمو الشامل

 استراتيجياتاليت حتث على استخدام  سياسة التعليم العامة يف اململكة أهدافحتقيق  إىلواستجابة 
واالبتكار واملبادرة ومنها  لإلبداعهلم  الفرصة وإتاحةتساعد على تنمية تفكري الطالب  وأساليب

 )هـ١٤٢٨الزهراين،( واالستقصاءوالعصف الذهين  األدوارتبادل  وإستراتيجيةالتعاوين  استراتيجيات التعليم
تسعى إىل جعل التعلم عملية مشتركة بني  اليتبداء االهتمام باستخدام هذه االستراتيجيات احلديثة 

  .املتعلمني دف تطوير العملية التعليمية
أول اختبار عملي ملدى  مناسبة  املناهج مـن حيـث   "ومن هنا ظهر االهتمام بطرق التدريس كوا    

 الشـافعي (". وحمتواهـا للمتعلمني،ومتثـل مرحلـة التنفيـذ بالنسـبة للمجتمـع املدرسـي        أهدافها

  ).٣٢١م،ص١٩٩٦،وآخرون
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نه ال يستطيع باستمرار أن يتأكد من فهم كل طالب أ، ومن الصعوبات اليت تواجه معلم التاريخ أيضاً  

يس عديدة ومتنوعة ، وعلى طرق التدر"فضال على أن  .)١١:٢(م ،ص ٢٠٠٤ ، وآخرونجونسون (. يف الصف
املعلم أال يتقيد يف تدريسه بطريقة واحدة  بل يستفيد من خمتلف الطرق و ينوع يف الطرق واملقصود 

ستراتيجيات املختلفة وعدم االلتزام بطريقة واحدة ، حبيث ينتقي منها ما يناسب طبيعة  إلبذلك اتباع ا
   ).٧م،ص ٢٠٠٠البوسعيدي، ". (الدرس وأهداف تدريسه

إستراتيجيات مباشرة منظمة الستخدام التعلم التعاوين، ويتعني تطبيقها "وبناء على ذلك فقد ظهرت     
بطريقة ذات خطوات حمددة بوضوح، وتشتمل هذه اإلستراتيجيات على خطط تعاونية وبىن تنظيمية 

 جونسون(". ومواد مقررة للمنهاج حتدد خطوة خطوة ما يتعني على الطالب أن  يقوم به طوال الدرس

  ).٢:١٥م،ص ٢٠٠٤، وآخرون

ومن هذا املنطلق فإن إستراتيجية تبادل األدوار يعمل فيها أعضاء اموعة الواحدة من أجل حتقيق 
  .تعلم املادة املسندة ،والتأكد من تعلم مجيع أعضاء اموعة هلذه املادة : مسؤوليتني مها
علمني بتنظيم التفاعالت اإلجيابية بني طالم إستراتيجية تبادل األدوار يف السماح للم"وتساهم

  ) .(home. وتقريب احملتوى األكادميي لديهم
جمموعة من البىن التعليمية التعاونية طرقاً لتنظيم ) ١٩٨٨( spencer kaganوقد حدد سبنسر كاجان 

طوة خطوة من أجل إجناز املهمة ،حيث يتم يف التفاعل بني الطالب، وذلك بوصف سلوك الطالب خ
الدرس التعاوين تبادل األدوار بني الطالب من خالل طرح أسئلة بغرض التوضيح ال بغرض تبادل 

  ) .١٦:٢م ،ص٢٠٠٤، وآخرونجونسون (". األفكار
 صممت لتعلم استراتيجيات تعليمية مثالية يف خمتلف الدروس حبيث تكون هذه"إستراتيجيات كاجان  و

    Dotson,2001)( ."االستراتيجيات جزءاً من الدرس،وهذا األمر يؤدي إىل تعلم أفضل عند الطالب
أن هذه االستراتيجيات التعليمية تم بتوجيه التفاعل بني الطالب بعضهم البعض وبني املنهج " إضافة إىل
منها إستراتيجية ستراتيجيات إلكاجان عدد من ا إستراتيجيات" ، ويندرج حتت)Kagan ".(واملعلم

  .الرؤوس املرقمة، والسهم املؤقت، وتبادل األدوار، وقد اقتصر هذا البحث على إستراتيجية تبادل األدوار
  ج

وتكمن أمهية إستراتيجية تبادل األدوار يف تدريس التاريخ يف كوا تساعد اموعة على حتقيق       
ا البعض ،وتعترب تلك األدوار مهمة للتعلم الفائق اجلودة  أهدافها واحملافظة على العالقات الفاعلة بني بعضه

ويف إستراتيجية تبادل األدوار يشعر أفراد اموعة التعليمية التعاونية .) ١٠:٤م ،ص٢٠٠٤، وآخرون جونسون(. 
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شخصية جتاه املشاركة لتحقيق أهداف اموعة، واملسؤولية املشتركة تضيف إىل دافعية  مبسؤولية
م االلتزام أو الواجب حبيث جيب على الفرد أن يقوم بنصيبه من العمل ويشارك اآلخرين، الطالب مفهو

هذا باإلضافة إىل أا تزود الطالب باخلربات التعليمية ذات اجلودة العالية اليت من شأا أن تزيد من 
  ).٩:٨،  ١٧:٤م، ص ص٢٠٠٤، وآخرون جونسون.(تعلمهم وتكيفهم االجتماعي يف اتمع 

قد تنمي لدى الطالب التفكري العايل واملستوى التطويري "لك فإن إستراتيجية تبادل األدواروبذ
اإلدراكي من خالل اإلدراج الكامل يف نشاطات الدرس اليت تتطلب مفاهيم خمتلفة وتطبيق معارف 

 ".جديدة ،وبذلك يكون لدى طالب املواد االجتماعية تصور كامل للمناهج اليت يدرسوا
Kagan,2002)    .(     

مساعدة التالميذ املسيطرين على تعلم مهارات االقتسام وذلك "وتشري إستراتيجية تبادل األدوار إىل 
وهذه  )١٠٧م ،ص ١٩٩٩عبد احلميد ، ".(بأن يعملوا يف أزواج ويستخدمون نظام املراجعة أو املزاوجة الثنائية

تمركز حول املعلم والطالب معاً ، فاملعلم هو تعد من االستراتيجيات التدريسية اليت ت" اإلستراتيجية 
الذي يوجه عملية التعلم يف حني ميارس الطالب التعلم بأنفسهم من خالل العمل التعاوين يف 

  ).٢٧٧،ص)أ(م٢٠٠٣زيتون، (  ".اموعات
  

يث يهتم ومن هذا املنطلق فإنّ تبادل األدوار يف اموعة التعاونية ال يتعارض مع التعلم الفردي ،ح     
بتنمية جوانب التعلم الذايت لدى الطالب ويعمل على حث املتعلم على ممارسة النشاط واملشاركة يف 

كما يشري زيتون إىل أن املتعلم مطالب أن يبذل جهداً فردياً يف التعلم الفردي حىت يتقن املطلوب .الصف 
، ) ٢٥٣، ص )أ(م، ٢٠٠٣زيتون، .( التعلممنه تعلمه ،فنجاح اموعة يف التعلم ال يغىن عن جناحه الفردي يف

تم  بتنمية جوانب التعلم الذايت لدى املتعلم مع  اليتوهذا ما تنادي به الكثري من النظريات التربوية 
  ).١٢٠م، ص ١٩٩٩احمليسن،(. التركيز على زيادة مسؤولية التعلم على املتعلم  وختفيفها على املعلم

بحث قد ميكّن املعلمني من ممارسة  أدوارهم بطريقة جيدة  تكفل هلم وتعتقد الباحثة أن هذا ال     
. مساعدة املتعلمني على إعداد جيل متعلم وناقد،عوضاً عن االعتماد على إجياد أجيال ناقلة للعلم فقط

وقد اتفقت بعض الدراسات يف تدريس العلوم االجتماعية على فاعلية استخدام التعلم التعاوين كدراسة 
بونك ( كما اتفقت دراسة) م٢٠٠٠(،ودراسة البوسعيدي ) م١٩٩٤(حممد ،ودراسة )م١٩٩٢(دمياطي 
على أنه ال يوجد أي أثر للتفكري الناقد باتباع إستراتيجيات التعلم التعاوين )  ١٩٩٧فوريس (و) م١٩٨٨

وترى الباحثة أن البحث احلايل سوف خيتلف عن األحباث السابقة يف ). ١٨م،ص ٢٠٠٠شطناوي،.(
  .كيزه على تعلم الطالبات بإستراتيجية تبادل األدوار وتنمية التفكري الناقد لديهن يف مادة التاريخ تر
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     :البحثمشكلة 
ستراتيجيات إقصور واضح لدى املعلمني يف مهارات التدريس، و اعتمادهم على  "نظرا لوجود

 فقد قررت الوزارة هـ٢٦/٢/١٤٢٠تاريخ ب ١٢٣٩/٣١  رقموبناًء على القرار تدريس تقليدية منطية 
ستراتيجيات التدريس إالعمل على نقل التدريس نقلة نوعية من خالل تطوير أداء املعلمني، و جعل 

كما أن نتائج الدراسة تثبت تدين مهارات التفكري الناقد واحتفاظ  ،"املستخدمة أكثر فعالية وحداثة
دراسة  و م٢٠٠١إبراهيم  اليب تقليدية، كدراسةالطالبات للمعلومات التارخيية نتيجة استخدام طرق وأس

احلديثة يف التدريس  ستراتيجياتإلاالطرق و إتباعكان البد من النقص هذا ملعاجلة و، م  ٢٠٠١، خريشة
واالكتشاف ،العصف الذهين  إستراتيجية :هاومناقد لدى الطالبات واليت تم بتنمية مهارات التفكري الن

 إستراتيجيةوهي  االستراتيجياتإحدى هذه الباحثة باختيار  ، وسوف تقوماراألدووتبادل ،واالستقصاء ،
على املتعلمني يف عصر  اإلستراتيجيةاول معرفة فاعلية هذه حياحلايل البحث لذلك فان ، تبادل األدوار

كرب على هلا األثر األاليت  جتماعية اليت يدرسها املتعلمني وإلاملواد ا (من منطلق أمهيةاملعلومات املتجددة 
إستراتيجية تبادل األدوار  لذا تتحدد مشكلة البحث يف معرفة فاعلية )٢هـ،ص١٤١٣السليمي،.()حيام

يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي يف املدينة 
  .املنورة

  

  :البحثأسئلة 
  :جابة عن السؤال الرئيساإل البحث احاول هذييف ضوء ما سبق س

ما فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى  -*   
  .؟ين الثانوي يف املدينة املنورةطالبات الصف الثا

  :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 
يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالبات  يف تدريس التاريخ دوارما فاعلية إستراتيجية تبادل األ - *

  .؟املدينة املنورةبالصف الثاين الثانوي 
املدينة  بحتصيل طالبات الصف الثاين الثانوي  يف يف تدريس التاريخ ما فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار - *

  .؟املنورة
طالبات الصف باملعلومات لدى  حتفاظاال يفدريس التاريخ يف ت تبادل األدوار إستراتيجيةما فاعلية  - *

  .؟املدينة املنورةبالثاين الثانوي 
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  :البحث فروض  
  

بني متوسطي درجات طالبات اموعة ) ٠.٠٥(عند مستوى  داللة إحصائية ذو فرق يوجدال  .١
تدرس بالطريقة  اليت(ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) اليت تدرس بتبادل األدوار(التجريبية 
 .يف التطبيق  البعدي الختبار  التفكري  الناقد ككل  ويف كل مكون  من مكوناته الفرعية )التقليدية

بني متوسطي درجات طالبات اموعة ) ٠.٠٥(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى   .٢
) اليت تدرس بالطريقة التقليدية(ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) اليت تدرس بتبادل األدوار(التجريبية 

 .يالتحصيل االختبار يف 
بني متوسطي درجات طالبات اموعة ) ٠.٠٥(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .٣

) اليت تدرس بالطريقة التقليدية(ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) اليت تدرس بتبادل األدوار(التجريبية 
 ). االحتفاظ(ليف االختبار البعدي املؤج

  
  

  :البحثأهداف 
  

  

  :إىل يهدف هذا البحث      
  .التعرف على فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تدريس التاريخ على تنمية التفكري الناقد -
  .حتصيل الطالبات يفالتعرف على فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تدريس التاريخ  -
    .تبادل األدوار  يف تدريس التاريخ على قدرة  الطالبات على االحتفاظ التعرف على فاعلية إستراتيجية -
  

  ج

  :البحثأمهية    
  
  

  .فيما يلي  هذا البحثتربز أمهية  
قد يكون هذا البحث حماولة للتغلب على بعض أوجه القصور يف تدريس التاريخ املتمركزة على الطرق * 

  .التقليدية
  .وير أساليب التدريس و حتسني العملية التربويةيف حتسني وتط علماتفيد امليقد *  
بصفة عامة  ةيسهم يف إفادة املختصني بتطوير مناهج التاريخ بصفة خاصة والدراسات االجتماعيقد *

وطرق تدريسها عند مراعاة النظر يف تنظيم حمتوى تلك املقررات وتدريسها مبا يسهم يف تنمية تفكري 
  .الطالبات
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ح التعاون اجلماعي يبني الطالبات املبىن على  االحترام املتبادل واالبتعاد عن سهم يف تنمية رويقد * 
  .األنانية

لكيفية استخدام إستراتيجية تبادل األدوار يف جمال تنمية التفكري الناقد  وتعلم  اًعملي اًقدم منوذجيقد *  
  .مهاراته

  
  :البحثحدود 

  

  .دون الطالب  ين الثانويالصف الثا طالباتعلى  احلايل البحث اقتصر*      
  .باملدينة املنورةاحلكومية  الثانوية ةاخلامسة عشراملدرسة  يف البحثجتربة  طبقت*
  .طبقت جتربة البحث على عينة من طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورة * 
  هـ١٤٢٨- ١٤٢٧يف الفصل الدراسي الثاين يف الصف الثاين الثانوي  تطبق*
  . ة التطبيق أربعة أسابيعمد تاستغرق *
على طالبات ) موجات العدوان اخلارجي على العامل اإلسالمي يف العصر احلديث فصل( مت تدريس*

الصف الثاين الثانوي ، باستخدام فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل 
  . انوي باملدينة املنورةواالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الث

نباط، تقومي تمعرفة االفتراضات، االستنتاج، التفسري، االس(تهاالتفكري الناقد ومهار:  البحثمتغريات *
  .واالحتفاظ )املعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقومي(والتحصيل ومستوياته) احلجج

  
  :البحثجمتمع وعينة 

  

من طالبات الصف  البحث ،وتكونت عينة البات الصف الثاين الثانويمن ط البحثجمتمع تكون      
 :، إحدامها بطريقة عشوائية البحثومت اختيار جمموعيت  الثاين الثانوي يف املدرسة اخلامسة عشرة الثانوية

 فصل(وذلك  لتطبيق تدريس  ،واألخرى جمموعة جتريبية ،وستدرس بالطريقة التقليدية،جمموعة ضابطة 
على طالبات الصف الثاين الثانوي ) عدوان اخلارجي على العامل اإلسالمي يف العصر احلديثموجات ال

يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى ة تبادل األدوار باستخدام فاعلية إستراتيجي
  . طالبات  الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورة
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  :البحثمنهج 
وملعرفة فاعلية إستراتيجية تبادل  البحثالتجرييب لضبط متغريات شبه املنهج  البحث ا هذيف طبق     
الصف الثاين الثانوي لبات يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طا األدوار
ما  وذلك  ر على ظاهرةالتجرييب على ضبط املتغريات اليت تؤث شبه املنورة حيث يعتمد هذا املنهج باملدينة

  :لقياس أثرها على الظاهرة  ويتكون من املكونات التالية
  ).تبادل األدوار  إستراتيجية: (املتغري املستقل- ١
   : ةالتابع اتاملتغري- ٢
 .تنمية مهارات التفكري الناقد -أ

 .ب ـ التحصيل
  .االحتفاظ -ج  

  
  :البحثأدوات  

لقياس مهارات التفكري الناقد ) Watson and Glaserجليسرواطسن و(استخدام مقياس: األداة األوىل
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢والذي قننه فاروق عبد السالم  وممدوح حممد سليمان 

  :قامت الباحثة بإعداد
مادة يف  ةالتعليميواملعارف  الطالبات للحقائقحتصيل ، والذي يقيس تحصيلي الختبار الا: األداة الثانية

  ).املعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقومي(تة التالية املستويات الس يف التاريخ
  

  :البحث مصطلحات
  Effectiveness :فاعلية ال -١   
الثراء يف مقدار التغري املرغوب فيه الذي حيدث نتيجة إجراءات "بأا: تعريف الفاعلية إىل والعمرشري ي 

  ).٨هـ،ص١٤٢٣العمرو،(".الدراسة التجريبية
تبادل األدوار  بإستراتيجيةالتدريس ثر التغيري الذي أحدثه أ معرفة: بأا الفاعلية إجرائيالباحثة ا وتعرف

  .البحثعلى عينة   تحصيل واالحتفاظالتنمية التفكري الناقد و على 
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     Strategy: اإلستراتيجية-٢
ميثل املخططات العامة اليت  حيتفظ هي االجتاه  العام الذي  "يف التدريس بأا اإلستراتيجية" يعرف املراغي 

خالل مسالك تائج اليت يراد الوصول إليها من والن،واألهداف اليت يعتقد أن  يف قدرته حتقيقها  ،ا املعلم
  .)٣٥م، ص١٩٩٤املراغي ،( ."التدريس أثناء عمله مع جمموعة من التالميذ

والتنظيمات واألفعال التعاونية اليت التزمت ا جمموعة اخلطوات : إجرائيا بأا اإلستراتيجيةوتعرف الباحثة 
املعلمة والطالبات يف تدريس فصل العدوان اخلارجي على العامل اإلسالمي يف العصر احلديث بإستراتيجية 

  .تبادل األدوار 
  

  :إستراتيجية تبادل األدوار - ٣
  ٩٨k (" االجتماعية احملددةعبارة عن منوذج أو خليط من تنظيمات خمتلفة تناسب األهداف املعرفية و"هي 

الدراسي بأا عبارة عن بدائل  لبنيات الصف   )kagan ناكاج( إلستراتيجية "ويشري عبد احلميد)
وتم بتعلم الطالب وفق جمموعات تعاونية دف زيادة اكتساب الطالب التقليدية مثل التسميع، 

   ).٩٢-٩١م ، ص١٩٩٩عبد احلميد ،(". كادمييللمحتوى األ
  ج

تبادل  إستراتيجية Dotson(دوتسون يعرف:  Pairs-check:  األدوارتبادل  إستراتيجيةعريف ت
 إجراءات أسلوب وتتبع الدراسي يف الفصل األفرادلتنظيم التفاعل بني  إستراتيجيةعبارة عن  بأا " األدوار

التعلم من خالل  التعاون املشترك يف أشكالن يوتكو ،طوة خطوة لعرض املواد والتمارين ومراجعتهاخ
 ("بأكملهتصلح ملشاركة الفصل  امشتركة مجاعي رباعية لفرق عملمث  التقسيم لفرق ثنائية 

Dotson,2001( تعريف دوتسون و تتبىن الباحثة)Dotson (إجرائيا.  
  

  .Critical Thinking: التفكري الناقد- ٤
هو عملية التأكد من "ري الناقد بأنه للتفك)  Beyer.1985.p276( يف دراستها إىل تعريف  تشري املطارنه 

  .)٥م،ص٢٠٠٣املطارنه ،(."جل إبراز أمهيتها ودقة مصداقيتها يف احلكم على األمورأموثوقية احلقائق من 
بأنه جمموعة من املهارات تتضمن  القدرة على :" يف دراسته تعريف التفكري الناقد السليمان كما يذكر
ومجع املعلومات فراد والقائمة على وضع الفرضيات قتها لدى األحقيقة املعرفة ودقرير التفكري يف ت

وتصنيفها وحتليلها والتأكد من صدقها وكفاياا والكشف عن التميز والتناقضات والتمييز بني اآلراء 
  .) ١١٩م، ص ٢٠٠١السليمان، ( ".واحلقائق 
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 )اإلطار العام: (الفصل األول

الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورة  فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري

لدقيق واملنصف يف تقييم املشكالت هو التفكري الواضح وا :بأنه وتعرف الباحثة التفكري الناقد إجرائياً -
  .واختاذ القرارات وقبول املربرات

  
تسهم يف احلكم على  اليتالعقلية  املهاراتجمموعة من  :بأا وتعرف الباحثة مهارات التفكري الناقد إجرائياً

لتلك  دف الوصول إىل استنتاج مناسب وتفسري ،وفرض الفرضيات املناسبة هلا،مت مجعها  اليتاملعلومات 
و تقييم تلك احلقائق وإصدار األحكام املناسبة  ،مث استنباط النتائج املنطقية من غري املنطقية ،املعلومات 

   .عليها
  

  Achievement:  التحصيل - ٥
بأنه استيعاب الطالب  ملا تعلموه من  خربات  يف مقرر دراسي معني " تشري حكيم إىل تعريف التحصيل 

   ).٩م ،ص٢٠٠١حكيم،(."صل عليها الطالب  يف االختبارات التحصيليةويقاس بالدرجات اليت  حي
  

هو جمموع الدرجات اليت حصلت عليها الطالبات يف اختبار مادة : بأنه وتعرف الباحثة التحصيل إجرائياً
  .التاريخ يف فصل العدوان اخلارجي على العامل اإلسالمي يف العصر احلديث

  
   Retention:  االحتفاظ - ٦
هو قدرة الطالب على التذكر واالحتفاظ باملادة التعليمية ملدة أسبوعني بعد "بأنه قداديم و اهلرش يعرفه 

   ).٨٢م،ص٢٠٠٠اهلرش؛ومقدادي،(."الذاكرة االنتهاء من تعلمها وقدرته على استرجاعها من
فترة زمنية  بأنه مقدار ما يبقى من املعلومات يف الذاكرة  طويلة املدى بعد انقضاء"كما تعرفه دمياطي 

  ). ١٠٠، صم١٩٩٢دمياطي، ( ".على اكتساا
  

استمرار بقاء التعلم وحتديد ما حصل عليه املتعلم من درجات بعد : بأنه وتعرف الباحثة االحتفاظ إجرائياً
  .يعأساب ةبفترة زمنية حمددة بثالثتبادل األدوار   بإستراتيجيةانتهاء جتربة التدريس 
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 )اإلطار العام: (الفصل األول

الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورة  فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري

  
    :البحث خطوات

  

   :وفق اخلطوات التالية البحث سريي
  .دراسات سابقة - ١ 
  .نظري إطار - ٢ 
صياغة  فصل موجات العدوان اخلارجي على العامل اإلسالمي  إعادةإعداد دليل املعلمة ويتضمن   - ٣ 

  يف كتاب التاريخ للصف الثاين الثانوي وفقا إلستراتيجية تبادل األدوار) يف العصر احلديث
  . إحصائياًلتحصيلي  وضبطه االختبار ا إعداد - ٤
  .اختيار عينة البحث - ٥
  .البحث على العينة تطبيقاً قبلياً أدايتتطبيق   - ٦
تبادل األدوار بينما تدرس  إلستراتيجيةتدريس الوحدة املختارة للمجموعة التجريبية وفقا  - ٧

  .اموعة الضابطة نفس الوحدة بالطريقة التقليدية
  .                           العينة تطبيقاً بعدياًتطبيق أدايت البحث على  - ٨
  .تطبيق اختبار التحصيل املؤجل- ٩
  .معاجلة االختبار إحصائياً-١٠ 

   .عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها-١١
   .تقدمي التوصيات واملقترحات -١٢ 

اإلطار النظري يه ئيتناول الفصل الثاين أدبيات البحث جبز للبحثوبعد احلديث عن اإلطار العام   
  .ةوالدراسات السابق

  
  
  



  
 

 

 

  
  

  )أدبيات البحث(الفصل الثاين
  
  

    .اإلطار النظري: اجلزء األول* 
      .تبادل األدوار التعلم التعاوين وإستراتيجية: أوال* 
  .التفكري الناقد:ثانيا* 
  

    .الدراسات السابقة :اجلزء الثاين*  
اليت اهتمت بتبادل األدوار و  الدراسات العربية واألجنبية: احملور األول * 

    .يف املواد االجتماعية التعلم التعاوين إستراتيجية
    .التعليق على احملور األول* 
يف املواد  الدراسات العربية واألجنبية اليت اهتمت بالتفكري الناقد: احملور الثاين* 

    .االجتماعية
    .التعليق على احملور الثاين* 
    .لسابقة بصفة عامةالتعليق على الدراسات ا* 
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 أدبيات البحث: الفصل الثاين
 

 خ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاري   

  

  أدبيات البحث:الفصل الثاين
  

يتناول هذا الفصل جزئني، حيث يعرض يف اجلزء األول اإلطار النظري الذي يتناول التعريف بالتعلم 
التعاوين وإستراتيجية تبادل األدوار ونشأا وطريقة تطبيقها وقواعدها مث يتم عرض مفهوم مهارات 

كري الناقد وأمهيته، ويف اجلزء الثاين من هذا الفصل يتم عرض الدراسات العربية التفكري الناقد وطبيعة التف
  .واألجنبية اليت تناولت موضوع البحث ومن مث التعليق عليها

  
  :اإلطار النظري: اجلزء األول

  :التعلم والتعاون:أوالً
تعرضه خلربة العملية اليت ينتج عنها تغري يف سلوك اإلنسان بسبب مروره أو "هو :  فالتعلم 

  ) .٣٣م،ص ١٩٩٣،وآخرون  الزيود،(".جديدة

، ]للمفـرد وغـريه مـذكرا أو مؤنثـا    [املعـني مـن كـل شـيء     : العـونُ : اللغة هويف :والتعاون
  ).٦٣٨، ص  م ١٩٢٧، وآخرونأنيس ، .(املساعد:واملعاون

  
  :مفهوم التعلم التعاوين

  

نوع  " اوين يف مؤمتر أعد عن ج كاجان بأنهللتعلم التع  (Kagan )كاجان"   أشري إىل تعريف         
منظم من التفاعل اإلجيايب وتأكيد للتعاون يف العالقات اإلنسانية بني الزمالء يف األنشطة والتحصيل 

  .) Nakagawa ".(  األكادميي، واملشاركة العادلة واملتساوية للطالب يف الصفوف الدراسية
  

راد كاألعضاء يف مجاعات، وكل عضو يف اجلماعة مرتبط عقليا عمل األف" كما يعرف أيضاً بأنه      
 .)الزعيب ".(وانفعاليا بأهداف اجلماعة وأنظمتها

أحد أساليب التعلم اليت "للتعلم التعاوين بأنه Artzet) 1990,(  وتشري السمريي إىل تعريف أرتزت        
إلمتام عمل معني أو حتقيق هدف ما  تتطلب من املتعلمني العمل يف جمموعات صغرية حلل مشكلة ما أو

  ).١٧م،ص٢٠٠٣السمريي ،(".يشعر كل فرد من أفراد اموعة مبسؤوليته جتاه جمموعته
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 أدبيات البحث: الفصل الثاين
 

 خ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاري   

إستراتيجية تعليمية منظمة ومرتبة ميكن "م  بأنه١٩٩٢كما تشري السمريي إىل تعريف املوسوى     
،ويقسم الطالب يف جمموعات تعليمية تضم من استخدامها يف أي مرحلة تعليمية ويف أغلب املواد الدراسية 

  ).١٧م،ص٢٠٠٣السمريي، ("أعضاء٦إىل  ٣
وبذلك فإن التعلم التعاوين ميكن فهمه على أساس أنه نوع من التعلم الصفي يشترك فيه الطالب معاً         

لف املستويات يف يف التعلم يف صورة جمموعات صغرية غري متجانسة، وتضم اموعةُ الواحدة طالباً من خمت
ولكنها متجانسة  من حيث مستوى قدراا على مستوى ) العايل، واملتوسط، والضعيف(األداء األكادميي

مجيع اموعات يف الصف بقدر اإلمكان ،وتؤدي هذه اموعات مهمات معينة حنو أهداف مجاعية 
  )١١م، ص١٩٩٦اهلامشي،.(موحدة

  

  :المنشأة التعلم التعاوين وتطوره يف اإلس
  

  

حث اإلسالم على التعلم التعاوين من منطلق التعاون ،والتعاون يف اإلسالم شامل لكل شيء فيه بر " 
وتعاونواْ علَى الْربِّ والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثْمِ والْعْدوان  و قال تعاىل ).٣٢م،ص ٢٠٠٥سليمان،"(وتقوى

واْعتصمواْ بِحْبلِ اللّه جميعاً  وقال تعاىل أيضا، )٢سورة املائدة، آية ( }٢{لّه شديد الْعقَابِواتقُواْ اللّه إِنَّ ال
} ١٠٣{نِْعمته إِْخواناًوالَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِْعمت اللّه علَْيكُْم إِذْ كُنتْم أَْعداء فَأَلَّف بْين قُلُوبِكُْم فَأَْصبْحتم بِ

  ).١٠٣سورة آل عمران،آية(

ألمهية مبدأ التعاون يف تربية الفرد وبناء اتمع وقد جعل اإلسالم للتعاون أجراً عظيماً " وتشري سليمان 
وتعني :( ،كما قال )يعني ذا احلاجة امللهوف: ( واعتربه من الصدقات اليت يثاب عليها فاعلها قال

املؤمن :( وقال،  )٣٢م ،ص٢٠٠٥سليمان،().رفع له عليها متاعه صدقةالرجل يف دابته فتحمله عليها، أو ت
  ).١٣٩صحيح مسلم ، ص( )للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً

وبناًء على ذلك فالتعلم التعاوين ليس فكرة جديدة بل هي قدمية قدم اإلنسان ذاته، حيث اعتمد على مبدأ 
  .التعاون يف مجيع شؤونه اخلاصة والعامة

  

  

  :لتعلم التعاوينتطور ا

ولقد كان للمدارس األمريكية  قدم السبق يف " التعلم التعاوين هو تعلم قائم على املشاركة والتعاون         
هذا اال حيث بدأوا يف تقسيم التالميذ إىل  جمموعات يتعاون بعضها مع بعض يف حل األسئلة ومناقشة 



 ١٧  
 

 أدبيات البحث: الفصل الثاين
 

 خ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاري   

التعلم التعاوين فكرة قدمية تناولتها الشعوب يف تعليم أفرادها  املسائل واملشاركة جبميع أشكاهلا، إال أن فكرة
املهن واحلرف املختلفة، وختصص بعض العلماء يف هذا اال وأدخلوه إىل جمال التربية ومنهم  فرانسيس 
باركر الذي نادى بالتعاونية، وتاله جون ديوى، مث ظهر كورت كوفكا ليؤكد على أن اموعات هي 

ة متفاعلة متقابلة فيما بينها  وهذه اموعات هي كيانات خمتلفة،مث جاء كريت ليفني ليقول كليات دينامي
بأن االعتماد املتبادل بني أفراد كل جمموعة من املتعلمني هو أساس تكوين هذه اموعة وقد أكد  على 

 ".ات من هذا القرنذلك تلميذه مورتون ديتش الذي أعد نظرية عن التعاون والتنافس يف اية األربعين

  ).٣٢-٣١م ، ص ٢٠٠٥سليمان ،(

ويف بداية الستينات كتب ديفيد جونسون وكان تلميذاً لديتش يف تطوير منهج جديد للعلوم يقوم على 
التعاون بني املتعلمني، مث بدأ ديفيد ورجر عمليا بتدريب املعلمني على كيفية استخدام التعاون يف الفصل 

نوا يرون أن هذا النوع من التعلم ينتج عنه تعلم أكرب وعالقات إجيابية بني املدرسي، وعموماً فقد كا
املتعلمني وتزداد الصحة النفسية اإلجيابية للمتعلمني ، وهكذا  كانت نظريات علم النفس االجتماعي سببا 

ضع حاليا يف ظهور التعلم التعاوين والسيما أن التعلم التعاوين هو نوع من أنواع التعلم اجلماعي الذي خي
-٣١م ،ص ٢٠٠٥سليمان ،(" للدراسة والبحث، وذلك للتعرف على مدى فائدته بالنسبة للمعلمني والتالميذ

املتبادل اإلجيايب بني أفراد اموعة املتعلمة  يرجع  دوإستراجتية التعلم التعاوين املبنية على  فكرة االعتما").٣٢
يت ليفني أحد زمالء كريت كافكا بتطوير أفكاره م ،مث نادى كري١٩٠٠ظهورها إىل كريت كافكا عام 

يف الربع األول من هذا القرن حيث نادى بأن أساس اموعة هو تبادل املعلومات بني الطلبة الذين  تدفعهم 
حالة التوتر الداخلي إىل العمل على حتقيق األهداف املشتركة املرغوب يف حتقيقها، مث صاغ  مورتن ديوث 

وقد أوصى جون ديوى عام  .التعاون املتبادل اليت صورها ديفيد ورجر جونسون  م نظرية١٩٦٢-١٩٤٩
م بتعليم الطلبة يف جمموعات صغرية العتقاده بأن الذكاء يتطور اجتماعياً وأن الطلبة حباجة إىل ١٩٠٢

وقد انعكست توصيات ديوى على العديد من أهداف التعلم التعاوين .مهارات العمل بعضهم مع البعض
إستراتيجية التعلم التعاوين  يف اخلمسينات " وهكذا انتشرت، "وانب املعرفية واالجتماعية واألخالقيةباجل

والستينات من القرن املاضي، وانتشرت الدراسات املتعلقة باملوضوع من الناحية النفسية والتربوية  اليت 
 لى أفكار ديوىركزت على االعتماد املتبادل بني املتعلمني ،كما ألقت بعض الدراسات ع

(Dewey)وفيجوتسكيVygotsty) ( وجان بياجيه(Piygek)  موعات مصدرااليت اعتربت التفاعل بني ا،
  )٥ - ٤م ، ص٢٠٠١شطناوى، (  ".للنمو العقلي للطالب واملتعلم
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 أدبيات البحث: الفصل الثاين
 

 خ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاري   

ي أهداف املهارات مع أهداف احملتوى األكادمي) دمج(إستراتيجية تعمل على تكامل "ويعد التعلم التعاوين     
يف العملية التعليمية ، فعندما يتم دمج إستراتيجية التعلم التعاوين مع أهداف تعليم التفكري يف الصفوف فإنه 

م، ص ٢٠٠١شطناوى، (".يصبح امتدادا للبحث املعريف واستمرارية للمزيد من خمرجات التعلم الناجتة عن التدريس

٥(.  

لم التعاوين تعاجل كثرياً من املشاكل التعليمية، وهلا الفاعلية أن إستراتيجية التع )(Slaivnويرى سالفني        
ألن تكون خيارا بديال يف جماالت متعددة كتجميع القدرات ،وإنشاء الربامج اخلاصة باملوهوبني من الطلبة، 
كما اقترحت هذه اإلستراتيجية كضرورة الزمة إلنشاء  جمتمع متعاون عالوة على أن هذه اإلستراتيجية تعد 

إىل  )Johnson & Johnson(ساسا لتحسني العالقات االجتماعية بني الطلبة، وذهب جونسون وجونسون أ
أن التعلم التعاوين جيعل الفرد يثق بأفكار األعضاء اآلخرين  وقيمهم ، لذا فإن الناتج هو اتصال صادق 

حمبوب من اآلخرين فريغب يف  ومفتوح يولد مشاعر االتفاق بني املرسل واملستقبل إضافة إىل شعور الفرد بأنه
  ).٥م، ص ٢٠٠١شطناوى، ( ".  اإلنصات إليهم ومساعدم يف تنفيذ واجبات املدرسة

أن التعلم التعاوين يساعد الطالب على النشاط "م  ذكر١٩٨٧إىل أن كاجان  (Adams )دامزأكما يشري      
مستوى األفراد والدعم املتبادل بينهم مما  يف العمل معا ليصبحوا جمتمعا من املتعلمني له ضمري اجتماعي على

  .(Adams,1996,p50 ) ".يؤدي إىل فهم أعمق لكل طالب
 إجياد هو امليدان هذا يف املشكالت مشكلة تعترب من أصعب"ولكن  قد يواجه هذا  النوع من التعلم  

 أي يف الكاملة شاركةامل على وحريصني متحمسني الشباب جتعل اليت واملراهقني األطفال بني التعاون أشكال
  . (Reardon, Nodrland ,1994,p108 )".رمسي طابع

ومن هذا املنطلق تعتقد الباحثة أن كاجان كان يسعى إلجياد إستراتيجيات تعاونية حتقق املشاركة الكاملة 
  .بني املتعلمني

" التعاوين وهذا النهج أن  كاجان  يعترب من مؤسسي النهج البنيوي يف التعلم )JASCE(وقد ذكر جاسكي        
جعل أنشطة التعلم جاهزة للمعلم وباستطاعته استخدام بعض هذه اهلياكل البسيطة قبل تنفيذ العملية التعليمية 

 ( ".النظرية، وهذا عكس نظرية التعلم اليت تعتمد على التعلم أوالً مث السعي للبحث عن سبل لتطبيق النظرية
Nakagawa.(  
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كاجان يف أول عمله يف التعلم التعاوين بدأ يف برنامج حبث "إىل أن    (Candler)  لركاند وقد أشارت      
مث أعد كاجان طرقاً بسيطة . عن أطفال استجابوا لتعاونية معينة عندما وضعوا يف مناذج حمددة من احلاالت

تعاونية و إجناز ميكن للمعلمني أن يشكلوا ا تفاعل الطالب ، وبذلك فإن إستراتيجيات كاجان قادت إىل 
أكادميي أكرب،وإىل عالقات عرقية ، وتقدير ذايت متعزز، ومناخ صف مدرسي منسجم، ونطاق من املهارات 

  ).(Candler,2006 ".االجتماعية كبري
  ج

إستراتيجيات كاجان سهلة جداً للتعلم والتطبيق، ولذلك أنشأ مشاركو كاجان بشكل عفوي "وتعترب       
ومؤخراً، ظهرت  قوة إستراتيجيات !" اليوم؛ استخدمها غداً؛ وطبقها ملدى احلياة تعلمها: "شعار كاجان

كاجان يف التفكري املتعدد، وهذه اإلستراتيجيات البسيطة فعلت يف التفكري املتعدد ما فعلته إستراتيجيات 
وضوع، واملشاريع، كاجان يف التعلم التعاوين، وبدل التشديد على دروس التفكري املتعدد املعقدة، ووحدات امل

واملراكز، فإن ج كاجان جيعل التفكري املتعدد جزءاً من أي درس بواسطة احتوائه على بنيات تفكري بسيطة 
  (Candler,2006  ) . ".ويكون بذلك ج متكامل للتفكري املتعدد

يشتمل  أنهإىل ج كاجان التربوي يف التعلم التعاوين حيث أشار إىل  )JASCE (وقد تطرق جاسكي     
دراسة أي موضوع دراسة أي علم وبني  والتعاونيةجيابية إلهو تعزيز العالقات ا :األولدف اهل ، نيهدف على"
  . )(Nakagaw ."الصف جلميع املتعلمني يف األكادمييهو ارتفاع التحصيل  :قسم واهلدف الثاين أي يف

  :إستراتيجيات حديثة يف التعلم التعاوين  

  ):١٢٤م، ٢٠٠٤الريامي، (  إلستراتيجيات لتطبيق التعلم التعاوين، منهاهناك العديد من ا"
  Round/ Table /Round Robin تنظيم احللقة/ املائدة املستديرة -١
 Think/pair/Share.شارك - اعمل مع الزميل - فكر -٢
 Strategies   Questioning  :إستراتيجية املساءلة -٣
 Know-Want to Know-Learned –K-W-L ماذا تعلمت؟ - ماذا ستعرف- اعرف  -٤
 Fish Bone.عظم السمك -٥
 Heads Numbering.الرؤوس املعدودة -٦
 Webbing.العنكبوتية -٧
  Charts  Timelines/Sequence : بطاقة تتابع األحداث -٨
 Concept Mapping Stratgies:إستراتيجية خريطة املفهوم -٩
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 Six Hats Thinking: إستراتيجية التفكري بالقبعات الست -١٠
 Jigsaw):ماأل(اجليكسو -١١

 

  :وفيما يلي  توضيح لبعض هذه اإلستراتيجيات 
  

  Round/ Table /Round Robinتنظيم احللقة/ املائدة املستديرة-١
  :مايلى )Kagan,1992( نقالً عن )١٢٥- ١٢٤م، ٢٠٠٤الريامي، (  يذكر الريامي

ع القيام ببعض املناقشات منط تعليمي تعاوين يعتمد على قيام الطلبة باإلجابة بالتناوب داخل اموعة م  •
الشفوية، ويتم تطبيق هذه اإلستراتيجية بقيام املعلم بطرح مسألة أو مهمة حتتمل العديد من األجوبة احملتملة، 

 " :وتفيد هذه اإلستراتيجية يف ما يلي
  .يسمح لكل الطلبة املشاركة يف األجوبة •
 .بة حول املفاهيم املطروحةتوضح هذه اإلستراتيجية املعلومات املوجودة مسبقاً عند الطل •
 .تعويد الطلبة الرد املناسب بصورة إجيابية مقنعة •
  " .يراجع الطلبة املعارف اليت درسوها ويزاولون مهارات معينة •
 

  Think/pair/Share.شارك - اعمل مع الزميل -فكر "    - ٢
ن صياغة أفكار فردية أو إستراتيجية تقوم على تزويد الطلبة بغذاء فكري يف موضوعات متكنهم م          

تشاركيه مع زميل آخر، وتكون بقيام املعلم بطرح سؤال أو عرض مشكلة، و ينتظر املعلم فترة وجيزة كي 
يتأكد من أن الطلبة قد فكروا وكونوا فكرة سريعة عن املشكلة، مث يطلب املعلم من الطلبة التجمع مثىن 

يث يستفيد كل شريك من وجهة نظر شريكه، وإذا مثىن حيث يبدأ كل طالبني بالتشاور مع بعضهما حب
وجد املعلم صعوبة يف املشكلة املطروحة يسمح للمجموعات الثنائية بالتجمع مع جمموعات ثنائية أخرى 

طالب، ويستفاد من هذه اإلستراتيجية يف إمكانية استخدامها يف  ٤حبيث يصبح عدد أفراد اموعة 
اجعة حمتوى املادة بني الطلبة، وإعطاء فرصة للبدء بالتدريب على الصفوف كبرية العدد وإعطاء وقت ملر

، وتستخدم   Imogene & SChuir 1996العمل التعاوين واحتفاظ الطلبة بكم ال بأس به من املعلومات
أحياناً وحسب التنويع يف املهارات اليت يطلبها  اهذه اإلستراتيجية حلفز تفكري الطلبة  وباستخدام التكنولوجي

م، ٢٠٠٤الريامي، .(علم إذ كلما كانت املهارات املطلوبة عالية كان مستوى التفكري املطلوب عاليا ومتشعبا امل

١٢٦-١٢٥.(  
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  :أو طرح األسئلة Strategies  Questioning:  إستراتيجية املساءلة- ٣
  :مايلي)  (Schuir,1995نقالً عن  )١٢٦م ،  ص٢٠٠٤الريامي، (يذكر الريامي  

اً لتعدد األهداف وتنوعها يف املوقف التعليمي فقد وجدت األسئلة باعتبارها العمود الفقري يف نظر        
التعلم النشط، فاملعلمون يطرحون األسئلة املتنوعة منها ما يتطلب التذكر ومنها ما يتطلب الفهم أو التحليل 

 املنعكس املبكر وتعليم حبسب تصنيف بلوم، وتفيد هذه اإلستراتيجية  يف تشجيع الطلبة على التفكري
  ". أساليب التفكري وتشجيع التباين يف عملياته وتطوير عمليات التفكري

   
    Know-Want to Know-Learned –K-W-L ماذا تعلمت؟ -ماذا ستعرف-اعرف -٤

ــامي ــذكر الريـــ ــامي،( ويـــ ــن  ).١٢٩-١٢٧-م ، ص٢٠٠٤الريـــ ــالً عـــ نقـــ
Cempbell,H.B,Ruptic,c.&Northwick,L.,1998)"  

إستراتيجية متهيدية تساعد على تذكري الطلبة  مبعلومات حول موضوع معني ، ماذا يريد الطلبة أن "ا أ
يعرفوا؟ يتم تسجيل ما تعلموه وما مل يتعلموه، ويكون تنفيذ هذه اإلستراتيجية بتقسيم الطلبة يف الصف إىل 

جمموعة بإعداد بطاقة التعلم اخلاصة ا  جمموعات رباعية وتوزيع املهام املراد تعلمها على اموعة وتقوم كل
وهي عبارة عن لوحة مقسمة إىل ثالثة أعمدة ويستفاد منها يف املراجعة السابقة للمادة املطلوبة وتطوير توقع 

  ".الطلبة ومساعدم على التقومي الذايت وحتسني مهارات البحث واالتصال لديهم 
  :Fish Bone.عظم السمك" -٥

ــامي  ــذكر الريــ ــامي،الر( يــ ــن  )١٣١-١٣٠- ١٢٩م، ص ٢٠٠٤يــ ــالً عــ  نقــ
Cempbell,H.B,Ruptic,c.&Northwick,L.,1998)(  

إستراتيجية تعاونية خمططة بشكل منظم صممت ملساعدة الطلبة على متييز التأثريات املنفصلة " أا
رأس  واستخدمت حلل املشكالت، ويتم فيها تقسيم الصف إىل جمموعات رباعية، ويضع املعلم املشكلة يف

السمكة على السبورة وميتد من رأس السمكة العمود الفقري الذي يتشعب منه العظم الصغري، ويطلب 
املعلم من الطلبة أن يذكر كل طالب سببني أو أكثر  من األسباب احملتملة حلدوث املشكلة، ويدون املعلم 

سباب، وبذلك ينظم الطلبة هذه األسباب على العظام الصغرية، وكل عدد من العظام ميثل جمموعة من األ
تفكريهم وحيللون األسباب والتأثريات، وهنا يسمح باستخدام التفكري املتشعب واملتنوع واالستماع إىل 

، ويستفاد من هذه اإلستراتيجية أن لكل طالب احلق يف التعلم والنشاط وحصول واحترامهاأفكار اآلخرين 
  .  " االتصالاالعتماد اإلجيايب بني الطلبة وتطوير مهارات 
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  :كما يندرج حتت إستراتيجية التعلم التعاوين عدد من االستراتيجيات على سبيل املثال ال احلصر

 )Student Team Learning(والتعلم الزمري) Group lnvestigation(طريقة االستقصاء اجلماعي" 

،الفرق ـ األلعاب ـ  )(STAD والذي بدوره يتفرع منه أنواع خمتلفة منها أقسام حتصيل الفرق الطالبية
وغريها وكل نوع ميتاز خبصائص فريدة وإجراءات معينة ،  )Jigsaw( والترتيب املتشابك،  )TGT( املباريات
  ).١٢م، ص ١٩٩٦اهلامشي،(."يف تطبيقها

  :الفرق بني التعلم التعاوين والعمل اجلماعي
  

عمل اجلماعي حيث إن العديد من التالميذ قد إىل الفرق بني التعلم التعاوين وال" ويشري العمرو         
مارس العمل مع زمالئه يف جمموعات صغرية أو يف عمل مجاعي سواء داخل الصف أو املعمل أو يف 

   ).٣٠هـ،ص١٤٢٣العمرو،( "األنشطة الالمنهجية اخلارجية  
ميكن أن تستخدم يف  ويف هذا الصدد ينبغي على املعلم أن يدرك أن هناك عدداً من اموعات اليت       

  :وتذكر الفاحل  أنواعاً من اموعات منها.  الصف الدراسي
يف هذا النوع يكون  Traditional Classroom Learning Group: جمموعة التعلم الصفية التقليدية"- ١

اجلهود الكلية للمجموعة أكرب من إمكانات بعض األفراد ،ويف هذه اموعة يطلب من الطالب  جمموع
لعمل سويا ولكن الواجبات تبىن على أعمال ال تتطلب أعماالً مشتركة ويعتقد أفرادها أن تقييمهم ا

  .ومكافأم سوف تكون فردية وليس ألعضاء اموعة
يف هذا النوع من اموعات يكون  Cooperative Learning Group :جمموعة التعلم التعاونية -٢

زاء هذه اجلهود ،كما أن األفراد ينجزون أكادميياً أفضل من حاصل جمموع جهودها أكرب من جمموع أج
عملهم مبفردهم ،وفيها يعني الطالب للعمل سوياً كما أم يثقون أن جناحهم يعتمد على جمهود أعضاء 

  ).٢٩م،ص٢٠٠٠الفاحل ،(."اموعة 
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  :توزيع األدوار يف جمموعة التعلم التعاوين
  

 )mlak (  

  :يتم توزيع األدوار حبيث يكمل دور كل فرد معني بقية األدوار اليت  يقوم ا أعضاء اموعة كالتايل"         
  .يراجع مجيع أعمال األعضاء: املراجع النهائي- ١
  .جيهز املواد املختلفة اليت حتتاج إليها اموعة: القائم بالبحث - ٢
  .يسجل قرارات اموعة ونسخ التقرير النهائي: لاملسج - ٣
 .لتحديد أعمال اموعة وتعزيزها: املعزز - ٤
  ".  ليحدد الكيفية املثلى املتبعة لدى اموعة: املالحظ - ٥

إىل أن  عملية )   (Johnson,Johnson&Holubec,1993نقالً عن  ).٢٥م ،ص ٢٠٠٠الفاحل  ،(وتشري        
  :هم بالعديد من املهام على النحو التايلتعيني األدوار تس

  .تقلل من فرص عدم مشاركة بعض األعضاء يف العمل اجلماعي أو سلطته على اموع- ١
  .تؤكد أن املهارات اجلماعية الضرورية تستخدم عن طريق اجلماعة - ٢
  .تولد تفاعالً بني أعضاء اموعة- ٣

  

  :إستراتيجية تبادل األدوار
نا الكرمي على جعل جمتمعنا جمتمعاً متماسكاً مترابطاً، وترى الباحثة أن من أبرز تعاليمه اليت حرص دين          

توضح معىن تبادل األدوار هو مبدأ الزكاة اليت جعلها اهللا فرضاً على املسلمني،وكان اهلدف منها هو أال 
ْي كَ{عود بالنفع على اجلميع قال تعاىليكون املال دولة بني األغنياء، وإمنا يتبادل الغين والفقري هذا املال لي

كما يتضح هذا املبدأ جلياً يف تارخينا اإلسالمي العظيم ، )٧،آيةاحلشرسورة (})٧(لَا يكُونَ دولَةً بْين الْأَغْنِياء
زيد بن حارثة يف غزوة مؤته برغم وجود كبار الصحابة أصحاب اخلربة واحلنكة  يف تولية رسولنا 
رية، وذلك من أجل تبادل اخلربات العسكرية وتشجيع املسلمني وحتفيزهم على القتال، السياسية والعسك

ومن منطلق .وبناًء على ذلك فإن تبادل األدوار والعلوم واملعارف واخلربات أمراً دعانا إليه الدين احلنيف
التفاعل بني املعلم االهتمام باملتعلمني وحتقيق إجيابيتهم ومشاركتهم يف العملية  التعليمية واالهتمام ب

والطالب ،وبني الطالب بعضهم البعض ظهرت إستراتيجيات عديدة ،منها إستراتيجية التعلم التعاوين 
،وتبادل األدوار، كمحاولة إلجياد بيئة صفية  اجتماعية تعاونية بني الطالب دف تكوين البناء املعريف 

  ).١٥٣م،ص٢٠٠٥إبراهيم،.( لديهم
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التعلم التعاوين يتطلب إعداد بيئة التعلم واملواد الالزمة اليت تستخدم يف التعلم  وتبادل األدوار كجزء من
  ).٤٢م، ص٢٠٠٠خليل،.(بتقسيم الطالب إىل جمموعات  وفق مهام حمددة من قبل مفضالً عن االهتما

  

  : Pairs- Check:األدوارتبادل مفهوم  
  ج

لغة االجنليزية  وترمجت إىل املراجعة الزوجية أو بال  Pairs-Check" يطلق على مفهوم تبادل األدوار      
وترى الباحثة أن هذا املفهوم ميكن ترمجته إىل ، )١٠٧، ص ١٩٩٩عبد احلميد، "( الثنائية ، وقد تطرق هلذا املعىن

لكون هذه الصفة مسةً تغلب على هذا النوع من إستراتيجيات كاجان، وذلك بعد " تبادل األدوار"
تصني يف جمال طرق التدريس، ومن بينهم فريق كاجان التعليمي املتخصص يف تعليم استشارة عدد من املخ

  .طرق وهياكل وإستراتيجيات كاجان للمعلمني واملتعلمني 
  

يف األساس تم بوجود مشكلة تعطى للزوجني املختارين، على أن يتبادل "و إستراتيجية تبادل األدوار  
الواحد، مث يتأكد الزوج األول من إجابة الزوج اآلخر أو الثاين،  األزواج أدوارهم بعد كل مشكلتني للزوج

مث يوضح األزواج آراءهم ويسجلوا ردود أفعاهلم، ويتابع بعضهم البعض يف شكل أزواج متبادلني لألدوار 
  .)p3)، kagan,2001".واملهام التعليمية ،مث يتم إظهار االحتفاء والسرور بني األزواج املتفوقني

  

لعملية تنظيم هذه  اًحمدد الًيكون هناك  جدو أنالبد  يف تبادل األدوار جديدة مهارة" تعليم عندو        
بعد عدة دقائق البد من  تبادل األدواروعند . تنتج اليت اإلجادةوضح كيفية االختالف املثري يف يو ،املهارة

بني الثالث والرابع قد اصطدما باملشكلة والطال،قل منهأوالطالب الثاين كان  أتقنهاقد  األولالطالب  أنالتأكد 
يف حل  اخلطأممارسة  القاعدة   أنيدرك  أنوعلى املعلم .نفس الفرصة إعطاءهمالبد من وبذلك  األوىل،
وجود املساعدات بني  بتأكيدوبذلك فهو مطالب ،االستسالم وصرف انتباه الطالب إىلت رمبا يؤدي كالاملش

حسب  باإلجادةالذي سيؤدي )األدوارتبادل (مة التركيب البسيط وهويقومون مبه الطالبن كل أو الطالب
  ).  p3 ,2001 , kagan(". توجيهات العمل

  
  
  
  
  
  
  

  :  نبذة عن سبنسر كاجان
  

  

م الذي مسح له أن يطبق ١٩٨٠) Roger Skinner(مينت كاجان  ملساعدة األستاذ روجر سكنر "       
رسته، حيث إن مديري املدارس رفضوا مساعدته بدعوى أم ال خططه وتراكيبه يف التعلم التعاوين يف مد
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مث توالت املساعدات عليه من أفراد بالواليات . كثرياً ااالبتعاد عن مناهج التهجي اليت يتبعويستطيعون 
  ".املتحدة وكندا وفتحوا له مقاطعات بأكملها لتطبيق نظريته وتراكيبها اليت ختتص بالتعلم التعاوين 

  )p Xl  ،1994  ،Kagan.(  

م تغري مفهوم كاجان للتعلم التعاوين حيث انتقل من اعتباره أن درس التعلم التعاوين ١٩٨٥عام"وحبلول 
مث اكتشف بعد ذلك قوة  . جمرد تطبيق تركيب إىل اعتباره أن الدرس نفسه يتكون من جمموعة من التراكيب

ى أثر التراكيب السابقة له مع أخذ التالميذ باجتاه الدروس متعددة التراكيب واليت ينبين كل تركيب فيها عل
األهداف التعليمية اليت حددها املعلم عرب جمموعات تأخذ الصفة اجلماعية بصورة كاملة من اخلربات التعليمية 

إىل أن املراجعة  ١٩٨٥وقد برهن يف عام . حيث أصبحت التراكيب هي اللبنات األساسية لبناء الدرس 
واملقابلة ذات الثالثة خطوات أي أن الدروس املتعددة التراكيب هي اليت تساعد ) دل األدوارتبا(الثنائية أي 

على التعرف على كل األهداف وبصورة كافية ، وكان يريد قبل هذا التاريخ أن يثبت  أمهيتها فقط يف التعلم 
أصبحت هذه التراكيب هي لب  أو البطاقات امللونة املرمزة أو البطاقات املشتركة،مث Jigsawالتعاوين ملنهج 

وكانت جتد جتاوب من قبل املعلمني بصورة مذهلة إذا أعطيت هلم يف  Kaganالنظرية اليت اتبعها كاجان 
جمموعة من األنشطة اليت ختتص ببعض التراكيب وذلك  Kaganنشاطات التعلم التعاوين،كما حدد كاجان 

فن التدريس اجليد للوصول هلدف تعليمي معلن، إذ إن ألن احتاد التراكيب واحملتوى يعترب من أكثر  طرق 
  ).p Xl  ،1994 ، Kagan(  ".النشاط هو احتاد للتركيب واحملتوى

  

انتشار إستراتيجيات كاجان يف العامل أصبح حمترفاً يف تطوير قاعدة متارين إستراتيجيات كاجان " وبعد          
املتقدم والتدريب بالتصميمم كما عرفت هذه اإلستراتيجيات  أو اإلستراتيجيات املهيكلة واليت قدمت التعليم

  . Kagan, 2006,p3)( ".بالديناميكية واألسلوب املتغري وغري الثابت
  

  
  ج

  :خطط وتصميمات الدروس عند كاجان"
  

  

  إن التعلم التعاوين خمتلف عن التركيبات، ألا شبيه بطاولة مستديرة ومشاركة فكرية مزدوجة، وإذا         
بينما الطاولة املستديرة واملشاركة املزدوجة . املتميزة ةأطلق عليه تركيبات فهذا يؤدى لفقد الرؤية التأسيسي

والتعاوين هو عبارة عن تصميمات دروس، واملميز أو العالمة الفارقة بني  ،STAD تعترب  تركيبات تعاونية
  ).p xlll ،1994 ، Kagan( ".يباتالتركيبات وتصاميم الدروس هو التمييز بني النشاطات والترك
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وضعت  اإلستراتيجياتهذه ف فقط، مدرسية ألنشطةخطوات  ومن اخلطأ اعتبار إستراتيجيات كاجان أا"    
طالب معا  باستخدام مواد وعمل الجناز إل، واملساواة، واحترام الذات وااملتبادلةجيابية إلالعالقات ا إلجياد
بناء روح الفريق والعالقات االجيابية بني دف ن واملعلم اختارها أو أنفسهماختارها الطالب  اليت احملتوى
 من املادة احملددة) التذكر/ التعلم ( وإتقان ،مهارات االتصال الناقد، والتفكري  ،وتبادل املعلومات  ،و الطالب

 من األهداف اًعدد قأن حتق وبإمكاا هذه اإلستراتيجيات خمتلطة ومقابلة لبعضها البعض الكثري منتعد  و
  . ) (Nakagaw  ."ملدى استخدام املعلم هلا يف وقت واحد ، تبعاً للطالب

  
  
  
  

   :تصاميم الدروس وحرية النشاط
  

  جج
  

تعترب النشاطات إطارات تعمل على ضبط أهداف الدرس ، واملقصود بذلك أن حتضري الدروس "          
( هذه األهداف إىل املقصود منها البد من استخدام النشاط يزود مبجموعة أهداف ثانوية متتالية،ولكي تصل

وبعد اختيار املنهج والتصميم  املناسب للتعلم التعاوين  ميكن بذلك استخدام التدريب  )  احملتوى+ التركيب
أو ألعاب البطاقات التوضيحية، وخالصة ذلك هي ) تبادل األدوار(عن طريق ورقة العمل أو املراجعة الثنائية 

  ).  p xlll , 1994 , Kagan( ".نشاط = حمتوى +يبترك
  

  

إىل أن كاجان قدم يف كتبه للتعلم التعاوين  العديد من األنشطة اليت ميكن )  Kenneth( كينث"ويشري           
  .)Kenneth L, Sheldon, 1994(. دجمها لتطوير املهارات االجتماعية

  

دماغ تطبق جوهر كل من التعلم التعاوين وفلسفات حول تعلم الKagan  كما أن إستراتيجيات كاجان
تستبدل االعتماد القوي على طرائق  Kaganالتفكري املتعدد وطرائقه ،هذا فضالً عن أن إستراتيجيات كاجان 

عاملياً من السياسات التعليمية املتمحورة على الطالب، ) جمموعة(التعليم التقليدية املتمحورة على املعلم بأكرب 
  :على أن هذه اإلستراتيجيات تعطي نتائج إجيابية يف ااالت التعليمية اهلامة على النحو التايل وذلك يدل

  .اإلجناز األكادميي •
 .تطور نطاق التفكري •
 .تعزيز مهارات التفكري •
 .تطوير فضائل الشخصية •
 .تطوير املهارات االجتماعية •



 ٢٧  
 

 أدبيات البحث: الفصل الثاين
 

 خ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاري   

 .حتسني عالقات العرق •
 .تطوير الذكاء العاطفي •
 .)Kagan  ,  2003( ".صف والذات واآلخرين والتعلمحب املدرسة وال •
 

  

    :)Spencer Kagan(  قواعد  سبنسر كاجان"
  

حتوالً جوهرياً يف فصول الدراسات بالواليات املتحدة  Kagan أحدثت إستراتيجيات كاجان" لقد         
السهلة االستخدام والسهلة التعلم  وتعترب هذه اإلستراتيجيات التعليمية. األمريكية ويف أجزاء من أحناء العامل 

الطريقة األمثل لترقية عملية التعليم ،كما أن إستراتيجيات كاجان مصممة بعناية لتنفيذ املبادئ الرئيسية 
  :م وهذه املبادئ الرئيسية األربعة للتعلم التعاوين هي١٩٩٤كاجان  )PlES(األربعة للتعلم التعاوين

  P=Positive interdependence االعتماد االجيايب على اآلخر*
االعتماد االجيايب على اآلخر يضع الطالب على جانب واحد، لذا فإن كسب أحدهم مبين عليه كسب   

 .اآلخر كما أن الطالب فيهم ال حيقق النجاح مبفرده
  I=Individual Accountability املسؤولية الفردية*

أمراً مطلوباً وال خيار أمام الطالب يف عدم ويتم ذلك من خالل طريقة توزيع األدوار حيث يعد ذلك 
  .املشاركة

  E=Equal participation  املشاركة العادلة*
باستخدام إستراتيجية كاجان فإن التفاعل صمم فيها بعناية لتكون املشاركة عادلة ومنصفة بتوزيع األدوار  

 بني الطالب
    S=Simultaneous Interactionالتفاعل املتزامن*
حقق بسبب أن املشاركة الثنائية تضاعف املشاركة الفاعلة مقارنة  مبشاركة اموعة وبذلك تتضمن وذلك يت 

  ). , 2002ٍKagan( .إستراتيجيات كاجان مبدأ املشاركة الثنائية
  

  :كاجان إستراتيجيات
 اءآرذات وظائف خمتلفة بعضها صمم ليحقق اتفاق  إستراتيجية  ١٥٠من  أكثر  Kagan لكاجان        

  : اإلستراتيجياتومن هذه ،وغريها لتوليد مهارات االتصال ،لتوليد مهارات التفكري ،واآلخرمجاعي 
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تعين إعطاء الفرصة للطالب لتحدث  اليت املشاركة الثنائية الزمنية :Timed pair Share  إستراتيجية*        
  .ون األدوارملدة زمنية حمددة على أن يستمع له الزمالء اآلخرون ومن مث يتبادل

يف الفريق بالدور مع  طالبإجراء مقابلة مع كل  ويتم خالهلا مقابلة الفريق: Team lnterview إستراتيجية*
  .زميله

يطرح املدرس السؤال يقوم كل  فبعد أن اموعة أعضاءترقيم  :Numberd Heads Together  إستراتيجية*
يقوم املدرس  لإلجابةعلى استعدادهم  اإلشارةوبعد  ،وعةاخلاصة وتناقش يف إطار ام إجابتهطالب بكتابة 

من الطالب الذين حيملون نفس الرقم  باستخدام سلسلة  األخرىباختيار رقم  ويستجيب طالب  اموعات 
  .متزامنة من صيغ االستجابات

وميلى للطالب  )املدير(حد الطالب دور أميثل فيها  حيث: السكرتري/ املدير :Boss/Secretary :إستراتيجية*
  .األدوارومن مث تتعاقب  ،ويتلقى املدير التهاين اإلجابة، بتدوينالذي يقوم ) السكرتري(اآلخر

عهم ميقف الطالب على شكل دائرة يف الفصل و حيث :لعبة اخللط والتوافق mix-N-Match إستراتيجية*
 بطاقاتمة ما حيملون من ملالئاآلخر منهم عن  كل يبحث ،ا صور وكلمات موزعة عشوائياً بطاقات

  ). 2002ٍKagan ,( .جبلوى الكلمة حت بطاقةو جبلالصورة مع الكلمة مثال صورة (
  

  :كاجان إستراتيجياتائد وف"
  

  .)(Kagan , 2002 :ميكن  من خالل استخدام إستراتيجيات كاجان حتقيق الفوائد اآلتية
بسبب  أقراممستوى  إىلبضبط حمادثام  حيث يقوم الطالب: شاملة وعالية للمدخالت توعية -١       

  .العمل املشترك
وبذلك يقل مستوى املشاكل يف  ،ك من خالل استخدام الواقع املعاش لتوصيل احملتوىلوذ:  يعة احملتوىبط- ٢

  .احملتوى
  .لآلخرويكون لدى الطالب الفرصة يف ضبط خمرجام للتأكد من فهم كل منهم : تداول املعاين - ٣
للطالب  األسهلنه يكون من إف كبرياً الفصل يسبب ختوفاً أمامن التحدث أل: لتصفية العاطفيةتقليل ا - ٤

  .التحدث مع زميل له جيد منه الدعم واملؤازرة
  .وذلك من خالل مساعدة وتشجيع الطالب بعضهم البعض: مساعدة الند- ٥ 
حىت ينتج الطالب لفهم بعضهم البعض حيتاج  لذاالقواعد تتطلب التفاعل املشترك  أنمبا : تعزيز الدوافع - ٦

  . جل الفهمأالدوافع القوية للتحدث واالستماع من  عن ذلك
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املهارات الكاملة يف   إظهاريستطيع الطالب املشاركة يف قد  ه من خالل تلك اإلستراتيجياتوبذلك فإن
نه يعترب تركيز أكما ،التأليف والتقييم و التطبيق و التحليل اإلدراك والقدرة على  ومستويات التفكري 

من  أمهية األكثر األمورمن  اإلدراكيعلى مستويات التفكري العليا والتطور  Kaganكاجان  إستراتيجيات
العامة وتطبيق املعارف اجلديدة فيتحقق بذلك  األفكارتتطلب فهم  اليتالصفية  األنشطةخالل دجمها يف 

مت التزامن بني احملتوى وحتقيق معايري التحدي يف  إذاك ذل دقةويزيد من  ،الوصول الكامل للمنهج  للمتعلمني
  ).(Kagan , 2000  ".كاجاناستراتيجيات  عرب األداء

  

هي أدوات مهمة قد تساعد املعلمني إىل الوصول   Kagan ومن هذا املنطلق فإن إستراتيجيات كاجان"      
ملختلفة يف املستويات التعليمية بدون إعادة كتابة إىل معايري معينة تسمح هلم باحملافظة على املضمون واملهارات ا

  ".املناهج الدراسية كما أا تفيد يف تعزيز املهارات احلياتية املوجودة يف املناهج الدراسية
  Kagan,  2000).(  

  

  )kagan, 2003(  . النتائج اإلجيابية إلستراتيجيات كاجان يف ااالت التعليمية"
  .التحصيل الدراسي - ١
 .ث جمموعة جديدةاستحدا - ٢
 .تعزيز مهارات التفكري - ٣
 .تطوير املهارات االجتماعية - ٤
 )الطالبية.( حتسني العالقات العرقية - ٥
  "تطوير الذكاء الوجداين - ٦

  

  :األدوارتبادل  إستراتيجية خطوات
  
  
  

  ججج

  ):  p10:8 , 1994 , Kagan(   تقوم هذه اإلستراتيجية على عدة خطوات ميكن عرضها كما يلي

على حل  األول الطالبحيث يعمل  أزواججمموعة  إىل الفرق تقسم: العمل املزدوج  :األوىلطوة اخل"     
  .ه عند الضرورةتساعدمو مبراقبته) املدرس الشخصي(املشكلة بينما يقوم الطالب الثاين 

 وإذا وموافقته عليه،يقوم املدرس الشخصي باختبار عمل شريكه :  اختبار املدرس الشخصي :اخلطوة الثانية
االتفاق  بأكملهمل يستطع الفريق وإذا  ،من الفريق األخرى األزواجلون أيس اإلجابةالشركاء على  اتفاقمل يتم 
  املرفوعة  األيدي أنويدرك بذلك املعلم  ، عالياً أيديهمالفريق برفع  أعضاءيقوم عندها  اإلجابةعلى 
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 أدبيات البحث: الفصل الثاين
 

 خ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاري   

  .للفريق أسئلةهناك  أنتدل على 
 بإطراءيقوم املدرس الشخصي  اإلجابة على نيكان الشركاء متفق إذا: ملدرس الشخصيإطراء ا :اخلطوة الثالثة

  .اآلخرالشريك 

الطالب ت بينما السوف يقوم حبل املشك مدرباً أصبحالذي  الطالب أن أي: األدوارتبادل : ٦-٤اخلطوة 
  .يصبح مدرباً اآلخر

إذا اختلفوا ومل ،ف األزواج أجوبةاد ومقارنة االحت بإعادةيقوم الفريق  :األزواجاختبار  : اخلطوة السابعة
  .ميرفع أعضاء الفريق األربعة أيديه يكونوا قادرين على االتفاق

بعضهم  مبصافحةسوف يقومون  اإلجابةعلى  يف حالة اتفاق الفريقني :احتفاالت الفريق:اخلطوة الثامنة
   ."البعض

  

  : األدوارتبادل  بإستراتيجية القواعد اخلاصة
  

يقوم حبل املشكلة بينما  األوليف الزوج  األول،  الشخص أزواجيعمل الفريق يف شكل  أنجيب "        
األوىل قام حبل املشكلة  األول القسم أن وجدوا إذاواملدرسني الشخصيني . الشخص الثاين يعمل كمدرب

 املشكلتنيقوا على مل يتف وإذا ينتقلوا إىل مشكلتني جديدتني،ومن مث  اإلطراءبعض  أعطوهبصورة صحيحة 
يف حالة  اخلطأ، أمال يسجويطلب منهما ت اآلخرمع الزوج معهما بل يراجع واصل ي الأن  على املعلم األوليني

ومن مث املضي يف املشكلتني  اآلخريقوم الفريق مبصافحة الفريق  األوليني على املشكلتني نياتفاق الزوج
  ). p10:8 , 1994 , Kagan(  ."التاليتني

  

  :األدوارتبادل  إستراتيجية عمل اختبار ورقة
  

املشكلة  إىلعالمة صح يذهبون  أمامهاوضع الطالب  وإذا ،جدول يوضح املشكلة "البد من وجود        
تكون ورقة العمل  أنجيب  املرتيل أو الواجب ويف االختبار. تليها بعد اتفاق الزوجني على املشكلة اليت

 آخريكون هناك شخص  أنويف هذه احلالة جيب  ،النهاية كورقة عمل أومقطوعة من النصف جللب البداية 
من ورقة العمل يقوم بالتدقيق مع  ىيف اجلهة اليسر سالذي جيل األزواج من والشخص التايل،للتدقيق يف اليوم 

 ىنعلى اجلهة اليم األشخاصبقية ذلك  كما يفعل . من الزوج الثاين ىاليسر يف اجلهة الشخص الذي جيلس
 األزواجواختبار  الطالب،املنتهيتني من قبل  األولينيميكن تعديلها بواسطة املشكلتني ،ون ورقة العمل هذه م

  ). p10:8 , ,1994 Kagan( ."ملمارسة املهارات اجلديدة اًجيد اًيعترب بصفة خاصة منوذج
  

  ج
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   :Kagan تقسيم جمموعة
  .) Fortenberry  ، Nakagaw)(، Fortenberry,1998) و Nakagaw يذكر كلُُ  من

  :أن تقسيم اموعة عند كاجان يتم وفق اخلطوات التالية
يطلب املعلم من الطالب أن ينقسموا إىل جمموعتني من خالل توزيعه لنوعني من البطاقات امللونة،  - ١

 .وبذلك ينقسم الفصل إىل زوجني 
 .رباعية يطلب املعلم من كل زوجني االنضمام وتكوين جمموعة ثنائية،مث جمموعة - ٢
  .طالب) ٤(كل جمموعة تتكون من ،موعاتا بعد تكوينالصف  طالبعرض املعلم املوضوع على ي - ٣
 .حرية االنقسام وفق اموعات للطالبترك املعلم ي - ٤
 .مسمح املعلم ألي جمموعة  باختيار عالمة متيزها عن اموعة األخرى وفق رغبتهي - ٥
حدمها أناقشان اموعة للحل على األسئلة، ي وطالبان،كاتب،باحث( يتتقسم اموعة الرباعية كاآل - ٦

 .)خر املتابع واملراقبالرئيس املتحدث واآل
 .للمجموعة اًكل جمموعة رباعية حتدد رئيس - ٧
 .طالبنيكل جمموعة رباعية تنقسم إىل جمموعة  زوجية مكونة من  - ٨
 .هلا اًكل جمموعة زوجية حتدد رئيس - ٩

 

 .رباعية والزوجية بني أعضاء اموعاتيتم تبادل األدوار يف اموعات ال -١٠
الطالب (دد مع اموعات حينشاط خارج الصف عليه أن  إجراءعند طلب املعلم من اموعة  -١١

 .مبينه البيف اموعة وبقية األدوار ينفذها الط) الرئيس
فاع عدم ارت( يف احلصة مثالً هانفذيريد أن يدد للمجموعات التعليمات اليت حيعلى املعلم أن  -١٢

  .األصوات، وعدم احلركة الكثرية داخل اموعة الواحدة
 

  

  
  

  :تنفيذ إستراتيجية  تبادل األدوار "
  

  ).  Nakagaw    Kagan ,2002).( Nakagaw) و ,Kagan  يشري كلُُ من

  :إىل أن تنفيذ إستراتيجية تبادل األدوار تتم وفق اخلطوات التالية
ويف  ،السؤال عناموعة الواحدة بدقيقة واحدة فقط لإلجابة يف ) ولؤاملس(سمح املعلم للطالب ي- ١

  . مث تنتقل األدوار بعد ذلك لكل طالب يف اموعة ذاااالستماع،بقية اموعة  ينبغي علىهذه احلالة 
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  :قابل املعلم أعضاء اموعات مع بعضهم البعض مثالًي- ٢
الطالبني  قابل املعلميف ،جموعة الثانيةللمال بالنسبة وكذلك احل طالب،اموعة األوىل تتكون من أربعة 

 طالبنيالمث تبدل األدوار بني  ،)٢- ١(من اموعة الثانية مثالً بطالبنييف اموعة األوىل ) ٢-١(رقم  مثالً
وهكذا األمر بالنسبة جلميع ). ٤- ٣(يف اموعة الثانية يهمابنظري) ٤- ٣(اموعة األوىل اآلخرين يف

  .عاتامو
  ."السؤال املطروح عليها يف دقيقتني عنسمح املعلم  للمجموعة الثنائية باإلجابة ي -٣

  .خيتار املعلم عدداً من الطالب لكتابة التقرير وتلخيص الدرس بصفة عامة- ٤
وذلك للسماح للطالب بإبداء ) املؤيد،املعارض، املتفق( يقوم املعلم بتحديد الزوايا التعليمية يف الفصل- ٥
  .هة نظرهموج
ونظراً الختالف طرق حتديد الزوايا عند كاجان فقد حددت الباحثة طريقة تقسيم الطالبات وفق    

  ".بطاقات ملونة تعرب عن كل زاويا معينة بدالً من تواجد الطالبات يف تلك الزوايا

  :مميزات إستراتيجية تبادل األدوار يف التعلم التعاوين

 تتصف ا تبادل األدوار يف التعلم التعاوين ميكن عرضها على النحو التايلهناك جمموعة من املميزات اليت 
  ).م٢٠٠٢السيد،(و ) ٢٠٠٠عبد السالم،( و )  م٢٠٠٢احلارثي ،( وقد أوردها

 .ازدياد التحصيل األكادميي وتناقص الفجوة التحصيلية بني الطالب املتفوقني وبني متدين التحصيل-١
ازدياد اإلحساس بالعمل بروح الفريق، وذلك من خالل إحساس الفرد حتسن مستوى احترام الذات و- ٢

 .بأن عمله يف الفريق كان مهماً وضرورياً لنجاح الفريق
 .التطور السريع يف املهارات اللغوية،وذلك من خالل احلوار والتفاهم واملشاركة يف نقاش اموعات- ٣ 
ناقد واملهارات اليدوية ومهارات التعاون والتعامل حتسن املهارات العملية وخباصة مهارات التفكري ال - ٤

 .مع اآلخرين
حتسن مهارات التواصل االجتماعي بني الطالب بصرف النظر عن  االختالفات العرقية أو الثقافية أو  - ٥

 .االجتماعية
  .حتسن العالقات  ومهارات االتصال بني الطالب العاديني والطالب ذوي االحتياجات اخلاصة- ٦
  وهو التقبل: أو االختالف والفروق بني الطالب  Acceptance of Diversity  التنوع تقبل - ٧
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  .األمشل واألوسع ألناس خيتلفون يف الثقة واملستوى االجتماعي ومستوى القدرات والتحصيل 
ة فيما يكون األفراد يف هذا التعليم أقل حدة وتوتراً وخصومة مع األفراد اآلخرين، وتزداد الثقة املتبادل -٨

و ترى الباحثة  أن مميزات إستراتيجية تبادل األدوار متفقة مع مميزات ". بينهم والشعور بتحقيق الذات
    .التعلم التعاوين لكوا جزء منه

  

  :العوامل اليت تساعد على جناح إستراتيجية تبادل األدوار يف التعلم التعاوين
  

  ).الزعيب(و )mlak( :ين اليت مت نشرها على املواقع التاليةمن العوامل املساعدة لنجاح التعلم التعاو      
  ما يلي 
 .االنضباط واهلدوء عامل رئيس يف جناح التعلم التعاوين، وجيب على املعلم توفري هذا املناخ" - ١
م بالوقت ال يساعد على الوصول إىل حتديد الوقت الالزم ألداء عمل كل جمموعة، ألن عدم االهتما - ٢

 .النتائج املرجوة، وإذا كان الوقت أكثر من املطلوب فإن ذلك يساعد على الفوضى داخل الصف
 .أن تكون غرفة الصف مناسبة لترتيب اموعات وتساعد على حركة املعلم بني اموعات - ٣
لى أنفسهم ويعزز إجيابيتهم يف األداء لكي جيب على املعلم أن حيفز الطالب باستمرار على االعتماد ع - ٤

  ".ينمي شعور الطالب باالعتماد على الذات وااللتزام بالعمل
  .عدد  اموعة وطبيعة أدائها التحصيلي" - ٥
 .حتديد استعدادات اموعة- ٦
 .العالقات السائدة بني أفراد اموعة- ٧
  " رم على إجناح العمل داخل اموعةمدى استيعاب اموعة ملفاهيم التعاون املتبادل وقد- ٨

وتعترب الباحثة عوامل جناح إستراتيجية  تبادل األدوار هي ذاا عوامل جناح التعلم التعاوين لكوا منبثقة 
  .من التعلم التعاوين

  :دور املعلم يف إستراتيجيات كاجان

يف بعض مناذج التعلم  Kagan ان إىل دور املعلم عند كاجFortenberry )" 1998,(  يشري فورتنربي      
. التعاوين حيث أن على املعلم أن يطرح سؤاالً أو مشكلة ويعطي الطالب فرصة الختيار أربعة بدائل

ويشكل الطالب بعد ذلك جمموعات يف الزوايا األربع للفصل لتوضيح أسباب اختيار كل  جمموعة لزاوية 
  :معينة واخلطوات هي
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  .يعلن املعلم الزوايا - ١ 
 .يفكر الطالب ويكتبون-٢
 .يتوجه الطالب إىل الزوايا- ٣
 .يتناقش كل زوج منهم- ٤

وعلى الطالب أن جيد الشخص ...". جيدوا شخصاً ما"يتلقى الطالب ورقة عمل تطلب منهم أن 
الذي يعرف جواب سؤاله، وجيعل املعلم الطالب يكتبون أمساءهم على ورقة العمل، وميكن أن جيد 

واحداً من كل شخص، وعندما ينتهي الطالب يصبحون مساعدين بواسطة اجللوس  الطالب فقط جواباً
ويصبحون مصدراً لآلخرين الذين ميكنهم أن يسألوهم أي سؤال، والطالب الذين مل يعرفوا أياً من 
اإلجابات يف األساس، بعد ملء واحٍد أو اثنني من اإلجابات، يصبحون مصدراً لآلخرين، ألم قد 

ما يعرف وعلى  أن املعلم يقدم للصف شيئاً ما ليشكلوه، والطالب يعملون التشكيل  شخصاً"أصبحوا 
وأكثر .  بواسطة تنسيق جهودهم، ويقررون أين جيب على كل طالب أن يقف أو ماذا جيب أن يفعل

املتقدمة  ميكن أن تتضمن الصوت واحلركة،و جيب أن يتضمن التشكيل  Kaganإستراتيجيات كاجان 
وعلى املعلم أن  يظهر للطالب صورة عن الشكل الذي سيشكلونه، وذلك عن طريق عمل  كل الطالب،

  :تفاعل الطالب لعمل التشكيل وذلك من خالل اآليت ةمنوذج حول كيفي
  .يشكل الطالب دوائر- ١ 
  .يشترك الطالب مع شريك آخر - ٢
  .يتبادلون األدوار - ٣

الذي ميكن أن خيتلف فيه الطالب،و ميكن أن يكون  كما أن على املعلم  أن يعلن البعد.يدور الطالب- ٤ 
 ".البعد صفة أو قيمة، مث يصطف أو يتفق الطالب مع زمالئهم على الصفة أو القضية

Fortenberry,1998)  .(  
  

ومن هذا املنطلق فإن املعلم مل يعد هو العامل الرئيسي يف حتصيل املعرفة واخلربة، ألنه يف مثل          
ادل األدوار ميارس أدواراً جديدة إذ يغدو موجهاً ومثرياً لدافعية التعلم ومهيئاً للنشاطات اليت إستراتيجية تب

تنمي حاجات خمتلفة لدى الطالب، وبذلك يكون قد حترر من الروتني وبدأ يف االهتمام مبصادر التعلم 
  ). ١٣م ،ص ١٩٩٨قطامي، قطامي ،.( والتفكري بالتعاون مع الطالب

ومن املهم التذكري أن التحدي يف التدريس " تعاوين جيب على املعلم أن يكون  مرشداً وواعظاً التعلم ال"ويف 
ومن خالل ذلك فإن دور " ليس تغطية املواد للطالب ، وإمنا التحدي هو الكشف عن املواد مع الطالب
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ية ويتدخل لتعليم مراقبا للمجموعات التعليمية ومعلما للمصطلحات واإلستراتيجيات األساس" املعلم يكون 
مهارات اموعات الصغرية ،ويوفر مساعدة يف املهام عند احلاجة، ويقيم استيعاب الطالب باستخدام  نظام 
معياري مرجعي، ويتأكد من أن إجناز اموعات يعتمد على مدى فعالية  األفراد مع بعضهم البعض، كما 

جونسون ؛جونسون ( ة والتغذية اخللفية والتعزيز والدعمجيب أن يلجأ الطالب إىل أقرام عند احلاجة للمساعد

جونسون ؛ جونسون (وبذلك فإن دور املعلم مكون من ستة أجزاء يف التعلم التعاوين املنهجي هي   ).وآخرون

  ):نوآخرو
 .حتديد أهداف الدرس- ١
وأدوار الطالب ضمن  إختاذ قرارات توجيهية حول اموعات التعليمية وتنظيم الغرفة واملواد التوجيهية- ٢ 

 .اموعة قبل ابتداء الدرس
 .تفسري املهمة وبناء هدف للطالب- ٣ 
 .بدء الدرس التعاوين- ٤ 
 .مراقبة فعالية التعلم التعاوين يف اموعات والتدخل عند الضرورة- ٥ 
  ".تقييم إجنازات الطالب ومساعدم يف مناقشة مدى حسن تعاوم مع بعضهم البعض- ٦ 

  ) :الزعيب:(باإلضافة إىل األدوار التالية هذا      
مساعدة التالميذ على عدم اخلروج عن موضوع املشكلة من خالل السؤال من آن إىل آخر عن جوهر - ١

املشكلة، وهذا يساعد على التركيز، والتلخيص ملا مت من مناقشات، وتدوين العناصر األساسية للمناقشة 
 .على السبورة

ذ على االشتراك يف املناقشة ملساعدة اخلجولني يف املشاركة، وتقليل االحتكار مساعدة مجيع التالمي- ٢
 .عند التالميذ

احملافظة على اجتاه سري املناقشة حنو اهلدف املتفق عليه من خالل السرعة يف املناقشة املنظمة، مث - ٣ 
 .تلخيص النقطة اليت  نوقشت

ة حول اشتراك مجيع األعضاء يف املناقشة من عدمه معاونة اجلماعة على تقومي تقدمها من خالل أسئل- ٤ 
  ". وحتقيق األهداف والتعديالت اليت متت
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  :دور الطالب يف إستراتيجيات كاجان
  

إىل أن إستراتيجيات كاجان كلها خمصصة لتتويج  الطالب Fortenberry)  (يذكر فورتنربي         
  :بأربع صفات وهي

  الكسب ألجل فرد واحد هو كسب للكل؟هل "االعتماد املشترك اإلجيايب *
  .هل يوجد هناك أداء فردي مطلوب؟"املسؤولية الفردية *
  .إىل أي حد تكون املشاركة متساوية؟"املشاركة املتساوية *
  ).(Fortenberry,1998 ؟ما هي نسبة الفاعلية بذات الوقت"التفاعل بذات الوقت*

ل األدوار يقوم بدور فعال ونشط ضمن ظروف وترى الباحثة أن  الطالب يف ظل إستراتيجية تباد
اجتماعية خمتلفة متاماً عن املواقف الروتينية اليت متارس يف الظروف املدرسية الصفية العادية، فلم يعد 
التلميذ جمرد متلق للمعلومات واملفاهيم وعليه حفظها واستدعاؤها حينما يطلب منه، بل أصبح له دور 

  . تتطلع إليها اموعة اليت يعمل معهابارز يف إجناز املهام اليت  
استغالل طاقاته وقدراته اإلبداعية لكي تتيح فرصاً " كما أن هذا النوع من التعلم يساعد املتعلم على

إلظهار مشاعره وانفعاالته، وتساعده على تطوير الشخصية،وفهم دوره ضمن اموعات اليت يعمل 
   ).٤٢م ،ص ١٩٩٨قطامي؛و قطامي،"(وفقها

وشاران      Johnson & Johnson إىل أن جونسون وجونسون )٤٧م،ص٢٠٠٢البكر،( ويشري"          
أن دور التلميذ ) ١٧١م،ص١٩٩٦(والعارف  )Sharan& Sharan     1992)، p96,102-105وشاران

  :يف ظل إستراتيجية التعلم التعاوين  يتمثل يف ما يلي
  .يمهاالبحث عن املعلومات والبيانات ومجعها وتنظ •
 .انتقاء املعلومات ذات الصلة مبوضوع الدرس •
 .تنشيط اخلربات السابقة وربطها باخلربات واملواقف اجلديدة •
 .توجيه اآلخرين حنو إجناز املهام مع االحتفاظ بالعالقات الطيبة  واإلجيابية بني األفراد  •
 . آرائهمحل اخلالفات بني األفراد وما قد حيدث من سوء تفاهم  بينهم أو تعارض بني •
 .التفاعل  يف إطار العمل اجلماعي التعاوين  •
 .ممارسة االستقصاء الذهين الفردي واجلماعي •
 ". بذل اجلهد ومساعدة اآلخرين واإلسهام بوجهات نظر تنشيط  للموقف التعليمي  •
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  :مراحل إستراتيجية  تبادل األدوار يف التعلم التعاوين
  

  

ملراحل يف تطبيق إستراتيجية تبادل األدوار لكوا تابعة للتعلم وقد اهتمت الباحثة ذه ا        
  :يف املراحل التالية )م٢٠٠٣) (Braheem( التعاوين،حيث تشري جان أن للتعلم التعاوين مراحل أربع يذكرها

وفيها يتم تفهم املشكلة أو املهمة املطروحة وحتديد معطياا واملطلوب : مرحلة التعرف: املرحلة األوىل 
  .عمله إزاءها والوقت املخصص للعمل املشترك حللها

ويتم يف هذه  املرحلة االتفاق على توزيع األدوار : مرحلة بلورة معايري العمل اجلماعي: املرحلة الثانية
وكيفية التعاون وحتديد املسؤوليات اجلماعية وكيفية اختاذ القرار املشترك وكيفية االستجابة آلراء أفراد  

  .ملهارات الالزمة حلل املشكلة املطروحةاموعة وا
يتم يف هذه املرحلة االخنراط يف العمل من قبل أفراد اموعة والتعاون يف إجناز : اإلنتاجية: املرحلة الثالثة

  .املطلوب حبسب األسس واملعايري املتفق عليها
ملهمة تتطلب ذلك أو التوقف عن يتم  يف هذه املرحلة كتابة التقرير إن كانت ا: اإلاء: املرحلة الرابعة 

  ).٢١-٢٠م، ص٢٠٠٣جان ،(."العمل وعرض ما توصلت إليه اموعة يف جلسة احلوار العام
  
  
  

  :الدرس التعاوين ذخطوات تنفي
  

  ):١٣٠-١٢٩م،ص ٢٠٠٥عبيدات،( يشري عبيدات إىل ذلك يف اخلطوات التالية      
  .اختيار موضوع الدرس" •
 .امتقسيم الدرس إىل جمموعة مه •
وقدرام أو ميكن  مأشخاص خمتلفني يف اهتماما ٦-٤حبيث تضم اموعة من:تشكيل اموعات  •

 .عمل جمموعات متجانسة من أشخاص متقاربني يف حاالت معينة
ميكن توزيع نفس املهمة لكل جمموعة كما ميكن توزيع مهام متباينة : توزيع املهام على اموعات •

يدة مثل هدف الدرس وطبيعته والوقت املخصص للنشاط وفيما إذا كان العمل وذلك يعتمد على عوامل عد
أن تكون / يتم داخل الفصل أو خارجه ويشترط يف ذلك أن تكون املهمة حمددة ومثرية ومقبولة من الطلبة

 .متشعبة حبيث تتطلب تضافر اجلهود وليس جهداً فردياً
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 .قرير  مفصل عن أعماهلاويتطلب منها ت: ختصيص وقت معني ألداء كل جمموعة •
وميكن أن يكون العرض بإحدى الوسائل التالية  عرض تقرير شفوي أو : عرض كل جمموعة ألعماهلا  •

تعليق التقرير يف مكان بارز ومناقشته مع من / طباعة التقرير وتوزيعه على الطلبة/ باستخدام أجهزة العرض 
 .يرغب

حتصل  اموعة  على تقييم مشترك فأعضاء اموعة و: يقيم املعلم أعمال اموعات كوحدة واحدة •
ليسوا متنافسني بل يدعمون بعضهم ويعملون معاً للحصول على إجناز وتقييم أفضل، وقد مييز املعلم بني 

 ".  أفراد اموعة إذا وجد ما يربر ذلك
  .األدوار   الدرس التعاوين هي ذاا خطوات إستراتيجية تبادل ذوترى الباحثة أن خطوات تنفي 
  

  

  :عالقة إستراتيجية تبادل األدوار يف التعلم التعاوين بالتحصيل
  

خيتلفون حول الظروف الواجب توافُرها حىت تتحقق "تشري عدوان إىل أن الباحثني يف التعلم التعاوين            
قية يف التعلم التعاوين االستفادة القصوى منه يف التعلم، فهناك اتفاق كبري بني املراجعني للدراسات التطبي

على أن آثار التحصيل الدراسي ال تتحقق يف مجيع أساليب التعلم التعاوين، بل تعتمد على وجود أمرين 
القدرات الفردية حيث إن جناح اموعة جيب : األهداف اجلماعية لعمل اموعة ،والثاين: أساسني أوهلما 

، ويتضح من معظم الدراسات اليت حبثت التعلم " ائهاأن يعتمد على التحصيل الفردي لكل عضو من أعض
التعاوين وآثاره يف التحصيل أن العمل التعاوين يزيد التحصيل واالحتفاظ باملعلومات ملدة أطول،ويساعد 

ويذلك . )٢٤-٢١م،ص٢٠٠٠عدوان،(" .على استخدام مهارات التفكري العليا، والتوليد املبدع ألفكار جديدة
دل األدوار قد تساعد يف التخلص من سلبية الطالب واخنفاض مستواه التحصيلي هذا من فإن إستراتيجية تبا

كما اتفق كاجان و  ،)٢٥م ص٢٠٠٠عدوان،(جانب وتقدم فرصاً مفيدة للتفاعل االجتماعي من جاين آخر 
  :      وأمهها النتائج اآلتية)  kagan ,1985(جونسون على اآلثار االجيابية للتعلم التعاوين 

  .ارتفاع مستوى التحصيل العلمي للطلبة منخفضي التحصيل- *
  ). ٢٤م،ص٢٠٠٠عدوان،("زيادة منو العالقات االجتماعية عند مجيع الطلبة - *

وتشري الناصر إىل أن الفروق يف التحصيل بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة ال تعزى لتفاعل       
مما يعين أن التعلم التعاوين يساهم يف تنمية حتصيل الطالب من طريقة التدريس مع مستوى حتصيل الطالب 

  ).٣٤م، ص٢٠٠١الناصر،("خمتلف مستويات التحصيل
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  : معوقات إستراتيجية تبادل األدوار يف التعلم التعاوين
  

منه، وقد تعددت العوائق اليت تقف حاجزاً أمام الوصول بالتعلم التعاوين إىل حتقيق اهلدف املراد         
البهدل ( و) هـ١٤٢٢املالكي،(  تكون هذه العوائق من الطالب أو من املعلم أو منهما معاً وقد ذكر كلُ من

  :وميكن حصر هذه العوائق فيما يلي، عدداً منها )م٢٠٠٤،
 .املقاومة الداخلية لدى الطالب للتغيري و نقص مكانة الطالب داخل اموعة التعاونية - ١
 .لطالب وزيادة التنافسنقص التعاون بني ا - ٢
 ".ضعف التعامل بني الطالب يف اموعة الواحدة - ٣
 .زيادة عدد الطالب- ٤
 .عدم توافر وسائل تعليمية- ٥
  .إعراض بعض املعلمني عن إعداد صحيفة عمل أو متابعة الطالب بصحيفة املتابعة- ٦

دل األدوار لكوا منبثقة من التعلم وتعترب الباحثة معوقات التعلم التعاوين هي ذاا معوقات إستراتيجية تبا
  .التعاوين

  
  
  
  

   :التفكري الناقد:ثانيا
  

قد تكسب الطالب العديد تبادل األدوار أا  ةويتضح من خالل عرض اجلزء األول املتعلق بإستراتيجي  
حث للعديد ومبا أن التفكري أصبح مدار الب. من املهارات التعاونية، و تسهم يف تنمية مهارات التفكري لديهم

اجتاهات تعليم التفكري، فاالجتاه األول ينادي بتعليم التفكري من خالل املوضوعات "من العلماء فقد ظهرت
الدراسية املوجودة بني أيدي الطلبة ،واالجتاه الثاين يدعو إىل تعليم التفكري كمادة مستقلة بذاا مثل بقية 

وقد تتفق إستراتيجية تبادل األدوار مع االجتاه األول  .)٤٣٦م،ص ٢٠٠١قطامي وقطامي، ("املوضوعات الدراسية
  .حيث ميكن تعلم مهارات التفكري الناقد وفق املناهج الدراسية مع ضرورة االهتمام بتنظيم احملتوى التعليمي

  

اعمل العقل فيه ورتب بعض ما يعلم ليصل به إىل جمهول، " أْي :فكريف األمر   لغة:  مفهوم التفكري
اتمع "و.)٦٩٨م،  ص١٩٢٧، وآخرونأنيس ،( ".هو إعمال العقل يف مشكلة للتوصل إىل حلها")والتفكري (

م ٢٠٠٣حبيب، (".الناجح إمنا هو جمتمع التفكري، واتمع املفكر هو الذي حيقق فيه أفراده التعلم مدى احلياة

  )  .٢٧،ص 
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  ج

  :ولقد تعددت  تعاريف التفكري  ومنها
دراك عالقات بني عناصر موقف معني مثل إدراك العالقة بني املقدمات والنتائج ، إ"يعرفه زيتون  بأنه  - ١

وإدراك العالقة بني العلة واملعلول، أو السبب والنتيجة، أو إدراك العالقة بني شيء معني وشيء غري معلوم، 
  ).٢، ص)ب(م، ٢٠٠٣زيتون،("أو إدراك العالقة بني العام واخلاص

هو كل نشاط عقلي يستخدم الرموز كأدوات له، أي يستعيض عن األشياء "أنهويعرفه زيتون أيضاً ب  - ٢
  ).٣، ص)ب(م، ٢٠٠٣زيتون،("واألشخاص واألحداث واملوقف بالرموز بدالً من معاجلتها فعلياً وواقعيا

  ).١٤م، ص٢٠٠١قطامي ،(وهناك عدة تعاريف لعدد من العلماء أشارت إليها قطامي على النحو األيت 

  "  بأنه ما حيدث عندما حيل  شخص ما مشكلة )" Mayer,1983,a( ماير"فه حيث يعر  - ٣
بأنه جتريب االحتماالت ودراسة ) " John, Bareell)(Rasemarie, 1988(ويعرفه جون باريل -٤

  ".اإلمكانيات عندما ال ندري ما العمل
الستجابات للمعلومات بأنه عمليات عقلية معرفية ل )" Robert, Solso,1988(ويعرفه روبرت سولسو  - ٥

  ."اجلديدة بعد معاجلات معقدة تشمل التخيل والتعليل وإصدار األحكام وحل املشكالت
عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية اليت يقوم ا الدماغ عندما يتعرض ملثري يتم " ويعرفه جروان بأنه - ٦

ر والسمع والشم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من احلواس اخلمس اللمس و البص
  ).٣٣م،ص١٩٩٩جروان،("والذوق

  
  :التفكري يف اإلسالم  

  

و قد وجه اهللا عز وجل تفكري الناس إىل دالئل "العقل من أجلِ النعم اليت وهبها اهللا لإلنسان "      
  ).١٩م ، ص ٢٠٠٢البكر ،(".وحدانيته بأسلوب يناسب فهم البشر وما تطيقه عقوهلم

وإِلَى } ١٨{وإِلَى السماء كَْيف رفعْت} ١٧{لَا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَْيف خلقَْتأفَ{ :ومن ذلك قوله تعاىل
وقال ).٢٠-١٧سورة الغاشية، آية (}٢٠{وإِلَى الْأَْرضِ كَْيف سطحْت} ١٩{الْجِبالِ كَْيف نصبْت

  ).٤٤سورة النحل، آية (}}٤٤{ما نزِّلَ إِلَْيهِْم ولَعلَّهْم يتفَكَّرونَ وأَنزلْنا إِلَْيك الذِّكْر لتبيِّن للناسِ{:تعاىل
ولقد ورد لفظ التفكري يف القرآن الكرمي يف مواضيع عديدة للداللة على أمهيته، وجاء بكلمات متشاة "

لتقدير للعلم ومترادفة، فلقد جاء مصحوباً بالدعوة إىل التعقل والتنويه بالفكر واإلشادة بالتدبر وا
  ).٢٠م ، ص٢٠٠٢البكر،(".والعلماء
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  :أمهية التفكري
لقد أبرز العديد من املهتمني مبهارات التفكري عدداً من املربرات ألمهيته، ومنها أمهيته يف تفعيل دور "       

ميتازون املواطن الذي يستطيع التفكري مبهارة عالية من أجل حتقيق األهداف املرغوب فيها، وتنشئة مواطنني 
بالتكامل من النواحي الفكرية والروحية والوجدانية واجلسمية،وتنمية قدرة األفراد على التفكري الناقد 

  ).٧٧م،ص ٢٠٠٣سعادة، ( ".واإلبداعي وصنع القرارات وحل املشكالت
ننمى  نوعية احلياة والتعلم الذي نتعلمه إمنا يتوقف على نوعية تفكرينا،وإذا استطعنا أن"كما أن        

التمييز يف التفكري بطريقة منظمة فبالتأكيد سنفعل ذلك،كما يعترب التفكري أساسا للتنمية وان كل فرد لديه 
احلق يف التنمية العقلية، وهلذا فإننا تم دائما بتعليم التفكري،  وتنمية عقولنا إمنا هو جزء مما نتعلمه وننشأ 

ذه النظرة فإن الوظيفة املفتاحية للتربية إمنا هي تعليم األطفال عليه ، ألنه جزء من كينونتنا كبشر، وطبقا هل
  ).٢٤م ،ص ٢٠٠٣حبيب، ".(أن يفكروا بطريقة ناقدة وإبداعية وأكثر فاعلية

وقد حتم هذا العصر الذي نعيشه على املسؤولني عن النظم التربوية والتعليمية االهتمام بتعليم "        
يف الواقع مبثابة أدوات للتفكري ومستوى كفاءة أداء واستعمال هذه مهارات التفكري وذلك ألا تعد 

األدوات حيدد مستوى فاعلية التفكري، إذ إن هذه األدوات متثل األساس الذي ينطلق فيه التفكري اجليد، وإن 
تطوير براعة الطالب يف عدد من مهارات التفكري األساسية جتعله يكافح من أجل النجاح يف األمور اليت 

كما أن ذلك ينعكس إجيابا على التحصيل العلمي وعلى نوعية احلياة اليت يعيشها الطالب، .تحدى تفكريه ت
) العمر الزمين(وإن الكفاءة ومستوى احلذق يف أداء هذه املهارات ليست جمرد نتيجة تقدم الطالب يف العمر

التفكري اجليد هو نتيجة عرضية  وآخرون من أن تطوير ) (Hilda tabaتاباوليست كما بينت املربية هيلدا 
  ).١٣٩م ،ص ٢٠٠٢البكر، (" أو ثانوية لعملية التدريس اليت تركز بشكل كبري على املادة الدراسية

وتكمن أمهية التفكري يف عدم االستجابة ملتغري املوضوع وعرضه على أمناط التفكري ومنها التفكري العلمي " 
  ).(Scriven, Paul,2004 ".ألخالقي ،و الفلسفي،و الرياضي ،والتارخيي، و االقتصادي ،وا

قدرات التفكري الناقد ال ميكن أن تنمو دون مساعدة خالل مسرية املادة الدراسية، كما "ويذكر مايرز أن 
أا لن تنشأ من جمرد  استماع الطالب إىل أساتذم ، أو قراءم للنصوص أو أخذ االمتحانات، وعلى 

ماذا يعين التفكري الناقد يف إطار ختصصام املعرفية املختلفة كما أن عليهم إتاحة   األساتذة أن يعرفوا متاما
  ).١٣٩م،ص ١٩٩٣مايرز،("الفرصة لطالم ملمارسة مهارات واجتاهات التفكري الناقد
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مية يف  تطبيق الزوايا التعلي"وبناًء على ذلك ترى الباحثة أمهية تطبيق الزوايا التعليمية عند كاجان ألن       
خطوات إستراتيجية تبادل األدوار يساعد على تنمية التفكري الناقد، ومهارات التعبري اليت متثل وجهة نظر 
الطالب، وعلى املعلم أن جيعل كل ركن من أركان الفصل زاوية معينة لتحديد املعارضني واملؤيدين 

  ) (Nakagaw ."طرحها عليهمواملتفقني من الطالب يف وجهة نظرهم  وتعليقهم حول القضية اليت ي
جيب التركيز على تنمية التفكري بصفة عامة والتفكري الناقد بصفة خاصة حيث هو هدف "ومن هذا املنطلق 

  ).٧م،ص ١٩٩٧األندنوسي، ".(تربوي جيب أن تسعى إىل حتقيقه مجيع املواد الدراسية
  

  : املهارات املكونة للتفكري الفعال"
  

  ).٤٦١م ،ص٢٠٠٣،  وآخرونأورليخ (: الفعال  ميكن عرضها على النحو األيتهناك عدة  مهارات للتفكري 

  .املالحظة- ١
  .متييز األمناط والعالقات،عالقات السبب والنتيجة واالفتراضات ، األخطاء املنطقية والتحيز- ٢
  .إرساء املعايري وتصنيفها- ٣
  .املقارنة وبيان االختالف- ٤
  .االستنتاج والتفسري- ٥
  .التلخيص - ٦
  .التحليل والتركيب والتعميم- ٧
  .وضع الفرضيات والتخيل- ٨
متييز البيانات ذات الصلة عن غري ذات الصلة، ومتييز البيانات اليت ثبتت عن تلك اليت مل تثبت صحتها، - ٩

ويتطلب التفكري الفعال أيضاً اجتاهات معينة مثل القدرة على .واملشكالت من العبارات غري ذات الصلة
بط ذلك مبحيطه بطرق معينة، وحتديد االجتاهات جزئياً مباذا نفكر؟ وما هي طرق تفكرينا االستيعاب، ور

الطالب على تبين املناسب منها ) املعلم(حوهلا؟ ومبا أن االجتاهات هي استجابات مكتسبة فيمكن أن يساعد
  ".للتفكري الفعال
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  "عناصر التفكري      
  
  
  

  : إىل عناصر التفكري بأا  Scriven & Paulبول  &   سكريفني" أشار كلُ من       
           Scriven, Paul,2004)(.  

  .جمموعة من املعلومات واملعتقدات ومعاجلة املهارات-١
وذلك من خالل فهم املعلومات واستخدام مهارات التفكري يف توجيه السلوك وبالتايل فهذا . عادة - ٢

  :يتعارض مع
  .لومات واالحتفاظ ا ال يعين بالضرورة وجود طريقة معينة إىل معاجلة هذه املعلوماتأن جمرد اكتساب املع* 
  .حيازة جمموعة من املهارات يعين استمرار استخدامها* 
  ".  استخدام هذه املهارات كعملية دون قبول نتائجها* 

  

  : أنواع التفكري
  

 نوع وآخر من أنواع التفكري، ورمبا قد استخدم الباحثون أوصافا عدة للتمييز بني" يذكر جروان أنه
كان تعدد أوصاف التفكري وتسمياته أحد الشواهد على مدى اهتمام الباحثني بدراسة موضوع التفكري 

  ).٣٤م ، ص١٩٩٩جروان ،".(وفك رموزه

  ).م٢٠٠١قطامي؛و قطامي ،(،و ) م ٢٠٠٥عبد احلميد ؛و السويدي ؛ وأنور ،( يشري كلُ منو      
  :عدة أنواع للتفكري ومنها على سبيل املثال ال احلصرإىل أن هناك  

وهو التفكري الذي يهتم باجلزئيات والتفاصيل ويفتقد القدرة على االستقراء : التفكري العياين أو احلسي - ١
  .أو االستدالل أو الوصول للكليات أو التعميمات

شكالت اعتماداً على التجريد أو وهو النشاط  املعريف الذي نقوم من خالله حبل امل: التفكري التجريدي  - ٢
 .التخليص للخواص أو املبادئ املشتركة اليت تضم عدداً من العناصر أو اجلزئيات يف إطار واحد كبري

واحلدس كما عرفه ابن سينا هو سرعة االنتقال من املعلوم إىل اهول ويشبه احلدس : التفكري احلدسي - ٣
بأنه نوع من التفكري ميكننا من :ستراتيجيات حل املشكالتعمليات االستبصار أو اإلدراك املفاجيء يف ا

 .الوصول للحل على حنو مباشر و مفاجئ
وهو نوع من التفكري يقوم على أساس الصور العقلية اليت تستمد من عمليات اإلدراك : التفكري اخليايل - ٤

 .املباشرة أو من خالل الذاكرة
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بأنه عملية إدراك للتغريات والعناصر املفقودة " )(Torranesحيث يعرفه تورانس : التفكري اإلبداعي - ٥
 .وحماولة صياغة فرضيات جديدة والتوصل إىل نتائج حمددة بشأا إىل جانب اختيار الفرضيات وتعديلها

 
 

  : مفهوم التفكري الناقد
  :يف اللغة

  .ناقشه يف األمر) ناقده: (نقَد الشيء نقداً ،نقره ليختربه أو ليميز جيده من رديئه  
قٌاد٩٤٤م ، ص١٩٢٧، وآخرونأنيس (". الذي ينقد الدراهم وغريها: الن.(  

وقد اختلف العلماء حول ماهية التفكري الناقد، فقد تناوله البعض مبسمى عملية التقومي والبعض اآلخر 
   )١٨٩م،ص ٢٠٠١السيد،(.بعملية التحليل املنطقي، والبعض على أنه عملية جتمع بني العمليتني 

  :تعاريف التفكري الناقد تذكر الباحثة بعضاً منها على سبيل املثال ال احلصرولتعدد 
نوع فريد من أنواع التفكري الواعي " للتفكري الناقد بأنه )Paul,1995,2(يشري البكر إىل تعريف باول - ١

 أثره الذي ميتلكه من يفكر بشكل منظم وفق معايري ذكية مع األخذ بعني االعتبار طرائق التفكري وتقومي
  ).١٢٢م، ص٢٠٠٤البكر،"(يف ضوء األهداف

هو عبارة عن تكوين "بأنه : للتفكري الناقد)Simon& Kaplan,1989(ويشري احلارثي  إىل تعريف - ٢
  ).١٤٨م، ص ٢٠٠٢احلارثي،("استنتاجات منطقية

تصميم عبارة عن ال: "للتفكري الناقد )  Modre&Parker,1994( كما يشري احلارثي أيضاً إىل تعريف- ٣
  ). ١٤٨م، ص ٢٠٠٢احلارثي،("الدقيق على قبول أو رفض أو تعليق حكم ما

بأنه استخدام قواعد " ) p.407,7(ويذكر عبد السالم و سليمان تعريف جونسون للتفكري الناقد - ٤
  ).٧م،ص١٩٨٢عبد السالم ؛و سليمان ،("االستدالل املنطقي وجتنب األخطاء الشائعة يف احلكم

التفكري الذي يعتمد على التحليل والفرز "إىل تعريف منصور للتفكري الناقد بأنه  ويشري احلريب  - ٥
احلريب ".(واالختيار واالختبار ملا لدى الفرد من معلومات دف التمييز بني األفكار السليمة واخلاطئة

  ).١٢م،ص ٢٠٠١،

الناقد يقابل التفكري ارد إىل أن هناك من يرى بأن التفكري " )٥٩م ،ص١٩٩٩جروان ،("يشري جروان  و - ٦ 
  :ويتألف من ثالث مكونات هي  ) (MEYER,1991 عند بياجيه

  .صياغة التقسيمات حبذر - ١
  .النظر والتفكري يف االحتماالت والبدائل- ٢
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  ".تعليق احلكم على الشيء أو املوقف حلني توافر معلومات وأدلة كافيه - ٣
الناقد ترى الباحثة  أا  تتفق مع تعريف حاجي الذي ومن خالل استعراض التعاريف السابقة للتفكري 

التفكري الناقد نوع من التفكري الذي يعمل عندما يطلب من الفرد احلكم على " تشري إليه يف دراستها بأن
القضية،أو مناقشة موضوع ،أو تقومي رأي، وهو يتطلب سلسلة من الدراسات ومجع الوقائع واستعراض 

  ).٨٣م، ص٢٠٠٠حاجي،".(ة باملوضوع ومناقشتها ملعرفة الصحيح منها من غري الصحيحاآلراء املختلفة املتصل
  

  : أمهية التفكري الناقد يف اإلسالم
  

أنّ التفكري يف خملوقات اهللا ودالئل قدرته يف خلقه للوجود لدليل يقود املسلم إىل إدراك عظمته  
زيد من وعي املسلم وتعينه على بناء حياة سبحانه، وتدعوه إىل التأمل والتدبر والتحليل، وهذه أمور ت

: سليمة،  ومن هذا املنطلق يالحظ أن التفكري الناقد قد ورد تعلمه والعمل به يف اإلسالم حيث  قال تعاىل
}ْصبِحالٍَة فَتهوا قَْوماً بِجيبصوا أَن تنيبٍأ فَتببِن قاءكُْم فَاسوا إِن جنآم ينا الَّذها أَيْم يلْتا فَعلَى موا ع

نيمادا نزلت يف الوليد بن عقبة بن أيب معيط، وسبب  ).٦آية حلجراتسورة ا(}نوقد جاء يف تفسري هذه اآلية أ
بعث الوليد بن عقبة مصدقاً إىل بين املصطلق فلما أبصروه أقبلوا   ذلك ما رواه سعيد عن قتادة أن النيب

فأخربه أم قد ارتدوا عن اإلسالم  كانت بينه وبينهم، فرجع إىل النيب  حنوه فهام و يف رواية إلحنة
خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت وال يعجل، فانطلق خالد حىت أتاهم ليالً فبعث عيونه فلما  فبعث نيب اهللا

  اهللافأخربه فرتلت اآلية، وكان نيب جاءوا أخربوا خالداً أم متمسكون باإلسالم فعاد إىل نيب اهللا
   ).٦١٣١القرطيب، ص (".التأين من اهللا والعجلة من الشيطان"يقول
كان يعلم أصحابه الكرام التروي والتريث يف  ومن خالل عرض هذه القصة يتضح أن الرسول  

أصحابه  إصدار األحكام وهذه األمور تعترب جوهر التفكري الناقد وقد سار على ج الرسول الكرمي
  .الكرام

التفكري الناقد يف عصر العوملة  يدعو إىل االستقالل الفكري، واحلصانة ضد " سن  إىل أنو تشري ح
حسن ، ".(حماوالت الغزو الثقايف واإلعالمي، ويف املقابل فإن غيابه يؤدي إىل االنسحاق والتبعية هلذا الغزو

  ).٢م، ص٢٠٠٤
  
  

  ج
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   :طبيعة تعليم التفكري الناقد"
  

ينظر إىل طبيعة التفكري الناقد  (John Dewey,1938,p90)إىل أن جون ديوى )Jones(أشار جونز "       
بأا تعرب عن فكر نشط ومتواصل و متأٍن نابع من األسس اليت تدعمها املعرفة واالستنتاج الذي مييل إليه، 

أن حركة التفكري الناقد بدأت يف التعليم  )Dumke,1980(نقالً عن دومكي   )Jones(كما ذكر جونز 
م يف جامعة كاليفورنيا ، وتكمن أمهية تعليم التفكري الناقد يف أنه يهدف إىل حتقيق فهم العالقة ١٩٨٠ام ع

بني اللغة واملنطق مما يؤدي إىل القدرة على التحليل والنقد والبحث يف األفكار واالستنتاج والتوصل إىل 
". من بيانات معرفية واضحة  استنتاجات أو األحكام الواقعية املستندة إىل استنتاجات مستخلصة

)Jones,1996.(  
 بأنه مشروع الناقد للتفكري ) (Lipman,1995 إىل وجهة نظر ليبمان  Fasko ) (فاسكو" كما يشري      
ُ  وحده وهذا متعددة ، زوايا من إليه النظر وجيب ، األوجه متعدد  تعلم أو عال تعليم على كاٍف دليلُُ
أساس جناح تعلم مهارات التفكري الناقد هو " ،كما أن p96) ( Fasko,2003, "التفكري الناقد مهارات

 املهام على واجلهد واملعرفة و االلتزام البيانات بني الفجوة اتساع القدرة على مواصلة تعليم التعامل مع
 لوح ، السليمة القرارات واختاذ التفكري األفكار و حسن جناح الرئيسي يف العامل وهذا هو األكادميية،

 العام املوضوع العميقة و اخلربة من مزيج على عادة يتوقف املشاكل وتطوير التفكري، واالبتكار فيه
    ).,p39  Adams,1996 (."اإلستراتيجية واملعرفة

  

  :األمهية التربوية للتفكري الناقد
  

  ).(Fasko,2003 و   )م ٢٠٠٣الوسيمي ،(حيدد كلُُُ  من         
  :ري الناقد يف النقاط التاليةاألمهية التربوية للتفك

يعترب التفكري الناقد من أهم أمناط التفكري اليت تساعد الفرد على نقد املعلومات الناجتة عن االنفجار *
املعريف والتقدم العلمي اهلائل والتوصل إىل املعلومات الصحيحة واملفيدة وتوظيفها لتحقيق أهدافه وأهداف 

  .اتمع
رورة تربوية إلعداد األفراد الذين ميكنهم حتليل املوضوعات حتليالً دقيقاً للتوصل إىل يعد التفكري الناقد ض*

  .استنتاج سليم
يساعد التفكري الناقد على إعداد األفراد الذين لديهم القدرة على نقد األفكار املنتجة واحللول املقترحة * 

 .تفكري الناقد هو أساس فلسفيللمشكالت وإخضاع هذه األفكار واحللول للمنطق ،لذا فان أساس ال
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تسهم تنمية التفكري الناقد يف إعداد األفراد الذين لديهم القدرة على مسايرة التقدم العلمي ومتابعته يف * 
 .مجيع ااالت دون توقف أو ختلف

رة يف تعد تنمية التفكري الناقد ضرورة تربوية حلماية عقول األفراد من التأثريات الثقافية الضارة املنتش* 
 .اتمع واليت يتعرضون هلا يف حيام

تنمية التفكري الناقد تتيح الفرصة إلكساب أفراد اتمع النظرة العقلية الناقدة اليت تعترب من املتطلبات *
  .الالزمة للحياة يف عصر العوملة الذي يتسم بكثرة التيارات الفكرية والثقافية املتناقضة

م بالفروق الفردية  بني جمتمعات الطالب املتنوعة وذلك عندما تتوفر لنا كما أن التفكري الناقد يهت* 
  .األدوات اليت حنتاجها إىل الوصول إىل عينات جديدة من الطالب

 واألحكام والتصاميم األساليب وذلك من خالل تصنيف املدرسة ثقافة يف يعد التفكري الناقد مهماً*
 لتعليم األساليب من وهي جمموعة مشوليه أكثر لعالقات دليالً تكون قد واليت ، األداء يف تؤثر اليت النفسية
  . العايل التفكري مهارات

  
  جج

  :أمهية التفكري الناقد يف املواد االجتماعية
  

اشتمال املواد االجتماعية على أهداف ترمي إىل تنمية التفكري الناقد وأن "يشري األمسري إىل         
هارات املختلفة كاالستقصاء واالستنتاج والتمييز والتعليل مما جعلها حقالً أهدافها تشتمل على عدد من امل

  ). ٢١هـ،ص ١٤١٨األمسري،(".مناسباً لالرتقاء بقدرات الطالب يف جمال الفهم والتفكري
على أن اهلدف   Wilen & Philips, 1995, p35,38)(ويلني وفيليبس"كما يؤكد عمران نقالً عن

االجتماعية هو إعداد املتعلمني وتشجيعهم على اختاذ القرارات اخلاصة والعامة،  ملناهج الدراسات الرئيس
وليات الدراسات ؤوأن تدريب التالميذ على أمناط التفكري الناقد داخل غرفة الصف يعد من أهم مس

  . )١٩٥ص م،٢٠٠٧عمران ،(. "االجتماعية
ل والتركيب من املهارات الضرورية أن مهاريت التحلي Marty,1983,p11)(ويذكر خريشة نقالً عن   

لتفسري التاريخ وتوضيحه وهي من أساسيات التفكري الناقد الذي بواسطته يتم تقومي األدلة التارخيية 
وإصدار األحكام عن صحة احلقائق والربط بني حقيقة وأخرى وزمان وآخر ومكان وآخر مما يسهل 

  ).١٧م ،ص ٢٠٠١خريشة،".(عملية ربط املاضي باحلاضر واملستقبل
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أن التاريخ مبحتواه ومادته العلمية وآثاره املباشرة وغري املباشرة على " كما  أشارت اخلضراء أيضاً إىل  
الشعوب تنمي لدى املتعلمني مهارة إبداء الرأي والربط والتفسري واالستنتاج وبذلك يكون  التاريخ قد 

  ).١٣٠م،ص٢٠٠٥اخلضراء،".(ساعد يف تنمية التفكري الناقد عند الطالب
ومن ذلك يتضح أن املواد االجتماعية عامة والتاريخ خاصة  تسهم يف تنمية مهارات التفكري الناقد 

حدود إستراتيجيات التدريس اليت تؤثر يف "لدى املتعلمني والسيما إذا اهتم معلمو املواد االجتماعية مبراعاة 
التعلم املناسبة هلم، واالهتمام أيضا بنماذج السلوك تنمية التفكري الناقد لدى الطالب ويئة اجلو وأوضاع 

( ".اليت تناسب معلم التفكري الناقد، وبذلك يتم التعاون بني الطالب واملعلمني من أجل تنمية التفكري الناقد

p44  Adams,1996,(.  
  

  

   :خصائص التفكري الناقد
  

ناقـد الـيت أوردهـا كـل مـن      خصائص الـتفكري ال "إىل  )٤٥م،ص ٢٠٠٤حسن،(تشري دراسة           
إىل اخلصـائص األساسـية    )م٢٠٠٣(سـعادة  و  )٥٧، ص١٩٩٠،احلسني،١٩٩٥،السيد،١٩٨٧بروكفيلد،(

  :على النحو األيت )Beyer  1995,(للتفكري الناقد اليت حددها باير 
  .يعد التفكري الناقد نشاطاً إجيابياً خالقاً* 
  .يعد التفكري الناقد عملية وليس نتاجاً فقط*  
  .يتغري التعبري عنه بتغري السياق الذي يظهر فيه داخلياً أو خارجياً*
  .يستثار باألحداث السلبية واإلجيابية*
  .يعترب نشاطاً انفعالياً وعقالنياً معا*
مثل التشكك والعقل املتفتح وتقومي الدليل : Dispositionsتوفر القابليات أو العادات العقلية املهمة  - *

  .ن الدقة والوضوحواالهتمام بكل م
تطبيق  بطريقة ناقدة سليمة فإنه البد منفمن أجل التفكري  :Criteriaتوفر املعايري أو احملكات املناسبة  - *

  .املعايري أو احملكات املالئمة
اليت تتمثل يف عبارة أو مقترح مدعوم بدليل، وهنا فإن التفكري الناقد : Argument توفر نوع من اادلة- *

  .يد اادالت والعمل على تقييمها وتطويرهايتضمن حتد
وذلك من خالل توفر املقدرة على استنباط أو استنتاج :  inferringاالهتمام باالستنباط أو االستنتاج - *

  إىل   حيتاج فإن األمر  ومن أجل ذلك   أكثر  من املسلمات  أو  من واحدة  األحكام أو القواعد النهائية
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  .ية بني البيانات واملعلومات املتوفرةفحص العالقات املنطق
فاملفكر الناقد ينظر إىل الظاهرة أو القضية أو : Point of viewsاالهتمام بوجهات النظر األخرى - *

املشكلة من زوايا خمتلفة واضعاً يف احلسبان أنه إذا كانت لديه وجهة نظر يف هذه القضية فإن لآلخرين 
ا واالستفادة منها من أجل الوصول يف اية األمر إىل القرار وجهات نظر أخرى جيب االستماع إليه

  .األكثر دقة وصواباً
لتطبيق املعايري أو احملكات يتم يف التفكري الناقد العديد من اإلجراءات اليت Procedures: توفر إجراءات - *

ىل أحكام وحتديد تساعد على تطبيق املعايري أو احملكات اليت يتمثل أمهها يف طرح األسئلة والتوصل إ
  ".االفتراضات

  
  
  

  : معايري التفكري الناقد
  

  :  (Jones ,1996) هناك عدة معايري للتفكري الناقد ميكن إجيازها على النحو األيت
  .التمييز بني الواقع والرأي- ١
  .دراسة االفتراضات- ٢
  .تكوين نظرة مرنة إىل تفسريات وأسباب وحلول املشاكل- ٣
  .م املضلل والغامض منها ،وكيفية استيعاب املنطقإدراك علم احلجج وفه- ٤
  . احملافظة على الصورة الكاملة للمعلومة حلني حبث التفاصيل- ٥
  . البحث عن املصادر املوثوقة- ٦

  

  :أبعاد التفكري الناقد
  

 دامزأ إن تعلم أبعاد التفكري الناقد يساعد على إدراك استراتيجيات تعليم التفكري الناقد حيث يشري"
Adams)( لتطبيقها، اخلربات وتوفري الناقد التفكري خصائص الطالب علم إحراز وتعليم املهم من"إىل أنه 

 املركزية حلل املشكلة على تشكيل األسئلة وتنطوي إلدراكها، الطرق إحدى هو احلقيقية املشكلة فحل
 وتقاسم مناقشة األمثل و احلل لتنفيذ خطة ووضع البديلة، اخليارات تقييم للحلول و استراتيجيات جمموعة
هم من  واملعلمون أصحاب الكفاءة اجليدة.العملية  هذه متشابكة يف معقدة بصورة القرارات اختاذ

 التفكري عملية على الطالب يساعد والتعاون بني الطالب وهذا الفردية التعلم أساليب تنوع يدعمون
مفتوحة ااالت  أنفسهم والطالب لمنياملع أن ويعين هذا. التجربة حدود اخلروج إىل وخطوة والفهم
  ).(Adams,1996 ,p43 "  والربط التفكري وأساليب لالقتراحات بينهم
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بعداً من  ٣٥قائمة تضم   Binker, and Kreklau (1990)بينكر  وكريكالو" و قد وضع كلُُ  من
  :(Binker, Kreklau, 1990)أبعاد التفكري الناقد  وميكن اإلشارة إىل بعض منها على النحو األيت

  

  

  اإلستراتيجيات/ب إستراتيجيات عاطفية/ أ"
  املعرفية أو القدرات الكلية

  اإلستراتيجيات املعرفية/ ج
  )املشاريع واملهارات(

 املقارنة باملثل واملمارسة -١٩  جتنب املبالغة يف التعميم -١٠  التفكري باستقاللية- ١
  الفعلية للمواقف

تطوير الرؤية والبعد  - ٢
  انيةعن األن

مقارنة املواقف املشاة وحتويل  -١١
  األفكار إىل سياقات جديدة

  التفكري بذات التفكري -٢٠

وضع األفكار يف منظور  -١٢  املمارسة - ٣
  اكتشاف احلجج والنظريات

مالحظة التشابه  -٢١
  واالختالف

األفكار  فاستكشا - ٤
  واملشاعر الكامنة

أو تقييم  فحص -٢٢ تتوضيح القضايا و االستنتاجا -١٣
  االفتراضات

تطوير الشجاعة  - ٥
  الفكرية

توضيح وحتليل معاين الكلمات  -١٤
  والعبارات

 متييز احلقائق ذات الصلة -٢٣

تطوير التواضع  - ٦
  الفكري وتعليق احلكم

  تقييم األدلة والواقع -٢٤تقييم مصداقية مصادر املعلومات -١٥

  تطوير الفكر - ٧
  حبسن النية أو الرتاهة

جلمع املتأين لألسباب ا -١٦
  والتساؤالت

ــار  -٢٥ ــاف اآلث استكش
  والنتائج

حتليل أو تقييم احلجج  -١٧ تنمية املثابرة الفكرية - ٨
  والتفسريات والنظريات

قبول االستدالالت  -٢٦
  والتفسريات

تطوير الثقة يف  - ٩
  األسباب

القراءة الناقدة، توضيح ومناقشة  -١٨
 .تالنصوص ،تطوير فن احلوار الصام

  تقييم التناقضات -٢٧
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  :  مهارات التفكري الناقد
لقد تنوعت وتعددت مهارات التفكري الناقد يف املراجع املتخصصة،  ).٦٦-٦٥م،ص ص ١٩٩٩جروان،(

  :ويشري جروان إىل بعض هذه املهارات
 .التمييز بني احلقائق اليت ميكن اتباعها واالدعاءات أو املزاعم القيمية •
 .لومات واالدعاءات واألسباب املرتبطة باملوضوع وغري املرتبطة بهالتمييز بني املع •
 .حتديد مستوى دقة الرواية أو العبارة  •
 .حتديد مصداقية مصدر املعلومات •
 .التعرف على االدعاءات واحلجج أو املعطيات الغامضة  •
 .التعرف على االفتراضات غري املصرح ا •
 .حتري التحيز •
 .قيةالتعرف على املغالطات املنط •
 .التعرف على عدم االتساق يف مسار التفكري أو االستنتاج  •
 .حتديد قوة الربهان أو االدعاء  •
 .اختاذ قرار بشأن املوضوع وبناء أرضية سليمة للقيام بإجراء علمي  •
  ".التنبؤ مبترتبات القرار أو احلل •
تشمل ثالث ) Ennis,1985(مهارات التفكري الناقد اليت حددها إنس"كما يذكر جروان أيضا أن         

  :جمموعات رئيسة وهي
  .تعريف املشكلة وتوضيحها بدقة - ١
 .استدالل املعلومات - ٢
  ).٦٦-٦٥م ،ص ص ١٩٩٩جروان،(" حل املشكلة واستخالص استنتاجات معقولة - ٣

ونتيجة الختالف مهارات التفكري الناقد الناجتة عن اختالف رؤى الباحثني والعلماء الذين تناولوه         
مسث ( اختالف يف املقاييس اخلاصة بالتفكري الناقد ومن الذين استطاعوا بناء مقياس للتفكري الناقد  تبعه
االستدالل ( فقد أعد اختباراً لقياس القدرة على التفكري الناقد اشتمل على املكونات اآلتية) م١٩٢٤،

اختباراً ) م١٩٥٤درزل ،(أعدوكما ).املنطقي، تطبيق املبادىء العلمية،تفسري البيانات، طبيعة الربهان
استخراج النتائج، التعرف على االفتراضات، حتديد ( للتفكري الناقد اشتمل على املكونات التالية

  ) .٤٣-٣٣م، ص ١٩٩٧احلسيين،( ). املشكالت، صياغة وتقومي الفروض،انتقاء املعلومات املتصلة باملوضوع
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هارات وبىن مقياسه ليكون شامالً لقياس تلك م مقياساً فحدده خبمس م١٩٢٥وقد أعد واطسن عام    
م فعمل على تطويره وإخراجه بالصورة اليت أشار إليها كل ١٩٣٧املهارات، مث أتى من بعده جليسر عام 

على البيئة ) م١٩٨٥(على البيئة السعودية، و جابر و هندام) م١٩٨٢(من عبد السالم وسليمان 
  ).٧١، ص ٢٠٠١احلريب،( ".املصرية
يف  على غرار اختبار واطسن وجليسر الناقد تفكريلاختبار ل بإعدادAlshahrani) (  ا قام الزهراينكم      

وكذلك قامت األندنوسي بإعادة حساب ثباته وكانت القيمة  م،١٩٩٥"عامرسالة الدكتوراه 
الذي )Watson and Glaser (وهي قيمة قريبة من معامل ثبات اختبار واطسن وجليسر) ٠.٧٠(تساوى

  ).١٧٤م ،ص ١٩٩٧األندنوسي ،( على البيئة السعودية ) م١٩٨٢(نه عبد السالم وسليمان قن

وهذه القيمة تقارب  معامل ) ٠.٧٠(كما قام احلريب بإعادة حساب ثباته وكانت قيمته تساوى      
ثبات االختبار،وهذا دليل على استمرارية ثبات اختبار التفكري الناقد املقنن على البيئة 

  .، وهذا الذي قد دفع الباحثة الختيار هذا املقياس)٩٦م،ص ٢٠٠١احلريب،(.ةالسعودي
وسوف يقتصر هذا البحث على مهارات التفكري الناقد اليت يقيسها اختبار التفكري الناقد الذي       

م وقننه ١٩٦٤واستقر بصورته النهائية عام   )Glaser(م، وعدله جليسر Watson١٩٢٥) (وضعه واطسن
، ومت حتديد هذه املهارات اليت حددها )م١٩٨٢(ئة السعودية كل من عبد السالم وسليمان على البي

ألا تقع يف حدود البحث ، ولكون هذه األداة قد تكون  (Watson and Glaser)واطسن وجليسر
  ):٨م ، ص١٩٨٢عبد السالم ؛و سليمان، (مناسبة ملختلف املراحل التعليمية وهذه املهارات هي كالتايل 

   :مهارة معرفة االفتراضات"- ١
حبيث ميكن أن حيكم الفرد بأن . تتمثل يف القدرة على فحص الوقائع والبيانات اليت يتضمنها موضوع ما

  .لفحصه للوقائع املعطاة ما وارد أو غري وارد تبعاً افتراضاً
بدرجة معقولة  يتمثل يف قدرة الفرد على استخالص نتيجة معينة من حقائق مفترضة:مهارة التفسري  - ٢

  .من اليقني
 ةيتمثل يف قدرة الفرد على إدراك اجلوانب اهلامة اليت تتصل مباشر: مهارة تقومي املناقشات أو احلجج- ٣

  .بقضية ما وميكن متييز نواحي القوة أو الضعف فيها
ميكن أن له حبيث  ىالعالقات بني وقائع معينة تعط يتمثل يف قدرة الفرد على معرفة: مهارة االستنباط- ٤

من هذه الوقائع أم ال بغض النظر عن صحة  حيكم يف ضوء هذه املعرفة ما إذا كانت نتيجة ما مشتقة متاماً
  .الوقائع املعطاة أو موقف الفرد منها
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 نتيجة ما تبعاً أتتمثل يف قدرة الفرد على التمييز بني درجات احتمال صحة أو خط: مهارة االستنتاج-٥
   ".معينة تعطى لهلدرجة ارتباطها بوقائع 

  

  :عناصر أو مكونات التفكري الناقد     
  ).١٠٦-١٠٥م، ص ص٢٠٠٣سعادة ،(           

  :أن على املعلم  واملتعلم معاً االهتمام بعناصر أو مكونات التفكري الناقد واليت تشمل اآليت"يذكر سعادة 
 .التركيز على املشكالت واألسئلة - ١
 .حتديد املشكالت املختلفة  - ٢
 .ح القضايا املتنوعةتوضي  - ٣
 .التركيز على املوضوعات ذات العالقة - ٤
 .االعتماد على الدليل التجرييب - ٥
 .سهولة الوصول إىل البيانات واملعلومات ذات الصلة - ٦
 .القدرة على استخدام اإلحصائيات والبيانات املهمة  - ٧
 .القدرة على التحقق من قوة الدليل عن طريق استخدام نظام اإلعادة يف التطبيق - ٨
 .نب التفكري القائم على الذاتية واآلمال والرغباتجت - ٩
 .حتليل اادالت املتنوعة -١٠
 .احلكم على مصداقية املصادر املعرفية املختلفة -١١
 .حتديد االفتراضات املتعددة -١٢
 .التعامل مع املعلومات غري املوثوق ا أو غري الواضحة بنوع من التشكك  -١٣
 .احلذر من التأثريات التسلطية  -١٤
 .لتفكري العقاليناستخدام ا  -١٥
 .جتنب املغالطات املنطقية -١٦
 .إصدار أحكام قيمة بشكل صحيح -١٧
 .التعامل مع معتقدات اآلخرين  -١٨
 .األخذ يف احلسبان بوجهات نظر اآلخرين -١٩
 .احلساسية حنو مشاعر اآلخرين -٢٠
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 .احلكم على أخالقيات وأعمال اآلخرين -٢١
 .توقع تبعات أعمال اآلخرين -٢٢
 .احلذر من اادالت اخلادعة -٢٣
  
  :إلثارة التفكري الناقد التمهيديةطوات اخل

  
  

  ).١٣٢م ،ص ٢٠٠١قطامي،: (بأا كالتايل:إلثارة التفكري الناقد التمهيديةاخلطوات إىل " و تشري قطامي

  .قراءة النص واستيعابه ومتثيله"-١ 
  .حتديد األفكار األساسية - ٢
  .حتديد املفاهيم املفتاحية- ٣
  .مجلة خربيةصياغة  حمتوى النص ومضمونه يف - ٤
  ...)أنا أفكر (إبقاء اجلملة اخلربية على شاشة الذهن - ٥
  .تنظيم املعلومات بطريقة متسلسلة ومنطقية- ٦
  ".تقومي املعلومات املنظمة واملتسلسلة املنطقية- ٧

    

  :دور املعلم يف تنمية التفكري الناقد 
  

  

م،  ص ٢٠٠١قطامي ،".(وهو أرقى أنواع التفكري يأيت التفكري الناقد يف قمة هرم بلوم حني وضع أهدافه "       

أن يتأكد من مهارة الطلبة يف " ، ومن هذا املنطلق على املعلم يف مرحلة من مراحل التفكري الناقد )١٢٧
قطامي ، ".(ممارسة كل خطوة ومناقشتهم فيها وإعطاء املزيد من األمثلة حىت تتوفر اآللية يف ممارسة املهارة

  ).١٣٣م ، ص ٢٠٠١
  
  
  
  

 ) ٧٦م، ،ص٢٠٠٢احلريب،( ولتعدد أدوار املعلم يف تنمية التفكري الناقد فقد اقتصرت الباحثة على ما ذكر
قام بوضع ) ١٩٩٣(أن فريق مجاعة التطوير التربوي العاملي" إىل )١٠م، ص٢٠٠٣املطارنة،( وملا أشارت إليه 

  : أدوار للمدرس يف تعليم الطلبة التفكري الناقد و من هذه األدوار
 .أن يكون املدرس خمططاً  للخربات التعليمية حنو مشكالت احلياة احلقيقة - ١
 .مشكالً للمناخ الصفي - ٢
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مبادراً باستخدام املواد والنشاطات وتعريف الطلبة على مواقف تركز على مشكالم احلياتية  - ٣
 .وحتفيزهم على االستقصاء يف االجتاهات املثمرة

 ".اد الدراسية واملهارات احلياتيةمركزاً يوجه الطلبة حنو عناصر املو - ٤
 .أن يكون املعلم مستمعاً ماهراً - ٥
 .إتاحة الفرصة لربوز الفروق الفردية بني التالميذ وتنوع األفكار وتشجيع اجلديد منها  - ٦
تقبل أفكار التالميذ بغض النظر عن درجة موافقته عليها وذلك من أجل تعزيز األفكار اجلديدة  - ٧

 ".وعدم إطفائها
  

  :   نمية التفكري الناقدمعوقات ت
  

 السويدي(و).م٢٠٠٢احلريب،( تعددت معوقات تنمية التفكري، وميكن اإلشارة إىل أمهها على النحو األيت  

،٢٠٠٦:(  
  .اإلخفاق أو العجز يف فهم املبادىء األساسية اهلادية للحل الصحيح للمشكلة أو املسألة-١
  .عدم قدرة الطالب يف فهم  معىن ما يقرأه - ٢ 
عدم قدرة الطالب على التمييز بني ما يتعلق باملشكلة من اعتبارات من حيث درجة أمهيتها يف موقف - ٣

  .معقد
  .العجز عن االلتزام مبا يرد من تعليمات متعلقة بالتفكري الناقد- ٤
  .معلومات أكثر  إىلاجة احل واجلهل باملوضوع  - ٥
  .)لب و املعلمالطا: مثال (اللوم على اآلخر  إلقاء: خداع النفس  - ٦
  .و اخلضوع لرأي الكبار و اخلرباء يف غري ختصصهم  اإلحياء - ٧
  .ا للقابليةل غريهامهإ تضخيم األدلة اليت تؤيدنا و وهوالتحيز  - ٨
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  :اجلزء الثاين الدراسات السابقة
  

بيانات العلمية من خالل اطالع الباحثة على األدبيات التربوية وبعد أن أجرت مسحاً لقواعد ال          
وحمركات البحث املتخصصة بالدراسات العلمية العربية و األجنبية وبعد مراسلة مدينة امللك عبد العزيز 

  للعلوم والتقنية ، ومكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض وبعد مراسلة بعض اجلامعات يف مصر 
دراسات عربية وال أجنبية  والكويت و بعد مراسلة فريق كاجان، توصلت الباحثة إىل أنه ال توجد

تناولت موضوع البحث احلايل بشكل مباشر، ولذلك اعتمدت الباحثة على الدراسات ذات الصلة 
باملواد االجتماعية وبإستراتيجية التعلم التعاوين لكون تبادل األدوار جزءاً منها ، وقد مت ترتيب 

  .الدراسات حسب حداثتها
  

األجنبية اليت اهتمت بتبادل األدوار و إستراتيجية التعلم الدراسات العربية و: احملور األول 
  .التعاوين يف املواد االجتماعية

فعالية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف تدريس الدراسات : بعنوان .م٢٠٠٢مسعود،  دراسة-١
لصف األول االجتماعية على تنمية املهارات احلياتية والتحصيل واالجتاه حنو املادة لدى تالميذ ا

 .اإلعدادي
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة فعالية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف تدريس الدراسات 

. االجتماعية  يف تنمية بعض املهارات احلياتية لتالميذ الصف األول اإلعدادي والتحصيل واالجتاه 
ارة من منط االختيار من متعدد يف الوحدة املخت موضوعي وتكونت أدوات البحث من اختبار حتصيلي
وقد اقتصرت الدراسة على  .حياتية واختبار مواقف،ومقياس اجتاه حنو الدراسات االجتماعية

ستراتيجيات التعلم التعاوين يف تدريس  الوحدة إكأحد  Learning together إستراتيجية التعلم معاً
اسة من تالميذ الصف األول اإلعدادي وقد تكون جمتمع الدر،واستخدم املنهج التجرييب، املختارة 

وتالميذ كفر شكر اإلعدادية ،وقد مت اختيارها كمجموعة ضابطة ،مبدرسيت ناصر اإلعدادية بنني ببنها 
طبقت يف م وقد ٢٠٠٠/٢٠٠١كمجموعة جتريبية يف الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي  بنني

ا الباحث ارتفاع متوسط درجات تالميذ ومن أهم النتائج اليت توصل إليه .الدراسة سبعة حصص
ووجدت فروق ذات .اموعة التجريبية مقارنة بتالميذ اموعة الضابطة يف اختبار املواقف احلياتية

  على فاعلية إستراتيجية التعلم التعاوين وهذا يدل ،اموعة التجريبية داللة إحصائية لصاحل تالميذ 
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ة املهارات احلياتية الست املختارة لدى تالميذ الصف األول املستخدم يف تدريس الوحدة يف تنمي 
بني متوسطي درجات تالميذ اموعة التجريبية  ةوكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائي. اإلعدادي

وتالميذ اموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصاحل تالميذ اموعة التجريبية وهذا 
إستراتيجية التعلم التعاوين املستخدمة يف تدريس الوحدة يف التحصيل الدراسي لدى يدل على فاعلية 

  .)٦٨،٧٠،٧١، ،٤٧،٤٩صم،٢٠٠٢مسعود،(.تالميذ الصف األول اإلعدادي
  

 CooperativeIs  :بعنوان).   ,et .alMichael C  (2002, وآخرونمايكل ج  دراسة  - ٢
to Urban  Studies Sociala Valuable Instructional Method for Teaching  Learning

African American Students?      

ة تدريس للدراسات االجتماعية يف املدن األفريقية على الطالب أثر القيمة التربوية للتعلم التعاوين كطريق
كان هناك فرق يف مستوى التحصيل الدراسي  إذاتقصي ما إىل  الدراسة هدفت هذه.األمريكيني
 وقد شارك .أساليب التعلم التعاوين يف الدراسات االجتماعيةب درسواعندما  األمريكيني األفارقة للطالب
 منهم جمموعة درست . احلضريةيف املدارس  اًتلميذ ١٢يني األفارقة  ومن بينهم من األمريكمشاركا  ٥٨

طريقة التعلم ( ودرست اموعة األخرى باستخدام،  )واملناقشة احملاضرة (التقليدية الطريقة باستخدام
 ٩٦ ن خاللم متت مالحظة الطريقة التقليدية ، وقدالفريقني لكال ومت االختبار بطريقة التقييم. )التعاوين
 من خالل مجعت بيانات املسح بواسطة الطالب واملعلمأيام، وقد  ٥التدريس على مدى  أثناءدقيقة 

 الذين نه ال يوجد فرق كبري يف مستوى التحصيل الدراسي بني الطالبأوبينت النتائج . املقابالت
بالطريقة  واملناقشات باستخدام احملاضرات الذين درسوا باستخدام التعلم التعاوين و الطالبدرسوا 
كما توصلت الدراسة إىل كثرة استخدام الطالب يف اموعات الغري متجانسة للسلوك  . التقليدية
،كما توصلت  الدراسة أيضاً إىل أنه كان هناك صعوبة يف تطبيق األنشطة مهارات االتصال  التعاوين و

  .التعاونية بني الطالب الختالف عرقيام
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ثر استخدام إستراتيجية  التعلم التعاوين يف تدريس الدراسات أ :بعنوان. م٢٠٠١، دراسة عمران - ٣
االجتماعية على التحصيل املعريف لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي وتنمية وعيهم ببعض 

  .ت االقتصادية احمليطة مالاملشك
عاوين يف تدريس الدراسات هدفت الدراسة احلالية إىل تعرف على أثر استخدام إستراتيجية التعلم الت

ت الاالجتماعية على التحصيل املعريف لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي وتنمية وعيهم ببعض املشك
وقد طبقت الدراسة على جمموعة من تالميذ الصف الثاين اإلعدادي مبدرسة .االقتصادية احمليطة م 

الصناعة "حمتوى وحدة  ومت اختيار. هاجحمافظة سو –نزة اهليش اإلعدادية املشتركة مبركز جهينة 
من كتاب الدراسات االجتماعية املقرر على تالميذ الصف الثاين اإلعدادي خالل العام " والتجارة

واقتصرت الدراسة على إحدى استراتيجيات التعلم التعاوين وهى إستراتيجية .م٢٠٠١الدراسي 
يف الفترة من السبت  ٢٠٠٠/٢٠٠١لثاين لعام ومت تطبيقها خالل الفصل الدراسي ا.)LT(" التعلم معا"

:  وصفيالنهج املوقد استخدم الباحث  م١٥/٣/٢٠٠١وحىت اخلميس املوافق  ٣/٢/٢٠٠١املوافق 
ومت استخدامه عند حتليل حمتوى وحدة الدراسة، وعند إعداد دليل املعلم وأوراق عمل التلميذ، وعند 

ت االقتصادية، وعند حتليل النتائج وتفسريها واملنهج البناء االختبار التحصيلى ومقياس الوعي باملشك
وقد توصل الباحث لعدد من النتائج منها .ومت استخدامه يف التجربة امليدانية للدراسة: شبه التجريىب
داللة إحصائية بني متوسطي درجات تالميذ اموعة التجريبية اليت تدرس باستخدام  يوجود فرق ذ

ين، ودرجات تالميذ اموعة الضابطة اليت تدرس بالطريقة املعتادة يف التطبيق إستراتيجية التعلم التعاو
داللة إحصائية بني  يووجود فرق ذ.البعدى لالختبار التحصيلى لصاحل تالميذ اموعة التجريبية

متوسطي درجات تالميذ اموعة التجريبية اليت تدرس باستخدام إستراتيجية التعلم التعاوين،ودرجات 
ت الميذ اموعة الضابطة اليت تدرس بالطريقة املعتادة يف التطبيق البعدى ملقياس الوعي باملشكتال

ووجود عالقة ارتباطيه دالة موجبة بني درجات تالميذ .االقتصادية لصاحل تالميذ اموعة التجريبية
االقتصادية يف التطبيق  تالاموعة التجريبية يف االختبار التحصيلى ودرجام يف مقياس الوعى باملشك

  ).٢٨٩ص  م،٢٠٠١عمران، ( .ومن مث ميكن التنبؤ بالوعي يف ضوء نتائج التحصيل ،البعدى
  
  



 ٥٩  
 

 أدبيات البحث: الفصل الثاين
 

 خ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاري   

  ج

  :عنوان ب  )  Dotson,2001( دوتسون دراسة -٤
Cooperative Learning Structures Can Increase Student Achievement     

  لطالبالتعلم التعاوين ميكن أن يزيد يف حتصيل ا
يف مدرسة _ دراسات اجتماعية_اختبار فرضية أن طالب الصف السادس  "هدفت هذه الدراسة إىل

دنرب يف بلدة فريمونت يف والية فرجينيا الغربية  الذين اشتركوا يف دراسة طريقة كاجان للتعلم التعاوين 
ن مل يتبعوا هذه سوف حيرزون نتائج درجات تقييم وفق املنهج أعلى مما حيصل عليه الطالب الذي

اموعات غري  وفق مت اختيار الطالب وقد التجرييب املنهجوتبعت الدراسة ، طريقة من التدريسال
وهو نوع من التصميم املتبع يف الدراسة موعة واحدة تتلقى التعلم بطريقة    posttest onlyاملتكافئة 

ومت  ،حماضراا بطريقة تعليمية تقليديةو األخرى جمموعة ضابطة وهي اليت تتلقى ،التعلم التعاوين 
من طالب الصف السادس الذين  طالباً ٥٠اختيار  طالب هذه املدرسة كعينة مالئمة تتألف من 

يف سبعة فصول من طالب الدراسات  ومت توزيعهم عشوائياً ،سنة ١١/١٢يتراوح أعمارهم 
هم نتائج هذه الدراسة أو. ية طالب يتلقون خدمات تعليم ٨- ٥تتشكل كل جمموعة من  ،االجتماعية

جنازات،كما إإثبات جناح تقييم افتراض  استخدام طريقة كاجان يف التعلم التعاوين ملا حققته من 
اتفقت الدراسة مع نتائج دراسات أخرى يف مقارنة طرق التعلم التعاوين األخرى مقابل الطرق 

  ).(Dotson ,2001 .خرآالتقليدية يف احملاضرات أو ملن يتبعون أسلوب تدريس 
  

فعالية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين  يف تنمية بعض : بعنوان .م٢٠٠٠دراسة البوسعيدي ،  - ٥
  .مهارات  البحث التارخيي لدى  تالميذ الصف الثالث  اإلعدادي

إىل التعرف على فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين بنمط اموعات  هذه الدراسة وهدفت
ومت تطبيق الدراسة على تالميذ  ،الصغرية يف تدريس التاريخ لتنمية بعض مهارات البحث التارخيي

الصف الثالث اإلعدادي مبدارس التعليم العام التابعة للمديرية العامة باملنطقة الداخلة من سلطنة عمان 
تلميذا ) ١٢٠( م  وبلغت عينة الدراسة٢٠٠٠/م٩٩خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

) ٣٠(ومت اختيار اموعتني التجريبية والضابطة  يف أربع شعب وكل شعبة ا ،موزعني على مدرستني
واستخدم الباحث  ، تلميذاً) ٦٠(و التجريبية تلميذاً) ٦٠(تلميذا وبذلك يكون تالميذ الضابطة 

ارتني ومها مهارة ترتيب  ومتثلت أداة الدراسة يف إعداد اختبارين للمه. التصميم شبه التجرييب
  لألحداث جاألحداث التارخيية زمنياً ومكانياً ،ومهارة توضيح العالقة بني األسباب والنتائ
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وتوصلت الدراسة على عدد من النتائج من أمهها وجود فروق ذات داللة إحصائيا لصاحل  .التارخيية
يف اختبار مهارة ترتيب األحداث التارخيية اموعة التجريبية اليت درست  بإستراتيجية التعلم التعاوين  

. ( مهارة كشف العالقة بني األسباب والنتائج لألحداث التارخيية واختبار،زمنيا ومكانيا

  ).٣٦ص  ، م،٢٠٠٠البوسعيدي،
  
  
  

   )Stacey Lee,1999(   يل سىستا ، دراسة- ٦
     s CurriculumThe Effects of Cooperative Learning on the Social Studie.: بعنوان

   .التعلم التعاوين يف مقررات الدراسات االجتماعية  فاعلية
حتفاظ الطالب باستخدام إستراتيجية التعلم التعاوين مقابل ا فاعليةهدفت هذه الدراسة إىل معرفة 

ومت  .احتفاظ الطالب التقليديني باستخدام منهجية التعلم التقليدية يف مادة الدراسات االجتماعية
 .طالب الصف اخلامس يف مقاطعة نوكس بوالية تينيسي الدراسةوقد مشلت خدام املنهج التجرييب، است

من أمهية أداء الطالب بعد  )٠,٠٥ ( عند مستوى الداللة اًكبري انه قد ظهر فرقًأبرز النتائج أومن 
رسوا الدراسات استخدام التعلم التعاوين كما أن هناك فرق كبري يف احتفاظ عشرات من الطلبة الذين د

طالب  ٩بينما مل حيتفظ طالب اموعة التقليدية إال بنسبة  ،ستراتيجيات التعلم التعاوينإاالجتماعية ب
حتت  %٩نه قد زاد احتفاظ الطالب مبعدل أكما ،قد شاركوا يف هذه الدراسة  اًطالب ٢٣من أصل 

  .ستراتيجيات التعلم التعاوينإ
  

فعالية إستراتيجية التعلم التعاوين على التحصيل الدراسي يف  :وانبعن. م١٩٩٧عبدالعزيز، دراسة  - ٧
  .اجلغرافيا لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي

تعرف على فعالية إستراتيجية التعلم التعاوين على التحصيل الدراسي يف الهدفت هذه الدراسة إىل 
من تلميذات الصف األول  وقد مشلت الدراسة عينة .اجلغرافيا لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي

اإلعدادي مبدرسيت روض الفرج بنات ومدرسة شربا بنات بإدارة الساحل التعليمية مبحافظة القاهرة 
تلميذة   ٤٠وكان عدد أفراد العينة التجريبية ،وتكونت العينة من فصلني  ،م٩٦/١٩٩٧للعام الدراسي 

لطبيعية ملصر ضمن مقرر اجلغرافيا للصف ومت اختيار تدريس وحدة اجلغرافيا ا. تلميذة ٤٠والضابطة 
 ،مشلت أدوات الدراسة اختبار حتصيل يف اجلغرافيا و استخدم املنهج التجرييب، وقد ،األول اإلعدادي 

لعدد من النتائج منها ارتفاع مستوى حتصيل  الدراسةوتوصلت  ،وبطاقة مالحظة من إعداد الباحثة
  إلستراتيجية التعلم  طبقاً) وحدة جغرافيا مصر الطبيعية(تلميذات اموعة التجريبية الاليت درسن 



 ٦١  
 

 أدبيات البحث: الفصل الثاين
 

 خ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاري   

وهذا يؤكد ،واستيعان للمعلومات واحلقائق واملفاهيم والتعميمات املتضمنة يف هذه الوحدة  التعاوين
 ٢٠٠٤الديب،( . جيابية فعالة بني التلميذات وتعاونا بناءإفعالية إستراتيجية التعلم التعاوين من مشاركة 

  ).٥٤-٥٣-٥٢م،
  
  

  ).  (Judith R, et.al.,1996 آخرون ،جوديث ردراسة  - ٨
  :بعنوان 

Effects of Cooperative Learning among Hispanic Students in Elementary Social 
Studies  
يف تعليم الدراسات االجتماعية  نيتخصصم غري أمريكيني التعلم التعاوين بني طالب فاعلية

التعرف على فعالية إستراتيجية التعلم التعاوين على التحصيل وتقدير إىل سة هدفت هذه الدرا.األساسية
الذات وحتسن العالقات بني التالميذ من خالل تدريس الدراسات االجتماعية يف الصف الرابع يف 

ن تدريبا على التعلم التعاوين من خالل استراجتيات ووقد تلقى املعلميف أمريكا، املرحلة االبتدائية 
وقد مشلت الدراسة  ،بطريقة عشوائية امت اختيارمهوقد استخدام املنهج التجرييب، ون وجونسون جونسو

طالبة  ٣٠وطالباً ٢٤) أ(تلقوا التعليم باستراتيجيات التعلم التعاوين واملدرسة طالبة٢١و طالباً ٢٥)ب(
ة التجريبية مقرر وقسم الباحثان عينة الدراسة موعتني حيث درست اموع،درسوا بطريقة تقليدية

الضابطة  ودرست اموعة، أسبوعاً ١٢الدراسات االجتماعية باستخدام إستراتيجية التعلم التعاوين ملدة 
 وجود كما اتضحبالطريقة املعتادة وتوصلت الدراسة إىل فعالية إستراتيجية التعلم التعاوين يف التحصيل 

نه ال توجد فروق ذات داللة أة الضابطة كما طالب اموعة التجريبية واموع حتصيل ق بنيوفر
تفوق البنني على البنات يف تقدير  الدراسة كما توضح ،إحصائية بني اجلنسني يف الدراسات االجتماعية

بني أهداف تدريس الدراسات االجتماعية والتعلم التعاوين كوسيلة  موجباً ن هناك ارتباطاًأو ،الذات
  .لتحسني العالقات بني التالميذ

  
  

  

ثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف تدريس التاريخ أ:بعنوان  .م١٩٩٥عبد العزيز، دراسة   - ٩
  .على التحصيل األكادميي واالجتاه حنو دراسة التاريخ لدى طالب الصف األول الثانوي

تاريخ على ثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف تدريس الأتعرف على الهدفت هذه الدراسة إىل 
وقد تكونت عينة  ،التحصيل األكادميي واالجتاه حنو دراسة التاريخ لدى طالب الصف األول الثانوي
  الدراسة من طالب الصف األول الثانوي مبدرسة بنها الثانوية بنني للعام الدراسي
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وعة مجملل  الًوفص طالباً ٤٠لمجموعة جتريبية وعددهم ل الًوقد اختار الباحث فص ،م ٩٤/١٩٩٥ 
ضمن املقرر  رومت تدريس وحدة حضارة الرومان واحلكم الروماين ملص ،طالباً ٤٠ضابطة وعددهم ال

دراسة  ومتثلت أداوت الدراسة يف اختبار حتصيلي يف الوحدة املختارة ومقياس االجتاه حنو،يف التاريخ 
لتعلم التعاوين ومقارنته وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب إلستراتيجية ا،التاريخ من إعداد الباحث

إىل عدد من النتائج منها  الدراسةوتوصل  .بالطريقة التقليدي يف التحصيل واالجتاه حنو دراسة التاريخ
بني حتصيل اموعة التجريبية اليت درست باستخدام التعلم التعاوين وحتصيل  وجود فروق دالة إحصائياً

 لصاحل اموعة التجريبية كما وجدت فروق ة املعتادةاموعة الضابطة اليت درست باستخدام الطريق
لصاحل اموعة  ،إحصائيا بني متوسطي درجات طالب اموعة التجريبية واموعة الضابطة دالة

أي أن التعلم التعاوين املستخدم يف اموعة التجريبية أدى إىل  .التجريبية يف االجتاه حنو دراسة التاريخ
هذه اموعة حنو دراسة التاريخ باملقارنة باألسلوب العادي يف تدريس نفس تعديل اجتاه طالب 

  ).١٢٣-١٢٢-١٢١-١٢٠، ص م٢٠٠٤الديب،( .الوحدة للمجموعة الضابطة
  

ثر طريقة التعلم التعاوين يف التحصيل يف اجلغرافيا  ومفهوم أ :بعنوان. م١٩٩٥دراسة القاعود، -١٠
  .نالذات لدى طالب الصف العاشر يف األرد

ثر طريقة التعلم التعاوين يف التحصيل يف اجلغرافيا  ومفهوم الذات لدى أهدفت هذه الدراسة إىل معرفة 
يف الصف العاشر موزعني يف  طالباً ٤١وقد تكونت عينة الدراسة من  ،طالب الصف العاشر يف األردن

م وقد استخدم ١٩٩٢/١٩٩٣م يف الفصل الدراسي الثاين عا) املفرق(شعبتني يف مدرسة  املنشية الثانوية 
املناخية من كتاب اجلغرافيا املقررة على الصف العاشر من  األقاليميف وحدة  اًحتصيلي اًالباحث اختبار

وقد ،واستخدم املنهج التجرييب م ١٩٩٠صواحلة  إعدادالباحث ومقياس مفهوم الذات من  إعداد
بني متوسط  إحصائيةوبفارق ذي داللة   من النتائج منها أن هناك اختالفاً اًالدراسة عدد أظهرت

،وتوصل اختبار التحصيل لصاحل اموعة التجريبية  يفدرجات طالب اموعتني التجريبية والضابطة 
 بأثرالصف العاشر مقارنة  بثر يف زيادة حتصيل طالأالطريقة التعاونية كانت ذات  إن الباحث إىل

مقياس مفهوم  يفاموعتني  أداءيف متوسط  إحصائيةداللة  يوجد فرق ذو نه الأكما ،الطريقة التقليدية 
  .)١٩٤- ١٩٣ - ١٩٢ -١٩١  م،ص ص٢٠٠٤الديب،.( الذات 
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  :بعنوان ) ( Gokhale  ,1995 غوخايلدراسة   -١١
 Collaborative Learning Enhances Critical Thinking   

  .التعلم التعاوين يعزز من ممارسة فرص التفكري الناقد 
فت هذه الدراسة إىل معرفة فعالية التعلم التعاوين يف حتسني تعلم احلفر وممارسة التفكري الناقد هد 

جلمع املعلومات  ةًاستبان استخدمكما املنهج التجرييب  استخدم الباحثو،ومهاراته مقارنة بالتعلم الفردي
امعية يف التكنولوجيا جمتمع الدراسة من طالب املرحلة اجل وتكون ،الوصفية للمشاركني يف الدراسة

لكترونيات إليف ا املسجلني وعينة الدراسة مشلت الطلبة،الصناعية واملسجلني يف جامعة إيلينوى الغربية 
ن إمجايل إطالبا وهكذا ف ٢٤على قسمني كل قسم به ومت تقسيمهمم ١٩٩٣األساسية يف دورة الربيع 

والقسم ) بتعلم فردي(عشوائية قسم درسوقسم بطريقة  ،طالبا شاركوا يف هذه الدراسة ٤٨الطالب 
وقد طبقت  خري مقسم إىل فصلني يف عملية التدريسوهذا اآل ،)بأسلوب التعلم التعاوين(خر درس اآل

ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة بعد التحليل  ،على مجيع الفصول مهارات التفكري الناقد
لتعاوين قد منت لديهم مهارات التفكري الناقد من خالل اإلحصائي أن الطالب الذين درسوا بالتعلم ا

كما توصلت الدراسة إىل أن الطالب الذين .املناقشة مقارنة بالطالب الذين مل يدرسوا بالتعلم التعاوين
باإلضافة  ،درسوا بالتعلم التعاوين والتفكري الناقد كانت لديهم فرص للتحليل والتركيب وتقومي األفكار

من بني  أعلى نسبة جناحالتعلم التعاوين  حتقيقكما توصلت أيضا إىل ،ما بينهم إىل التفاعل في
  .التدريس األخرى إستراتيجيات

  

ثر طريقة التعلم التعاوين يف تنمية التفكري اإلبداعي  عند طلبة أ :بعنوان.م ١٩٩٥ دراسة القضاة-١٢
  .الصف العاشر يف مبحث التاريخ يف األردن

الصف ثر طريقة التعلم التعاوين يف تنمية التفكري اإلبداعي عند طالب أعرفة هذه الدراسة إىل م تهدف
) ١٠٤(ثر الطريقة التقليدية،وتألفت عينة الدراسة منأالعاشر يف مبحث التاريخ يف األردن باملقارنة مع 

واحدة للذكور وهي مدرسة عني جنا  ،طالب يف الصف العاشر موزعني على أربع شعب يف مدرستني
ومت توزيع العينة حسب اجلنس  ،وأخرى لإلناث وهي مدرسة عني جنا الثانوية للبنات ،ية للبننيالثانو

العينة املشمولة  توقد اختري،طالبة ) ٥٣(، يف حني بلغ عدد اإلناث طالباً) ٥١(فبلغ عدد الذكور
تني فأكثر بالدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة وذلك من بني مدارس جمتمع الدراسة اليت حتوي شعب

 تدرس بالتعلم التعاوين )وإناث ذكور(واختريت إحدى الشعب لتكون جتريبية،للصف العاشر األساسي
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أما املتغري  ،املنهج التجرييب قد استخدم،وأيضاًبالطريقة التقليدية  تدرس) ذكور وإناث(ضابطة وأخرى
قياس التفكري اإلبداعي على وقد طبق م ،التابع فكان استجابات الطلبة على مقياس التفكري اإلبداعي

ومن أهم النتائج اليت  توصلت إليها الدراسة ،قبل وتنفيذ التجربة بعدها ) الضابطة والتجريبية(اموعتني
ذي داللة  إحصائية يف أداء الطلبة على مقياس التفكري اإلبداعي باختالف طريقة  وجود اختالٍف

داللة إحصائية يف أداء الطلبة على  وذ جد اختالفُكما يو ،التدريس ولصاحل طريقة التعلم التعاوين
  ).٥٨،٥٦،٤٧ص م،١٩٩٥القضاة،(. مقياس التفكري اإلبداعي باختالف اجلنس ولصاحل اإلناث

  
  

فاعلية أسلوب التعلم التعاوين على التحصيل الدراسي يف مادة : بعنوان.م١٩٩٤: دراسة حممد-١٣
  .مس االبتدائيالدراسات االجتماعية  لدى تالميذ الصف اخلا
ثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين وما تتضمنه من أوقد هدفت هذه الدراسة إىل الوقوف على 

هم تالميذ أربعة فصول   اًتلميذ ١٦٠صياغة حمتوى املوقف التعليمي، وكانت عينة الدراسة مكونة من
تربية والتعليم باإلسكندرية يف من الصف اخلامس االبتدائي من مدرسيت هدى شعراوي وبلقيس مبديرية ال

   Quasi Experimentalم  وتبعت يف ذلك املنهج شبه التجرييب١٩٩٢/١٩٩٣العام الدراسي 
إىل عدة نتائج من أمهها أن التعلم  الدراسةوقد توصلت واستخدمت الباحثة اختباراً حتصيلياً من إعدادها 

التحصيل الدراسي لدى التالميذ يف وحدة  التعاوين داخل حجرة الدراسة قد أدى إىل ارتفاع مستوى
أن التالميذ  الذين تعلموا بطريقة اموعات غري املتجانسة  الباحثة إىل كما توصلت" قصة الصناعة"

وبطريقة تعاونية استطاعوا أن يساعدوا بعضهم البعض يف حتسني مستوى أدائهم والوصول إىل مستوى 
  ).٢٠٠-١٨٨ -١٧٦-١٧٥-١٧٣ص، م١٩٩٤حممد،(. ذا املوضوعمالئم من الفهم للمفاهيم املتضمنة يف ه

  
  

   ) (Judith R, Gene E ,1994 جيين أ  ,جوديث ر ةدراس -١٤
  : بعنوان 

Enhancing Social Studies Achievement among Hispanic Students Using Cooperative 
Learning Work Groups. .  

ب من غري األمريكيني يف الدراسات االجتماعية باستخدام هدفت هذه الدراسة إىل حتسني أداء الطال 
 على عينة من الطالب عددهم أسبوعاً ١٢ التعلم التعاوين مبجموعات العمل،وقد أجريت التجربة يف

  مدرستني ابتدائيتني يف جنوب  يفدراسات االجتماعية ال فصول من مثاينيف يف الصف الرابع  طالباً ١٣١
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التحقيق السكانية،وقد مت  األقلياتاخنفاض اجتماعية وقد أجريت الدراسة برغم  ،غرب الواليات املتحدة
 التعلمالذين تلقوا  من غري األمريكينيجناز واحترام الذات لتالميذ الصف الرابع إلالفروق بني امن 

ع  التعليم عند ارتفا إىلوتشري النتائج  ،التقليدي والتالميذ الذين درسوا التعليم ،باستخدام التعلم التعاوين
كما أنه توجد عالقة بني  ،وزيادة احترام الذات لدى الذكور الطالب الذين درسوا بالتعلم التعاوين

قيمة لتحسني التعليم  أداة مما جيعل أهداف التعلم التعاوينالدراسات االجتماعية وأهداف التعلم التعاوين 
  .والدراسات االجتماعية

  

  ) (Jay, Charles,1994  شارل،دراسة جاي   -١٥
 Arts and Science/School of Education: A Cooperative Approach to the :بعنوان

Teaching of Introductory Geography.   

هدفت هذه الدراسة إىل . لتدريس اجلغرافيا التمهيدية مشترك بني العلمي واألديبشروع ملمنهج تعاوين 
لدراسة مشترك بني العلمي واألديب توى الكليات ، بتنفيذ مشروع فعالية التعلم التعاوين على مس معرفة

 درسالقسم األول وقد قسمت عينة الدراسة إىل قسمني . النتائج لقسمي اجلغرافيا يف جامعة جورجيا
، يف حني  التقليدية األساليبوغريها من  واختبارات متنوعةبطريقة تقليدية باستخدام حماضرات متعددة 

 درسوا وقدواملتخصصني يف الدراسات االجتماعية  التربيةجامعة كلية طالب   رييب مشلالتج أن القسم 
 مث مت تقسيم الطالب إىل األستاذمع نفس التعاوين وقد تلقى القسمني التدريس  التعلم بأساليب

،وقد استخدم املنهج التجرييب ،و مت تغري  النتائج ، ونوع اجلنس أساسجمموعات تعاونيه قائمة على 
 اتاختيار ٣مقالة و ٥٠دراسة شاملة متعددة تتألف من  جمموعات الطالب ثالث مرات، وقد درسوا

نتائج وبناء على  . ايتهايف  أخرىومرة ، الدورة يف بداية ، مرةالفريقني الاليت كانت تدار لك لألسئلة
 أن:التالية النتائج توصلت الدراسة إىل التجارب واالختبارات ،  من  ساعة ةثالث عشر خالللفريقني ا

 مشاركة نٌوأوجود اختالفات هامة بني الدورات ،مل يظهر  ستراتيجيات التعلم التعاوينإاستخدام 
من اموعة األوىل، وأوصت الدراسة بتطبيق  كان أعلى بكثري  التجريبيةالطالب يف اموعة  وحضور

  .اموعات التعاونية 
  

  
  

أثر استخدام التدريس باموعات الصغرية يف التحصيل يف مادة  : بعنوان.م ١٩٩٢دراسة دمياطي،  -١٦
  .مبعلوماا تدريس العلوم االجتماعية  واالحتفاظ

ثر استخدام طريقة  اموعات  الصغرية يف حتصيل أ ىحماولة التعرف عل إىل"هدفت هذه الدراسة 
  مبادة تدريس العلوم االجتماعية بعد ،ماتواحتفاظهن  ببعض املعلو  ،طالبات كلية التربية باملدينة املنورة
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  واتبعت الباحثة املنهج التجرييب امليداين، دراستها  بأسلوب اموعات الصغرية
 Field Experimentation ، وكانت عينة الدراسة هي طالبات املستوى الثالث ختصص علوم اجتماعية
ارتفاع مستوى التحصيل يف  اموعة ظهر نه أوقد توصلت الباحثة إىل عدد من النتائج من أمهها ،

التجريبية اليت درست بأسلوب اموعات الصغرية على اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة 
كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا عند بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة .العادية

  .)١١١-١٠٩-١٠٨-٩٩ص ،م١٩٩٢ي،دمياط( ."يف نسبة االحتفاظ باملعلومات
  

  ).(maheady,1991  اسة ما هيديرد  -١٧
مع كل   Numbered Head Togetherعةثار ترقيم الطالب يف جمموآمعرفة "هدفت هذه الدراسة إىل 

وقد كان  ،اموعة يف تساؤل حول نتائج اختبارات الدراسات االجتماعية لدى طالب املستوى الثالث
 Numberedستخدم طريقة ترقيم الطالب يف جمموعةاأفضل على حنو دائم عندما  أداء الطالب بصورة

Head Together  ، واهلدف ،واجبات كان أعلى مرتني باستخدام هذه الطريقة لل ن معدل أداء الطالبأو
من هذه الدراسة هو التحري عن طريقة كاجان يف التعلم التعاوين كطريقة تعليمية لزيادة حتصيل الطالب 

  ".الثالثةفصول الدراسات االجتماعية يف مستويات السنة  يف
  Dotson,2001)(  

  
  

  :التعليق على احملور األول 
  :من حيث اهلدف 
م ودراسة ٢٠٠١م ودراسة عمران ٢٠٠٠ودراسة البوسعيدي ٢٠٠٢اتفقت الدراسات التالية مسعود*

   م Judith R.et.al 1996( وآخرون,م ودراسة جوديث ر ١٩٩٥م ودراسة عبدالعزيز ١٩٩٧عبدالعزيز
على استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين، وهذا خيتلف مع Stacey Lee,1999)( يل سىستاو دراسة 

  .البحث احلايل
م ١٩٩٥م ودراسة القضاة١٩٩٥وختتلف الدراسات التالية عن السابقة يف اهلدف كدراسة القاعود* 

م يف استخدام طريقة التعلم التعاوين وهذا ١٩٩٤ودراسة حممد   Gokhale 1995,ودراسة  غوخاىل
  .خيتلف مع البحث احلايل

م يف استخدام طريقة اموعات الصغرية ١٩٩٢م مع دراسة دمياطي ٢٠٠٠وتتفق دراسة البوسعيدي * 
  .،وهذا خيتلف مع البحث احلايل
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م ودراسة ١٩٩٥م ودراسة عبدالعزيز ١٩٩٧م ودراسة عبدالعزيز ٢٠٠١وتتفق دراسة كلٌ من عمران * 
م على استخدام متغري التحصيل  ودراسة ١٩٩٢م ودراسة دمياطي١٩٩٤م ودراسة حممد ١٩٩٥القاعود 
  .وهذا يتفق مع البحث احلايل )م  Judith R.et.al 1996(وآخرون,جوديث ر

م عن الدراسات السابقة يف استخدام متغري االحتفاظ وتتفق مع البحث احلايل يف ١٩٩٢وختتلف دمياطي*
  .ذلك

م فقد ٢٠٠٢وختتلف الدراسات التالية يف استخدام اجتاهات أو تنمية بعض املهارات  كدراسة مسعود*
م  يف تنمية بعض ٢٠٠٠م،و دراسة البوسعيدي ١٩٩٥أضاف االجتاه وبذلك تتفق مع دراسة عبدالعزيز 

يطة بالطالب م يف تنمية الوعي باملشكالت االقتصادية احمل٢٠٠١مهارات البحث التارخيي ودراسة عمران 
م و دراسة جوديث ١٩٩٥م يف مفهوم الذات، و  يف ذلك تتفق مع دراسة القاعود ١٩٩٥ودراسة القاعود

  .وهذا خيتلف مع البحث احلايل )م  Judith R.et.al 1996( وآخرون ,ر 
اقد عن الدراسات السابقة يف كوا تم بتنمية التفكري الن)  Gokhale 1995,(وختتلف دراسة  غوخاىل* 

م عن الدراسات السابقة يف كوا تم ١٩٩٥ويف ذلك تتفق مع البحث  احلايل  وختتلف دراسة القضاة
  .بتنمية التفكري اإلبداعي

  :من حيث املادة
 )maheady, 1991هيديم ودراسة ما ٢٠٠١ودراسة عمران ٢٠٠٢تتفق كل من دراسات مسعود * 

 Judith( وآخرونودراسة جوديث ر، )   (Judith R, Gene E,1994 جينيأ. جوديث ر جوودراسة  

R.et.al 1996 ( و دراسة مايكل جet.al.,2002). Michael C ( ستاكيي يلودراسة )  Stacey 

Lee,1999)م على استخدام مادة الدراسات االجتماعية وختتلف يف ذلك مع البحث ١٩٩٤ودراسة حممد
  .احلايل

  .م يف استخدام مادة اجلغرافيا ١٩٩٥اعود م ودراسة الق١٩٩٧وتتفق دراسة عبد العزيز * 
م يف ١٩٩٥وعبدالعزيز ١٩٩٥م ودراسة القضاة٢٠٠٠وختتلف عن بقية الدراسات دراسة البوسعيدي*

  .استخدام مادة التاريخ  وبذلك تتفق هذه الدراسات مع البحث احلايل
   مادة العلوم االجتماعية م عن بقية الدراسات  والبحث احلايل يف استخدام ١٩٩٢وختتلف دراسة دمياطي * 

  :من حيث املنهج
م يف استخدام ١٩٩٤م ودراسة حممد٢٠٠١م مع دراسة عمران٢٠٠٠اتفقت دراسة البوسعيدي * 

  .املنهج شبه التجرييب  وبذلك ختتلف عن البحث احلايل 
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ث م عن مجيع الدراسات باستخدام املنهج الوصفي وبذلك ختتلف عن البح٢٠٠١واختلفت دراسة عمران * 
  .احلايل

  .م مع البحث احلايل يف استخدام املنهج التجرييب امليداين١٩٩٢وتتفق دراسة دمياطي* 
يف  ) Gokhale (1995,م ، ودراسة غوخاىل١٩٩٥م  ودراسة القضاة ١٩٩٥وتتفق دراسة عبد العزيز * 

  .  استخدام املنهج التجرييب و يتفق البحث احلايل معهم يف املنهج
  :من حيث حجم العينة

اختلفت مجيع الدراسات يف حجم العينة مع بعضها البعض وكذلك اختلفت مع البحث احلايل حيث بلغ  
طالبة وهو عدد جاء وسطاً بني أقل وأكرب عدد حلجم العينة يف الدراسات، حيث مثل أقل ) ٦٤(حجم العينة 

دراسة حممد م العينة يف ، ومثل أكرب عدد حلجطالباً)  ٤١ ( م١٩٩٥القاعود، عدد حلجم العينة يف دراسة 
  .اً تلميذ) ١٦٠(م ١٩٩٤

  :من حيث املرحلة
م يف املرحلة اإلعدادية والصف األول إعدادي ١٩٩٧م ودراسة عبدالعزيز٢٠٠٢اتفقت دراسة مسعود*

م على ١٩٩٧م طبقت على البنني ودراسة عبد العزيز ٢٠٠٢الدراستني يف أن دراسة مسعود  تواختلف
م يف كوا ٢٠٠٢م اتفقت معهم يف املرحلة اإلعدادية  ومع دراسة مسعود٢٠٠١ودراسة عمران.  البنات

طبقت على البنني واختلفت عنهم يف الصف الدراسي وهو الصف الثاين إعدادي وخيتلف البحث احلايل عنهم 
  .يف ذلك

يف الدراستني  تم يف مرحلة الصف العاشر واختلف١٩٩٥م مع دراسةالقاعود١٩٩٥واتفقت دراسة القضاة * 
م على اإلناث ١٩٩٥م على البنني فقط وطبقت دراسة القضاة ١٩٩٥اجلنس حيث طبقت دراسة القاعود

  .والذكور، وخيتلف البحث احلايل عنهم يف ذلك
الصف اخلامس االبتدائي بنني   Stacey Lee,1999 )( يل  سىستا  م مع دراسة١٩٩٤وتتفق دراسة حممد *

يف املرحلة وختتلف يف السنة الدراسية حيث طبقت على    M aheady) 1991,(وتتفق معهم دراسة ما هيدي 
يف  )(Judith R, Gene E,1994 الصف الثالث والسادس ابتدائي بنني وتتفق معهم  دراسة جاى وشارل

يف الصف الرابع  ) Judith R.et.al. 1996( وآخرون ,ودراسة و دراسة جوديث ر. املرحلة االبتدائية 
  .بحث احلايل عنهم يف ذلكاالبتدائي وخيتلف ال
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م عن الدراسات السابقة يف كوا طبقت على املرحلة اجلامعية  وتتفق معها ١٩٩٢وختتلف دراسة دمياطي*
وخيتلف البحث احلايل ) Gokhale 1995,(و دراسة غوخاىل )(Jay, Charles,1994شارل،جاي دراسة 

  .عنهم يف ذلك
م يف املرحلة الثانوية وخيتلف معها يف الصف الدراسي   ١٩٩٥و يتفق البحث احلايل مع دراسة عبدالعزيز *

حيث طبقت دراسة عبدالعزيز على الصف األول ثانوي بنني، والبحث احلايل طبق على الصف الثاين ثانوي 
  .  ) et.al Michael C .(2002وآخرون ,ما يكل ج بنات، وتتفق معهم  يف املرحلة الثانوية دراسة

  :من حيث اختيار العينة
  .العينة بطريقة عشوائية وهي بذلك تتفق مع البحث احلايل راتفقت معظم الدراسات على اختيا* 

  :من حيث املنهجية
م يف أداة االختبار التحصيلي حيث كان من إعداد ٢٠٠٢اتفق البحث احلايل مع دراسة مسعود * 

  .الباحث ،وموضوعي من منط االختيار من متعدد
دراسات التالية يف كون االختبار التحصيلي من إعداد الباحثني كدراسة  واتفق البحث احلايل مع ال* 

م ودراسة ١٩٩٥م ودراسة القاعود ١٩٩٥م ودراسة عبد العزيز ١٩٩٧م و عبد العزيز ٢٠٠٠البوسعيدي
  وآخرون ,ما يكل ج م ،ودراسة ١٩٩٤ودراسة حممد (Jay,Charles,1994) شارل،جاي 
)2002 ,. et.al Michael C .(  

تبعت أغلب الدراسات مقاييس متعددة، منها مقياس االجتاه حنو الدراسات االجتماعية كدراسة  وا* 
م ١٩٩٥م مقياس الوعي باملشكالت االقتصادية،ودراسة عبدالعزيز ٢٠٠١م ودراسة عمران٢٠٠٢مسعود

م ١٩٩٠م مقياس مفهوم الذات من إعداد صواحلة ١٩٩٥مقياس اجتاه حنو دراسة الباحثة، ودراسة القاعود
،ودراسة القضاة استخدم مقياس تورانس اإلبداعي، وخيتلف البحث احلايل عن مجيع الدراسات يف كونه 
استخدم اختبار واطسن وجليسر املقنن على البيئة السعودية، وقد قننه كل من عبد السالم وسليمان 

  ) .م١٩٨٢(
م فقد استخدمت ١٩٩٧العزيز وختتلف بعض الدراسات يف كوا تستخدم أدوات خمتلفة كدراسة  عبد* 

استخدم الباحث  استبيان ودراسة  )Gokhale (1995,الباحثة بطاقة مالحظة من إعدادها ودراسة غوخاىل
مجعت معلومات الدراسة من املقابالت للمعلمني  )  et.al Michael C ., (2002,وآخرون,ما يكل ج 

  .والطالب، ويف ذلك خيتلف عن البحث احلايل
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  .الدراسات العربية واألجنبية اليت اهتمت بالتفكري الناقد يف املواد االجتماعية: يناحملور الثا
   
  ج

إستراتيجية التفكري املزدوج يف التحصيل املباشر  مأثر استخدا:بعنوان . م٢٠٠٧دراسة الزعيب، - ١
  .واملؤجل يف تدريس  وحدة الفقه لدى طالب الصف العاشر األساسي

فة أثر استخدام إستراتيجية التفكري املزدوج يف التحصيل املباشر واملؤجل هدفت هذه الدراسة إىل معر
لدى طلبة الصف العاشر األساسي يف وحدة الفقه مقارنة بطريقة التدريس االعتيادية ،ولإلجابة عن أسئلة 

طالبٍ وطالبٍة من الصف العاشر األساسي يف مدارس لواء ) ١٠١(الدراسة تكونت عينة الدراسة  من
جمموعة جتريبية تعلمت وحدة الفقه وفق إستراتيجية التفكري : ة ،مت توزيعهم عشوائيا إىل جمموعتنيالكور

املزدوج، يف حني تعلمت اموعة الضابطة الوحدة نفسها بالطريقة العادية ، وخضعت كلتا اموعتني 
جرييب، وبعد تطبيق إىل اختبار قبلي ومباشر ومؤجل، لقياس التحصيل عندهم، ومت استخدم املنهج الت

الدراسة واستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للدرجات القبلية و البعدية إلفراد  عينة 
، مت التوصل إىل النتائج  )ANCOVA(الدراسة، واختبار فرضياا باستخدام حتليل التباين املصاحب 

حصيلى املباشر واملؤجل ، ولصاحل الطلبة الذين التالية وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار الت
درسوا وفق إستراتيجية التفكري املزدوج، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل املباشر 
واملؤجل إلفراد عينة الدراسة ، تعزى جلنس الطلبة،وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل املباشر 

ومت عرض  ).٦٩م،ص ٢٠٠٧الزعيب، .(عزى، للتفاعل بني الطريقة وجنس الطلبةواملؤجل ألفراد عينة الدراسة ت
  .م لكوا اقرب الدراسات للبحث احلايل من حيث متغريات الدراسة٢٠٠٧دراسة الزعيب، 

  
  

:بعنوان.)  Shu Ching, 2007)  ٢- شو شينغدراسة   

Computer-mediated critical  doing history  project 

 ،نهج التفكري الناقد بواسطة احلاسوب يف تعلم التاريخم دمجهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أمهية 
 يجرأُو ،من مدرسة إعدادية اًط خارج املدرسة ثالثة وثالثون مشاركوقد شارك يف إعداد حلقة النشا

 يلتحديد مدى فعالية العمل التارخي ةوكذلك مت استخدام استبان،اختبار التاريخ  على جمموعة واحدة 
واملشاريع احليوية يف تعزيز مهارات التفكري التارخيي بني موضوع التقييم الذايت للرقابة وبرنامج تعليم 

ومن نتائج الدراسة أن دراسة التاريخ  . ب ، وشبه اهليكلية وبني املقابالت اليت أجريت أيضاًالطال
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لتفكري الناقد، كذلك تثبت الدراسة أن الطالب ل ومشاريع التنمية ميكن أن تكون سقالة املتعلم التارخيية
   .جيابية  حنو التعلمإكانوا أكثر 

  

برنامج مقترح لتعليم مهارات التفكري لتلميذات الصف الثاين  فاعلية: بعنوان. م٢٠٠٥دراسة اخلضراء - ٣
  . املتوسط يف تنمية مهاريت التفكري الناقد و االبتكاري والتحصيل لوحدة الدولة  األموية يف مادة التاريخ

يهدف هذا البحث إىل فاعلية برنامج مقترح لتعليم مهارات التفكري لتلميذات الصف الثاين املتوسط يف  
وتكونت عينة . مهاريت التفكري الناقد و االبتكاري والتحصيل لوحدة الدولة  األموية يف مادة التاريخ تنمية

تلميذة  من تلميذات  الصف الثاين املتوسط يف املتوسطة السابعة عشرة احلكومية جبدة ،  ٧٠البحث من
ئية،حيث مثل الصف الثاين ومت اختيار ثالثة فصول من جمموع السبعة املوجودة يف املدرسة بطريقة عشوا

متوسط  اموعة التجريبية األوىل اليت تدربت على مهارات التفكري االبتكاري ضمن وحدة الدولة األموية 
اموعة التجريبية الثانية اليت تدربت على مهارات التفكري  الناقد ضمن  ٣شعبة / والصف الثاين متوسط

اموعة الضابطة اليت درست وحدة الدولة  ٥شعبة / ط متوس وحدة الدولة األموية ، والصف الثاين
األموية بالطريقة التقليدية، وقد استخدم املنهج التجرييب،ومت تطبيق كل من اختبار تورانس للتفكري 

واختبار التفكري الناقد للخطيب واختبار التحصيل لوحدة الدولة األموية قبلياً ) أ(االبتكاري صورة األلفاظ 
وقد توصلت الدراسة . قت االختبارات الثالثة بعدياً للتحقق من الفرضيات املوضوعة للبحثعليهن، مث طب

قدرات التفكري (مل تظهر فروق دالة إحصائيا يف فاعلية اجلزء األول من الربنامج املقترح : إىل النتائج التالية
املتوسط يف تنمية قدرات التفكري املدجمة يف وحدة الدولة األموية يف مادة التاريخ للصف الثاين ) االبتكاري

االبتكاري  ومهارات التفكري الناقد والتحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية األوىل وظهرت فروق دالة 
املدجمة يف وحدة الدولة األموية ) مهارات التفكري الناقد( إحصائياً يف فاعلية اجلزء الثاين من الربنامج املقترح

ين املتوسط يف تنمية التفكري االبتكاري وكان له أثر إجيايب يف حتسني التحصيل يف مادة التاريخ للصف الثا
  ).١١-١٠-٩م، ص ٢٠٠٥اخلضراء،.(لوحدة الدولة األموية للمجموعة التجريبية الثانية

  
  

تدريس مقترح يف تدريس الدراسات  تصميمثر استخدام منوذج أ: بعنوان. م ٢٠٠٣دراسة الربعي - ٤
 .ة التفكري الناقد لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائياالجتماعية على تنمي

تدريس مقترح يف تدريس الدراسات  تصميمثر استخدام منوذج أهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على 
الدراسة جمموعة  ومشلت عينةُ ،االجتماعية على تنمية التفكري الناقد لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي

  ومت اختيارها  ،االبتدائي مبدرسة طه حسني االبتدائية املشتركة بسوهاجمن تالميذ الصف اخلامس 
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جمموعة جتريبية وقد درست الوحدة املطورة باستخدام النموذج املقترح  إىلومت تقسيم اموعتني ،عشوائياً
وقد  وجمموعة ضابطة وقد درست الوحدة نفسها كما وردت يف الكتاب املدرسي املقرر،يف هذه الدراسة 

تدريس الوحدة املختارة  وفق مدخل  تصميم تكونت أدوات الدراسة من منوذج و ستخدم املنهج التجرييب،ا
إستراجتية الكلمات املترابطة ذات العالقة " ة مكفرالنديستراتيجإحتليل النظم واختبار التفكري الناقد وفق 

ت تالميذ اموعة التجريبية أن الفرق بني متوسطي درجا  :وتوصل الباحث إىل عدد من النتائج منها.
 لصاحل تالميذ اموعة إحصائياً داالً كان ودرجات تالميذ اموعة الضابطة يف اختبار التفكري الناقد

التجريبية مما يشري إىل أن هذا الفرق ال يرجع  إىل عامل الصدفة ولكنه يرجع إىل عامل التجرييب املتمثل يف 
أي أن استخدام النموذج املقترح أدى إىل تفوق تالميذ اموعة  رةاملطوتدريس الوحدة  تصميممنوذج 

التجريبية يف التفكري الناقد مقارنة بأقرام تالميذ اموعة الضابطة الذين درسوا الوحدة كما وردت 
  ).٢١٤-١٧٢ -١٧١ص م،٢٠٠٣الربعي،(.بالكتاب املدرسي املقرر

  

وعالقته  ةكري الناقد لدى طلبة قسم التاريخ يف جامعة مؤتمستوى التف :بعنوان .م٢٠٠٣دراسة  املطارنة - ٥
  .بدرجة ممارسته من قبل املدرسني

وقد هدفت إىل معرفة مستوى التفكري الناقد لدى طلبة قسم التاريخ  يف جامعة مؤته وعالقته بدرجة 
عة يف قسم التاريخ يف لف جمتمع الدراسة من مجيع طلبة السنة الثالثة والرابأممارسته من قبل املدرسني، وقد ت

وقد طالبا وطالبة ) ١١(م وكان عددهم ٢٠٠٣املسجلني للفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي  ةجامعة مؤت
 ةو من النتائج أن مستوى التفكري الناقد لدى طلبة قسم التاريخ يف جامعة مؤتاستخدم املنهج التجرييب،

علي من أا يف جماالت االختبار فقد كان املتوسط احلسايب أم ،على اختبار التفكري الناقد بشكل عامُ متوسطُ
قل أاملتوسط النظري لكل جماالت االختبار باستثناء تكوين االستنتاجات فقد تبني أن املتوسط احلسايب هلا 

  ).٢٥صم ،٢٠٠٣املطارنة، ( من املتوسط النظري 
  ج

  

  :بعنوان.(Lumpkin, 2002) دراسة  لومبكيني - ٦

ing Critical Thinking Skills on the Critical Thinking Ability, Effects of Teach
Achievement, and Retention of Social Studies Content by Fifth and Sixth Graders  

هدفت إىل معرفة أثر تدريس مهارات التفكري الناقد على تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبحتوى 
اعية لدى تالميذ الصفني اخلامس والسادس بالواليات املتحدة األمريكية،وقد استخدم الدراسات االجتم

  املنهج التجرييب، وكشفت نتائجها عن أن التركيز على مهارات التفكري الناقد واالهتمام ا 
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ى ساعد التالميذ على التفكري يف املواقف اليت تعرضوا هلا تفكرياً ناقداً،كما ساعدهم على زيادة مستو
  ).١٩٩م،ص٢٠٠٧عمران،(.التحصيل وزيادة القدرة على االحتفاظ مبحتوى الدراسات االجتماعية لفترة طويلة

  

يف تنمية مهارات  مستوى مسامهة معلمي التاريخ باملرحلة الثانوية: بعنوان. م ٢٠٠١، خريشةدراسة  - ٧
 .لدى طلبتهم واإلبداعيالتفكري الناقد 

لى مستوى مسامهة معلمي التاريخ للمرحلة الثانوية يف تنمية مهارات هدفت هذه الدراسة إىل التعرف ع
ثر جنس املعلم وخربته ومؤهله يف ذلك وحتديد العالقة بني أالتفكري الناقد  واإلبداعي لدى طلبتهم ومعرفة 

خالل  من راء املعلمني حول مستوى مسامهتهم يف تنمية مهارات التفكري وبني مستوى مسامهتهمآ
وقد تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي التاريخ  ،مالحظة مباشرة داخل حجرة الدراسةمالحظتهم 

ور ذك/٢٤فردا ومنهم  ٤٧للمرحلة الثانوية يف مديرية التربية والتعليم لقصبة املفرق والبالغ عددهم 
ية التربية معلما من معلمي التاريخ للمرحلة الثانوية يف مدير ٣٣وقد تكونت عينة الدراسة من ، اثنإ٢٣و

واستخدم  ،معلمة ١٦معلما و ١٧والتعليم لقصبة املفرق مت اختبارهم بالطريقة العشوائية الطبقية منها 
و اقتصرت الدراسة على جمموعة املظاهر السلوكية املتعلقة بتنمية مهارات التفكري الباحث املنهج الوصفي ،

رائهم يف مستوى مسامهتهم يف آللتعرف على  ةبانالناقد واإلبداعي اليت توصل إليها الباحث طبق عليهم است
وبطاقة مالحظة للتعرف على مستوى مسامهتهم من خالل  ،تنمية مهارات التفكري الناقد واإلبداعي

مظهرا سلوكيا تسهم يف  ٥٥وتكونت كل من االستبانة والبطاقة من  ،مالحظتهم داخل حجرة الدراسة
للتفكري اإلبداعي  وقد دلت النتائج  مظهراً ٣١للتفكري الناقد و هراًظم ٢٤تنمية مهارات التفكري العليا منها 

على تدين مستوى مسامهة معلمي التاريخ يف تنمية مهارات التفكري الناقد واإلبداعي واملهارات جممعة سواء 
قل أفقد كان مستوى مسامهتهم ،راء املعلمني أو من خالل مالحظتهم داخل حجرة الدراسة آمن خالل 

راء معلمي التاريخ أو نتيجة آومل تظهر فروق دالة إحصائيا بني % ٨٥ستوى املقبول تربويا من امل
ملالحظتهم داخل حجرة الدراسة يف مستوى مسامهتهم يف تنمية مهارات التفكري تعزى جلنس املعلم أو 

تهم يف تنمية راء املعلمني يف مستوى مسامهآبني  ٠.٠٥=aومل تظهر عالقة دالة إحصائيا  ،خربته أو مؤهله
مهارات التفكري وبني مستوى مسامهتهم يف تنمية تلك املهارات نتيجة ملالحظتهم داخل حجرة الدراسة 

  ).٢٨- ٢٧-١٣ص ص م، ٢٠٠١خريشة،(
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  :بعنوان).Chiodo  & Sai  , 1997( ساي,دراسة  شايدو  -٨
g in Social Secondary School Teachers Perspectives of Teaching Critical Thinkin

Studies Classes in  the Republic of china  
اليت هدفت للتعرف على آراء معلمي الدراسات االجتماعية حول مدى معرفتهم ملهارات التفكري الناقد 
ومدى استخدامهم لطرق التدريس اليت تنمي تلك املهارات، واستخدم الباحث املنهج الوصفي،وقد ضمت 

ا من معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية أجرى معهم مقابالت للتعرف  معلم) ١٢(عينة الدراسة 
على آرائهم حول معرفتهم ملهارات التفكري الناقد، كما مت مالحظتهم داخل حجرة الدراسة من خالل 
ىل بطاقة مالحظة للتعرف على استخدامهم للطرق اليت تنمي مهارات التفكري الناقد، وقد أشارات النتائج إ
 ".تدين معرفتهم مبهارات التفكري الناقد وأن استخدامهم للطرق اليت تنمي التفكري الناقد كان قليال

  ). ٢٣م ، ص٢٠٠١خريشة،(
  

مستوى التفكري الناقد لدى طلبة التاريخ يف كلييت اآلداب والتربية  :بعنوان .م ٢٠٠١دراسة إبراهيم  - ٩
 .جبامعة املوصل

يت اآلداب والتربية جبامعة يتوى التفكري الناقد لدى طلبة التاريخ يف كلهدفت الدراسة إىل معرفة مس 
يت اآلداب والتربية يف يو اقتصرت الدراسة على طلبة الصف الرابع كافة يف قسمي التاريخ يف كل، املوصل

طالبا ) ١٦٩(م والبالغ عددهم ٢٠٠٠جامعة املوصل للعام الدراسي وفق االختبار املعد من قبل الباحث 
، واستخدم "ومن جمتمع الدراسة جرى حتديد العينة االستطالعية وعينة الثبات والعينة األساسية ،طالبةو

أن أداء الطلبة يف التفكري الناقد مل يرق إىل املستوى العايل مما يدل :ومن أهم النتائج الباحث املنهج التجرييب،
ضعيفا يف التفكري الناقد،  وبعد استخراج  على أن أداء طلبة التاريخ يف القسمني موضوعي الدراسة كان

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية االت التفكري الناقد اتضح أن املتوسطات احلسابية االت 
االختبار أكثر من املتوسطات النظرية يف مجيع ااالت باستثناء جمال تكوين االستنتاجات حيث أخفق 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات الطالب ومتوسط  "ه الطلبة يف تفكريهم كما أن
استجابات الطالبات يف قسمي التاريخ لكلتا الكليتني على اختبار التفكري الناقد يف التاريخ كله وااالت 

قسم  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات جمموع طلبة نه الأو ،الفرعية لالختبار ذاته
التاريخ يف كلية اآلداب ومتوسط استجابات جمموع طلبة قسم التاريخ يف كلية التربية على اختبار التفكري يف 

  ).٢٩٦،٢٩٨، ٢٨٤،  ٢٦٩، ٢٧٩، ٢٧٨م، ص ص٢٠٠١إبراهيم، .(  "التاريخ كله وااالت الفرعية لالختبار ذاته
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  ).et.al., Catrina R 1999(  آخروندراسة كاترينا ر و -١٠

Improving Critical Thinking Skills in Secondary Math and Social Studies Classes.  
. الرياضيات والدراسات االجتماعية يتحتسني مهارات التفكري الناقد لطلبة املرحلة الثانوية يف ماد :بعنوان   

ومشلت ، مدى احلياةتعليم لل دهمإعداحتسني مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة ليتم  إىلهدفت هذه الدراسة 
طلبة الرياضيات والدراسات االجتماعية باملدارس الثانوية العليا يف منطقتني من الطبقة الوسطى  ةعينة الدراس

واستخدم الباحث املنهج  ،الدراسة يف اختبار كورنيل للتفكري الناقد أدواتومتثلت  ،يف مشال والية الينويز
جلمع املعلومات من املعلمني  اًمسح أَْجرىكما لى طالب املستوى العاشر ،التجرييب، وطبقت الدراسة ع

هناك حاجة لتعلم الطلبة ملهارات التفكري الناقد من خالل  أن إىل  ، وقد أسفرت نتائج املسحوالطلبة  واآلباء
 ،اليت  الناقدمهارات التفكرينه مل يظهر حتسن ملحوظ يف أكما  ،مت مجعها من عمليات املسح  اليتاملعلومات 

 وتقييمالعديد من املعلمني مل يدربوا على تدريس بأن   ذلك وقد فسر ،تناسب مقياس كورنيل للتفكري الناقد 
تعليم مت عرض استراتيجيات احلل اليت اقترحها الباحثون حلل املشكلة وجل ذلك أومن ،التفكري الناقد 

والتعلم اليت اللغة  مواد اختيار ذلك ويتضمن ،الجتماعيةوالدراسات ا مهارات التفكري الناقد لطلبة الرياضيات
نتائج هذه الدراسة  أهمومن حتفز مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة يف الرياضيات والدراسات االجتماعية ،

  .من خالل مقياس كورنيل للتفكري الناقد ملهارات التفكري الناقد طالب املستوى العاشرزيادة استخدام 
  

  
  

  .(McCrink, 1999) سة مكرينكدرا -١١

 The Role of Innovative Teaching Methodology and Learning Styles on Critical :بعنوان
Thinking   

هدفت إىل التعرف على أثر طريقة التعليم املبتكر والطريقة املعتادة يف تطوير مهارات التفكري الناقد لدى 
ميامى بالواليات املتحدة األمريكية، وقد استخدم الباحث مقياس طالب بعض الكليات اإلنسانية يف جامعة 

واطسون وجليسر للتفكري الناقد،و اتبع املنهج التجرييب، وبعد املعاجلة اإلحصائية دلت النتائج على عدم وجود 
لدى فروق ذات داللة إحصائية بني طريق التعليم املبتكر والطريقة املعتادة يف حتسن مستوى التفكري الناقد 

  .)١٩٩م، ص ٢٠٠٧عمران، ( .الطالب
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أثر كل من درجة االستقالل املعريف والتحصيل واجلنس على  :بعنوان). م١٩٩٣(دراسة  اخلطيب  - ١٢
  .سنة) ١٤-١١(قدرة التفكري الناقد للفئة العمرية 

سنة من جهة، ) ١٤-١١(هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى قدرة التفكري الناقد يف الفئة العمرية  
وعالقة هذه القدرة مع كل من اجلنس والتحصيل ودرجة االستقالل املعريف من جهة أخرى يف املدارس 

طالباً وطالبة من املدارس )  ٤٢٥(احلكومية التابعة ملنطقة عمان األوىل، وكانت عينة الدراسة مكونة من 
ظر الفئة العمرية ، ومت اختيار أفرادها بشكل احلكومية  للصفوف السادس والسابع والثامن األساسي اليت تنا

عشوائي، بعد ذلك قسمت العينة إىل طلبة ذوي حتصيل مرتفع وذوي حتصيل متدن، وذلك ألغراض الدراسة 
، وأخذ بعني االعتبار عامل اجلنس عند اختيار العينة وطبق على أفرادها اختبارين أحدمها لتحديد درجة 

، واآلخر لقياس املقدرة على التفكري الناقد و )١٩٩٣(اليف  –اؤه من قبل قطامي االستقالل املعريف الذي مت بن
املصمم من قبل الباحثة على غرار اختبار واطسن وجليسر وذلك لكون هذه القائمة تشمل على مخس 
رة مهارات تضم كال من البعد االنفعايل يف مهارة  االفتراضات والتفسري واالستنباط والبعد املعريف يف مها

. أما مستوى التحصيل فقد مت حتديده من خالل املعدالت املدرسية ألفراد العينة . تقييم احلجج واملناقشات
- ١١(وقد أشارت النتائج إىل أن قدرة التفكري الناقد  تنمو بشكل مطرد غري ثابت نسبياً يف الفئة العمرية بني 

يل ودرجة االستقالل املعريف بينما ال تتأثر مبتغري سنة، ويتأثر هذا النمو جبمل من املتغريات مثل التحص) ١٤
  ).٨م، ص ي،ك،ل، ١٩٩٣اخلطيب،.( اجلنس

  

  :التعليق على احملور الثاين

  :من حيث اهلدف
م ٢٠٠٥م  ودراسة اخلضراء٢٠٠٣ودراسة  الربعي )  (Shu Ching,2007 شو شينغاتفقت دراسة  *    

على تنمية التفكري الناقد ويف ذلك يتفق  (Lumpkin, 2002) "دراسة لومبكيني و ٢٠٠١ودراسة خريشة 
  .معهم البحث احلايل

م على االهتمام مبستوى التفكري الناقد،  وختتلف ٢٠٠١م مع دراسة إبراهيم ٢٠٠٣وتتفق دراسة املطارنة *
م عن بقية الدراسات يف استخدام إستراتيجية التفكري املزدوج، ويف ذلك ختتلف هذه ٢٠٠٧دراسة الزعيب

  . اسات مع البحث احلايلالدر
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عن بقية الدراسات يف كوا تم بتحسن  )et.al., Catrina R 1999 (آخرونوختتلف دراسة كاترينا ر و*
يف كوا تم بتطوير مهارات (McCrink, 1999) مكرينك مهارات التفكري الناقد ، وتتفق معها دراسة

  .احلايل التفكري الناقد ويف ذلك ختتلف هذه الدراسة مع البحث
عن بقية الدراسات لكوا تم مبعرفة املعلمني ) (Chiodo  & Sai  , 1997وختتلف دراسة شايدو وساي  *

  .ملهارات التفكري الناقد، ويف ذلك ختتلف هذه الدراسة مع البحث احلايل
ري الناقد م عن بقية الدراسات لكوا تم بالتعرف على مستوى قدرة التفك١٩٩٣وختتلف دراسة اخلطيب  *

  .سنة ،ويف ذلك ختتلف هذه الدراسة مع البحث احلايل) ١٤-١١(عند الفئة العمرية 
  :من حيث املادة

م  ٢٠٠٥م ودراسة اخلضراء ٢٠٠٣مع دراسة  املطارنة )  (Shu Ching,2007 شو شينغاتفقت دراسة  * 
  .ع البحث احلايل وهذا يتفق م. م على مادة التاريخ٢٠٠١م ودراسة خريشة ٢٠٠٠ودراسة إبراهيم 

عن بقية الدراسات يف كوا تطبق على مادة الدراسات  (Lumpkin, 2002)وختتلف دراسة لومبكيني *  
  .االجتماعية

م عن بقية الدراسات يف تطبيقها على مادة الفقه، ويف ذلك ختتلف هذه ٢٠٠٧وختتلف دراسة الزعيب * 
  .الدراسة مع البحث احلايل

عن بقية الدراسات يف كوا مطبقة على  )et.al., Catrina R 1999( وآخرونر وختتلف دراسة كاترينا *
  .مادة الرياضيات والدراسات االجتماعية، ويف ذلك ختتلف هذه الدراسة مع البحث احلايل

عن بقية الدراسات يف تطبيقها على معلمي  Chiodo  & Sai  , 1997) (وختتلف دراسة شايدو وساي* 
  .ة وليست املادة ذاا، ويف ذلك ختتلف هذه الدراسة مع البحث احلايلالدراسات االجتماعي

  :من حيث املنهج
  .اتفقت معظم الدراسات  يف استخدام  املنهج التجرييب وبذلك تتفق مع البحث احلايل*  

اختلفت مجيع الدراسات يف حجم العينة مع بعضها البعض وكذلك اختلفت مع  :من حيث حجم العينة
طالبة وهو عدد جاء وسطاً بني أقل وأكرب عدد حلجم العينة يف ) ٦٤( حيث بلغ حجم العينة البحث احلايل

، ومثل أكرب عدد  وطالبة طالباً) ١١(م ٢٠٠٣املطارنة  دراسةالدراسات، حيث مثل أقل عدد حلجم العينة يف 
  .طالباً وطالبة) ٤٢٥) (م١٩٩٣اخلطيب (دراسة حلجم العينة يف 



 ٧٨  
 

 أدبيات البحث: الفصل الثاين
 

 خ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاري   

  ج
  

  :من حيث املرحلة 
عن الدراسات التالية يف كوا طبقت على املرحلة اإلعدادية )  (Shu Ching,2007 شو شينغاختلفت دراسة * 

م وختتلف عنها يف اجلنس ويف ذلك ختتلف هذه ٢٠٠٥بنني، ويف املرحلة املتوسطة تتفق معها دراسة اخلضراء
  .الدراسات مع البحث احلايل

وكذلك ختتلف . طبقت على املرحلة االبتدائية الصف اخلامس بنني م يف كوا٢٠٠٣وختتلف دراسة الربعي * 
وختتلف عنهما . م طبقت على الصفوف السادس والسابع والثامن األساسي على اجلنسني١٩٩٣دراسة اخلطيب 

يف كوا مطبقة على الصفني اخلامس والسادس ويف ذلك ختتلف هذه  (Lumpkin, 2002)دراسة لومبكيني 
  .حث احلايلالدراسات مع الب

م يف املرحلة اجلامعية، وختتلفان يف السنة الدراسية ٢٠٠١م مع دراسة إبراهيم٢٠٠٣وتتفق دراسة املطارنة *  
م على السنة الثالثة والرابعة قسم تاريخ يف جامعة مؤتة على الطالب والطالبات ٢٠٠٣واجلنس، فدراسة املطارنة 

التاريخ يف كلية اآلداب والتربية جامعة املوصل طالب ويف م على الصف الرابع يف قسم ٢٠٠١ودراسة إبراهيم
  .ذلك ختتلف هذه الدراسات مع البحث احلايل

م عن بقية الدراسات يف تطبيقها على طلبة الصف العاشر األساسي وقد طبقت ٢٠٠٧وختتلف دراسة الزعيب*
يف  ),et.al., Catrina R 1999.(نوآخروعلى الطالب والطالبات، وتتفق مع الدراسة السابقة و دراسة كاترينا ر 

  .تطبيقها على طلبة املستوى العاشر، ويف ذلك ختتلف هذه الدراسات مع البحث احلايل
ودراسة كاترينا ر )  Chiodo  & Sai  , 1997( م و شايدو وساي ٢٠٠١وختتلف كل من دراسة خريشة*

لة حيث طبقت على املرحلة الثانوية عن الدراسات السابقة يف املرح) ,et.al., Catrina R 1999( وآخرون
م بتطبيقها على البنات والذكور، وتتفق هذه الدراسات مع البحث احلايل يف ٢٠٠١وتنفرد دراسة خريشة 

  .املرحلة، وخيتلف معهم يف اجلنس كون البحث احلايل مطبقاً على الطالبات
 تطبق على بعض الكليات اإلنسانية عن بقية الدراسات يف كوا (McCrink, 1999)وختتلف دراسة مكرينك * 

  .ذلك ختتلف عن البحث احلايلويف 
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  :من حيث اختيار العينة  
تتفق معظم الدراسات يف اختيار العينة بطريقة عشوائية على جمموعتني وهي بذلك تتفق مع البحث احلايل * 

م ٢٠٠٥راسة اخلضراءيف استخدام جمموعة واحدة ود)  Shu Ching,2007( شو شينغوختتلف عنهم دراسة 
  .على ثالث جمموعات
  : من حيث املنهجية

استخدم الباحث اختباراً للتاريخ  ) Shu Ching,2007( شو شينغاختلفت أدوات الدراسات فدراسة *    
م مع الدراسة السابقة يف استخدام استبانة وختتلف عن مجيع الدراسات ٢٠٠١واستبيان، وتتفق دراسة خريشة 

كما ) (Chiodo  & Sai , 1997حث لبطاقة مالحظة،وتتفق يف ذلك مع دراسة شايدو وساي  يف استخدام البا
  .تنفرد بإجراء املقابالت مع املعلمني ويف ذلك ختتلف هذه الدراسات مع البحث احلايل

م عن بقية الدراسات يف تطبيقها  اختبار تورانس يف التفكري االبتكاي صورة ٢٠٠٥وختتلف دراسة اخلضراء * 
  .واختبار التفكري للخطيب ،ويف ذلك ختتلف هذه الدراسة مع البحث احلايل)  أ(لفاظاأل
م عن الدراسات األخرى يف كوا قد استخدم الباحث اختبار التفكري الناقد ٢٠٠٣وختتلف دراسة الربعي * 

  .وفق إستراتيجية مكفرالند إستراتيجية الكلمات املترابطة
م يف تطبيقها اختبارين أحدمها لتحديد درجة االستقالل املعريف والذي ١٩٩٣وكذلك ختتلف دراسة اخلطيب * 

واآلخر لقياس املقدرة على التفكري الناقد و املصصم من قبل الباحثة ) ١٩٩٣(اليف  –مت بناؤه من قبل قطامي 
ختبار م يف كوا تستخدم ا١٩٩٣على غرار اختبار  واطسن وجليسر  ويتفق  البحث احلايل مع دراسة اخلطيب 

واطسن وجليسر وخيتلف عنها  لكونه يستخدم اختبار واطسن وجليسر املقنن على البيئة السعودية، وقد قننه 
  ).م١٩٨٢(كل من عبد السالم وسليمان 

  .يف كوا تطبق مقياس واطسن وجليسر (McCrink, 1999)كما يتفق البحث احلايل مع دراسة مكرينك * 
م يف كون االختبار من إعداد ٢٠٠١م و دراسة إبراهيم ٢٠٠٣راسة املطارنةم مع د٢٠٠٧وتتفق دراسة الزعيب *

  .الباحثني ويف ذلك ختتلف هذه الدراسات مع البحث احلايل
ودراسة  ) االحتفاظ(م يف التحصيل املباشر والتحصيل املؤجل٢٠٠٧و يتفق البحث احلايل مع دراسة الزعيب*  

م  هي أقرب الدراسات إىل البحث احلايل  ٢٠٠٧دراسة الزعيب ،وترى الباحثة أن(Lumpkin, 2002)لومبكيني 
  .من حيث فكرة الدراسة ومتغرياا

عن البحث احلايل و بقية الدراسات يف كوا  )et.al.,1999) Catrina R  وآخرونوختتلف دراسة كاترينا ر *
  .تطبق مقياس كورنيل للتفكري الناقد
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  :بصفة عامةالتعليق على الدراسات السابقة     
  

يستخلص من عرض الدراسات السابقة عدم وجود دراسة تناولت موضوع البحث احلايل بصفة *      
  .مباشرة

  . تعدد الدراسات واملراحل التعليمية اليت ركزت على استخدم إستراتيجية التعلم التعاوين يف عدة جماالت* 
  .ري الناقد يف عدة جماالتتعدد الدراسات واملراحل التعليمية اليت استخدمت التفك* 
  . اتضح من معظم الدراسات السابقة أن إستراتيجيات التعلم التعاوين هلا اثر يف تنمية التفكري الناقد* 
  .تنوعت مهارات التفكري الناقد املستخدمة يف الدراسات*

ن تنوع طبيعة الدراسات حيث مشل البعض منها الطالب والطالبات، والبعض اقتصر على جنس دو* 
  .اآلخر، كما مشلت بعض الدراسات املعلمني

  .معظم الدراسات استخدمت املنهج التجرييب * 
اختبار التفكري الناقد واإلبداعي، ومقياس الوعي باملشكالت (تنوع أدوات الدراسات من حيث استخدام * 

كما تنوعت ) تبانةاالقتصادية ، وقياس مفهوم الذات واختبار التحصيل،واستخدام البطاقة،واملقابلة،واالس
الدراسات من حيث استخدام بعضها ألدوات من إعداد الباحثني ، والبعض اآلخر كانت ألدوات معدة 

  .مسبقا
عدم وجود دراسة مجعت بني إستراتيجية تبادل األدوار و التحصيل والتفكري الناقد واالحتفاظ على * 

  .مستوى اململكة
.تناول الفصل القادم منهجية البحث وإجراءاتهوبعد عرض أدبيات البحث ي                



  

 

  
  
  

  )منهج البحث وإجراءاته(الفصل الثالث
  
    منهج البحث* 
    .جمتمع البحث* 
    .عينة البحث* 
    .دليل املعلمة* 
    .أدوات البحث* 
    .مقياس التفكري الناقد* 
    .االختبار  التحصيلي* 
   .تنفيذ جتربة البحث* 
    .اهلدف من التجربة* 
    .يار عينة البحث بعد التجربة االستطالعيةاخت* 
    .العناصر األساسية يف  جتربة البحث* 

    .التصميم التجرييب للبحث*      
    .اإلجراءات املتبعة لتنفيذ التجربة* 
    .تطبيق جتربة البحث* 
.أساليب  املعاجلة اإلحصائية* 
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  ):منهج البحث وإجراءاته(الفصل الثالث
  

معرفة فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل البحث إىل  يهدف هذا
واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورة، وملعرفة ذلك يتضمن هذا 
ــث     ــة،وجمتمع البح ــل املعلم ــث ،وأدوات البحث،ودلي ــهج البح ــاً ملن ــل عرض الفص

  .واألساليب اإلحصائية املستخدمة) اخلطوات(وعينته،واإلجراءات
  :منهج البحث

اتبعت الباحثة املنهج شبه التجرييب والذي يشمل القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية   
والضابطة، ويتم فيه تعيني األفراد على جمموعتني تعييناً عشوائياً أوال، مث ختترب كال اموعتني اختبارا 

،وحيجب عن )بإستراتيجية تبادل األدوار(اموعة التجريبية للمتغري املستقل قبليا، وبعد ذلك ختضع 
، مث يتم اختبار اموعتني اختباراً بعدياً لقياس األثر )التقليدية(اموعة الضابطة اليت تدرس بالطريقة 

  ).٣١٧م،ص ٢٠٠٣العساف ،( ". الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل
  .يبني التصميم األول للمنهج التجرييب) ١(واجلدول  

  :جمتمع البحث
يتكون جمتمع البحث من الطالبات املنتظمات يف الصف الثاين الثانوي يف املدينة املنورة لعام   

  .هـ ١٤٢٨-١٤٢٧

 
  اموعة

 مقياس
  التفكري
  الناقد

 االختبار
  التحصيلي

  

  طريقة
  التدريس 

  مقياس
  التفكري
  الناقد

  

  االختبار     
 التحصيلي

 

 اموعة
  التجريبية

 االختبار
  )١(القبلي 

 االختبار
  )١(القبلي 

  

 بإستراتيجية
 تبادل األدوار

  االختبار 
 )٢(بعدي

  االختبار
 )٢(بعدي

اموعة
  الضابطة

 االختبار
  )١(القبلي

  

 االختبار
  )١(القبلي 

  بالطريقة
  التقليدية

 االختبار
 )٢(بعدي

  االختبار
 )٢(بعدي 
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  :عينة البحث
كونت عينة البحث من طالبات الصف الثاين الثانوي يف املدرسة  الثانوية اخلامسة عشرة يف املدينة ت

ويدرسن يف مستوى واحد وظروف متشاة،مث مت اختيارهن ) طالبة٦٤( املنورة والبالغ عددهن
وتقسيمهن بطريقة عشوائية إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية، حيث تدرس اموعة التجريبية 

  . وتدرس اموعة الثانية الضابطة بالطريقة التقليدية يف التدريس)إستراتيجية تبادل األدوار ب(
  

  :دليل املعلمة
وأدلة املعلمني املرفقة بالرسائل العلمية ،فقد اعتمدت الباحثـة يف   تبعد اطالع الباحثة على الدوريا

حممـــد، العجلـــة، (إعـــداد دليـــل املعلمـــة علـــى بعـــض األدلـــة ومنـــها
،وبعد اطالعها على مقرر مادة التـاريخ يف  ) م٢٠٠٥م،اخلضراء،٢٠٠٥م،السحت،١٩٨٠،ونوآخر

  :الصف الثاين الثانوي قامت بإعداد دليل للمعلمة وفق اخلطوات التالية
الحتوائه على ) فصل العدوان اخلارجي على العامل اإلسالمي يف العصر احلديث( اختارت الباحثة- ١

اليت ميكن  أن تنمي التفكري الناقد عند الطالبات باإلضافة إىل إمكانية عدد من املعلومات التارخيية 
  .إضافة أنشطة منوعة تفسح جماالً للمناقشة واحلوار وتبادل األدوار بني املعلمة والطالبات

إعداد الدليل يف صورته املبدئية للمجموعة التجريبية من خالل إعادة صياغة دروس الفصل الثاين - ٢
ل العدوان اخلارجي على العامل اإلسالمي يف العصر احلديث من كتاب التاريخ من موضوعات فص

  .املقرر على الصف الثاين الثانوي 
  :حمتويات الدليل

وهي األهداف اليت ميكن أن تكون الطالبات قد متكّن من إدراكها بعد االنتهاء :األهداف العامة-أوالً
  .المي يف العصر احلديثمن تدريس فصل العدوان اخلارجي على العامل اإلس

وهي األهداف اليت ميكن أن تكون الطالبات قد متكّن من إدراكها بعد : األهداف التدريسية-ثانياً
االنتهاء من تدريس كل درس من دروس فصل العدوان اخلارجي على العامل اإلسالمي يف العصر 

   .احلديث
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- ١٤٢٥ر على الصف الثاين الثانوي لعاماعتمدت الباحثة على كتاب التاريخ املقر:احملتوى- :ثالثاً
هـ مع مراعاة إعادة صياغة موضوعات فصل العدوان اخلارجي على العامل اإلسالمي يف ١٤٢٦

العصر احلديث وفق إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ واالهتمام  
  .بالوسائل واألدوات التعليمية املناسبة لذلك

التوزيع الزمين حلصص موضوعات فصل العدوان اخلارجي على العامل اإلسالمي يف العصر -بعاًرا
  .درساً وتقسيمها وفق ثالث حصص يف األسبوع) ١٢(ومت ذلك من خالل إعداد . احلديث
اتبعت الباحثة طريقتني تناسب إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري : طريقة التدريس - خامساً
  .يف تدريس فصل العدوان ومها طريقة الطائر الدوار، وطريقة التعلم بالتشاور الناقد
  .مشلت صوراً توضيحية ملعلومات الكتاب املدرسي:الوسائل التعليمية -سادساً
وهي عبارة عن أنشطة إضافية مناسبة لكل درس ،وقد قامت الباحثة : األنشطة التعليمية -سابعاً

  .اموعات حىت يتسن للمجموعات املناقشة فيما بينهنبطباعة األنشطة وتوزيعها على 
  التقومي اخلتامي وذلك من خالل أنشطة جتيب عليها الطالبات بطريقة مجاعية: أساليب التقومي -ثامناً

  .يف اية كل حصة دراسية وأخرى بطريقة فردية من خالل الواجبات املرتلية 
وس بالطريقة العرضية واليت تقضي حتديد األهداف مت ختطيط الدر: خطط الدروس التفصيلية -تاسعاً

السلوكية ومقابلة كل هدف حملتواه املتعلق به وإجراءاته التدريسية اليت تناسبه من أنشطة ووسائل مث 
  .يليه التقومي النهائي والواجب املرتيل

  :خطط الدروس التفصيلية: عاشراً
س على متهيد يعرب عن سؤال إلثارة مت إعداد خطة لكل درس على حدة، حبيث حيتوى كل در - أ

  .أذهان الطالبات وإعداد األنشطة و التقومي اخلتامي لكل درس
وقد صيغت مجيعها بصورة سلوكية ميكن إجنازها وحتقيقها مع مراعاة تنوعها بني : األهداف - ب

  .املعرفية والوجدانية و املهارية
على الصف الثاين الثانوي مع مراعاة الوسائل اعتمدت الباحثة على كتاب التاريخ املقرر : احملتوى -ج

  .واألدوات التعليمية اليت تناسب كل درس
حددت الباحثة يف كل درس الوسائل التعليمية اليت تناسب : اإلجراءات والوسائل التعليمية -د

  .إستراتيجية تبادل األدوار وتساهم يف تنمية مهارات التفكري الناقد 
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ف كل درس صاغت الباحثة عدداً من األسئلة القصرية اليت تناسب بناء على أهدا: التقومي -هـ
  .أهداف كل درس

كان لكل درس أنشطه مناسبة ملهارة من مهارات التفكري الناقد، وقد قامت :األنشطة اإلضافية - و
الباحثة بتقسيم هذه األنشطة حيث يتم مناقشة بعضها بعد االنتهاء من الدرس والبعض اآلخر كان يف 

  .اط مرتيلصورة نش
، وقد قاموا )٥(عرضت الباحثة الدليل يف صورته املبدئية على جمموعة من احملكمني امللحق  - ٣

  .بتعديل بعض اخلطوات واألنشطة بصورة تتناسب مع احملتوى ومع مستوى الطالبات يف هذه املرحلة 
   )١(إعداد الدليل يف صورته النهائية وفق آراء السادة احملكمني امللحق   - ٤

  : أدوات البحث
الذي قننه على البيئة السعودية  Watson and Glaser مقياس التفكري الناقد  لوطسن وجليسر - ١

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢فاروق عبد السالم وممدوح حممد سليمان
 .االختبار التحصيلي من إعداد الباحثة - ٢
  
  :مقياس التفكري الناقد - ١ 

يقيسها اختبار التفكري الناقد الذي وضعه يقتصر هذا البحث على مهارات التفكري الناقد اليت 
م ،وقننه على البيئة السعودية ١٩٦٤م، وعدله جليسر ، واستقر بصورته النهائية عام ١٩٢٥واطسن

طالباً من طالب ) ٢٦٣٨(، وقد تألفت عينة التقنني من ) م١٩٨٢(كل من عبد السالم وسليمان 
طالباً لعدم إكماهلم اإلجابات أو  ١٦٣عاد إجابات املدارس الثانوية يف املنطقة الغربية، وقد مت استب

طالباً ) ٢٤٧٥(تتكون من  ةعدم جديتهم يف اإلجابة على االختبار، وبذلك فإن عينة التقنيني النهائي
هـ  يف ١٤٠٢والطبعة اليت اعتمد عليها هذا البحث هي طبعة عام  ،)٢٨م، ص١٩٢٨عبد السالم؛سليمان،(

، صادر عن مركز البحوث التربوية والنفسية ، التابع " تفكري الناقدال ركتيب اختبا"كتيب بعنوان 
  .يبني اختبار التفكري الناقد)٢(لكلية التربية يف جامعة أم القرى  مبكة املكرمة وامللحق 

  :غرض االختبار
الغرض من بناء هذا االختبار هو تصميم مقياس صاحل لقياس القدرة على التفكري الناقد، وذلك " 

  ). ١٨م،ص١٩٨٢عبد السالم؛سليمان، "( إىل نتائج تطبيق االختبار على الطالب ومعاجلتها إحصائيا بالرجوع
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  :وصف االختبار -أ
  :وفيما يلي  وصف ملهارات التفكري الناقد كما  حدده عبد السالم وسليمان  وهي كالتايل 
عد كل عبارة ثالثة يتكون هذا االختبار من عشر عبارات، ويأيت ب :مهارة معرفة االفتراضات"- ١

افتراضات مقترحة، وعلى الطالبة أن  تقرر ما إذا كان كل افتراض ميكن األخذ به حسب ما جاء يف 
العبارة أم ال، وإذا اعتقدت الطالبة أن  االفتراض يتماشى مع ما جاء يف العبارة فعليها أن متأل املربع 

رد ،وإذا اعتقدت أن االفتراض ال يتماشى حتت كلمة وا) يف ورقة اإلجابة(الذي أمام رقم االفتراض 
. حتت كلمة غري وارد) يف ورقة اإلجابة (مع العبارة فعليها أن متأل املربع الذي أمام رقم االفتراض 

) ٣٠(ويعطى هذا االختبار درجة واحدة لكل افتراض صحيح وعليه فإن عدد االفتراضات يساوى 
  ).٢١م، ص١٩٨٢عبد السالم؛سليمان، ("درجة

  

يتكون هذا االختبار من عشر عبارات قصرية تتبعها ثالث نتائج مقترحة، وعلى : مهارة التفسري" - ٢
الطالبة أن تفترض لتحقيق اهلدف أن كلٌَ  شيء  وارد يف العبارة صادقُ  وأن حتكم على ما إذا كان 

ة داخل املربع كل استنتاج مقترح مناسب للمعلومات الواردة يف الفقرة، وذلك بوضع اإلجابات املترتب
احملدد هلا يف ورقة اإلجابة، واإلجابات غري املرتبة داخل املربع احملدد هلا يف ورقة اإلجابة، ويعطى هذا 

  "درجة) ٣٠(ات يساوى جصحيح،وعليه فان عدد االستنتا جاالختبار درجة واحدة لكل استنتا
  ).٢١م، ص ١٩٨٢عبد السالم؛سليمان،( 

  
يتكون هذا االختبار من عشرة أسئلة يلي كل منها ثالث :.احلجج مهارة تقومي املناقشات أو"- ٣

إجابات مقترحة، وعلى الطالبة أن حتكم على كل إجابة هل هي قوية أم ضعيفة، واإلجابات القوية 
هي اإلجابات املتصلة بصورة مباشرة بالسؤال ،واإلجابات الضعيفة هي اليت ال تتصل بالسؤال بصورة 

إلجابة ضعيفة فتضع دائرة داخل املربع أسفل كلمة ضعيفة، ويعطى هذا مباشرة ،وعندما تكون ا
االختبار درجة واحدة لكل إجابة صحيحة ،وعليه فإن درجات اإلجابات الصحيحة الختبار تقومي 

  ).٢٢م ،ص١٩٨٢عبد السالم؛ سليمان، ( ". درجة) ٣٠(املناقشات يساوى 
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يتكون هذا االختبار من عشر فقرات، وتتكون كل فقرة  من عبارتني يلي   :مهارة االستنباط"- ٤
كل فقرة ثالث نتائج مقترحة، وعلى الطالبة أن تعترب أن العبارتني صحيحتان متاماً حىت ولو كانت 
إحدامها أو كانتا معاً ضد رأيها ، وعلى الطالبة أن تستنبط مما  جاء يف العبارتني ، هل كانت النتيجة 

، وإذا )صحيحة(من العبارتني أم ال؟ فإذا كانت مشتقة تضع دائرة داخل املربع أسفل كلمة  مشتقة
،وذلك يف ورقة )غري صحيحة(كانت غري مشتقة من العبارتني تضع دائرة داخل املربع أسفل كلمة 

ويعطى هذا االختبار درجة واحدة لكل إجابة صحيحة، وعليه فإن درجات اإلجابات . اإلجابة
  ). ٢٢م ، ص ١٩٨٢عبد السالم؛ سليمان، ( "درجة) ٣٠( الختبار االستنباط يساوى الصحيحة

  

يتكون هذا االختبار من ست عبارات  تشتمل على بعض الوقائع، وعلى  :مهارة االستنتاج"- ٥
الطالبة أن تعتربها صحيحة ، وبعد كل عبارة جتد مخسة أسئلة أو استنتاجات ،وعلى الطالبة أن ختترب 

  :ج على حدة وتقدر درجته من الصحة واخلطأ وفق رموز مخس هي على الترتيب التايلكل استنتا
  ،.صادقاً متاماً جأن يكون االستنتا: ص  

  .أن يكون االستنتاج حمتمالً صدقه: مص
  . أن تكون البيانات املوجودة ناقصة: ب 
  . أن يكون االستنتاج حمتمالً خطؤه: م خ
  .ماً أن يكون االستنتاج خاطئاً متا: خ

ويعطى هذا االختبار  درجة واحدة لكل إجابة صحيحة، وعليه فإن درجات اإلجابات الصحيحة 
، وبذلك فان الصورة ) ٢٥-٢٤م ،ص١٩٨٢عبد السالم؛ سليمان،(". درجة) ٣٠(الختبار االستنتاج يساوى 
مسة للتفكري سؤاالً مت توزيعها بالتساوي على املكونات الفرعية اخل ١٥٠النهائية لالختبار حتتوى 

  .الناقد
عند تصحيح ورقة اإلجابة  عن هذا االختبار يستخدم  مفتاح اختبار :تصحيح االختبار" ـ ب 

التفكري الناقد وهو عبارة عن قطعة من الورق املقوى تطابق مساحتها اجلزء املخصص لإلجابة 
يتم إعطاء درجة الصحيحة يف ورقة اإلجابة ومثقب يف هذا املفتاح أماكن اإلجابات الصحيحة، و

واحدة لكل  إجابة صحيحة، واإلجابات اخلاطئة تعطى الدرجة صفر، وجمموع الدرجات النهائية 
  ).٢٦صم ،١٩٨٢عبد السالم؛ سليمان، (". درجة) ٣٠(درجة ولكل مهارة ) ١٥٠(الختبار التفكري الناقد 
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االختبار وهي أربع طرق حلساب صدق " استخدم عبد السالم، وسليمان:" ج ـ صدق االختبار
  :على النحو التايل

أن تتفق أقسام االختبار مع اإلطار النظري واألدب النفسي يف جمال التفكري الناقد من حيث  - ١
  .مكوناته األساسية

  .أن يتسق حمتوى االختبار مع االختبارات األخرى  اليت وضعت لقياس التفكري الناقد - ٢
أوالمها هو مدى  ارتباط الفقرة باملفهوم الذي تقيسه،  صدق احملكمني، وقام به الباحثان لغرضني -٣

وثانيهما هو مدى مالءمة الفقرة للبيئة العربية، وقد كان معامل االتفاق بني احملكمني  وكلهم من 
  .عالياً لدرجة توحي بالثقة يف ارتباط املفهوم بالفقرات ومبالءمتها بيئًيا –أساتذة التربية وعلم النفس 

خلي لالختبار، وقد مت حسابه عن طريق إجياد معامل االرتباط بني االختبارات االتساق الدا- ٤
  .قيمة معامالت االرتباط  يبني) ٢(و اجلدول :الفرعية اخلمسة لالختبار والدرجة الكلية له كالتايل 

  قيمة معامالت االرتباط الختبار التفكري الناقد )٢(اجلدول 

   
االختبار أن مجيعها معامالت مرضية إال أن أقلها هو معامل ارتباط ) ٢(ويتضح من اجلدول

بالدرجة الكلية لالختبار، وقد يرجع ذلك إىل اختالف طبيعة هذا االختبار عن ) جاالستنتا(اخلامس
  .)٣١-٣٠م ،ص ص ١٩٨٢عبد السالم؛ سليمان، ( ".االختبارات الفرعية

  

   Alpha Coefficientألفا استخدم الباحثان يف حساب ثبات االختبار معامل :د ـ ثبات االختبار

تخدمه كورنباخ كتعديل ملعادلة كيورد ريتشاردسون ويتكون الشكل الرياضي هلذه املعادلة الذي اس
  :حيث )     ك ٢مح ع - ١(ق          =     معامل ألفا-:على النحو التايل

                  ٢ع               ١-ق                   
     

االختبار    البيان
الدرجة / األول
  يةالكل

االختبار  
الدرجة / الثاين
  الكلية

االختبار   
الدرجة / الثالث
  الكلية

االختبار   
الدرجة / الرابع
  الكلية

االختبار   
/ اخلامس

  الدرجة الكلية
معامالت 
  االرتباط

٤٨٩  ,٦٥٠  ،   ٦٢٣ ,٦٢٣ ,٦٣٤،  
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  .عدد وحدات االختبار= ق
  .تبارالتباين الكلي لالخ= ٢ع
تباين وحدة واحدة من وحدات االختبار قد تبني من حساب ثبات االختبار أن قيمته تساوى = ك٢ع

  .) ٣١- ٣٠ صم،١٩٨٢عبد السالم؛ سليمان، .(" وهو معامل معقول ٠.٧٥٦
  
  : االختبار  التحصيلي_ ٢
  
ر حتصيلي من اجل حتقيق أهداف البحث احلايل فقد قامت الباحثة بإعداد اختبا: وصف االختبار- ١

  :يف الوحدة الدراسية املختارة وذلك على النحو األيت
الغرض من هذا االختبار هو قياس التحصيل الدراسي لطالبات الصف :الغرض من االختبار  -  أ

العدوان اخلارجي على العامل اإلسالمي يف :الثاين الثانوي يف الفصل الثاين من موضوعات الفصل 
هـ ، ١٤٢٥/١٤٢٦قرر على الصف الثاين الثانوي، طبعة عام العصر احلديث، من كتاب التاريخ امل

  .وفق التدريس بإستراتيجية تبادل األدوار والطريقة التقليدية
  
يهدف االختبار التحصيلي إىل قياس مدى حتصيل طالبات الصف الثاين : أهداف االختبار - ب

/ التطبيق/ الفهم/التذكر: ( الثانوي يف املستويات الستة من مستويات تصنيف بلوم على النحو األيت
  ).التقومي/ التركيب/ التحليل 

  
مشل االختبار مجيع املوضوعات اخلمسة املكونة . حتديد األوزان النسبية ملوضوعات البحث - ج 

لفصل العدوان اخلارجي ، ومت حتديد األوزان النسبية لألسئلة وتوزيعها على حمتوى املوضوعات 
  ) .٣(واملوضح يف اجلدول 
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  يبني األوزان النسبية لألسئلة وتوزيعها على حمتوى املوضوعات)  ٣(اجلدول 
  

  
ث مت حتديد عدد بعد االنتهاء من حتديد  األوزان النسبية ملوضوعات البح: مواصفات االختبار-د

األسئلة يف كل موضوع من املوضوعات لكل مستوى من مستويات األهداف الستة واملوضح يف 
ومن خالل ذلك مت إعداد جدول مواصفات االختبار التحصيلي والذي يوضحه اجلدول ) .٣(اجلدول 

)٤.(  
  
 
  
  
  
  

  

 جمموع األسئلة يف كل موضوع ومستوى معريف
عدد  اموع التقومي التركيبالتحليل التطبيق الفهم املعرفة احملتوى

 احلصص
 حصص ٣ ١١ - ١ ٢ ١ ٣ ٤ االستعمار-١
حصة واحدة ٤ - ٢ - - ١ ١االستشراق-٢
حصة واحدة ٣ - - - ١ ١ ١ التنصري-٣
العدوان -٤

الصهيوين 
واغتصاب 
 فلسطني

 حصص٦ ٢٠ ١      - ٢ ٣ ٩ ٥

الغزو -٥
الشيوعي 

للبالد 
 اإلسالمية

حصة واحدة ٢  - - - ١ ١

  ١٢  ٤٠ ١  ٣ ٤ ٥ ١٥ ١٢  اموع
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  .يبني مواصفات االختبار التحصيلي) ٤(اجلدول 

  
متت كتابة أسئلة ومفردات االختبار على ضوء األهداف السلوكية : ردات االختبارهـ ـ كتابة مف

سؤاالً من أسئلة االختيار من متعدد، ويف )  ٤٠(واملادة العلمية، وقد تكونت مفردات االختبار من 
هذا االختبار يطلب من الطالبة اختيار إجابة واحدة صحيحة من بني االختيارات األربعة 

من جزءين اجلزء األول وهو "كر فتح اهللا أن  السؤال يف االختيار من متعدد  يتكون املوجودة،ويذ
م ، ٢٠٠٠فتح اهللا ،( ". رأس السؤال، واجلزء الثاين وهي البدائل اليت هي مبثابة حلول أو إجابات حمتملة

  ) .٢٨٧ص

وع
وض
امل

  

 جمموع ةاألهداف السلوكي
 األسئلة

وع
جمم

  
األوزان 
  النسبية

للموضوعا
  ت

  %١٠األهداف العليا  األهداف الدنيا
التذكر 
٣٠%  

الفهم
٤٠%  

التطبيق
٢٠%  

  التقومي التركيب  التحليل

٢٥    ١٠  ٠.٢٥  ٠.٧٥ ١ ١.٢٥ ٣.٧٥  ٣  ١ %  
٨.٣٣   ٣.٣٣ ٠.٠٨٣  ٠.٢٥ ٠.٣٣ ٠.٤١ ١.٢٥  ١  ٢ % 
٨.٣٣   ٣.٣٣ ٠.٠٨٣  ٠.٢٥ ٠.٣٣ ٠.٤١ ١.٢٥  ١  ٣ % 
٥٠    ٢٠  ٠.٥  ١.٥ ٢ ٢.٥ ٧.٥  ٦  ٤ %  
٨.٣٣   ٣.٣٣ ٠.٠٨٣  ٠.٢٥ ٠.٣٣ ٠.٤١ ١.٢٥  ١  ٥ % 

جمموع 
  األسئلة

٠.٩٩ ٣ ٣.٩٩ ٤.٩٩ ١٥  ١٢  
  ٤٠    

جمموع 
  الدرجات

            ٤٠      

األوزان 
النسبية 
  لألهداف

٣٠ %  
٣٧.٥ 

%  
١٠٠     % ٢.٥ % ٧.٥  % ١٠  %١٢.٥ %  
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 : كتابة تعليمات االختبار - و
  .كتابة تعليمات االختبار يف مقدمة االختبار- ١
  .حتديد اهلدف من االختبار - ٢ 
  ) .التاريخ/الصف/ االسم(كتابة معلومات عن الطالبة - ٣
 .  اإلجابة عن األسئلة يف ورقة منفصلة عن ورقة األسئلة- ٤
 
مت حتديد درجة واحدة لكل إجابة صحيحة، والدرجة صفر إذا كانت :  توزيع درجات االختبار - ز

الطالبة عليها إشارة أو وضعت عليها أكثر من إشارة فقد  اإلجابة خاطئة ،والفقرات اليت مل تضع
  .درجة) ٤٠( أعطيت هلا الدرجة صفر ،وجمموع الدرجات النهائية لالختبار 

  
أن يقيس االختبار ما صمم من أجل قياسه يف جمتمع " ويقصد بصدق االختبار  :صدق االختبار -ح 

  ).٣٢٧م، ص٢٠٠٠فتح اهللا،(". معني 
  

ومت ذلك من خالل عرض االختبار التحصيلي على جمموعة من :  الظاهريصدق االختبار  - ط
لتوضيح آرائهم حول صياغة األسئلة ومستوياا ،ووضوح ) ٥(احملكمني املوضحة أمسائهم يف امللحق 

املفردات، ومالءمة االختبار ملستوى طالبات الصف الثاين الثانوي، وبناء على آرائهم وتوجيهام مت 
تعديالت على صياغة بعض األسئلة واملفردات، وذلك للوصول إىل صدق احملتوى إجراء بعض ال

  .لالختبار التحصيلي
  

  :جتريب االختبار التحصيلي على العينة االستطالعية- ٢
بعد إجراء التعديالت اليت اقترحها احملكمون على االختبار يف صورته املبدئية متت صياغة مفردات     

) ٣٦(ئية، ومت تطبيق االختبار التحصيلي على عينة استطالعية عدد أفرادهايف صورته النها راالختبا
طالبة بالصف الثاين الثانوي من املدرسة الرابعة باملدينة املنورة وغري املشموالت يف عينة البحث يف يوم 

  :هـ  وكان اهلدف من ذلك١٤٢٧/ ٢٥/١١
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  .معرفة ثبات االختبار* 
  .حتديد صدق االتساق الداخلي* 
  .حتديد الصدق الذايت*  
  .حتديد معامل التمييز * 
  .حتديد زمن االختبار* 
  . حتديد معامل السهولة* 
  
أنه لو أعيد تطبيق االختبار على األفراد أنفسهم " ويقصد بثبات االختبار:   معرفة ثبات االختبار - *

  ). ١٦٥م،ص١٩٩٧غامن،( ".فإنه يعطي النتائج نفسها أو نتائج متقاربة
  

  :اليب اإلحصائيةاألس-
معادلة ثبات  ممن خالل استخدا SPSSمت حساب معامل الثبات بواسطة برنامج احلزم اإلحصائية  

  .و معامل ثبات التجزئة النصفية  Kuder-Richardsonريتشاردسون _كيودر
   Alpha.= ٨٨٠٥=وأوضحت النتائج  التجربة االستطالعية أن قيمة الثبات 

وبناًء على ذلك يعد االختبار على درجة عالية من الثبات . ٧٥٣٦   =  وقيمة  التصفية التجزئية 
  ) .االحتفاظ(وميكن االعتماد عليه كأداة يف االختبار التحصيلي واالختبار املؤجل

  

   :لالختبار حتديد صدق االتساق الداخلي - *
 

دق االتساق وقد تراوح  ص .ألفا -مت حساب صدق االتساق الداخلي باستخدام التجزئة النصفية 
 )٠.٠٥وهي قيم دالة عند دالة عند مستوى الداللة ) ٠٧٠٠-٠١٧١(الداخلي لالختبار ما بني

  .يبني صدق االتساق الداخلي لالختبار) ٦(وامللحق 
 

  :حتديد معامل الصدق الذايت - *
  ).٣٣١م ،ص ٢٠٠٠فتح اهللا،".(الصدق الذايت يساوي اجلذر التربيعي لقيمة معامل الثبات"

  :حساب معامل الصدق الذايت لالختبار من خالل املعادلة السابقةوقد مت 
  .وهذا يدل على أن االختبار يتمتع  بدرجة صدق مرتفعة  ٩٣.٨٣= ٨٨٠٥  معامل الثبات  
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 )وإجراءاته البحثمنهج (: الثالفصل الث
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يعرف معامل التمييز على أنه قياس مدى قدرة االختبار على التمييز "   :التمييز معامالت حتديد -*
  ).٣٢١م، ص٢٠٠٠فتح اهللا،( " .تحصيل والتالميذ منخفضي التحصيلبني التالميذ  مرتفعي ال

وقد مت تعديل  األسئلة ذات التمييز املنخفض واملمثلة يف .يبني معامالت التمييز لالختبار) ٧(وامللحق
  ).٢٦- ١٥-١٣(السؤال

  

  :حتديد زمن االختبار - *
الزمن الذي + ع طالبةجبمع الزمن الذي استغرقته أسر" ميكن حساب زمن االختبار التحصيلي

وقد استغرقت  )١٧٩م، ص٢٠٠٢الردادي،(".استغرقته أبطأ طالبة، والقسمة على اثنني إلجياد املتوسط
دقيقة، بينما استغرقت أبطأ طالبة زمناً ) ٣٠(أسرع طالبة يف التجربة االستطالعية زمناً وقدره

  :دقيقة لإلجابة على األسئلة وبذلك يكون)  ٥٠(وقدره
  دقيقة) ٤٠)    =  (٨٠)=    (٥٠)+(٣٠=(ارزمن االختب

                                 ٢    
) ٤٥(دقائق لقراءة تعليمات االختبار وبذلك حدد زمن االختبار التحصيلى )٥(وتضيف الباحثة  

  .دقيقة
  :حتديد معامل سهولة و معامل الصعوبة*

  الختبار من خالل استخدام معادلةمت حساب معامالت السهولة والصعوبة لكل سؤال من أسئلة ا
  ن د ص              +م س     ن ع ص=  معامل السهولة

                                       ٢  
  .تشري إىل عدد اإلجابات الصحيحة للفقرة ضمن املفحوصني يف اموعة العليا) :ن ع ص(حيث إن  
. ضمن املفحوصني يف اموعة الدنيا تشري إىل عدد اإلجابات الصحيحة للفقرة):ن د ص(و
  ).٢٤٩م،ص ٢٠٠٤الفتالوي،(
  ن د خ+ن ع خ = م ص =و معادلة معامل الصعوبة  

                                             ٢  
  .تشري إىل عدد اإلجابات اخلاطئة للمفحوصني يف اموعة العليا): ن ع خ(حيث إن 

ابات اخلاطئة للسؤال أو الفقرة للمفحوصني يف اموعة الدنيا تشري إىل عدد اإلج): ن دخ( أما
  ).٢٥٠م،ص٢٠٠٤الفتالوي ، (
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وتشري فتالوى إىل أن معاملي الصعوبة والسهولة للسؤال الواحد أو الفقرة البد أن يساوى دائما 
يطرح الواحد الصحيح، وعليه إذا حسب أحد املعاملني لسؤال معني سهل معرفة املعامل الثاين، حيث 

م  ٢٠٠٤فتالوى،( املعامل املعروف الذي مت حسابه من الواحد الصحيح فتحصل على العامل اهول

يعد شديد ٠.١كما تشري الردادي إىل أن السؤال الذي يصل معامل السهولة لديه إىل أقل من.)٢٥٠،ص
( . يعد شديد السهولة ٠.٩الصعوبة والسؤال الذي يصل معامل السهولة فيه إىل أكرب من

  .يبني  معامالت السهولة لالختبار)٨(وامللحق . )١٨٠م ، ص٢٠٠٢الردادي،
  
  :تنفيذ جتربة البحث

: بعد االنتهاء من أدوات البحث وإعداد موضوعاته من مادة التاريخ و موضوعات الفصل الثاين
ار يف تنمية العدوان اخلارجي على العامل اإلسالمي يف العصر احلديث و املعدة بإستراتيجية تبادل األدو

مت . التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورة
  :تنفيذ جتربة البحث وتشمل اخلطوات التالية

  :اهلدف من التجربة- ١
  .اختيار عينة البحث بعد التجربة االستطالعية - ٢
  .البحث ةالعناصر األساسية يف  جتريبي- ٣
  .التصميم التجرييب للبحث- ٤
  .اإلجراءات املتبعة لتنفيذ التجربة- ٥
  .تطبيق جتربة البحث - ٦
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هدف هذا البحث إىل معرفة البيانات اليت تساعد يف احلصول على معلومات  :اهلدف من التجربة  -١
لتحصيل للتعرف على عنوان البحث فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد وا

واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورة، وذلك عن طريق مقارنة 
نتائج التدريس بإستراتيجية تبادل األدوار بنتائج التدريس بالطريقة التقليدية، وتلتزم الباحثة  

سالمي يف العصر احلديث مع العدوان اخلارجي على العامل اإل: مبوضوعات كتاب التاريخ الفصل الثاين
إضافة األنشطة املنمية للتفكري الناقد، ومن مث مت إجراء التجربة يف ظل الظروف العادية يف املدرسة  من 

  .حيث األجهزة واإلمكانات والوسائل التعليمية املساعدة لتطبيق التجربة
  

االستطالعية مت حتديد  بعد تنفيذ التجربة:  اختيار عينة البحث بعد التجربة االستطالعية - ٢
وقد رتبت مفردات االختبار وفقا ) ٣(االختبار التحصيلي يف صورته النهائية والذي يوضحه امللحق 

تبدأ باألسئلة السهلة مث تتبعها األكثر صعوبة وهكذا حىت ينتهي االختبار بأصعب " لسهولتها حبيث
نفسيا بالبدء باألسئلة السهلة تدفع الطالب ترتيبها " وذلك ألن )٢٨١م،ص٢٠٠١يوسف، الرافعي،( ".األسئلة

وبعد املوافقة الرمسية من . ) ٢٩٢هـ، ص١٤١٦جان،(" لالستمرار وتزيل عنه حدة املوقف االختباري
إدارة تعليم البنات باملدينة املنورة مت تطبيق جتربة البحث يف  املدرسة الثانوية اخلامسة عشرة للبنات 

طالبة ) ٦٤(فصلي جتربة البحث بطريقة عشوائية وبلغت عينة البحث باملدينة املنورة، ومت اختيار 
  .وذلك لضمان جتانس مجيع طالبات عينة البحث 

  .يبني عدد طالبات اموعتني  التجريبية والضابطة) ٥(واجلدول                
  اموع الكلى  عدد الطالبات اموعتني

  طالبة ٦٤ ٣٢ د٢/٢اموعة التجريبية
٣٢ د٢/٣موعة الضابطةا 

أسابيع ومت تطبيق اختبار التحصيل قبلياً يوم األربعاء املوافق  ٤وقد استغرق تطبيق التجربة 
هـ مت تطبيق اختبار التفكري الناقد قبلياً  ١٤٢٨/ ١٣/٢هـ ،و يف يوم السبت املوافق ١٠/٢/١٤٢٨

ق اختبار التفكري الناقد بعدياً  يوم مث طب. هـ١٤/٣/١٤٢٨وقد انتهت مدة التطبيق يوم اإلثنني املوافق
هـ وطبق اختبار التحصيل بعدياً يف يوم السبت املوافق ٣/١٤٢٨/ ١٥/٣الثالثاء املوافق

يف يوم األربعاء ) االحتفاظ(وقد مت تطبيق االختبار التحصيلي املؤجل . هـ٣/١٤٢٨/ ١٩/٣املوافق
  .هـ١٤٢٨/ ٨/٤املوافق 
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    :بحثالعناصر األساسية يف  جتريب ال - ٣
للبحث واختبار  ياعتمدت الباحثة يف احلصول على البيانات اليت تساعد يف اإلجابة عن السؤال الرئيس

  :صحة الفروض أو عدم صحتها على األدوات التالية
 :اختبار التحصيل •
وهو اختبار أعدته الباحثة دف  قياس املوضوعات املوجودة يف الكتاب املدرسي بعد أن عرض   

من احملكمني ومت إجراء التعديل الالزم عليه، وكذلك مت إجراء جتربة استطالعية على  على جمموعة
  .طالبة) ٣٦(
 : اختبار  التفكري الناقد •

الذي قننه على البيئة السعودية كلٌُُ Watson and Glaser وهو اختبار التفكري الناقد لوطسن وجليسر
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢م من فاروق عبدالسالم والدكتور ممدوح حممد سليمان عا

  
  :التصميم التجرييب للبحث- ٤
هو عبارة عن جمموعة من اإلجراءات اليت تتبع للتحقق من صحة الفرض أو عدم صحة الفروض  

األساسية للبحث وذلك دف الوصول إىل نتائج صحيحة  تفسر العالقة بني املتغريات املستقلة 
  .واملتغريات التابعة

  
  :نفيذ التجربة اإلجراءات  اليت اتبعت لت- ٥

  :أجريت جتربة البحث على النحو التايل
  :ضبط املتغريات املؤثرة يف التجربة* 

العمر الزمين، املستوى التحصيلى، اختبار (وقد أجري ضبط املتغريات اليت تؤثر يف التجربة وهي 
) ملية التدريسالتفكري الناقد قبلي، اختبار التحصيل قبلي،طبيعة مادة البحث، مدة التجربة، القائم بع

لتحقيق التكافؤ بني طالبات اموعة التجريبية واموعة الضابطة ، وذلك بعد تطبيق العمليات 
للتأكد من تكافؤ اموعتني قبل تطبيق   T-test من خالل اختبار SPSSاإلحصائية يف برنامج 

  .التجربة يف العمر الزمين والتحصيل الدراسي 
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ومت ذلك من خالل  الرجوع إىل سجالت الطالبات اخلاصة   :الدراسيالعمر الزمين والتحصيل *
يف املدرسة ، ومت حساب متوسط العمر الزمين لكل جمموعة من جمموعات البحث من خالل إجراء 

  .للتأكد من عدم وجود فروق بني اموعتني  SPSSبواسطة برنامج  t-testاختبار 
  :  العمر الزمين والتحصيل الدراسييبني الفرق بني اموعتني يف) ٦(واجلدول 

  
قيمة      )٣٢( الضابطة  )٣٢(التجريبية املتغري 

 "ت"

 الداللة

 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط

غري  ١,٨٦٢ ١,٣١٤ ١٧,٨٨ ٠,٩٣٧ ١٧,٣٤ العمر الزمين

 دال

التحصيل 

 الدراسي

غري  ٠,٠٥٥ ٦,٥٩٩ ٧٩,٥٣ ٧,٠٤٣ ٧٩,٤٤

 دال

  
ومتوسط العمر  )١٧.٣٤(أن متوسط العمر الزمين للمجموعة التجريبية) ٦(ل يتضح من اجلدو 

وهي غري دالة إحصائياً، وهذا ) ١,٨٦٢( تساوى" ت"وقيمة ) ١٧.٨٨(الزمين للمجموعة الضابطة 
  . سنة)١٨- ١٧(يدل على أن متوسط العمر الزمين للمجموعتني متقارب ويتراوح مابني 

 
أن متوسط املستوى التحصيلي للمجموعة ) ٦(دول ويتضح من اجل:املستوى التحصيلى*

)  ٠,٠٥٥( تساوى" ت"وقيمة )٧٩.٥٣(ومتوسط التحصيلي للمجموعة الضابطة) ٧٩.٤٤(التجريبية
وهي غري دالة إحصائياً ،وهذا يدل على أن متوسط املستوى التحصيلي للمجموعتني متقارب مما يدل 

  ود فرق بني اموعتني من خالل إجراء اختبار على جتانس اموعتني، وبعد التأكد من عدم وج
T-test  بواسطة برنامجSPSS  على البيانات املعطاة من قبل املدرسة مت تطبيق االختبار القبلي على

و أكدت النتائج عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بني .اموعتني قبل تطبيق التجربة عليهن 
  .يف االختبار التحصيلي قبلياً طالبات اموعتني الضابطة والتجريبية

  



٩٩ 
 

 )وإجراءاته البحثمنهج (: الثالفصل الث
 

 ينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملد

  :مقياس التفكري الناقد قبلياً*  
  لداللة الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية" ت"يبني اختبار )٧(واجلدول 

  قبلي - و الضابطة يف اختبار التفكري الناقد

 العدد اموعات  املتغري
املتوسط
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  التعليق "ت"قيمة 

- فكري الناقدالت
 قبلي

 ٦.٥٨ ٧٦.٨١ ٣٢ التجريبية
 غري دالة ١.٥٠

  ٦.٤٤ ٧٤.٣٨ ٣٢ الضابطة
  

٥٠

٥٥

٦٠

٦٥

٧٠

٧٥

٨٠

التفكير الناقد-قبلي

التجريبية

الضابطة

  
  )   ١( شكل 

  )قبلي(الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف التفكري الناقد 
  

وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى )  ١.٥٠(تساوي " ت"أن قيمة ) ٧(ويتضح من اجلدول
وبلغ ) ٦.٥٨(باحنراف معياري ) ٧٦.٨١(حيث بلغ متوسط اموعة التجريبية ) ٠.٠٥(الداللة

و أكدت النتائج عدم وجود فرق ذو )  ٦.٤٤(باحنراف معياري ) ٧٤.٣٨(متوسط اموعة الضابطة
داللة إحصائية بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف التفكري الناقد قبلياً، وهذا يدل على أن 

موعتني متكافئتان ومتجانستان يف مهارات التفكري الناقدا.  
  
  
  
  
  



١٠٠ 
 

 )وإجراءاته البحثمنهج (: الثالفصل الث
 

 ينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملد

  :اختبار التحصيل قبلياً*
لداللة الفرق بني متوسطي  اموعتني التجريبية والضابطة يف " ت"يبني اختبار )٨(واجلدول 

  اختبار التحصيل قبلي

 العدد اموعات  املتغري
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

قيمة 
 "ت"

  التعليق

 قبلي-التحصيل
 ١٦.٢٨٤.٠٧ ٣٢ التجريبية

 غري دالة٠.٣٥
  ٤.٤٨ ١٥.٩١ ٣٢ الضابطة

  

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

٢٠

التحصيل-قبلي

التجريبية

الضابطة

  
  )  ٢(  شكل                                                     

  )قبلي(الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف التحصيل 
  

  

وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى ) ٠.٣٥(ى تساو" ت"أن قيمة ) ٨(ويتضح من اجلدول
وهذا يدل على أنه ليس هناك فرق ذو داللة إحصائيا بني أداء اموعتني التجريبية ) ٠.٠٥(الداللة

باحنراف معياري ) ١٦.٢٨(والضابطة يف االختبار التحصيل القبلي حيث بلغ متوسط اموعة التجريبية 
وهذا يدل على أن ). ٤.٤٨(باحنراف معياري ) ١٥.٩١( وبلغ متوسط اوعة الضابطة) ٤.٠٧(

  .اموعتني متكافئتان ومتجانستان من حيث املادة الدراسية 
  

  

ومت ذلك من خالل االلتزام باملنهج املدرسي يف تدريس اموعة الضابطة، أما :طبيعة مادة البحث*
   .اقتضى األمر الرجوع إىل بعض املصادراموعة التجريبية اليت درست بإستراتيجية تبادل األدوار فقد 



١٠١ 
 

 )وإجراءاته البحثمنهج (: الثالفصل الث
 

 ينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملد

  
  ج

أسابيع مبعدل ثالث حصص أسبوعياً للمجموعتني الضابطة ٤بلغت مدة التدريس :  مدة التجربة*
والتجريبية على حد سواء،باإلضافة  إىل إجراء اختبار التحصيل والتفكري الناقد قبليا و بعدياً، و تطبيق 

  .أسابيع بعد ثالث) االحتفاظ(االختبار املؤجل
  

قامت الباحثة بالتدريس بإستراتيجية تبادل األدوار للمجموعة : القائم بعملية التدريس* 
التجريبية،وأيضاً قامت بتدريس اموعة الضابطة بالطريقة التقليدية وذلك لضبط املتغريات 

  .للمجموعتني
  

  :تطبيق جتربة البحث- ٦
  :كاآليت بعد ضبط العوامل السابقة مت تطبيق جتربة البحث 
واهلدف من ذلك احلصول على نتائج : التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي و اختبار التفكري الناقد •

تفيد يف مدى تكافؤ اموعتني وتفسري نتائج البحث بعد االنتهاء من عملية التدريس وإجراء االختبار 
 .البعدى 

بعد االنتهاء من التجربة مت تطبيق اختبار : التطبيق البعدي الختبار التحصيل واختبار التفكري الناقد •
التحصيل واختبار التفكري الناقد يف نفس ظروف االختبار القبلي على اموعتني الضابطة والتجريبية  
دف احلصول على بيانات مرتبطة بأداء الطالبات يف كل من اموعتني الضابطة والتجريبية يف 

 .قد  اختبار التحصيل واختبار التفكري النا
أعيد تطبيق االختبار التحصيلي على أفراد عينة ): االحتفاظ(تطبيق االختبار التحصيلي البعدي الثاين •

البحث بعد االنتهاء من تطبيق االختبار التحصيلي األول مبدة ثالثة أسابيع وذلك لقياس مدى  
 .االحتفاظ وبقاء املعلومات املتعلقة باملوضوعات املختارة

  

  :ة اإلحصائيةأساليب  املعاجل
حلساب الفروق بني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وملعرفة ) T.test(استخدام اختبار - ١

  .الداللة اإلحصائية هلذه الفروق يف اجلداول اإلحصائية
 .Blaekمعادلة الكسب املعدل لبالك - ٢

  .ائج البحث ومناقشتهاوبعد عرض منهج البحث وإجراءاته يتناول الفصل التايل عرضاً لنت     
  
  



   
 

 
 

 

  
  

  ).نتائج البحث ومناقشتها(الفصل الرابع
    

    .تهامناقشوالنتائج اخلاصة مبهارات التفكري الناقد * 
    .تهامناقشو النتائج اخلاصة بالتحصيل الدراسي* 
  . تهامناقشو النتائج اخلاصة باالحتفاظ* 



    ١٠٣  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

  
  

  ):نتائج البحث ومناقشتها(الفصل الرابع 
  

لبحث احلايل إىل معرفة فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصـيل  هدف ا      
واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورة وذلك من خالل جمموعة مـن  

ام أساليب املعاجلـة  األسئلة والفرضيات و يعرض هذا الفصل نتائج البحث اليت مت التوصل إليها باستخد
ومعادلة الكسب املعدل لـبالك   T.testالختبار (SPSS)اإلحصائية من خالل استخدام احلزم اإلحصائية

Blaekو مناقشة نتائج البحث،.  
  
  

  :نتائج البحث ومناقشتها       
  .ومناقشتها النتائج اخلاصة مبهارات التفكري الناقد  - ١
  .ومناقشتها  النتائج اخلاصة بالتحصيل الدراسي -  ٢
  .النتائج اخلاصة باالحتفاظ ومناقشتها- ٣
  

  

  :النتائج اخلاصة مبهارات التفكري الناقد ومناقشتها
    :اإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على

ما فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تدريس التاريخ يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى *      
ولإلجابة عن السؤال السابق مت التحقق من صحة الفرض .لثانوي باملدينة املنورة؟طالبات الصف الثاين ا

  :األول ومؤداه
بني متوسطي درجات طالبات اموعة ) ٠.٠٥(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .١

اليت تدرس بالطريقة (ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) اليت تدرس بتبادل األدوار(التجريبية 
 .يف التطبيق  البعدي الختبار  التفكري  الناقد ككل  ويف كل مكون  من مكوناته الفرعية) لتقليديةا

  
  
  
  



    ١٠٤  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

  
  يوضح نتائج املتوسطات واالحنرافات املعيارية) ٩( واجلدول 

  وداللتها اإلحصائية يف التطبيق البعدي الختبار التفكري الناقد ككل،"ت"وقيمة 
  .ةويف كل مكون من مكوناته الفرعي

حجم املهارة  اموعة 
  العينة

االحنراف  املتوسط
  املعياري

  الداللة "ت"قيمة 

معرفة  التجريبية
 االفتراضات

دالة عند   ٣.١٨  ١.٧٨ ٢٠.٥٣ ٣٢
مستوى 
٠.٠١  

  ٢.٥٤ ١٨.٧٨ ٣٢  الضابطة

دالة عند   ٢.٧٩ ٢.٩٨ ١٠.٤٤ ٣٢  االستنتاج  التجريبية
مستوى 
٠.٠١  

 ٣٢  الضابطة
٢.٤٦ ٨.٥٢ 

دالة عند   ٢.٨٥ ٢.٧٨ ١٨.٩٧ ٣٢  التفسري  لتجريبيةا
مستوى 
٠.٠١  

 ٣٢  الضابطة
٢.٦٥  ١٧.٠٣  

دالة عند   ٥.٢٨ ٢.١٨ ١٨.١٩ ٣٢  االستنباط  التجريبية
مستوى 
٠.٠١  

 ٣٢  الضابطة
٢.٠٣  ١٥.٤١  

تقومي  التجريبية
  احلجج

دالة عند   ١.٦٧  ٣.٢٣  ١٨.٥٣ ٣٢
مستوى 
٠.٠١  

 ٣٢  الضابطة
٢.٨٧  ١٧.٢٥  

االختبار  التجريبية
  ككل

دالة عند   ٦.٥٠  ٥.٥٢  ٨٦.٦٦ ٣٢
مستوى 
٠.٠١  

 ٣٢  الضابطة
٦.٦٥  ٧٦.٧٢  

  
  



    ١٠٥  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

  
  : يتضح ما يلي)  ٩(باستقراء النتائج يف اجلدول 

وهي )  ٣.١٨(تساوي " ت"أن قيمة ) ٩(يتضح من اجلدول : بالنسبة ملهارة معرفة االفتراضات- ١
) ٢٠.٥٣(حيث بلغ متوسط اموعة التجريبية ) ٠.٠١(لة ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال

مما )  ٢.٥٤(باحنراف معياري ) ١٨.٧٨(،وبلغ متوسط اموعة الضابطة ) ١.٧٨(باحنراف معياري
يوجد فرقاً ذا داللة " وقبول البديل الذي ينص على أنه )  األول(يدل على رفض الفرض الصفري

رة معرفة االفتراضات بني طالبات اموعة التجريبية اليت درست إحصائية يف االختبار البعدي  يف مها
،  وبذلك فإن الفرق يف مهارة "بتبادل األدوار وطالبات اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية
 أكثر) بإستراتيجية تبادل األدوار(معرفة االفتراضات بني اموعتني لصاحل اموعة التجريبية اليت درست 

ويرجع سبب ذلك إىل أن إستراتيجية تبادل ) بالطريقة التقليدية(من اموعة الضابطة اليت درست 
األدوار تدعو إىل تكافؤ فرص املشاركة بني طالبات اموعات يف املناقشة وتنمية مهارة االفتراضات اليت 

إستراتيجية تبادل  تنمي لديهن القدرة على فرض االفتراضات وفقا ملوقف الدرس، لذلك قد تساعد
  ). ٣(األدوار على تنمية التفكري الناقد ويؤكد ذلك الشكل 

  

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

مهارة معرفة االفتراضات -بعدي

التجريبية

الضابطة

  
  )   ٣( شكل 

  الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة االفتراضات بعدي
 
 



    ١٠٦  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

 

وهي ذات داللة )   ٢.٧٩(تساوي " ت"أن قيمة ) ٩(يتضح من اجلدول :بالنسبة ملهارة االستنتاج - ٢
باحنراف ) ١٠.٤٤(حيث بلغ متوسط اموعة التجريبية ) ٠.٠١(ئية عند مستوى الداللةإحصا
مما يدل على رفض )  ٢.٤٦(باحنراف معياري ) ٨.٥٢(، وبلغ متوسط اوعة الضابطة )٢.٩٨(معياري

يوجد فرقاً ذا داللة إحصائية يف االختبار " وقبول البديل الذي ينص على أنه ) األول(الفرض الصفري
، وطالبات )بتبادل األدوار(البعدي  يف مهارة االستنتاج بني طالبات اموعة التجريبية اليت درست 

وبذلك فان الفرق يف مهارة االستنتاج بني )".  بالطريقة التقليدية(اموعة الضابطة اليت درست 
أكثر من اموعة الضابطة  )بإستراتيجية تبادل األدوار(اموعتني لصاحل اموعة التجريبية اليت درست 

، ويرجع سبب ذلك إىل أن إستراتيجية تبادل األدوار تدعو إىل تكافؤ )بالطريقة التقليدية(اليت درست 
فرص املشاركة بني طالبات اموعات يف املناقشة وتنمية مهارة االستنتاج اليت تنمي لديهن القدرة على 

الدرس، لذلك قد تساعد إستراتيجية تبادل األدوار على الوصول إىل استنتاج حمدد وواضح وفقا ملوقف 
  ).٤(تنمية التفكري الناقد، ويؤكد ذلك الشكل

  

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

مهارة االستنتاج -بعدي

التجريبية

الضابطة

  
  )   ٤( شكل 

  الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة االستنتاج بعدي

  
  
  



    ١٠٧  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح
  ج

هي ذات داللة و)  ٢.٨٥(تساوي " ت"أن قيمة ) ٩(يتضح من اجلدول : بالنسبة ملهارة التفسري- ٣
باحنراف ) ١٨.٩٧(حيث بلغ متوسط اموعة التجريبية ) ٠.٠١(إحصائية عند مستوى الداللة

مما يدل على رفض ) ٢.٦٥(باحنراف معياري ) ١٧.٠٣(وبلغ متوسط اوعة الضابطة) ٢.٧٨(معياري
ة يف االختبار يوجد فرقاً ذا داللة إحصائي" وقبول البديل الذي ينص على أنه) األول(الفرض الصفري

البعدي  يف مهارة التفسري بني طالبات اموعة التجريبية اليت درست بتبادل األدوار وطالبات اموعة 
وبذلك فإن الفرق يف مهارة التفسري بني اموعتني لصاحل ". الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية

أكثر من اموعة الضابطة اليت درست ) واربإستراتيجية تبادل األد(اموعة التجريبية اليت درست 
ويرجع سبب ذلك إىل أن إستراتيجية تبادل األدوار تدعو إىل تكافؤ فرص املشاركة ) بالطريقة التقليدية(

بني طالبات اموعات يف املناقشة وتنمية مهارة التفسري اليت تنمي لديهن القدرة على مجع املعلومات 
د تساعد إستراتيجية تبادل األدوار على تنمية التفكري الناقد ويؤكد ذلك حول ما يراد تفسريه، لذلك ق

  ).٥(الشكل
  

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

مهارة التفسير -بعدي

التجريبية

الضابطة

  
  )  ٥(  شكل 

  الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة التفسري بعدي
  
  



    ١٠٨  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح
  

  

وهي ذات )  ٥.٢٨(تساوي " ت"أن قيمة ) ٩(يتضح من اجلدول : بالنسبة ملهارة االستنباط- ٤
باحنراف ) ١٨.١٩(حيث بلغ متوسط اموعة التجريبية ) ٠.٠١(صائية عند مستوى الداللةداللة إح
مما يدل على ) ٢.٠٣(باحنراف معياري ) ١٥.٤١(وبلغ متوسط اموعة الضابطة ) ٢.١٨(معياري
يوجد فرقاً ذا داللة إحصائية يف " وقبول البديل الذي ينص على أنه ) األول(لفرض الصفري ارفض 
ار البعدي  يف مهارة االستنباط بني طالبات اموعة التجريبية اليت درست بتبادل األدوار وطالبات االختب

، وبذلك فإن الفرق يف مهارة االستنباط بني اموعتني "اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية
ثر من اموعة الضابطة اليت درست أك) بإستراتيجية تبادل األدوار(لصاحل اموعة التجريبية اليت درست 

، ويرجع سبب ذلك إىل أن إستراتيجية تبادل األدوار تدعو إىل تكافؤ فرص املشاركة )بالطريقة التقليدية(
بني طالبات اموعات يف املناقشة وتنمية مهارة االستنباط اليت تنمي لديهن القدرة على حتديد نتائج 

،لذلك قد تساعد إستراتيجية تبادل األدوار على تنمية التفكري الناقد منطقية  من حقائق ومعلومات معينة 
  ).٦(ويؤكد ذلك الشكل

  
  

 (    )شكل رقم 

  
  
  
  

  )   ٦( شكل 

  الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة االستنباط بعدي
  
  
  
  
  

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

مهارة االستنباط -بعدي

التجريبية

الضابطة



    ١٠٩  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

وهي ذات )  ١.٦٧(تساوي  "ت"أن قيمة ) ٩(يتضح من اجلدول : بالنسبة ملهارة تقومي احلجج - ٥
باحنراف ) ١٨.٥٣(حيث بلغ متوسط اموعة التجريبية ) ٠.٠١(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

مما يدل على رفض )  ٢.٨٧(باحنراف معياري ) ١٧.٢٥(وبلغ متوسط اوعة الضابطة ) ٣.٢٣(معياري
رقاً ذا داللة إحصائية يف االختبار يوجد ف" وقبول البديل الذي ينص على أنه ) األول(الفرض الصفري

البعدي يف مهارة تقومي احلجج بني طالبات اموعة التجريبية اليت درست بتبادل األدوار وطالبات اموعة 
، وبذلك فإن الفرق يف مهارة تقومي احلجج بني اموعتني لصاحل "الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية

أكثر من اموعة الضابطة اليت درست ) بإستراتيجية تبادل األدوار(رست اموعة التجريبية اليت د
، ويرجع سبب ذلك إىل أن إستراتيجية تبادل األدوار تدعو إىل تكافؤ فرص املشاركة )"بالطريقة التقليدية(

ملواقف بني طالبات اموعات يف املناقشة وتنمية مهارة تقومي احلجج اليت تنمي لديهن القدرة على تقييم ا
املختلفة وإصدار األحكام عليها ،لذلك قد تساعد إستراتيجية تبادل األدوار على تنمية التفكري الناقد 

  )٧(ويؤكد ذلك الشكل
  

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

مهارة تقويم الحجج-بعدي

التجريبية

الضابطة

  
  ) ٧( شكل 

  الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة تقومي احلجج بعدي
 

  

وهي ذات داللة  ) ٦.٥٠"(ت"أن قيمة )  ٩( فيتضح من اجلدول: أما بالنسبة للتفكري الناقد ككل
وهذا يبني أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية بني اموعتني التجريبية ) ٠.٠١(إحصائية عند مستوى الداللة 

وذلك لصاحل  اموعة التجريبية ،حيث بلغ املتوسط احلسايب  والضابطة يف مهارات التفكري الناقد ككل
وبلغ املتوسط احلسايب عند اموعة ) ٥.٥٢(باحنراف معياري ) ٨٦.٦٦( ألداء اموعة التجريبية

، وذلك يدل على أن أداء اموعة التجريبية كان أفضل من )٦.٦٥(باحنراف معياري) ٧٦.٧٢(الضابطة 
" وقبول البديل الذي ينص على أنه ) األول(أداء اموعة الضابطة، وهذا يدل على رفض الفرض الصفري



    ١١٠  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

اليت (بني متوسطي درجات طالبات اموعة التجريبية ) ٠.٠١(ذا داللة إحصائية عند مستوى  يوجد فرقاً
يف التطبيق  ) اليت درست بالطريقة التقليدية(ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) درست بتبادل األدوار

ك فإن الفرق يف ، وبذل)"البعدي الختبار  التفكري  الناقد ككل  ويف كل مكون  من مكوناته الفرعية
مهارات التفكري الناقد ككل ويف كل مكون من مكوناته الفرعية كان لصاحل اموعة التجريبية اليت 

، ويرجع )بالطريقة التقليدية(أكثر من اموعة الضابطة اليت درست ) بإستراتيجية تبادل األدوار(درست 
نمية التفكري الناقد مما يدل على تفوق سبب ذلك إىل أن إستراتيجية تبادل األدوار قد تساعد على ت

  ).٨(اموعة التجريبية على الضابطة يف مهارات التفكري الناقد ككل ويؤكد ذلك الشكل
  

٧٠
٧٢
٧٤
٧٦
٧٨
٨٠
٨٢
٨٤
٨٦
٨٨

التفكير الناقد-بعدي

التجريبية

الضابطة

  

  ) ٨(شكل 

  الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف التفكري الناقد بعدي ككل
  

اتج عن تطبيق إستراتيجية تبادل األدوار  يف تدريس وملعرفة مقدار االكتساب يف اختبار التفكري الناقد الن
للعينات املستقلة حلساب الداللة اإلحصائية للفرق " ت"التاريخ لدى اموعة التجريبية مت استخدام اختبار 

بني متوسط الكسب للمجموعة التجريبية ومتوسط الكسب للمجموعة الضابطة ،ويتضح ذلك من 
  ). ١٠(اجلدول 



    ١١١  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

  
  ج

  التجريبية اموعتني لداللة الفرق بني متوسطي" ت" اختبار) ١٠(اجلدول
  و الضابطة يف الكسب يف التفكري الناقد

 العدد اموعات  املتغري
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

قيمة 
 "ت"

  التعليق

ــد ــتفكري الناق  -ال
 الكسب

 ٤.٥٢ ٩.٨٤ ٣٢ التجريبية
٦.٠٨

دالة عند 
٠.٠١مستوى   ٥.٣٢ ٢.٣٤ ٣٢ الضابطة

  

٠

٥

١٠

١٥

التفكير الناقد-الكسب

التجريبية

الضابطة

  
  )٩( شكل                                    

  الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف كسب التفكري الناقد ككل 
 

وهي ) ٦.٠٨(تساوي " ت"يتضح أن قيمة )  ٩(وبالنظر إىل الشكل ) ١٠(وباستقراء النتائج يف اجلدول 
،وهذا يبني أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية بني  ) ٠.٠١( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

متوسطي درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف االكتساب يف اختبار التفكري الناقد وذلك لصاحل  
باحنراف ) ٩.٨٤(اموعة التجريبية، حيث بلغ املتوسط احلسايب ألداء اموعة التجريبية 

مما ) ٥.٣٢(باحنراف معياري) ٢.٣٤(ط احلسايب عند اموعة الضابطة وبلغ املتوس)  ٤.٥٢(معياري
كما تفسر نتيجة  ،يدل على أن كسب اموعة التجريبية كان أفضل من كسب اموعة الضابطة

طالبات ) ٩( ارتفاع درجة االحنراف املعياري عن املتوسط للمجموعة الضابطة يف الكسب لوجود
  .درجة) ٨٣-٦٣(القبلي عن االختبار البعدي وقد تراوحت درجان بني  ارتفعت درجان يف االختبار



    ١١٢  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

  

 :مناقشة النتائج اخلاصة بالتفكري الناقد •
أجابت نتائج البحث عن الفرض األول من فروض البحث واخلاص بالتفكري الناقد ؛حيث أظهرت 

  :نتائج البحث مايلي
وسطي اموعتني التجريبية والضابطة بني مت) ٠.٠١(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى - ١

  .يف اختبار مهارة معرفة االفتراضات لصاحل اموعة التجريبية
بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة ) ٠.٠١(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى - ٢

  . يف اختبار مهارة االستنتاج لصاحل اموعة التجريبية
بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة ) ٠.٠١(ائية عند مستوى يوجد فرق ذو داللة إحص- ٣

  . يف اختبار مهارة التفسري لصاحل اموعة التجريبية
بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة ) ٠.٠١(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى - ٤

  . يف اختبار مهارة االستنباط لصاحل اموعة التجريبية
بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة ) ٠.٠١(وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ي- ٥

 . يف اختبار مهارة تقومي احلجج لصاحل اموعة التجريبية
 ودراسة اخلضراء)  Shu Ching (و م٢٠٠٧ شو شينغ وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة كل من •
ــي) م٢٠٠٥( ــة الربع ــة )م٢٠٠٣(ودراس ــومبكيني ، ودراس ــة  (Lumpkin, 2002) ل ودراس

باإلضافة إىل مهارة تقومي األفكار ودراسة كاترينا  )(Gokhale,1995 غوخايل ودراسة) م٢٠٠٢(املطارنة
  .) م١٩٩٣(ودراسة اخلطيب Catrina R) ,.et.al 1999(وآخرونر 

 

اليت )  م٢٠٠٢(املطارنة  فيما مل تتفق نتائج البحث احلايل مع نتائج الدراسات التالية مثل دراسة*     
أشارت نتائج الدراسة فيها إىل أن املتوسط احلسايب  يف مهارة االستنتاجات كان أقل من املتوسط 

حيث أشارت نتائج الدراسة أن أداء الطلبة  يف التفكري الناقد مل يْرق ) م٢٠٠١(النظري و دراسة إبراهيم
لتاريخ يف القسمني موضوعي الدراسة كان ضعيفا يف إىل املستوى العايل مما يدل على أن أداء طلبة ا

التفكري الناقد  وبعد استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية االت التفكري الناقد اتضح أن 
املتوسطات احلسايبة االت االختبار أكثر من املتوسطات النظرية يف مجيع ااالت باستثناء جمال تكوين 

  . ت حيث أخفق الطلبة يف تفكريهم الناقداالستنتاجا
  



    ١١٣  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

مل تظهر م  اليت أشارت نتائج إىل أنه ٢٠٠١ومل تتفق نتائج البحث احلايل  مع نتائج دراسة خريشة *
راء معلمي التاريخ أو نتيجة ملالحظتهم داخل حجرة الدراسة يف مستوى آق دالة إحصائيا بني وفر

نس املعلم أو خربته أو مؤهله ومل تظهر عالقة دالة إحصائيا مسامهتهم يف تنمية مهارات التفكري تعزى جل
a=راء املعلمني يف مستوى مسامهتهم يف تنمية مهارات التفكري وبني مستوى مسامهتهم يف آبني  ٠.٠٥

   .تنمية تلك املهارات نتيجة ملالحظتهم داخل حجرة الدراسة
  
واليت  )Chiodo  & Sai  , 1997(ساي ومل تتفق نتائج البحث احلايل مع نتائج دراسة  شايدو و* 

أشارات النتائج إىل تدين معرفه املعلمني مبهارات التفكري الناقد وان استخدامهم للطرق اليت تنمي التفكري 
اليت أشارت نتائجها إىل عدم وجود فرق ذي  (McCrink, 1999) و دراسة مكرينك الناقد كان قليال، 

  .بتكر والطريقة املعتادة يف حتسن مستوى التفكري الناقد لدى الطالبداللة إحصائية بني طريق التعليم امل
  

  :النتائج اخلاصة بالتحصيل الدراسي ومناقشتها
  :اإلجابة  عن السؤال  الثاين  

ما فاعلية إستراتيجية  تبادل األدوار يف تدريس التاريخ يف حتصيل طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة  
  :ن السؤال السابق مت التحقق من صحة الفرض التايللإلجابة ع.املنورة؟

بني متوسـطي درجـات   ) ٠.٠٥(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى : الفرض الثاين مؤداه
اليت تدرس (ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) اليت تدرس بتبادل األدوار(طالبات اموعة التجريبية 

  .ر التحصيلييف  االختبا) بالطريقة التقليدية
ملعرفة داللة الفرق بـني جممـوعتني مسـتقلتني يف    " ت"وللتحقق من صحة الفرض مت استخدام اختبار 

  ) .١١(التحصيل، وهذا ما أوضحه اجلدول 
  .لداللة الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية و الضابطة يف التحصيل " ت"اختبار )  ١١(اجلدول 

 العدد اموعات  املتغري
وسطاملت

 احلسايب
االحنراف 
  املعياري

قيمة 
 "ت"

  التعليق

 بعدي-التحصيل
 ٢٢.٨٨٤.٣٢ ٣٢ التجريبية

٤.٦١
دالة عند 

٠.٠١مستوى    ٤.٩٩ ١٧.٥٠ ٣٢ الضابطة
  



    ١١٤  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ٤.٦١(تساوي " ت"أن قيمة ) ١١(يتضح من اجلدول 
وبلغ ) ٤.٣٢(باحنراف معياري ) ٢٢.٨٨(تجريبية حيث بلغ متوسط اموعة ال) ٠.٠١(الداللة 

، مما يشري إىل رفض الفرض الصفري )٤.٩٩(باحنراف معياري ) ١٧.٥٠(متوسط اوعة الضابطة 
بني ) ٠.٠١(يوجد فرقاً ذا داللة إحصائية عند مستوى "وقبول البديل الذي ينص على أنه ) الثاين(

ودرجات طالبات اموعة ) ليت درست بتبادل األدوارا(متوسطي درجات طالبات اموعة التجريبية 
، وقد يرجع سبب ذلك إىل أن "يف االختبار التحصيلي) اليت درست بالطريقة التقليدية(الضابطة 

إستراتيجية تبادل األدوار ساعدت اموعة التجريبية على تسهيل احلصول على املعلومات من خالل 
ة اليت تقتضي يف ظل هذه اإلستراتيجية  إىل تعاون أفراد اموعة ممارسة املهارات واألنشطة التعليمي

الواحدة مع بعضهم البعض مما يزيد من حتصيلهم واكتسام مقارنة بأفراد اموعة الضابطة ويؤكد ذلك 
  ).١٠(الشكل

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

التحصيل-بعدي

التجريبية

الضابطة

  
  )  ١٠(  شكل 

  الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف التحصيل بعدي
  

  لداللة الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية" ت"اختبار  )١٢(اجلدول
  و الضابطة يف الكسب يف التحصيل

 العدد اموعات  املتغري
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

قيمة 
 "ت"

  التعليق

 الكسب -التحصيل
 ٢.٥٦ ٦.٥٩ ٣٢ التجريبية

٧.٥٣
دالة عند 

٠.٠١مستوى   ٢.٧٥ ١.٥٩ ٣٢ الضابطة



    ١١٥  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

  

٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

التحصيل- الكسب

التجريبية

الضابطة

  
  )  ١١(  شكل                              

  الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف كسب التحصيل بعدي
 

  

  ):١١(وبالنظر إىل شكل ) ١٢( وباستقراء النتائج يف اجلدول 
ومما يدل ) ٠.٠١(وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ٧.٥٣(تساوي " ت"يتضح أن قيمة 

أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية بني اموعتني التجريبية والضابطة يف الكسب يف اختبار التحصيل على 
باحنراف ) ٦.٥٩(وذلك لصاحل  اموعة التجريبية حيث بلغ املتوسط احلسايب ألداء اموعة التجريبية 

) ٢.٧٥(اف معياري باحنر) ١.٥٩(وبلغ املتوسط احلسايب عند اموعة الضابطة )  ٢.٥٦(معياري 
كان أفضل من ) بإستراتيجية تبادل األدوار( وذلك يدل على أن كسب اموعة التجريبية اليت درست

كما تفسر نتيجة ارتفاع درجة االحنراف ) درست بالطريقة التقليدية(اليت  كسب اموعة الضابطة
ارتفعت درجان يف االختبار  طالبات) ٤( املعياري عن املتوسط للمجموعة الضابطة يف الكسب لوجود

  ).١١(درجة ويؤكد ذلك الشكل)  ١٦- ١٠(القبلي عن االختبار البعدي وقد تراوحت درجان بني
  

  :مناقشة النتائج اخلاصة بالتحصيل الدراسي*
أجابت نتائج البحث عن الفرض الثاين من فروض البحث واخلاص بالتحصيل ؛حيث أظهرت نتائج 

  :البحث مايلي
بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف ) ٠.٠١(ق ذو داللة إحصائية عند مستوى يوجد فر *

  .التحصيل لصاحل اموعة التجريبية
وترجع الباحثة السبب يف ذلك إىل إستراتيجية تبادل األدوار اليت مسحت للطالبات بتبادل األدوار *

ج عن الروتني التعليمي املألوف فاستطاعت كل واملعلومات ،وأتاحت هلن فرصة التعبري عن الرأي واخلرو



    ١١٦  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

وتفسريات مناسبة لإلحداث التارخيية املتضمنة  تطالبة تقبل املادة العلمية وحماولة اخلروج باستنباطا
للوحدة املدرسة ، وهذا يدل على فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف التحصيل الدراسي لدى طالبات 

  . اموعة التجريبية

    :اتفقت هذه النتيجة مع الدراسات التاليةوقد  *
ودراسة  (Lumpkin, 2002) ودراسة  لومبكيني) م٢٠٠٢(و دراسة مسعود )م٢٠٠٧( دراسة الزعيب،

 ما هيدي  ودراسة) م٢٠٠(ودراسة البوسعيدي )Dotson ( 2001,دوتسونودراسة ) م٢٠٠١(عمران 
maheady1991)(   يل سىستاودراسة )( Stacey Lee,1999 ودراسة عبدالعزيز)دراسة و) م١٩٩٧

) م١٩٩٥(ودراسة القاعود) م١٩٩٥ودراسة عبدالعزيز .)  (Judith R, et.al,1996نوآخرو, جوديث ر
ودراسة ).م١٩٩٤(ودراسة حممد ) ١٩٩٥(ودراسة القضاة )Gokhale (1995, غوخايل ودراسة

  ).م١٩٩٢(ودراسة دمياطي  )  (Judith R, Gene E,1994  جيين أ. جوديث ر
 Michael C وآخرونمايكل ج  دراسةفيما مل تتفق  نتائج البحث احلايل مع نتائج الدراسات التالية * 

et.al,2002) (  نه ال يوجد فرق كبري يف مستوى التحصيل الدراسي بني إىل أ النتائج  أشارت فيهاواليت
 باستخدام احملاضرات واملناقشات الذين درسوا باستخدام التعلم التعاوين و الطالبدرسوا  الذين الطالب

ىل أن اليت أشارت فيها النتائج إ )(Jay, Charles,1994شارل،دراسة جاي و  بالطريقة التقليدية
  .بني اموعتني  الدورات يفوجود اختالفات هامة مل تظهر  ستراتيجيات التعلم التعاوينإ

  
 :النتائج اخلاصة باالحتفاظ ومناقشتها 
ما فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تدريس التاريخ يف االحتفاظ باملعلومات  إجابة السؤال الثالث 

  .ولإلجابة عليه مت التحقق من صحة الفرض التايل. ملدينة املنورة؟لدى طالبات الصف الثاين الثانوي با
  

بني متوسطي درجات ) ٠.٠٥(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى :( الفرض الثالث مؤداه
اليت تدرس (ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) اليت تدرس بتبادل األدوار(طالبات اموعة التجريبية 

  ). االحتفاظ(يف االختبار البعدي املؤجل) يديةبالطريقة التقل
  



    ١١٧  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

  

  

  لداللة الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية" ت" اختبار) ١٣( اجلدول 
  ).االحتفاظ(و الضابطة يف التحصيل البعدي املؤجل

 العدد اموعات  املتغري
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

قيمة 
 "ت"

  التعليق

بعــدي -التحصــيل
 )االحتفاظ( مؤجل

 ١٥.٤١٥.٨٣ ٣٢ التجريبية
٤.٨٩

دالة عند 
٠.٠١مستوى   ٣.٢٩ ٩.٦٣ ٣٢ الضابطة

  
  ):١٢(وبالنظر إىل شكل ) ١٣( وباستقراء النتائج يف اجلدول 

وهذا يبني ) ٠.٠١(وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ٤.٨٩(تساوي " ت"يتضح أن قيمة 
( صائية بني اموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار التحصيل املؤجل أن هناك فرقاً ذا داللة إح

حيث بلغ املتوسط )بإستراتيجية تبادل األدوار(وذلك لصاحل  اموعة التجريبية  اليت درست ) االحتفاظ 
وبلغ املتوسط احلسايب عند ) ٥.٨٣(باحنراف معياري ) ١٥.٤١(احلسايب ألداء اموعة التجريبية 

  ).١٢(ويؤكد ذلك الشكل). ٣.٢٩(باحنراف معياري ) ٩.٦٣(وعة الضابطة ام

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

التحصيل-بعدي مؤجل

التجريبية

الضابطة

  
  )١٢(شكل                    

  )مؤجل( الفرق بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف التحصيل بعدي
 

 وملعرفة مقدار االكتساب يف االحتفاظ الناتج عن تطبيق إستراتيجية تبادل األدوار يف تدريس التاريخ
( مت طرح متوسط االحتفاظ لكال اموعتني من متوسط االختبار التحصيلي وهذا ما يوضحه جدول 

١٤ .(  



    ١١٨  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

  

للعينات املستقلة ملقارنة االكتساب يف درجات االحتفاظ " ت"نتائج تطبيق اختبار ) ١٤( جدول 
  لكل من اموعتني التجريبية والضابطة

الفرق بني  املتوسط  اموعة
  املتوسطني

لنسبة املئوية ا
لفقد 
  االحتفاظ

النسبة املئوية 
 االحتفاظ التحصيل  لالحتفاظ

  %٦٧.٣٥  %٣٢,٦٥  ٧.٤٧ ١٥.٤١ ٢٢.٨٨  التجريبية
  %٥٥.٠٢  %٤٤,٩٨  ٧.٨٧ ٩.٦٣ ١٧.٥٠  الضابطة
  

% ) ٦٧.٣٥(أن نسبة االحتفاظ باملعلومات للمجموعة التجريبية قد بلغت )  ١٤( يتضح من اجلدول 
للمجموعة الضابطة ، وبلغت نسبة الفقد للمعلومات للمجموعة التجريبية %) ٥٥.٠٢(مقابل 
،وهذا يشري إىل فاعلية % ٤٤,٩٨بينما بلغت نسبة الفقد للمعلومات للمجموعة الضابطة % ٣٢,٦٥

) بإستراتيجية تبادل األدوار(إستراتيجية تبادل األدوار اليت مكنت طالبات اموعة التجريبية اليت درست 
، مما )بالطريقة التقليدية(احتفاظ باملعلومات بصورة أفضل من احتفاظ اموعة الضابطة اليت درست من 

يوجد فرقاً ذا داللة " وقبول البديل الذي ينص على أنه ) الثالث(يدل على رفض الفرض الصفري
بتبادل اليت درست (بني متوسطي درجات طالبات اموعة التجريبية ) ٠.٠١(إحصائية عند مستوى 

يف االختبار البعدي ) اليت درست بالطريقة التقليدية(ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) األدوار
ويعزى ذلك إىل العامل التجرييب الذي ساعد اموعة التجريبية على االحتفاظ باملادة )" االحتفاظ(املؤجل

بقاء أثر التعلم لدى الطالبات مما مكنهن العلمية و فهم وتنظيم وترابط اخلربات املعرفية واالحتفاظ ا و 
من استرجاعها وعدم نسياا خالف طالبات اموعة الضابطة الاليت اعتمدن على حفظ املعلومات دون 

  . فهم 
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 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

  :مناقشة النتائج اخلاصة باالحتفاظ*

ج أجابت نتائج البحث عن الفرض الثالث من فروض البحث واخلاص باالحتفاظ ؛حيث أظهرت نتائ
  :البحث مايلي

بني متوسطي اموعتني التجريبية والضـابطة يف   ) ٠.٠١(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى *

  .لصاحل اموعة التجريبية) االحتفاظ(التحصيل البعدي املؤجل 

وترجع الباحثة السبب يف ذلك إىل فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار اليت سـاعدت طالبـات اموعـة    *

تجريبية على ربط معلومات املادة العلمية مبواقف معاصرة كما سامهت تلك اإلستراتيجية يف زيادة فهم ال

الطالبات مما أدى إىل بقاء املعلومات واالحتفاظ ا مدة أطول من تلك اليت حتصل يف الطريقة التقليدية ، 

تنمية التفكري الناقد  لدى الطالبـات   وهذا بدوره يشري إىل أن إستراتيجية تبادل األدوار كان هلا األثر يف

  .وحتصيلهن الدراسي واالحتفاظ باملادة العلمية مدة أطول

 ,Lumpkin) ودراسة  لومبكيني) م٢٠٠٧(الزعيب،  وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من *

  ).Stacey Lee,1999  (ستاكيي يلودراسة  (2002
م حيث أظهرت نتيجة ١٩٩٢فاظ مع نتيجة دراسة دمياطي فيما مل تتفق  نتيجة البحث احلايل يف االحت*

م أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائيا بني اموعة التجريبية واموعة ١٩٩٢االحتفاظ يف دراسة دمياطي
  .الضابطة يف نسبة االحتفاظ باملعلومات

  
واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى وملعرفة فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل *

طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورة مت استخدام معادلة بالك للكسب املعدل للتعرف  على مدى 
يوضح ) ١٥(فاعلية التدريس بإستراتيجية تبادل األدوار مقارنة بالتدريس بالطريقة التقليدية  واجلدول

  .ذلك
  
  
  



    ١٢٠  
 

 )نتائج البحث ومناقشتها: (الفصل الرابع
 
 

 صيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتح

  
  

متوسطي درجات  مقياس التفكري الناقد واالختبار التحصيلي قبل وبعد يبني الفرق بني ) ١٥(واجلدول 
  ) .لبالك(التجربة لكل من اموعتني التجريبية والضابطة ومقدار الكسب املعدل 

      
  :يتضح  أن الفاعلية كانت ضعيفة لألسباب التالية ) ١٥(وباستقراء النتائج من اجلدول 

  .ة لتنمية التفكري الناقد لدى الطالبات أن فترة تطبيق البحث احلايل كانت قصري - ١
  .عدد العينة كان قليل- ٢
  

ويستخلص من هذا الفصل أن إستراتيجية تبادل األدوار ساعدت الطالبات على التفاعل  النشط 
بينهن وبني املعلمة مما أدى إىل منو التفكري لديهن من خالل تبادل األدوار واملعلومات ذات الصلة باملنهج 

وقد أدركت الطالبات أمهية التروي يف اختاذ القرارات وإعطاء التفسريات واالستنتاجات لبعض الدراسي، 
الوقائع التارخيية من خالل ربط األحداث التارخيية املاضية  باألحداث  التارخيية املعاصرة وهذه املعطيات 

 .تعترب أسس التفكري الناقد
 

 اسم املتغري اموعة
 معادلة الكسب املعدل لبالك

 الفاعلية بالك درجة اختبار متوسط بعدي متوسط قبلي

 التجريبية
 ٠.٢٠ ١٥٠ ٨٦.٦٦ ٧٦.٨١ لناقدالتفكري ا
 ٠.٤٤ ٤٠ ٢٢.٨٨ ١٦.٢٨ التحصيل

 الضابطة
 ٠.٠٥ ١٥٠ ٧٦.٧٢ ٧٤.٣٨ التفكري الناقد
 ٠.١١ ٤٠ ١٧.٥٠ ١٥.٩١ التحصيل



 

 

  
  
  
  

  ).اخلامتة(الفصل اخلامس
  
  
    .نتائج البحثملخص : أوالً* 
    .توصيات ومقترحات البحث:ثانياً* 
    .التوصيات -أ* 
    .املقترحات -ب*
    .ملخص البحث: ثالثاً* 



 ١٢٢  
 

 )اخلامتة: (الفصل اخلامس
 

 املنورة ينةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملد

  

  )اخلامتة(الفصل اخلامس 
هدف البحث احلايل إىل معرفة إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل  

وملعرفة ذلك مت تطبيق اختبار .اين الثانوي باملدينة املنورةواالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الث
،وبناء Watson and Glaser حتصيلي من إعداد الباحثة وتطبيق اختبار التفكري الناقد لواطسن وجليسر

على ذلك مت يف هذا الفصل عرض ملخص نتائج البحث و التوصيات واملقترحات يف ضوء نتائج 
  .البحث، مث عرضاً خلالصة البحث

  
  :ملخص نتائج البحث: أوال

  :أسفر البحث احلايل عن النتائج التالية
بني متوسطي ) ٠.٠١(ألنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )األول(مت رفض الفرض - ١

ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) اليت درست بتبادل األدوار(درجات طالبات اموعة التجريبية 
يف التطبيق  البعدي الختبار  التفكري  الناقد ككل  ويف كل مكون  ) التقليديةاليت درست بالطريقة (

  . من مكوناته الفرعية لصاحل اموعة التجريبية ويعزى ذلك إىل العامل التجرييب
بني متوسطي ) ٠.٠١(ألنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )الثاين(مت رفض الفرض - ٢

ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) اليت درست بتبادل األدوار(جريبية درجات طالبات اموعة الت
يف االختبار التحصيلي لصاحل اموعة التجريبية ويعزى ذلك إىل ) اليت درست بالطريقة التقليدية(

  .العامل التجرييب 
بني متوسطي ) ٠.٠١(ألنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )الثالث(مت رفض الفرض - ٣

ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) اليت درست بتبادل األدوار(درجات طالبات اموعة التجريبية 
لصاحل اموعة التجريبية ).  االحتفاظ(يف االختبار البعدي املؤجل) اليت درست بالطريقة التقليدية(

  .ويعزى ذلك إىل العامل التجرييب
  
  
  
  



 ١٢٣  
 

 )اخلامتة: (الفصل اخلامس
 

 املنورة ينةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملد

  
  .توصيات ومقترحات البحث:ثانيا

  :تالتوصيا  -  أ
  :يف ضوء النتائج اليت أسفر عنها البحث احلايل  فإن الباحثة توصي باآليت 
االهتمام من قبل خمططي املناهج الدراسية مبحتوى مادة التاريخ حبيث يضمن معلومات ومفاهيم تتيح    .١

 .الفرصة للطالبات للتفكري و تبادل األدوار
إستراتيجيات تدريس خمتلفة لتنمية التفكري  تدريب معلمات ومشرفات املواد االجتماعية على استخدام .٢

 .الناقد
 .استخدام دليل املعلمة يف البحث احلايل لتطبيق إستراتيجية كاجان .٣
تشجيع معلمات املواد االجتماعية على تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطالبات من خالل تطبيق  .٤

 .األنشطة التعليمية املختلفة
رخيية ملادة التاريخ قابلة لتنمية مهارات التفكري بصفة عامة والتفكري إضافة أنشطة و إعداد دروس تا .٥

 .الناقد بصفة خاصة
  

  :املقترحات- ب
  .إجراء دراسات يف املواد االجتماعية متعلقة بالتفكري بصفة عامة والتفكري الناقد بصفة خاصة- ١
  .لتعلم التعاوين األخرىإجراء دراسات تم باملقارنة بني إستراتيجيات كاجان و استراتيجيات ا - ٢
  .إجراء دراسة مماثلة على مهارات التفكري األخرى - ٣
 إجراء دراسة مماثلة على مواد أخرى ومراحل تعليمية خمتلفة - ٤
 .إجراء دراسة مماثلة  هلذه الدراسة لفترة زمنية  أطول من الفترة اليت استغرقتها الدراسة احلالية - ٥

  
  
  
  
  
  

  



 ١٢٤  
 

 )اخلامتة: (الفصل اخلامس
 

 املنورة ينةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملد

  :ملخص البحث: ثالثا
، والفصل الثاين )اإلطار العام ( حلايل من مخسة فصول، تناول الفصل األولتكون البحث ا 

ويشتمل على جزءين حيث مشل اجلزء األول اإلطار النظري واجلزء الثاين الدراسات ) أدبيات البحث(
) نتائج البحث ومناقشتها(، والفصل الرابع ) منهج البحث وإجراءاته( السابقة ،والفصل الثالث

،ومت فيه عرض ملخص لنتائج البحث وتقدمي التوصيات واملقترحات )اخلامتة(مس ،والفصل اخلا
  .املترتبة على نتائج البحث 

  

هدف البحث إىل التعرف على فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل *
نورة، ومتثلت مشكلة البحث يف واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة امل

  :اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل
ما فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى *

  .طالبات الصف الثاين الثانوي يف املدينة املنورة؟
  :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

ما فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تدريس التاريخ يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى  - *
  .طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورة؟

ما فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تدريس التاريخ يف حتصيل طالبات الصف الثاين الثانوي  - *
  .باملدينة  املنورة؟

لية إستراتيجية تبادل األدوار يف تدريس التاريخ يف االحتفاظ باملعلومات لدى طالبات ما فاع - *
  .الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورة؟

  :وتضمن البحث الفروض التالية وهي •
بني متوسطي درجات طالبات اموعة ) ٠.٠٥(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .١

اليت تدرس بالطريقة (ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) ل األدواراليت تدرس بتباد(التجريبية 
 .يف التطبيق  البعدي الختبار  التفكري  الناقد ككل  ويف كل مكون  من مكوناته الفرعية) التقليدية

بني متوسطي درجات طالبات اموعة ) ٠.٠٥(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .٢
اليت تدرس بالطريقة (ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) تبادل األدواراليت تدرس ب(التجريبية 
 .يف  االختبار التحصيلي) التقليدية

 



 ١٢٥  
 

 )اخلامتة: (الفصل اخلامس
 

 املنورة ينةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملد

بني متوسطي درجات طالبات اموعة ) ٠.٠٥(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .٣
رس بالطريقة اليت تد(ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) اليت تدرس بتبادل األدوار(التجريبية 
 )االحتفاظ(دي املؤجليف االختبار البع) التقليدية

  ج

  

طالبة، و مت توزيعهما بطريقة عشوائية ) ٦٤(وتكونت عينة البحث من جمموعتني بلغ عددهن* 
طالبة،وطبقت جتربة ) ٣٢(طالبة واألخرى جمموعة ضابطة وعددها) ٣٢(إحدامها جتريبية وعددها 

ة الثانوية احلكومية باملدينة املنورة يف الفصل الدراسي الثاين، يف البحث يف املدرسة اخلامسة عشر
فصل (هـ واستغرق تطبيق البحث أربعة أسابيع ،وقدمت تدريس ١٤٢٨-١٤٢٧الصف الثاين الثانوي 

  . على طالبات الصف الثاين الثانوي)موجات العدوان اخلارجي على العامل اإلسالمي يف العصر احلديث
  
  

استخدام : األداة األوىل:ا البحث املنهج شبه التجرييب ، ومشل البحث أداتني واستخدم يف هذ* 
لقياس مهارات التفكري الناقد الذي قننه فاروق عبد  )Watson and Glaserواطسن وجليسر(مقياس

اختبار حتصيلي من إعداد الباحثة، : م،األداة الثانية١٩٨٢/هـ١٤٠٢السالم  وممدوح حممد سليمان 
البحث قبلياً و بعدياً على اموعتني بعد انتهاء فترة  التدريس، وقد قامت الباحثة  وطبقت أدوات

بتدريس اموعتني حيث درست اموعة التجريبية باستخدام فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف 
باملدينة تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي 

  .ودرست اموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.املنورة
  
  

  :والختبار فروض البحث مت استخدام األساليب اإلحصائية* 
حلساب الفروق بني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وملعرفة  )  T.test(استخدام اختبار - ١

  .ئيةالداللة اإلحصائية هلذه الفروق يف اجلداول اإلحصا
  .Blaekمعادلة الكسب املعدل لبالك - ٢

  
  
  

وقد أسفرت نتائج البحث اليت مت التوصل إليها باستخدام أساليب  املعاجلة اإلحصائية من خالل *
  :إىل النتائج التالية(SPSS) استخدام احلزم اإلحصائية

موعة بني متوسطي درجات طالبات ا) ٠.٠١(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  - ١
اليت درست بالطريقة (ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) اليت درست بتبادل األدوار(التجريبية 
  يف التطبيق  البعدي الختبار  التفكري  الناقد ككل  ويف كل مكون  من مكوناته الفرعية ) التقليدية



 ١٢٦  
 

 )اخلامتة: (الفصل اخلامس
 

 املنورة ينةفاعلية إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملد
  

  
  . لصاحل اموعة التجريبية ويعزى ذلك إىل العامل التجرييب

بني متوسطي درجات طالبات اموعة ) ٠.٠١(ق ذو داللة إحصائية عند مستوى يوجد فر - ٢
اليت درست بالطريقة (ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) اليت درست بتبادل األدوار(التجريبية 
  .يف االختبار التحصيلي لصاحل اموعة التجريبية ويعزى ذلك إىل العامل التجرييب ) التقليدية

بني متوسطي درجات طالبات اموعة ) ٠.٠١(ق ذو داللة إحصائية عند مستوى يوجد فر - ٣
اليت درست بالطريقة (ودرجات طالبات اموعة الضابطة ) اليت درست بتبادل األدوار(التجريبية 
لصاحل اموعة التجريبية ويعزى ذلك إىل العامل ). االحتفاظ(يف االختبار البعدي املؤجل) التقليدية
  .ييبالتجر

  .ويف ضوء نتائج  البحث مت عرض  للتوصيات واملقترحات وكان من أهم هذه التوصيات
االهتمام من قبل خمططي املناهج الدراسية مبحتوى مادة التاريخ حبيث يضمن معلومات ومفاهيم  -١ 

 .تتيح الفرصة للطالبات للتفكري و تبادل األدوار
على إستخدام إستراتيجيات تدريس خمتلفة لتنمية تدريب معلمات ومشرفات املواد االجتماعية - ٢

  .التفكري الناقد
 
  :ومن أهم املقترحات 
  .إجراء دراسات يف املواد االجتماعية متعلقة بالتفكري بصفة عامة والتفكري الناقد بصفة خاصة - ١
  .خرىإجراء دراسات تم باملقارنة بني استراتيجيات كاجان و إستراتيجيات التعلم التعاوين األ- ٢

  



 
 

 

  
  
  
  
  

  عــــراجـــامل
  
  .املصادر و املراجع العربية:  أوالً* 
  .املراجع األجنبية: ثانياً* 
  .املراجع اإللكترونية العربية واألجنبية:ثالثاً* 



 ١٢٨  
 

 

  
  املراجع العربية: أوالً 

  :املصادر * 
  ١٠٣سورة آل عمران آية *
   ٢سورة املائدة آية *
  .٤٤سورة النحل، آية * 
  .٤٦آيةسورة احلج *
  .٦سورة احلجرات ،آية*
  .٧سورة احلشر آية*
  .٢٠-١٧سورة الغاشية، آية *
 ٩حممد بن أمحد األنصاري، تفسري القرطيب اجلامع ألحكام القران، اجلزء أليب عبدا هللالقرطيب، *

  .،مكتبة دار الشعب شارع قصر العيين القاهرة
، املطبعة ١٦تعاضدهم،اجلزء ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وصحيح مسلم بشرح النووي*

  .املصرية ومكتبتها
  

  : املراجع العربية
  :الكتب - أ

- تنميته-مهارته- طبيعته -التفكري من منظور تربوي تعريفه). م٢٠٠٥(إبراهيم،جمدى عزيز ،* 
  .القاهرة،عامل الكتب).١ط(،أمناطه

  

املعجم ).م١٩٢٧( ، أنيس،إبراهيم ؛ منتصر، عبداحلليم؛ الصواحلي،عطية ؛ أمحد، حممد، خلف اهللا*
  .،إستانبول تركيا، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع٢، اجلزء )٢ط(،الوسيط

 

ترمجـة أبـو نبعـة    (أورليخ،دونالد؛و كاالهان،ريتشارد؛ وهاردر،روبرت؛وجبسون ، هـاري؛ *
الكويت،مكتبـة  ).١ط.(إستراتيجيات التعليم الدليل حنو تدريس أفضـل ).م٢٠٠٣(،)عبداهللا

  .لفالحا
  



 ١٢٩  
 

 

الرياض،مكتبة ).١ط(،تنمية التفكري من خالل املنهج املدرسي).م٢٠٠٢(البكر،رشيد بن النورى،*
  .الرشد

  

  ،التعلم اجلماعي والفردي  والتعاون والتنافس والفردية).م١٩٩٨( جات،رفعت حممود،*
  .القاهرة، عامل الكتب).١ط( 

  

ــتعلم التعــاوين طــ). م٢٠٠٤(البهــدل، موســى بــن راشــد،* ــتعلم   ال رق ميســرة لل
  .الرياض،دار طؤيق للنشر والتوزيع).١ط(،التعاوين

  

  .الطائف،دار الطرفني). ١ط(،املناهج بني األصالة والتغريب).هـ١٤١٦(جان، حممد صاحل بن على،*
  

العني، اإلمارات ). ١ط(، تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات). م١٩٩٩(جروان، فتحي عبد الرمحن ،*
  . دار الكتاب اجلامعيالعربية املتحدة،

  

، )ترمجة مدارس الظهران(جونسون، ديفيد ؛وجونسون، روجر ؛و هولبك،إديث جونسون * 
  .الدمام، مؤسسة التركي للنشر والتوزيع ). ٢ط(،التعلم التعاوين).م ٢٠٠٤(

 

تدريب املعلمني على تعليم مهارات التفكري الناقد .)م٢٠٠٢(احلارثي، إبراهيم بن أمحد مسلم،*
  .الرياض، مكتبة الشقري).١ط(،لوب التعلم التعاوينبأس

  

القاهرة، توزيع دار ) .١ط(،تعليم التفكري يف عصر املعلومات).م٢٠٠٣(حبيب، جمدى عبد الكرمي،*
  .الفكر العريب

  

عمان، دار ) .١ط(،دراسة جتريبية:تعليم التفكري االبتكاري والناقد).م٢٠٠٥(اخلضراء، فادية عادل،*
  .والنشر والتوزيعديبونو للطباعة 

  

القاهرة، عامل ). ١ط(، دراسات يف أساليب التعلم التعاوين). م٢٠٠٤(الديب،حممد مصطفى،* 
  .الكتب



 ١٣٠  
 

 

  

اجلديد يف التعلم ) .م٢٠٠٤(الريامي، سعود؛ وأبو حرب، حيي؛و املوسوي،على ؛وأبو اجلبني ،عطا ،*
  .بة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، مكت)١ط. (التعاوين ملراحل التعليم والتعليم العايل

  
  

،  ،إستراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم)أ().م٢٠٠٣(زيتون،حسن حسني،* 
  .  القاهرة،عامل الكتب). ١ط(

  

). ١ط(، رؤية  تطبيقية يف تنمية العقول  املفكرة: تعليم التفكري، )ب).(م٢٠٠٣( ــــ ،*
  .القاهرة،عامل الكتب

 

ــادر* ــة، تيســري   الزيود،ن ــامر؛ وكوافح ــام ع ــدي، صــاحل ذياب؛وعليان،هش ــي؛و هن فهم
  .،عمان األردن،دار الفكر للنشر والتوزيع)٣ط.(التعلم والتعليم الصفي).م١٩٩٣(مفلح،

  

عمان ).١ط(،التطبيقية تدريس مهارات التفكري مع مئات األمثلة). م٢٠٠٣(سعادة، جودت أمحد،*
  .األردن،دار الشروق للنشر والتوزيع

  

). ١ط(، أسسه ـ إستراتيجياته ـ تطبيقاته:التعلم التعاوين ).م٢٠٠٥(سليمان، سناء حممد، *
  .القاهرة،عامل الكتب

 

الرياض، مكتبة ).٢ط(،  تدريس الدراسات االجتماعية). م٢٠٠٢(السيد،جيهان كمال حممد ،*
  .الرشد

  

  

املنهج املدرسي ).م١٩٩٦(ن الشافعي، إبراهيم  حممد ؛والكثريي، راشد محد؛وعلى، سر اخلتم عثما* 
  . الرياض، مكتبة العبيكان) .١ط( .من  منظور جديد

 

  .القاهرة، دار الفكر العريب). ١ط( ،إستراتيجيات التدريس والتعلم). م١٩٩٩(عبد احلميد ،جابر،*
  
  
  
  
  
  
  

تربية التفكري مقدمة عربية يف ). م٢٠٠٥(عبد احلميد،شاكر؛ والسويدي،خليفة؛وأنور، أمحد *
  .ديب، دار القلم للنشر والتوزيع). ١ط(،  ات التفكريمهار

  

أساسـيات التـدريس  والتطـوير املهـين      ).م٢٠٠٠(عبد السالم،مصـطفى عبـد السـالم،   * 
  .القاهرة، دار الفكر العريب).١ط.(للمعلم

  
  
  



 ١٣١  
 

 

  

إسـتراتيجيات التـدريس يف القـرن احلـادي      ).م٢٠٠٥(عبيدات، ذوقان؛ أبو السميد ،سهيلة، *
  .عمان، ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع).١ط(،دليل املعلم واملشرف التربويوالعشرين 

  

الرياض، مكتبة ). ٣ط(،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية).م٢٠٠٣(العساف،صاحل بن محد،*
  .العبيكان

  

  .حائل، دار األندلس للنشر والتوزيع).١ط(القياس والتقومي،).م١٩٩٧(غامن،حممود حممد،*
  

الرياض،دار النشر الدويل للنشر ).١ط(، التقومي التربوي). م٢٠٠٠(، مندور عبدالسالم فتح اهللا*
  .والتوزيع

  

، كفايات تدريس املواد االجتماعية  بني النظرية والتطبيق).م٢٠٠٤(الفتالوي ،سهيلة حمسن كاظم،*
  . عمان، األردن،دار الشروق).١ط(

  

عمان،دار الفكر للطباعة والنشر ).١ط(،األساسية تعليم التفكري للمرحلة).م٢٠٠١(قطامي، نايفة * 
  .والتوزيع

  

عمان ، األردن، دار الشروق ).١ط.(سيكولوجية التدريس).م٢٠٠١(قطامي، يوسف؛ قطامي،نايفة * 
  .للنشر والتوزيع

 

عمان، األردن، دار الشروق للنشر ).٢ط.( مناذج التدريس الصفي).م١٩٩٨(_______*
  .والتوزيع

  

  بربارا؛ورانكن،.؛وبراندت،روناس؛وسوهيوز،كارولني؛وجونز،بوفالي،وبرسيسن؛زمارزانوا،روبرت*
أبعاد ).م٢٠٠٤(، )ترمجة نشوان، يعقوب حسني،خطاب حممد صاحل(سيتيوات ؛وسوهر ،شارلز

  . عمان،دار الفرقان). ٢ط(،  التفكري
  ج

  
  ججججججججج

،األردن، مركز الكتب اقدتعليم الطالب التفكري الن).م١٩٩٣( ،)ترمجة جرار،عزمي(مايرز،شيت،*
  .األردين

  
  



 ١٣٢  
 

 

حممد، توم الطالب، العجلة ،سيف حممد،منصور،صفوت عبد احلميد، الرقب ، عبد القادر * 
،ديب،وزارة دليل املعلم لكتاب تاريخ احلضارة اإلسالمية للصف الثاين اإلعدادي).م١٩٨٠(حممد،

  .التربية والتعليم
  

الرياض، مكتبة ). ١ط(، دريس العلوم تأصيل وحتديثت). م١٩٩٩(احمليسن، إبراهيم عبد اهللا ،*
  .العبيكان

  

  .، املدينة املنورة،مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيعاستراتيجيات التدريس).م١٩٩٤(املراغي،السيد،*
  

التقومي التربوي أسسه ). م٢٠٠١(يوسف، ماهر، إمساعيل صربي حممد ؛ الرافعي، حمب حممود كامل،*
  .ياض،مكتبة الرشدالر).٢ط(،وإجراءاته

  
  :الدوريات - ب
مستوى التفكري الناقد لدى طلبة التاريخ يف كلييت اآلداب والتربية ). م ٢٠٠١(إبراهيم، فاضل خليل*

  .٣٣٢-٢٧٤،ص)العدد الثامن والثالثون(،  جملة احتاد اجلامعات العربيةجبامعة املوصل، 
  

ميم تدريس مقترح يف تدريس الدراسات أثر استخدام منوذج تص). م٢٠٠٣(الربعي، إمام حممد على *
: الة التربويةاالجتماعية على تنمية التفكري الناقد لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي ، 

  .٢٢٢-١٦٥،ص )١٩(جامعة جنوب الوادي، كلية التربية بسوهاج، العدد
  

  ج

فكري الناقد لدى طالب مدى تنمية معلم املواد الشرعية ملهارات الت). م٢٠٠٤(البكر، رشيد النورى *
  .١٤٨-١١٧،ص) ٩١(رسالة اخلليج العريب، العدداملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية، 

  
  
  
  
  

فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف التحصيل ). م٢٠٠٣(جان، خدجية حممد سعيد عبداهللا *
دراسات يف املناهج ت الصف األول الثانوي،األكادميي وتنمية االجتاه حنو مادة العلوم لدى طالبا

  .٤٥-١٥،ص)٩٤(، العدد وطرق التدريس
  
  
  



 ١٣٣  
 

 

  

مستوى مسامهة معلمي التاريخ باملرحلة الثانوية يف تنمية مهارات ).م٢٠٠١(خريشة، على كايد سليم *
، ١٠جامعة قطر، السنة : جملة مركز البحوث التربويةالتفكري الناقد واإلبداعي لدى طلبتهم،

  .٤٥-١٣،ص)١٩(دالعد
  

فعالية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف اكتساب طالب ). ٢٠٠٠(خليل، أبو اد حممود *
جامعة عني :دراسات يف املناهج وطرق التدريسالصف األول الثانوي لبعض مهارات القراءة، 

  .   ٦٩- ٤١،ص )٦٥(مشس ،كلية التربية، العدد
  

استخدام  أسلوب العصف الذهين يف تدريس التاريخ وأثره يف ). م١٩٩٨(دمياطي،فوزية  إبراهيم * 
،جامعة مركز البحوث التربويةتنمية التفكري لدى طالبات املرحلة  املتوسطة باملدينة املنورة، 

  .٥١- امللك عبد العزيز ، الرياض، ص هـ
 
ة  تدريس أثر استخدام التدريس باموعات الصغرية يف التحصيل يف ماد).م١٩٩٢(________ *

 الة التربويةالعلوم االجتماعية  واالحتفاظ  مبعلوماا لدى طالبات كلية التربية باملدينة املنورة، 
  .١٢٤-٩٥، ص)٢٥(،الكويت، العدد 

  

مدى معرفة معلمي املواد االجتماعية يف املرحلة املتوسطة ). م٢٠٠١(السليمان،سليمان بن سعد *
التدريس،العدد  جملة دراسات يف املناهج وطرقتمامهم ا،ملهارات التفكري الناقد ومدى اه

  . ١٤٥-١١٥،ص )٦٤(
 

فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف تنمية املهارات ).م٢٠٠٣(السمريي، لطيفة صاحل *  
، ١٧،مالة التربويةاالجتماعية لدى طالبات كلية التربية يف جامعة امللك سعود يف مدينة الرياض،

  .٥٣-١٣،ص٦٨عددال
  
معرفة فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكري الناقد لدى ). م٢٠٠١(السيد،ماجدة مصطفي *

، دراسات املعلم مبيدان التربية الفنية وأثره على بعض نواتج العملية التعليمية لدى التالميذ/ الطالب 
  .٢٢١- ١٨٣، ص) ٧١(،العدديف املناهج وطرق التدريس

  



 ١٣٤  
 

 

: جامعة أم القرى.كتيب اختبار التفكري الناقد).م١٩٨٢(م، فاروق؛و سليمان، ممدوح حممد عبد السال*
  .٦٨- ٥، صمركز البحوث التربوية والنفسيةكلية التربية 

  

أثر استخدام إستراتيجية  التعلم التعاوين يف تدريس ).م٢٠٠١(حممد  فعمران، خالد عبد اللطي*
يف لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي وتنمية وعيهم الدراسات االجتماعية على التحصيل املعر

جامعة جنوب الوادي، كلية التربية : الة التربويةببعض املشكالت االقتصادية احمليطة م، 
  .٢٨٩ص ، )١٧(بسوهاج، العدد

  

يف تدريس  (Thelen)"ثيلني"أثر استخدام منوذج التحري اجلماعي ل). م٢٠٠٧(________ * 
اعية على التحصيل املعريف وتنمية بعض مهارات التفكري الناقد لدى تالميذ الصف الدراسات االجتم

ص ، )٢٣(جامعة جنوب الوادي، كلية التربية بسوهاج، العدد: الة التربويةاألول اإلعدادي، 
٢٤٧ - ١٩٥.  

  

فاعلية أسلوب التعلم التعاوين على التحصيل الدراسي يف مادة  ).م١٩٩٤(حممد،فتحية حسىن *
 ،دراسات تربويةدراسات االجتماعية  لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي دراسة جتريبية، ال

  .٢٠٦- ١٧٠، ص)٧٠(، اجلزء )١٠( عامل الكتب،  جملد:القاهرة
  

فعالية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف تدريس الدراسات ).٢٠٠٢(مسعود،رضا هندى مجعة*
ياتية والتحصيل واالجتاه حنو املادة لدى تالميذ الصف األول االجتماعية على تنمية املهارات احل

، )٨٠(، العددكلية التربيةجامعة عني مشس ، : دراسات يف املناهج وطرق التدريساإلعدادي،
  .٧٨-٤٥ص

  

جتربة يف تطبيق إستراتيجية التعلم التعاوين يف تدريس العلوم، ). م١٩٩٦(اهلامشي، على مرتضى حممود *
  .١٨-١١، ص)٤(، العدد ١، البحرين،، السنة ربويةاملعلومات الت

  

  

دراسة مقارنة بني أسلويب التعلم التعاوين ). م٢٠٠٠(اهلرش،عايد محدان؛ومقدادي،حممد فخري *
والتعلم الفردي  يف اكتساب  الطالب ملهارات برنامج حمرر النصوص وقدرم على االحتفاظ 

  .٩٥-٧٣،ص ص)٥٧(،العدد)١٥(،م الة التربوية.ا



 ١٣٥  
 

 

  

فاعلية برنامج مقترح يف الثقافة البيولوجية على ). م٢٠٠٣(الوسيمي، عماد الدين عبد ايد * 
التحصيل وتنمية مهارات التفكري الناقد واالجتاهات حنو مادة البيولوجيا لدى طالب الصف الثاين 

لية التربية ، جامعة عني مشس، ك: دراسات يف املناهج وطرق التدريس، " القسم األديب"الثانوي
  .٢٦١-٢٠٧، ص ص)٩١(العدد

  
  :الرسائل العلمية -ج
يف ) بنني(حتليل كتب التاريخ للمرحلة الثانوية  .)هـ١٤١٨(، سعد فهرن بن عبد الرمحن،األمسري*

جامعة . )منشورة غري(  رسالة ماجستري،اململكة العربية السعودية يف ضوء مهارات التفكري الناقد
  .ية التربية قسم املناهج وطرق التدريسالرياض،كل.امللك سعود 

  

أثر استخدام التعليم املربمج يف تدريس ).م١٩٩٧(األندنوسي، نعيمة جعفر زكريا عبد الوهاب،*
من مقرر األحياء على تنمية التفكري الناقد والتحصيل الدراسي لدى )التنفس يف اإلنسان (فصل

جامعة أم  ).غري منشورة(الة ماجستري رستلميذات الصف األول الثانوي مبدينة مكة املكرمة،
  .مكة املكرمة،كلية التربية قسم املناهج وطرق التدريس. القرى

  

فعالية استخدام  إستراتيجية  التعلم التعاوين  يف تنمية  بعض  ) .م٢٠٠٠(البوسعيدي ،سعيد سلطان ، *
. )غري منشورة(ري رسالة ماجست مهارات البحث التارخيي لدى  تالميذ الصف الثالث  اإلعدادي،

  .  سلطنة عمان، كلية التربية. جامعة السلطان قابوس
 

برنامج مقترح لتطوير تدريس القواعد النحوية ). م٢٠٠٢(البكر، فهد بن عبد الكرمي بن حممود،*
غري (رسالة  دكتوراه باستخدام التعلم التعاوين وأثره على حتصيل تالميذ الصف األول املتوسط،

  . الرياض. مام حممد بن سعود اإلسالميةجامعة اإل.)منشورة
  

تعليم التفكري اإلبداعي  والناقد من خالل مقرر البالغة ) .م ٢٠٠٠(حاجي،خدجية حممد عمر ،  *
. )غري منشورة ( رسالة ماجستريوالنقد لطالبات الصف الثالث الثانوي األديب باملدينة املنورة ،

كلية التربية، قسم املناهج وطرق التدريس والوسائل املدينة املنورة، . جامعة امللك عبد العزيز
  .التعليمية
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أثر طريقة العصف الذهين يف تنمية  التفكري الناقد  ).م٢٠٠١(احلريب، على بن سعد بن مطر،*
رسالة والتحصيل الدراسي لتالميذ الصف األول الثانوي يف مقرر األحياء مبدينة عرعر،

  .مكة املكرمة، كلية التربية . جامعة أم القرى.)غري منشورة(ماجستري
  

فعالية برنامج تدرييب لتنمية مهارات التفكري  ).م٢٠٠٤(، فريدة بنت عبد امللك حممد رادين،حسن*
 )منشورة غري(  رسالة ماجستري، الناقد لدى عينة من طالبات جامعة امللك سعود دراسة جتريبية

  .نفسالرياض،كلية التربية قسم علم ال.امللك سعود جامعة  .
  

الرضا الوظيفي والتفكري الناقد لدى األخصائيني  ).م١٩٩٧(، شايع بن عبدالعزيز بن حممد،احلسيين*
،رسالة االجتماعيني واألخصائيات االجتماعيات باملستشفيات احلكومية مبنطقة مكة املكرمة

  .مكة املكرمة،كلية التربية قسم علم النفس.أم القرى جامعة  . )منشورة غري(  ماجستري
  

أثر تدريس وحدة دراسية قائمة على املفاهيم التارخيية على حتصيل ). م٢٠٠١(حكيم، أريج يوسف ،* 
جامعة امللك عبد  ).غري منشورة(رسالة ماجستري  ،طالبات الصف األول املتوسط باملدينة املنورة

  .عليميةاملدينة املنورة، كلية التربية، قسم املناهج وطرق التدريس والوسائل الت. العزيز
  

أثر كل من درجة االستقالل املعريف والتحصيل واجلنس على ). م١٩٩٣(اخلطيب، مها أمحد حسني،*
اجلامعة ).غري منشورة( رسالة ماجستري سنة، ) ١٤- ١١(قدرة التفكري الناقد للفئة العمرية 

  .األردن، كلية الدراسات العليا. األردنية
  

استخدام التعلم التعاوين يف تدريس العلوم على تنمية  أثر). م٢٠٠٠(الرحيلي ،مرمي أمحد فائز،* 
جامعة ).غري منشورة ( ، رسالة ماجستريالقدرات العقلية العليا لدى طالبات الصف الثاين متوسط

  . امللك عبد العزيز فرع املدينة املنورة 
  

مهارات  التفكري  فاعلية استخدام إستراتيجية االستقصاء  يف تنمية). م٢٠٠٢(الردادي ،رانية ناصر ، *
رسالة ماجستري العلمي  والتحصيل واالحتفاظ  لدى طالبات قسم التاريخ بكلية املدينة املنورة ،

  .املدينة املنورة، قسم التربية وعلم النفس. كلية التربية للبنات . )غري منشورة(
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لعاب التعليمية فاعلية استخدام طريقيت حل املشكالت واأل).م٢٠٠٥(السحت، مصطفى زكريا أمحد،* 
يف تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى تالميذ الصف اخلامس من 

  .جامعة طنطا، كلية التربية، مصر).غري منشورة( رسالة ماجسترياملرحلة االبتدائية، 
  

االبتدائية مبدينيت معوقات تدريس املواد االجتماعية باملرحلة ).هـ ١٤١٣(السليمي، على حممد بريك ، *
مكة .جامعة أم القرى ).غري منشورة(رسالة ماجستري جدة ومكة التعليمية كما يراها املعلمون، 

  .املكرمة، قسم املناهج وطرق التدريس
  

ثر إستراتيجية التعلم التعاوين يف تدريس النصوص األدبية على أ. )م٢٠٠٠(،يسة على حممد  شطناوي،*
 غري(رسالة ماجستريلدى طالبات الصف العاشر األساسي يف لواء الرمثا، مهارات التفكري الناقد 

  .األردن، كلية التربية والفنون قسم املناهج والتدريس .جامعة الريموك. )منشورة 
  

أثر استخدام طريقة التعلم التعاوين يف حتصيل  ).م٢٠٠٠(، نورة بنت عبداهللا بن عبدالرمحن،عدوان*
جامعة  . )منشورة غري( دكتوراه رسالة ،  املرحلة االبتدائية يف القراءةطالبات الصفوف العليا من 

  .  الرياض،كلية العلوم االجتماعية قسم التربية يف كلية العلوم االجتماعية.اإلمام حممد بن سعود 
   

فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف تدريس  ).هـ١٤٢٣(، عبدالعزيز رشيد فهد ،العمرو*
، بية الفنية على تنمية مهارات اإلنتاج الفين لدى طالب املرحلة املتوسطة، دراسة شبه جتريبيةالتر

مكة املكرمة،كلية التربية قسم املناهج وطرق .أم القرى جامعة ).منشورة غري( ماجستري رسالة 
  .التدريس

  ج

إلتقاين يف تنمية التحصيل فاعلية إستراجتية التعلم التعاوين ا). م٢٠٠٠(، سلطانة بنت القاسم ،الفاحل*
،  الدراسي لوحدة اخللية والوراثة واالجتاه حنوها لدى طالبات الصف األول الثانوي مبدينة الرياض

الرياض،كلية التربية قسم التربية وعلم .وكالة الرئاسة لكليات البنات).منشورة غري( دكتوراهرسالة 
  .النفس 

  

يقة التعلم التعاوين يف تنمية التفكري اإلبداعي عند طلبـة  أثر طر). م١٩٩٥(القضاة، بسام حممد حامد،*
جامعـة   ).غـري منشـورة  (رسـالة ماجسـتري   ،الصف العاشر يف مبحث التـاريخ يف األردن 

  .األردن،كلية التربية قسم املناهج والتدريس.الريموك
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دى بعض خصائص الفاعلية  يف تدريس املواد االجتماعية  ل). م١٩٩٤(كعكي، فوزية  بشري ،*
جامعة أم القرى ،مكة  ).غري منشورة(رسالة دكتوراه املعلمات  باملرحلة  الثانوية باملنطقة الغربية، 

  . املكرمة كلية التربية
  

أثر استخدام الـتعلم التعـاوين يف تـدريس     ).هـ١٤٢٢(، عبد امللك بن مسفر بن حسن ،املالكي*
، واجتاهام حنوها مبدينة جـدة  تياضياالرياضيات على حتصيل طالب الصف الثاين املتوسط يف الر

مكة املكرمة،كلية التربية قسم املناهج وطـرق  .أم القرى جامعة ).منشورة غري( ماجستري رسالة 
  .التدريس

  

مستوى التفكري الناقد لدى طلبة قسم التاريخ يف جامعة مؤتـة  ).م٢٠٠٣( املطارنة، بسمة سليمان ،* 
عمان،قسم . جامعة مؤته ).غري منشورة(رسالة ماجستريسني، وعالقته بدرجة ممارسته من قبل املدر

  .املناهج والتدريس
  

أثر التعلم التعاوين يف التحصيل الدراسي واالجتاه حنـو  .)م٢٠٠١(، نورة بنت إبراهيم بن حممد،الناصر*
 ).منشورة غري(  رسالة ماجستري، مادة الفيزياء لدى طالبات الصف الثاين الثانوي، دراسة جتريبية

  .   الرياض،كلية التربية قسم املناهج وطرق التدريس العلوم.امللك سعودجامعة 
  
  : املراجع األجنبية:ثانياً 
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  ججج
  ج

  ةاملراجع اإللكتروني: ثالثاً
  :العربية ةاملراجع اإللكتروني

  

من  ١٨/٥/٢٠٠٤التعلم التعاوين، التعليم تلقني أم مشاركة ندوة وزارة التربية ، استرجعت بتاريخ *
  ٩٨k  www.moe.edu.kw/parnamig/lecafifa.htm:موقع

  

  

جونسون،دافيد و؛جونسون ،روجر ت؛ هولوبيك، إيديث جونسون،العناصر الرئيسة للتعليم التعاوين * 
  من موقع١١/١٠/٢٠٠٥املنهجي استرجع بتاريخ

www. Arabcivitas.net Arabic class.10htm.22ik.htm.  
  

  

  من موقع ١٣/٧/٢٠٠٥التعليم اجلماعي  استرجع بتاريخ .رياض  الزعيب،*

http://www.moe.gov.jo/school/hamza/talimpahg.htm  
  
  

ل املباشـر  ،أثر استخدام إستراتيجية التفكري املزدوج يف التحصي)م٢٠٠٧(الزعيب،إبراهيم أمحد سالمة *
واملؤجل يف تدريس وحدة الفقه لدى طالب الصف العاشر األساسي،جملة جامعة أم القرى للعلـوم  

ــانية،م   ــة واإلنس ــة واالجتماعي ــدد)١٩(التربوي ــترجع . ٩٦-٦٩ص  ،ص)١(،الع اس
   agazin.pdfhttp://www.uqu.edu.sa/m   موقعمن ٣/١/٢٠٠٧بتاريخ

  
  

  

  :هـ من موقع٢٥/٠٢/١٤٢٨استرجعت بتاريخ  ه،عوضالزهراين،* 

http://www.alyaum.com/issue/search.php  
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استرجعت . حتليل حمتوى كتب الدراسات االجتماعية).٢٠٠٣(السمريي، لطيفة بنت صاحل،* 
  :من موقع٢٩/٥/٢٠٠٣بتاريخ

en d-www.lahaonline.com/template/ Front  
  

 ١٠/١/٢٠٠٧مهارات التفكري اخلطوات العملية استرجعت بتاريخ) :٢٠٠٦.(السويدي، خليفة على* 
  :من موقع

http://www.dubailand.gov.ae/MindPleasure/DownloadFiles  
/ThinkingSkills.ppt  

  
  ٢٧/١٠/٢٠٠٦، استرجعت بتاريخ  الرباء بن مالك التأسيسية مدرسة*

    contact.htm www.mlak2000.Sch.ae  

:هـ من موقع٢٢/١٢/١٤٢٨استرجعت بتاريخ) هـ ١٤٢٠ ) مشروع تطوير استراتيجيات التدريس*     

. http://www.makkaheshraf.gov.sa/st/st1.htm 
 

  

  :      ةاإللكترونياملراجع األجنبية 
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  .ثــــحقات البحـــمل
  
  .دليل املعلمة ) ١(امللحق*
  .التفكري الناقد اختبار التفكري الناقد ومفتاح التصحيح اختبار) ٢(امللحق* 
  .االختبار التحصيلي وورقة اإلجابة) ٣(امللحق*
  .خطاب اإلشراف التربوي) ٤(امللحق* 
  .أمساء السادة احملكمني لالختبار التحصيلى وإعداد الدروس) ٥(امللحق * 
  صدق االتساق الداخلي لالختبار) ٦(امللحق*
  .معامالت التمييز لالختبار) ٧(امللحق*
  .ت السهولة لالختبارمعامال) ٨(امللحق*
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  )١(امللحق 

  دليل املعلمة 
  
  ةــاململكة العربية السعودي 
  ايلـــوزارة التعليم  العـ 

  جامعـة طيبـــة
  كلية التربية والعلوم اإلنسانيـة
  قسم املناهج وطرق التدريـس

  
  

  دليل املعلمة لتدريس
  فاعلية إستراتيجية تبادل األدوار

والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ  لدى طالبات الصف الثاين الثانوي يف تنمية التفكري الناقد 
  باملدينة املنورة

  
  
  إعداد

  أميمة حمفوظ حممد أمني
  
  إشراف

  يــفوزيـة إبراهيـم دمياطـ .د.أ
  أستاذ املناهج وطرق تدريس املواد االجتماعية

  جامعة طيبــة-كلية التربية والعلوم اإلنسانية
  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩
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  م اهللا الرمحن الرحيمبس

  
  ........  أخيت معلمة التاريخ  

  
  .ورمحة اهللا وبركاته نالسالم عليك  

  
  املقدمة

تلقني الطالبات حقائق تارخيية وحفظها وتذكرها لذاا  ن تدريس التاريخ ال يعينإ
واالستفادة من جتارب املاضي لفهم  ،وإدراك معناها،فهم هذه احلقائق  ،وإمنا يعين

  .الذي حنن فيهاحلاضر 
ستراتيجيات اليت تساعد إلاالهتمام بتطوير التدريس  وتطبيق ا أومن هذا املنطلق بد

 .على املناقشة واحلوار وتنمية التفكري اهلادف لدى الطالبات 
  
  

  :اهلدف من الدليل
لقد أعدت الباحثة هذا الدليل دف مساعدتك يف تطبيق  إستراتيجية : أخيت املعلمة  

  بتدريسها وار  يف تنمية التفكري الناقد  وفقا حملتوى املادة اليت تقومنيتبادل األد
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  :حمتويات الدليل
  :اجلزء األول

  
  :التعليمات واإلرشادات

  :Kaganتقسيم جمموعة 
تطلب املعلمة من الطالبات أن ينقسمن إىل جمموعتني من خالل توزيعها لنوعني من البطاقات  - ١

 .صل إىل زوجني امللونة وبذلك ينقسم الف
 .تطلب املعلمة من كل زوجني االنضمام وتكوين جمموعة ثنائية،مث جمموعة رباعية - ٢
    Nakagawa).(. 
موعات وكل جمموعة تتكون من ا تكوين  بعدتعرض املعلمة املوضوع على طالبات الصف  - ٣
  .طالبات) ٤(
 .تترك املعلمة للطالبات حرية االنقسام وفق اموعات - ٤
 .مة ألي جمموعة  باختيار عالمة متيزها عن اموعة األخرى وفق رغبتهنتسمح املعل - ٥
ن تناقشان اموعة للحل على األسئلة، اكاتبة،باحثة،وطالبت( يتآلتقسم اموعة الرباعية كا - ٦
 .)حدمها الرئيسة املتحدثة واألخرى املتابعة واملراقبةأ
 .كل جمموعة رباعية حتدد رئيسة للمجموعة - ٧
 .باعية تنقسم إىل جمموعة  زوجية مكونة من طالبتنيكل جمموعة ر - ٨
 .كل جمموعة زوجية حتدد رئيسة هلا - ٩
 .يتم تبادل األدوار يف اموعات الرباعية والزوجية بني أعضاء اموعات -١٠
نشاط خارج الصف عليها أن حتدد مع اموعات  اءجرإعند طلب املعلمة من اموعة  -١١

 .وبقية األدوار ينفذها الطالبات بينهنيف اموعة ) الطالبة الرئيسة(
عدم ارتفاع ( على املعلمة أن حتدد للمجموعات  التعليمات اليت تريد أن تنفذ يف احلصة مثالً

  )( Fortenberry, 1998 ).األصوات، وعدم احلركة الكثرية داخل اموعة الواحدة
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 ):Kagan (تنفيذ إستراتيجية  تبادل األدوار 
 ،السؤال عنيف اموعة الواحدة بدقيقة  واحدة فقط لإلجابة ) املسئولة( مة للطالبةتسمح املعل- ١

  . مث تنتقل األدوار بعد ذلك لكل طالبة يف اموعة ذاا باالستماعبقية اموعة  على أن تقوم
  :تقابل املعلمة أعضاء اموعات  مع بعضهم البعض مثالً- ٢

لمجموعة الثانية  فتقابل املعلمة لوكذلك احلال بالنسبة  ،البات اموعة األوىل تتكون من أربع ط
مث تبدل ) ٢-١(مثالًبطالبتني من اموعة الثانية   يف اموعة األوىل) ١-٢(الطالبتني مثال رقم 

وهكذا األمر ). ٤-٣( بنظرين يف اموعة الثانية) ٤- ٣( األدوار بني طالبتني اموعة األوىل
  .ع اموعاتبالنسبة جلمي

 kagan ).السؤال املطروح عليها يف دقيقتني عنوتسمح املعلمة  للمجموعة الثنائية باإلجابة  -٣
,2002)  

  .من الطالبات لكتابة التقرير وتلخيص الدرس بصفة عامة اًختتار املعلمة عدد- ٤
سماح لوذلك ل) تفقنياملؤيدين،املعارضني، امل(  تقوم املعلمة بتحديد الزوايا  التعليمية يف الفصل- ٥

  .للطالبات بإبداء وجهة نظرهم 
حددت الباحثة طريقة تقسيم الطالبات وفق  ،ونظرا الختالف طرق حتديد الزوايا عند كاجان فقد 

  )..(Nakagawa .بطاقات ملونة تعرب عن كل زاويا معينة بدل من تواجد الطالبات يف تلك الزوايا
 

  : التوضيح بالرسم
   
  التوضيح بصورة اخلطوة  بصورة التوضيح  اخلطوة

١-    
timed_pair_share  

  

٣-    
Numbered-Heads-Togther  

٢-  
  

RaIIy Robin  
  

٤- 
  
Mix-n-Match          

(kagan ,2002)   
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  :اجلزء الثاين

  
  :األهداف العامة  إلعادة صياغة الفصل-١
  :أن تكون الطالبة قادرة على أن 
    لييب يف البالد اإلسالميةتصف أوضاع االستعمار الص - ١
  لالسشراق  اًواضحاً حتدد مفهوم- ٢
  تعدد ميادين التنصري- ٣
  تعلل أسباب العدوان الصهيوين واغتصاب فلسطني- ٤
  .تستخلص أهداف الغزو الشيوعي للبالد اإلسالمية- ٥

  

  : األهداف التعليمية-٢
  :نها بصفة عامةوم ةوقد مت حتديد األهداف اإلجرائية السلوكية يف كل درس على حد

  :أن تكون الطالبة قادرة على أن
 .االستشراق_ االنتداب_لالستعمار  واضحاً حتدد مفهوماً- ١
 .تستنتج الفرق بني الصهيونية والشيوعية  - ٢
 .تستخلص أهداف احلروب على الوطن العريب- ٣
 .تصف األوضاع  السياسية للوطن العريب يف عهد الدولة العثمانية- ٤
 .التنافس االستعماري  على الوطن العريبتعلل أسباب - ٥
 .تعلل رفض العرب  لتقسيم فلسطني- ٦
 .تستنتج دور املدرسة يف التنصري  - ٧
 .تقارن بني بعض احلروب من حيث األسباب والنتائج- ٨
 .تستخلص موقف الدولة العثمانية واحلكومة الربيطانية من احلركة الصهيونية- ٩
 احلديث على أشكال االستعمار يف الوطن العريبتعطي أمثلة واقعية يف العصر -١٠
 ).سان رميو_ وعد بلفور(  تعطي رأيها يف  بعض االتفاقيات-١١
 .تستنتج رفض السلطان عبد احلميد الثاين بيع أراضي فلسطني-١٢
 .تقارن بني االستعمار والبترول والتنصري والبترول من حيث  األمهية -١٣

  ج
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العدوان اخلارجي على العامل اإلسالمي يف : فصل الثاين الإعادة صياغة موضوعات   -٣
وفق إستراتيجية تبادل األدوار يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل واالحتفاظ  .العصر احلديث

  .مبادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين الثانوي باملدينة املنورة

  
  جج

  

  
  

  الصفحات  تقسيم الدروس
االستعمار الصلييب يف الـبالد  طالئع العدوان اخلارجي، -١

اإلسالمية، تعريف االستعمار، هدف االستعمار، أشـكال  
  .االستعمار

 ٥٦ص-٥٣ص

الدولة العثمانية،االسـتعمار   بأساليب االستعمار لضر-٢
الغريب للبالد العربية واإلسالمية، الدول الغربية املسـتعمرة،  

  .سياآالدول اإلسالمية املستعمرة يف 

 ٥٩ص-٥٧ص

ف االستعمار الصلييب مـن حركـات املقاومـة    موق-٣
ثار االستعمار الغريب يف الـبالد اإلسـالمية،   آاإلسالمية، 

  أساليب االستعمار اجلديد حنو البالد العربية  واإلسالمية

 ٦٠ص-٥٩ص

ــرا-٤ ــرا-١،قاالستش ــف االستش ــأة -٢،قتعري نش
  أهداف املستشرقني يف البالد اإلسالمية،-٣االستشراق

أسـاليب   -٥رقني لتحقيـق أهـدافهم،  سبل املستش - ٤
أسـاليب حتقيـق    -،٦املستشرقني يف حماربـة االسـالم  

  .املستشرقني ألهدافهم

 ٦٢ص-٦١ص

التنصري، تعريف التنصري، نشأة التنصري ، ميادين التنصري -٥
ميـدان  -٣ميدان الطـب،  -٢ميدان السياسة،-١الرئيسة 
  .امليدان االجتماعي -٤التعليم،

 ٦٥ص-٦٣ص

الصهيوين  واغتصـاب فلسـطني، تعريـف     العدوان -٦
الصهيونية، عوامل ظهور الصهيونية، مراحل مشكلة القضية 

  .)يف العهد العثماين(الفلسطينية 

 ٦٧ص-٦٦ص



 ١٥٠  
 

 

  الصفحات  تقسيم الدروس
وعد بلفور، عهد االنتداب الربيطاين وسياسـة ويـد   -٧

فلسطني ، املقاومة الفلسطينية والعربية لالنتداب الربيطـاين  
  .واإلطماع الصهيونية

 ٦٩ص-٦٧ص

اإلضراب العام، مشـروع تقسـيم فلسـطني سـنة     -٨
  .واية االنتداب. م١٩٤٧/هـ١٣٦٦

 ٧٢ص-٧٠ص

  القضية الفلسطينية بعد قرار التقسيم،  ااة األوىل،-٩
  .ااة الثانية  

 ٧٣-ص٧٢ص

ااة الثالثة  ،منظمة  التحرير الفلسطينية ،ااـة   -١٠
  .الرابعة

 ٧٥ص-٧٣ص 
  

  اضة احلجارة، اتفاقية أوسلو، عودة االنتفاضات،انتف-١١
  .م، السالم واالحتالل٢٠٠٠/هـ١٤٢١انتفاضة األقصى 

  ٧٧ص-٧٦ص
  

تعريـف   -الغزو الشـيوعي للـبالد اإلسـالمية ، أ   -١٢
  .روسيا -١الشيوعية،

  ٧٨ص
  

  
  
  
  
  

العدوان اخلارجي على العامل اإلسالمي يف  التوزيع الزمين حلصص موضوعات الفصل- ٤
  .ر احلديثالعص

  
  

  الزمن   عدد احلصص  املوضوع
االستعمار الصـلييب يف  

  البالد اإلسالمية
من يوم السـبت، األحـد،   ( األسبوع األول  حصص ٣

  هـ٢٠/٢/١٤٢٨من)  ثننيإلا
  هـ٢٢/٢/١٤٢٨ىلإ

 هـ٢٧/٢/١٤٢٨)يوم السبت( األسبوع الثاين  حصة واحدة  االستشراق
 هـ٢٨/٢/١٤٢٨)ألحديوم ا(األسبوع الثاين   حصة واحدة  التنصري
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  الزمن   عدد احلصص  املوضوع
ــهيوين   ــدوان الص الع

  واغتصاب فلسطني
  )ثننيإليوم ا(من  األسبوع الثاين   حصص ٦

  هـ إىل١٤٢٨/ ٢٩/٢
) يــوم األحــد (األســبوع الرابــع  

  هـ١٣/٢/١٤٢٨
الغزو الشيوعي للـبالد  

  اإلسالمية
  ) ثننيإليوم ا(األسبوع الرابع   حصة واحدة

  هـ١٤٢٨/ ١٤/٣
  

  ز على الطرق اليت تناسب إستراتيجية تبادل األدواريتم التركي:طرق التدريس-٥
  :ومنها مثالً يف تنمية التفكري الناقد 
هو نشاط يدرس التالميذ كيف يأخذ كل منهم دوره حني يعمل يف مجاعة : طريقة الطائر الدوار*

ن رية ويطلب محيث يقدم املدرس فكرة أو يطرح سؤاال له إجابات ممكنة كث: والعملية بسيطة متاما
الدور على من  ىوجي ، استجابته أو إجابتهميقدبتويبدأ احد التالميذ  ،إسهامام التالميذ أن يقدموا

  ،يليه يعمل نفس الشيء ويستمر تبادل األدوار حىت يتاح لكل شخص يف اجلماعة الفرصة ليتحدث
م، ص ١٩٩٩يد ، عبد احلم( . واهلدف منه تعليم الطالب قيم االقتسام وكيف يسيطرون على سلوكيام 

١٠٧(.  

  :تعليم  وتنمية مهارات التفكري الناقد تمن استراتيجيا: طريقة التعلم بالتشاور*
Conference styIe Learning     حيث يرى كل من والد واندرود  

)undewood & waId)  (أن مهام املعلم يف تنمية التفكري ختتلف  عن دوره يف التدريس ) م١٩٩٥
يف طريقة التعلم بالتشاور يقسم الفصل إىل جمموعات صغرية من التالميذ يتبادلون و. بطريقة احملاضرة

ودور املعلم هنا اإلرشاد والتوجيه واملسـاعدة يف بنـاء األفكـار     ،األسئلة ويتناقشون فيما بينهم
  .)٣٨٣م، ص ٢٠٠٥إبراهيم،.( جيابيةإلا

  :الوسائل التعليمية -٦
  .power pointو عرض  املدرسي توضيحية ملعلومات الكتابمشلت صوراً  
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  : األنشطة التعليمية-٧
وضـوعات الفصـل املختـار لتـدريس     لكل درس من م وهي عبارة عن أنشطة إضافية مناسبة 

باإلضافة إىل أن الباحثة قامت بطباعة  إستراتيجية تبادل األدوار وتنمية التفكري الناقد لدى الطالبات
  .  يتمكن من  املناقشة فيما بينهن وتوضيح آرائهن حوهلااألنشطة وتوزيعها على اموعات حىت

  
  

  : أساليب التقومي-٨
  التقومي اخلتامي وذلك من خالل أنشطة جتيب عليها الطالبات بطريقة مجاعية يف اية كل حصة 

  .من خالل الواجبات املرتليةة دراسية وأخرى بطريقة فردي
  .خطط الدروس التفصيلية- ٩

لطريقة العرضية اليت تقضي حتديد األهداف السلوكية ومقابلة كل هدف حملتـواه  مت ختطيط الدروس با
  .مث يليه التقومي النهائي والواجب املرتيل،املتعلق به وإجراءاته التدريسية اليت تناسبه من أنشطة ووسائل 

  :وفيما يلي عرض لبعض خطط الدروس 
  :الدرس الثاين

 زمن   الصف  املهارة    عنوان الدرس  املادة
  التدريس

أساليب االستعمار لضرب   تاريخ
  الدولة العثمانية

  د٤٥  ث/٢  التفسري 

  

  :متطلبات التعلم السابقة
  .مراجعة ملا سبق دراسته 

  :األهداف السلوكية
  :يتوقع أن تكون الطالبة عند انتهاء احلصة قادرة على أن

 .حتدد بعض أساليب االستعمار على الدولة العثمانية .١
 .ية سايكس بيكو و وعد بلفور تقارن بني اتفاق .٢
 .هـ١٣حتلل أسباب ضعف الدولة  العثمانية يف القرن  .٣
 .رض السعودية واليمن لالستعمار الغريبأعدم خضوع  رترب .٤
 .جنليز للمسلمني يف اهلندإلفسري سبب حماربة ا .٥
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  :املواد والوسائل التعليمية 

. يطة متثل اتفاقية سايكس بيكو،خر) االستعمار األوريب للوطن العريب(خريطة العصر احلديث 
، ٥ط التاريخ األوريب احلديث واملعاصر،عبد الرحيم عبد الرمحن ،كتاب عبد الرحيم،

  .)٤٢صم، ١٩٩٥/هـ١٤١٦
  

  :املقدمة
  :من أساليب االستعمار لضرب الدولة العثمانية 
  .االستعمار الغريب للبالد العربية واإلسالمية*
  .الدول العربية املستعمرة-أ

  .سياآدول اإلسالمية املستعمرة يف ال–ب 
  

وكل جمموعة تتكون ،طالبات الصف بان ينقسمن جمموعات  من ن تطلبأعلى املعلمة  :مالحظة
  . Kaganتقسيم جمموعة كما هو وارد يف تعليمات  .طالبات) ٤(من 

  
األهداف 
  السلوكية

أنشطة التعليم   احملتوى
  والتعلم

  التقومي

حتدد بعض  - ١
أساليب 
ار على االستعم

 .الدولة العثمانية
  

  :من أساليب االستعمار
زرع األفكار القومية بني *

  .رعاياها
تشجيع احلركات *

  .االنفصالية
مساندة احلركات اهلدامة *

لإلسالم مثل القوميات 
) القومية، العربية(العرقية 

والقومية الطورانية التركية 

باستخدام طريقة 
التعلم بالتشاور 

ح املعلمة األسئلة تطر
مجيع على  التالية 

  :اموعات
ما املقصود - ١

باحلركات 
  .االنفصالية؟

ما هدف مجاعة - ٢

حددي بعض أساليب - ١
االستعمار على الدولة 

  .العثمانية؟
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والعلمانية اليت . وغريها
تدعو لفصل الدين عن 

ة وحركة حترر املرأة احليا
  .وغريها

تغلغل يهود سالونيك *
يف مجعية االحتاد والترقي 

اليت أطاحت  حبكم 
السلطان عبد احلميد الثاين 

الذي كان يدعو لوحدة 
املسلمني يف العامل 

وكانت هذه اجلمعية ،
العلمانية هي سبب 
سقوط اخلالفة سنة 

  .م١٩٢٤/هـ١٣٤٣

  .االحتاد والترقي؟
ما موقف - ٣

السلطان عبد 
احلميد الثاين من 
 .اجلمعية العلمانية ؟

مىت ألغيت  - ٤
اخلالفة  اإلسالمية  

 ؟.يف تركيا
ما اهلدف من  - ٥ 

تقسيم أمالك الدولة 
 عثمانية ؟ال
مىت اقتطع - ٦

االستعمار فلسطني 
  ليهبها هدية لليهود؟

  
  

تقارن بني  - ٢
اتفاقية سايكس 

بيكو و وعد 
  بلفور

: اتفاقية سايكس بيكو 
هي معاهدة عقدت خالل 
احلرب العاملية األوىل سنة 

. م١٩١٦/هـ١٣٣٥
ث وذلك نتيجة حملادثا

سرية بني ممثل بريطانيا 
مارك سايكس  وممثل 
فرنسا السيد جورج 

  .بيكو
وعدت : وعد بلفور

تطرح املعلمة األسئلة 
مجيع على  التالية 

  ١: اموعات
ما املقصود  -

مبعاهدة سايكس 
 ؟)أصل االسم(بيكو 
ما اآلثار املترتبة - ٢
لى اتفاقية سايكس ع

  بيكو؟
ما رأي اموعة - ٣

قارين بني اتفاقية - ٢
سايكس بيكو و وعد 

  بلفور؟
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عطاءهم ابريطانيا اليهود ب
فلسطني هدية عام 

  .م ١٩١٧/هـ١٣٣

يف موقف السلطان 
  عبد احلميد ؟

ما اآلثار  املترتبة  - ٤
على إلغاء اخلالفة 
  اإلسالمية يف تركيا؟

مىت مت االتفاق - ٥
  على وعد بلفور؟

ما الدوافع وراء - ٦
قتطاع اوعد بلفور ب
  فلسطني؟

حتلل أسباب  - ٣
ضعف الدولة  

العثمانية يف القرن 
  هـ١٣

من أهم األسباب وراء 
ضعفها هو تقسيم 

أمالكها وحتالف أعداءها 
ضدها وسلب قواها 

االقتصادية والسياسية 
  واملادية

تطرح املعلمة األسئلة 
التالية على مجيع 
اموعات بعد 
عرض  خريطة 

  :توضيحية
ما حدود الدولة - ١

  .العثمانية؟
هناك عالقة  هل- ٢

بني اتساع الدولة 
العثمانية واتساع 

  االستعمار؟

حللي أسباب ضعف - ٣
الدولة  العثمانية يف القرن 

  هـ؟١٣

تربر عدم  - ٤
رض أخضوع 

السعودية واليمن 
لالستعمار 

 .الغريب

لقد قسمت الدول 
املستعمرة األراضي العربية 

واإلسالمية اليت كانت 
حتت سيطرة الدولة 

  .العثمانية

تطرح املعلمة األسئلة 
التالية على مجيع 

  :اموعات
ما سبب  - ١

احلقيقي لعدم تعرض 

برري عدم خضوع - ٤
رض السعودية واليمن أ

  لالستعمار الغريب؟
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لكن احلجاز واليمن مل و   
يتم تقسيمهم نتيجة 

لتمركز قوات الدولة 
  .العثمانية يف هذه املناطق

اليمن والسعودية 
  لالستعمار؟

ما العالقة بني  - ٢
االستعمار  والبترول  

ب عدم بوهل هو س
استعمار هذه 

  لدول؟ا
أن  نهل تعتقدي- ٣

جتاهل االستعمار 
للحجاز واليمن  هو 

محاية من اهللا هلذه 
  البالد؟

تفسر سبب  - ٥
جنليز إلحماربة ا

للمسلمني يف 
  اهلند

لقد نشطت شركة اهلند 
الشرقية الربيطانية اليت 

تأسست يف سنة 
ت حيث عمل/ هـ١٠٠٩

جنليز  إلعلى تثبيت  أقدام ا
املستعمرين  يف اهلند ومت  

االتفاق بينهم وبني 
اهلندوس  الوثنيني ضد 

وقد حرص . املغول 
ن يف ون املوجودواملسلم

اهلند على مقاومة التدخل  
ومن . الربيطاين يف اهلند 

جنليز على إلهنا  ركز ا
  .حماربة املسلمني

باستخدام طريقة 
  :التعلم بالتشاور

 تطرح املعلمة على 
  :اموعات  مجيع

  :األسئلة التالية
مىت بدا عصر  - ١

 الكشوف
  .اجلغرافية؟

ما الدوافع - ٢
األساسي وراء 

الكشوف اجلغرافية 
   )٤٢عبد الرحيم ،ص(
مىت تأسست - ٣

شركة اهلند الشرقية 

فسري سبب حماربة - ٥
جنليز للمسلمني يف إلا

  اهلند؟
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  :التقومي النهائي

  .فسري ملاذا يركز االستعمار على زرع أفكاره بني رعايا الدول املستعمرة؟- ١
  .باإلطاحة بالسلطان عبد احلميد الثاين؟فسري اهتمام مجعية االحتاد والترقي - ٢
  .فسري إنشاء جيش من احملاريب لشركة الربيطانية يف اهلند؟ - ٣
  

  :الواجب املرتيل
  ؟هناك عالقة بني اتساع الدولة العثمانية واتساع االستعمار:فسري العبارة التالية 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  الربيطانية؟
ما الدور الذي - ٤

تزعمته هذه 
  الشركة؟

ما النتائج اليت - ٥
لى ترتبت ع

كشوف اجلغرافية؟ ال
  .)٤٢عبد الرحيم ص( 
تفسر اموعة - ٦

العالقة بني االقتصاد 
  واالستعمار؟
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  :الدرس الرابع

  
  
  
  
  

  :األهداف السلوكية
  :يتوقع أن تكون الطالبة عند االنتهاء من احلصة قادرة على أن

 .قحتدد بداية نشأة االستشرا .١
 .تقارن بني الدوافع البشرية والدوافع االقتصادية يف توسيع االستشراق .٢
 .ميةتفسر أهداف املستشرقني يف البالد اإلسال .٣
 .حتلل األسباب الكامنة  وراء اختيار املستشرقني للمؤسسات الدينية لتحقيق أهدافهم .٤
 .تلخص بعض األساليب  اليت اتبعها املستشرقني يف حماربة اإلسالم .٥
 .تستنبط أسباب حتقيق املستشرقني ألهدافهم  .٦
 .تستنبط  تعريف االستشراق .٧

  
  :املواد والوسائل التعليمية

  . الميخريطة للعامل اإلس
  :املقدمة

  تعريف االستشراق؟ ومىت بدا االستشراق؟
  . ؟ما أهم أهداف املستشرقني يف البالد اإلسالمية

  .؟ما أهم سبل املستشرقني لتحقيق أهدافهم
  .؟ما أهم أساليب املستشرقني يف حماربة اإلسالم
  . ؟وما األسباب اليت حققت للمستشرقني أهدافهم

  

ــوان   املادة عنـ
  الدرس

ــن   الصف  املهارة  زمـ
  لتدريسا

  د٤٥  د ث/٢ االستنباط االستشراق  تاريخ
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وكل جمموعة  ،جمموعات إىلن ينقسمن أطالبات الصف ب من ن تطلبأعلى املعلمة : مالحظة
كما هو وارد يف التعليمات يف Kaganتقسيم جمموعة املقصود إتباع  .طالبات) ٤(تتكون من 

  .الدليل

األهداف 
  السلوكية

  التقومي  أنشطة التعلم والتعليم  احملتوى 

حتدد بداية - ١ 
 .قنشأة االستشرا

 

يرتبط االستشـراق  
 من حيـث نشـأته  
التارخييــة بأعمــال 
الكنسية النصـرانية  
ــروب   ــان احل إب
الصليبية يف العصور 
الوسطى حيث  حث 
ــرين   ــا املفك الباب
النصارى على دراسة 

  .الثقافة اإلسالمية

 التعلم بالتشـاور باستخدام طريقة 
على مجيع اموعات  تطرح املعلمة

  :التعاونية األسئلة التالية
ما الفائدة من ترمجـة القـران   -١
  كرمي ال

  . ؟إىل الالتينية
  ما الفائدة من االهتمام بالشبكة -٢

  ) نترنتإلا(العاملية للمعلومات 
  .؟من قبل املستشرقني

 

حددي بداية - ١
نشأة االستشراق؟

 

تقارن بـني   -٢
الدوافع البشـرية  
ــدوافع  والـــ
ــادية يف  االقتصـ
 .توسيع االستشراق

ارتبطت الدوافع 
البشرية بالدوافع 
وسيع ت االقتصادية يف
أعمال حركة 
االستشراق يف 

العصراحلديث لتكون 
قوة للنشاط الصلييب 
التخرييب  يف البالد 

وكل   اإلسالمية
ذلك يزيد من قوة 

 الطـائر الـدوار   طريقةباستخدام 
 تطرح املعلمة السؤال التايل علـى 

  :اموعات مجيع
ما الدوافع االقتصادية والبشرية  -*
 تطمع فيها الدول املستعمرة يف اليت

  .؟البالد اإلسالمية
  

قـارين بـني   -٢
الدوافع البشـرية  
ــدوافع  والــ
ــادية يف  االقتص
ــيع  توســـ

 .االستشراق؟
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اخلطر اجلديد 
  ).االستشراق(

تفسر أهداف  -٣
املستشـــرقني يف 

 .البالد اإلسالمية
 

أن األهداف احلقيقية 
اليت يرمـي إليهـا   

ن هــي واملستشــرق
زعزعة املثل العليا يف 
الم نفوس أبناء اإلس

وذلك هلز ثقتـهم  (
  .)بدينهم

إثبات تفوق احلضارة 
الغربيــة وعظمتــها 

 أبناءوذلك جلذب (
  )إليهم اإلسالم

العمل على إظهـار  
مبظهر  اإلسالمتعاليم 

ــة ــك ( الرجعي وذل
 اإلســالملتشــكيل 

تطـور   أمـام عقبة 
  )ئهأبنا

العمل على هزميـة  
ــا  املســلمني روحي

وذلك من ( وفكريا
خـــالل إذابـــة 

المية الشخصية اإلس
و فصل الدين عـن  

  )الدنيا

  :طريقة التعلم بالتشاورباستخدام 
 اتموعمجيع اتطرح املعلمة على 

  :األسئلة التالية
ما اهلدف مـن زعزعـة املثـل    *

اإلســالمية وانكســار احلضــارة 
  .اإلسالمية أمام احلضارة الغربية؟

ملاذا يتهم الغرب اإلسالم بالرجعية *
 .والتأخر؟

مـام املسـتعمر   هلدف من اهتاما *
بالغزو الفكري بعد انتهاء االحتالل 

  .العسكري؟
إِنهْم إِن يظْهروا علَْيكُْم {قال تعاىل* 

يْرجموكُْم أَْو يعيدوكُْم في ملَّـتهِْم  
  ٢٠الكهف}ولَن تفْلحوا إِذاً أَبداً 

من خالل هذه اآلية فسري هـدف  
  االستشراق؟

فســــري -٣
ــداف  أهـــ
ــرقني يف  املستش
الــــــبالد 

 .اإلسالمية؟
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 األسبابحتلل -٤
الكامنـــة وراء 
اختيار املستشرقني 
للمؤسسات الدينية 

 .أهدافهملتحقيق 

ن ووليضمن املستشرق
اتبعوا  أهدافهمجناح  
: حـدمها  أ أسلوبني

االنتساب  ملؤسسات 
ليكونوا دور (الدينية 

لتخطيط الذي سيتبع 
  .) يف االستعمار

التعاون مع : وثانيهم 
ول املســتعمرة الــد

لتمدهم باملعلومات 
  اإلسالميةعن البالد 

 التعلم بالتشـاور باستخدام طريقة 
التالية علـى   األسئلةتطرح املعلمة 
  :مجيع اموعات

ما اهلدف مـن التركيـز علـى    *
املؤسسات الدينية يف مد املستشرقني 

  .باخلطط
 

ــي -٤ حللــ
الكامنة  األسباب
ــار  وراء اختيـ

ــرقني  املستشـ
ــات  للمؤسسـ

لدينية لتحقيـق  ا
  ؟أهدافهم

تلخص بعض  - ٥
األساليب  الـيت  
اتبعها املستشرقني 
 .يف حماربة اإلسالم

 

بعد زعزعة ثقة 
املسلمني وأبناءهم 
يف اإلسالم اهتموا 

ن  ببعض واملستشرق
األساليب مثل القول 
بأن القران الكرمي من 

والتشكيك  وضع 
يف السنة النبوية 

وحتريف النصوص 
ام اإلسالمية وا

اإلسالم بالتخلف 
واجلمود وتشويه 

مكانة عظماء 
املسلمني وعلمائهم 

  .وقادم

 طريقة الطـائر الـدوار  باستخدام 
علـى  ة التالي األسئلةتطرح املعلمة 

كل جمموعـة مـن اموعـات    
  :التعاونية

ـ  اآلما * علـى   تثار الـيت  ترتب
  .نواألساليب اليت اتبعها املستشرق

شرقني ما احلكمة من اهتمام املست*
  .يفها؟يباملصادر اإلسالمية وتز

ن علـى وركـز املستشـرق   ممل*
القوانني الوضعية وتطبيقهـا علـى   
املســلمني بــدال مــن الشــريعة 

  اإلسالمية؟
 

خلصي بعض  -٥
األساليب  الـيت  
اتبعهــــــا 

ــرق يف  نواملستش
 .؟حماربة اإلسالم
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 أسبابتستنبط -٦
حتقيق املستشرقني 

 .ألهدافهم

 املسـلمني  مل  أنمبا 
يكونوا علـى يـد   
واحـــدة جنـــح 

ن يف حتقيق واملستشرق
من خـالل  أهدافهم

وجــود بعــض  
املسلمني ضـعاف  

 واإلميـان الشخصية 
ونتيجــة للضــعف 
ــرة  السياســي وكث
اخلالفات واملنازعات 
بني الطوائف والفرق 

ــة  ــاعاواملختلف  تب
ــام  ــلمني للنظ املس
ــركهم  ــريب وت الغ

  .لدينهم

الطـائر الـدوار   باستخدام طريقة 
وتطلب  التالية األسئلةاملعلمة تطرح 

من اموعات اختيـار طـالبتني   
  :لإلجابة عليها

جعلت املسـلمني   اليت األسبابما *
  .يصدقون افتراءات املستشرقني؟

بعض الفرق والطوائـف   حددي*
ساعدت يف ضـعف الـوطن    اليت

  .العريب سياسيا
 

اســتنبطي -٦ 
حتقيـق   أسباب

ــرقني  املستشـ
  .؟ألهدافهم

تســــتنبط -٧ 
عريــــــف ت

 .االستشراق
 

ــف   ــن تعري ميك
هو : االستشراق بأنه

ــة ا كــادميني ألعناي
ــرقية  ــاألمم الش ب
وخباصة يف الـبالد  
العربية واإلسـالمية  
ــة  ــك بدراس وذل
ــا  ــا وتراثه تارخيه
  .الفكري احلضاري

  :طريقة التعلم بالتشاورباستخدام 
تطرح املعلمة األسئلة التالية على  

  :مجيع اموعات التعاونية
  اموعة تعريفا لالستشراق؟حتدد 

اســتنبطي  -٧
ــف  تعريـــ

 .االستشراق؟
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  :التقومي النهائي

  استنبطي اجلملة املناسبة للعبارات التالية؟
عتماده الوذلك ، مره على العامل اإلسالمي بعد رحيله عسكرياًآاملستعمر مل يتوقف عن ت -

  .()نتنترإلـــ على ا ()ـــ على قوة الصليب) √ (الغزو الفكري(على
ترك املسلمني ( من العوامل اليت ساعدت أعداء اإلسالم بإلصاق كل خطأ على الدين اإلسالمي -

 .()ـــ حماربة الفقر ()ــــ انشغال العرب واملسلمني بالقضايا االجتماعية√لدينهم 
  

  

  :الواجب املرتيل
  :استنبطي أهداف املستشرقني يف البالد اإلسالمية من العبارات التالية

  )×.(عن يف السنة النبوية الشريفةالط -
  )√(إثبات تفوق احلضارة الغربية وعظمتها -
  )√.( وفكرياً العمل على هزمية املسلمني روحياً -
واخلالفات واملنازعات بني الطوائف والفرق ،الضعف السياسي الذي أصاب املسلمني  -

  )× .(املختلفة اليت أفقدم الثقة بأنفسهم  وتراثهم
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  الدرس اخلامس          

  
  
  

  
  :السلوكية األهداف

  :أناحلصة قادرة على   انتهاءتكون الطالبة عند  أنيتوقع 
 . تفسر سبب اهتمام املستعمرين بالتنصري .١
 .ية تصف مهمة  التبشري يف البالد احملمد .٢
 .حتلل اهتمام املنصرين بأبعاد املسلمني عن دينهم .٣
 .اإلسالماهلدف من التنصري هو تشويه  أنعلى  أو السنةن آتستدل من القر .٤
 .تقارن بني سبل املستشرقني وميادين التنصري  .٥
 .أهدافهمميادين التنصري حققت هلم  أيتصدر حكما على  .٦
 .تستنتج العالقة بني االستعمار والتنصري .٧

  
  :واد والوسائل التعليميةامل 

  اإلسالميخريطة للعامل 
  :املقدمة

  .؟، ما ميادين التنصري؟ما املقصود بالتنصري
  .نوقدمها املتنصر اليتن املغريات و، هل اتبع املسلم؟هل هناك تفاضل بني هذه امليادين 

  
كون وكل جمموعة تت ،ن ينقسمن جمموعاتأطالبات الصف ب من ن تطلبأعلى املعلمة  :مالحظة

   Kaganتقسيم جمموعة كما هو وارد يف تعليمات  .طالبات) ٤(من 
  
  

  زمن احلصة   الصف   املهارة  عنوان الدرس  املادة
  د/٤٥  ث د/٢  االستنتاج   التنصري  تاريخ
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األهداف 
  السلوكية

التعلم  أنشطة  احملتوى
  والتعليم

  التقومي 

تفسر سبب  - ١
اهتمام املستعمرين 

  .بالتنصري

لقد ندبت الدول 
النصرانية نفسها للقيام  

 البالد احملمدية بإدخال
واعتربت ،يف النصرانية 

 صري هون هذا التنأ
هداية  هلم وتكرميا 

لذلك حرصت  على  
خترج املسلمني من  أن

ليصبحوا  اإلسالم
خملوقني ال صلة هلم 

وبعد ذلك ال  ،باهللا
تربطهم رابطة 

  .باألخالق
  :حيث قال

قال صموئيل  زومير (
رئيس مجعيات التنصري 

يف مؤمتر القدس 
للمنصرين املنعقد يف 

عام 
: " م١٩٣٥/هـ١٣٥٤

) التنصري(مهمة التبشري 
ندبتكم الدول  اليت

النصرانية للقيام ا يف 
البالد احملمدية ليست يف 

توزع املعلمة هذه 
الوثيقة على مجيع 

اموعات 
  :التعاونية

وبعد قراءة 
اموعات للوثيقة 

تطرح املعلمة 
التالية على  األسئلة

  :مجيع اموعات 
تستنتج اموعة * 

من النص السابق 
سبب خوف 
املنصرين من 

  .باإلسالمالتمسك 
تستنتج اموعة * 

اهلدف من  
  التنصري؟

تبدي   اموعة *
يف العبارة  رأيها
جنح : التالية
ن يف حتقيق واملنصر
  .؟أهدافهم

فسري سبب - ١
اهتمام املستعمرين 

  .بالتنصري؟
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إدخال املسلمني يف 
النصرانية ، فإن هذا  

هداية هلم وتكرميا بل  
مهمتكم أن خترجوا  نإ

 اإلسالماملسلم من 
ليصبح خملوقا ال صلة له 

صلة  باهللا  ومن مث ال
 اليت باألخالقتربطه 

يف  األممتعتمد عليها 
  ."حياا 

  

تصف مهمة  - ٢
التبشري يف البالد 

 .اإلسالمية
  

ميكن  وصف مهمة 
التبشري بأنه عملية يف 
ظاهرها تنشر الدين 

النصراين احملرف بينت 
الشعوب عموما 

. خصوصا واإلسالمية
ولذلك فهو لون من 

الغزو احلضاري  ألوان
الغريب للشعب 

ومن دوافعه  اإلسالمي
كسر شوكة املسلمني 

السيطرة عليهم  وأحكام
بعد فشل احلروب 

وقد نشأت ،الصليبية 
فكرة التنصري يف القرن 

تطرح املعلمة 
التالية على  األسئلة

  :مجيع اموعات
على الوثيقة  ًءبنا

  *السابقة 
 أوحددي وصف 

تعريف للتنصري من 
  .وجهة نظرك؟

تستنتج اموعة *
التنصري بعد  أمهية

 .احلروب الصليبية؟
ما موقف * 

اموعة من نشر 
الدين النصراين 

احملرف بعد 

صفي مهمة  - ٢
التبشري يف البالد 

 .؟ اإلسالمية
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الكشوف  أثناءهـ ٩
 إىل اامتد الربتقالية و

 إىل اإلسالميةالدول 
الوقت احلاضر 

  .تنوعةم وبأساليب

  . ؟اإلسالم
يف تتأمل اموعة 

املسلمني  أوضاع
ترتبت على  اليت

  .التنصري
  
  
  

حتلل اهتمام - ٣
بعاد إاملنصرين ب

املسلمني عن 
  .دينهم

إذا ابتعد املسلم عن دينه 
كان فريسة سهلة 

 وأصبحللمستعمر 
املسلم يهتم بصغائر 

وحيب الراحة  األمور
والكسل ويسعى 

للحصول على 
 أسلوب بأيالشهوات 

  .لتكون هدفه يف احلياة
  
  
  
  
  
  
  

تطرح املعلمة 
التالية على  األسئلة

  :مجيع اموعات
سبب استنتجي *

قوة املسلمني يف 
 اإلسالميالعصر 
وضعفهم يف  األول

  .؟األخرىالعصور 
هل استنتجي  * 

هدف املسلم  
خلقت  اواحلياة 

احلياة لتعينه على 
  .أمسى؟هدف 

من واقع  دللي*
حياتنا اليوم على 

انتشرت  أخالقيات
بيننا وختالف ديننا 

  احلنيف؟

حللي اهتمام - ٣
بعاد إاملنصرين ب

املسلمني عن 
  .دينهم؟
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تستدل من - ٤
السنة أو القران 
اهلدف  أنعلى 

من التنصري هو 
 .اإلسالمتشويه 

  

تطرح املعلمة   
على  التايلالسؤال 

 مجيع اموعات 
بعد قراءة اآلية 
 استنتجي هدف

  .املتنصرين
ولَن تْرضى {(يةآ

عنك الْيهود والَ 
 بِعتى تتى حارصالن
ملَّتهْم قُلْ إِنَّ هدى 

اللّه هو الْهدى 
 ْعتبنِ اتلَئو

أَْهواءهم بْعد الَّذي 
جاءك من الْعلْمِ ما 

لَك من اللّه من 
ولي والَ نصريٍ 

  )  ١٢٠البقرة)

استديل من - ٤
السنة أو ن آالقر

اهلدف  أنعلى 
تنصري هو لمن ا

 .؟اإلسالمتشويه 
  

تقارن بني - ٥
سبل املستشرقني 
 وميادين التنصري

تعداد المن حيث 
 .فقط 

  

ميادين التنصري الرئيسة 
ميدان (هي 

السياسة،ميدان الطب، 
ميدان التعليم، امليدان 

سبل ).االجتماعي
االنتساب :املستشرقني

ملؤسسات دينية لكي 
ختطط املخططات 

التنصريية، والعمل مع 

باستخدام طريقة 
  التعلم بالتشاور
تطرح املعلمة 

التالية على  األسئلة
 :مجيع  اموعات 

بعض  حددي*
 أساليب

  .املستشرقني؟
اربطي بني سبل *

قارين بني - ٥ 
سبل املستشرقني 
وميادين التنصري؟ 
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 ةدول استعماري
لتزودهم باملعلومات عن 

  .البالد املستعمرة

االستشراق 
  .صري؟وميادين التن

  
تصدر حكما  -٦

ميادين  أيعلى 
التنصري حققت 

 .أهدافهمهلم 
 

يتفق معظم املنصرين 
التعليم هو  أنعلى 
ميادينهم يف متويل  أفضل
 إتباع إىلاملسلمني  أبناء

الدين النصراين لذلك 
 باإلرسالياتاهتمت 

التنصريية ولذلك 
بأن املدرسة  نيعتربو

والكتب املدرسية هي 
  .املنصرين أول

تطلب املعلمة من 
كل جمموعة  حتديد 

 كل على احلكم
ميدان من ميادين 

 رأيهنوما  التنصري
يف كون التعليم هو 

من وجهة  األفضل
  .نظر املتنصرين

اصدري - ٦
 أيحكما على 

ميادين التنصري 
حققت هلم 
 .أهدافهم

 

تستنتج - ٧
العالقة بني 

مار االستع
 .والتنصري

  

يتفقان على الكيد  
واملسلمني  لإلسالم

فاالستعمار يعتمد على 
العسكرية  اآلالت

ويفتح بذلك الباب 
  .التنصرية لإلرساليات

باستخدام طريقـة  
ــدوار  ــائر ال الط
ــة  ــرح املعلم تط
 السؤال التايل على

 * اموعات  مجيع
ــارة  ناقشــي العب
التالية مث توصـلي  

ــتنتاج  إىل اســ
  :منها املقصود 

ــدارس(  املـــ
ــات  واجلامعــ
التنصريية يف العامل 

 أعـدت  اإلسالمي

استنتجي - ٧
العالقة بني 
االستعمار 
 .والتنصري؟
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  :التقومي النهائي

  من خالل العبارة التالية مناسباستنتاج  إىلناقشي العبارة التالية مث توصلي 
  ...........................االستنتاج  )حبد السيف إالمل ينتشر  اإلسالمن أن بواملنصر ىدعا(

  :املرتيلالواجب 
  .؟اإلصالحهل تدخل املنصرين يف مشاكل العرب واملسلمني كان دف 

 .استنتاج مناسب إىلمث توصلي  السؤال افكري يف هذ
آذان املسلمني  إىلينتهز الفرصة ليصل  أنجيب على الطبيب (   قولة املنصرة ايدهاريسمب رأيكما   

  .................................االستنتاج؟ )وقلوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كوادر القياديـة  لل
لتقــوم بالتــدخل 
املباشر لالستعمار 

خدمة  أعظموهذه 
ــدمها التنصــري  ق

  ).لالستعمار
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  :الدرس السابع

  
  
  
  

  :األهداف السلوكية 
  :يتوقع أن تكون الطالبة عند انتهاء احلصة قادرة على أن

  .م١٩١٧/هـ١٣٣٦تعلل  سبب صدور وعد بلفور عام- ١
  .تفسر موقف  الشريف حسني بن على من وعد بلفور - ٢
  .ميو  بايطاليا ومؤمتر بال بسويسرا من حيث النتائجتقارن بني  أهداف مؤمتر سان ر- ٣
  .تستنتج موقف البالد العربية من االنتداب الربيطاين على فلسطني- ٤
  .حتكم بأن افتراضا ما وارد أو غري وارد تبعا لفحصها البيانات املعطاة- ٥

  
  :املواد والوسائل التعليمية

الرحيم، عبد الرمحن عبد الرحيم،تاريخ العرب ،عبد )اتفاقية سان رميو(خريطة للعامل اإلسالمي   
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦، ٤،دار املتنيب ،ط احلديث واملعاصر، الدوحة، قطر

  
  :املقدمة

  .؟تهويد فلسطنيب ما املقصود – ؟ما املقصود بوعد بلفور
  

وكل جمموعة  ،ن ينقسمن جمموعاتأطالبات الصف ب من ن تطلبأعلى املعلمة  :مالحظة
  .  Kaganتقسيم جمموعة كما هو وارد يف تعليمات  .باتطال) ٤(تتكون من 

 

   املهارة   عنوان الدرس  املادة
 الصف

زمن  
  احلصة

وعد بلفـور، وعهـد     تاريخ
ــاين  ــداب الربيط االنت

  لفلسطينيةواملقاومة ا

، معرفـة  االستنتاج 
  االفتراضات،التفسري

ث /٢
  د

  د/٤٥
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  التقومي  أنشطة التعلم والتعليم   احملتوى  األهداف السلوكية

تعلل  سبب صدور - ١
وعد بلفور 

 .م١٩١٧/هـ١٣٣٦عام

نظرا ألخالقيات 
اليهود السيئة فقد 

سعت بريطانيا 
ملساعدم إلنشاء 
وطن قومي هلم يف 
فلسطني وبذلك  
 تتخلص الدول

االستعمارية من 
  شرهم

باستخدام طريقة الطائر 
املعلمة السؤال  الدوار تطرح 

  التايل  على  اموعات 
ملاذا ساعدت بريطانيا اليهود 
إلنشاء  وطن هلم يف فلسطني 

التعاونية ؟ ويتم مناقشة 
اإلجابة بينهم  مث تصدر 

   املعلمة حكمها على اإلجابة
  

عللي  سبب - ١
صدور وعد 

بلفور 
/هـ١٣٣٦عام

  .م؟١٩١٧

تفسر موقف   - ٢
الشريف حسني بن على 

  .من وعد بلفور
  

استنكر الشـريف  
حسني بـن علـى   

ــف ا ــز إلموق جنلي
ووعد بلفور حيث 
كان هـذا الوعـد   
متعارضا مع الوعد 

جنليز إلالذي وعده ا
له بأن تكون بـالد  
الشام وضمنها بالد 
فلســطني خالصــة 
للعرب بعد احلرب 

  العاملية األوىل

طريقـة الـتعلم   باستخدام 
التشاور تطـرح املعلمـة   ب

األسئلة التالية علـى مجيـع   
  :اموعات

هل كان بيـد الشـريف    -
مينـع   ٌ حسني بن على حلُ
  .صدور وعد بلفور؟

ما السبب الـذي جعـل   -
الشريف يصـدق وعـود   

  جنليز؟إلا
جنليز الشريف إلقنع اأمباذا -

على بـالد الشـام    نليطمأ
  وفلسطني بذات؟

ــري  -٢ فسـ
لشريف موقف  ا

حسني بن على 
 .من وعد بلفور؟

  

تقارن بني  أهداف - ٣
يطاليا إمؤمتر سان رميو  ب

ومؤمتر بال بسويسرا من 

من أهم أهداف 
مؤمتر سان رميو 
 ابايطاليا أن إيطالي

 تطرح املعلمة األسئلة التالية
  :على اموعات التعاونية

هل حيق لربيطانيا أن تعطي  -

قارين بني  - ٣
أهداف مؤمتر 

سان رميو  
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  التقومي  أنشطة التعلم والتعليم   احملتوى  األهداف السلوكية

  .حيث النتائج
  

أوكل إليها مهمة 
االنتداب على 

وبناًء على  ،فلسطني
ذلك نفذت ما جاء 
يف تصريح بلفور من 

طن حيث إنشاء و
قومي لليهود يف 
أول  فلسطني وعينت

مندوب سامٍ على 
فلسطني ميثل 

حكومة االنتداب 
ت هربر( وهو 

يهودي )صموئيل
  سنة 

١٩٢٠/هـ١٣٣٩
م أما مؤمتر بال 

بسويسرا فقد مت فيه 
 حتديد  األهداف 

وووسائل االستعمار 
فلسطني وكان 

املؤمتر برئاسة ثيودور 
  .هرتزل

اليهود وعدا بإقامة  دولة هلم 
  يف فلسطني ؟

  حددي على اخلريطة  -

 
كيف مت تقسيم أمالك  

  العثمانية ؟ ةالدول
ما املقصود باملندوب -

  السامي؟
حددي على اخلريطة  -

الدول اليت انضمت حتت 
داب الفرنسي والدول االنت

حتت االنتداب  تاليت انضم
  الربيطاين؟

  
  
  
  

يطاليا ومؤمتر إب
بال بسويسرا من 

  .حيث النتائج
  

تستنتج موقف البالد - ٤
العربية من االنتداب 
  .الربيطاين على فلسطني

لقد رفض أبناء 
الوطن العريب 

االنتداب على 

املعلمة األسئلة التالية تطرح 
  :على مجيع اموعات 

ما موقف بريطانيا من  -

ــتنتجي -٤ اس
موقف الـبالد  
ــن  ــة م العربي
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  التقومي  أنشطة التعلم والتعليم   احملتوى  األهداف السلوكية

فلسطني ولكن   
بريطانيا مل تم 
لذلك ومن هنا 

ظهرت الثورات 
املسلحة ومن أمهها 

-١٣٣٩ثورة 
١٣٥٢-١٣٤٨ 

وثورة عز الدين 
القسام سنه 

هـ والثورة ١٣٥٤
الفلسطينية الكربى 

-١٣٥٥سنة 
ليت امتدت ام ١٩٦٣

  ثالث سنوات

  ت املسلحة العربية؟الثورا
  ما املقصود بالثورة؟-
هايت أمثلة على عدم قبول -

أبناء الوطن العريب لالنتداب 
  الربيطاين؟

ــداب  االنتــ
الربيطاين علـى  

  .فلسطني
  

حتكم بأن افتراضا ما - ٥
وارد أو غري وارد تبعا 

لفحصها البيانات 
  .املعطاة
  

ليت صدر يف الوثيقة ا
وجهها زعيم 

الصهيونية روتشيلد 
عزيزى " وعد بلفور

اللورد روتشيلد إن 
حكومة جاللة امللك 

تنظر بعني العطف 
إىل إقامة  وطن 
قومي للشعب 

اليهودي يف 
وستبذل  ،فلسطني

املعلمة األسئلة أو  تطرح 
الفرضيات التالية على  

اموعات التعاونية  ويتم 
مث ،مناقشة اإلجابة بينهم 
تصدر أحكامهن على 

تصدر املعلمة مث   ،اإلجابات
  .حكمها على اإلجابة

هذا يدل على أن حسن نية -
  .بريطانيا جتاه العرب واليهود

  )افتراض ال يتفق(
هذا االتفاق جاء ليحمي -

احكمي بأن - ٥
ا ما وارد افتراض

أو غري وارد تبعا 
لفحصها 

  .البيانات املعطاة
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  التقومي  أنشطة التعلم والتعليم   احملتوى  األهداف السلوكية

جهودها لتسهيل 
حتقيق هذه الغاية 

نه لن أوليكن معلوما 
يت بعمل من شأنه  أي

أن يضر باحلقوق 
اليت املدنية والدينية 

تتمتع ا الطوائف 
غري اليهودية املقيمة 

يف فلسطني وال 
احلقوق اليت يتمتع 

ا اليهود يف البلدان 
األخرى ومبركزهم 

  فيها يالسياس

احلقوق اليهودية يف كل 
  )افتراض يتفق( مكان

رض أإن اجتماع اليهود يف -
واحدة جاء يف صاحل الدول 

  .)افتراض يتفق(املنتصرة

  
  :التقومي النهائي

 .مث توصلي إىل أهم استنتاج أريد ا ،ناقشي الوثيقة اليت صدرت عن زعيم الصهيونية روتشيلد-
من خالل دراستك  لوعد بلفور  واملقاومة الفلسطينية ما هي النتائج اليت توصلت إىل تعميمها  -

  اليومية؟يف حياتك 
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  :الواجب املرتيل
م الدول املنتصرة أمالك الدولة العثمانية يف سيلتق اًمناسب اًاستخلصي من خربتك املعرفية تفسري -

  .م١٩١٨/هـ١٣٣٧.البالد العربية عام
وضع فلسطني حتت احلماية الربيطانية حىت ميكن عن طريق ( اقترح هربرت  صمويل   -

طاين للمنظمات الصهيونية إقامة مستعمرات استيطانية التسهيالت اليت مينحها احلكم الربي
 )٢٧٩،ص١٩٩٦عبد الرحيم،() ومؤسسات دينية وتعليمية واملشاركة يف النشاط االقتصادي

 :من خالل العبارة السابقة احكمي على االفتراضات التالية  -
      √() من خالل وعد بلفور اجتمعت  املصاحل اليهودية الربيطانية- ١
  √()لوعد من مكانة الصهيونية زاد هذا ا- ٢
  √()والصحافة اليهودية ،واألموال اليهودية  ،استطاعت بريطانيا االستفادة من خرباء اليهود- ٣
  ×()هذا االتفاق الربيطاين اليهودي جاء يف صاحل العرب عامة والفلسطينيني خاصة - ٤
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  الدرس الثامن

زمـــن  الصف  املهارة   عنوان الدرس  املادة 
 التدريس

االضطراب العام  تاريخال
وتقسيم فلسطني 

هـ، واية ١٣٦٦
  .االنتداب

معرفة االفتراضات، تقومي  
احلجج ،االستنباط،التفسري 

  .، االستنتاج

ث /٢
  د

  د/٤٥

  
  :األهداف السلوكية

  :يتوقع أن تكون  الطالبة عند انتهاء احلصة قادرة  على أن 
 .م يف نابلس ١٩٣٦تستنتج خطورة االضطراب العام  .١
 .م١٩٣٧دد مدة اضطراب عرب فلسطني عام حت .٢
 .جنليزي بعد التقسيمإلحتدد املدن اليت تقع يف  منطقة  االنتداب ا .٣
 .تقارن بني موقف العرب واليهود من هذا التقسيم .٤
 .م١٩٢٩/هـ١٣٤٨تفسر سبب ثورة الرباق عام  .٥
 .تربر رفض اليهود الكتاب األبيض الثالث الذي أصدرته بريطانيا .٦
 .راضا ما وارد أو غري وارد تبعا لفحصها  البيانات املعطاةحتكم بأن افت  .٧
 .هدف األمم املتحدة من تدويل القدس طتستنب  .٨
على امتناع بريطانيا عن  التصويت بعد تقسيم فلسطني يف األمم املتحدة عام  تصدر حكماً .٩

 .م١٩٤٨/هـ١٣٦٧
  :املواد والوسائل التعليمية

  .م١٩٤٧وعام/هـ١٣٦٦/م١٩٣٧مشروع تقسيم فلسطني عام  اخريطتي
  .٢٢٠صورة حائط املبكى ص/ ٢٣٠ص /٢٢٨مادة خارجية من كتاب السويدان  ص 
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  :املقدمة
  ؟يجنليزإلما املقصود باالضطراب العام؟ ما املدن اليت وقعت يف منطقة  االنتداب ا

سطني ما قرار األمم املتحدة  بشأن تقسيم فل -ومل  رفضه اليهود؟ ؟ما املقصود بالكتاب الثالث-
  م؟١٩٤٧/هـ١٣٦٦عام 

وكل جمموعة  ،ن ينقسمن على جمموعاتأطالبات الصف ب من ن تطلبأعلى املعلمة : مالحظة
كما هو وارد يف التعليمات يف Kaganتقسيم جمموعة تباع ااملقصود  .طالبات) ٤(تتكون من 

  الدليل

أنشطة الـتعلم    احملتوى األهداف السلوكية
  والتعليم

  التقومي

ورة تستنتج خط-١
االضطراب العـام  

م يف نابلس ١٩٣٦
. 

 

خطر أحداث سنة كان أ
م هو االضطراب ١٩٣٦

العام الذي نظمته هيئـة  
يف نابلس  عرفت باسم 

 ،احلاج أمـني احلسـيين  
دعت إىل استمرار الثورة 
واالضطراب العام إىل أن 

 ،تقف اهلجرة اليهوديـة 
ــت   ــت احلواني وقفل
واملصانع واملدارس حىت 

 م املساجني يف سـجو
ضربوا عـن  العمـل   أ
وتوقفت حركة السـري  ،
وامتنع العرب قاطبة عن ،

التعامل مـع األجانـب   
واليهود وعطل حنو مليون 

باستخدام طريقة 
الطائر الـدوار 
تطرح املعلمـة  

لتاليـة  األسئلة ا
ــع   ــى مجي عل

  :اموعات
لو حدث * 

االضطراب العام 
  يف هذا السنة

 نهل تعتقدي -١
أن االضــطراب 

فل احلوانيت قو
وحنو ذلك هـو  

  .احلل؟
ــتنتجي  -٢ اس

 ياهلدف األساس

خطورة  استنتجي-١
ــام  ــطراب الع االض

 .م يف نابلس؟ ١٩٣٦
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عريب أعماهلم تعطيال تاما 
فطلبت بريطانيا مـن   ،

ملوك العرب إيقاف هذا 
االنتـــداب مبديـــة 
ــر يف  ــتعدادها للنظ اس
املطالب العربيـة حاملـا   

فوجـه   ،تتوقف الثـورة 
مراء العـرب  امللوك واأل

نداًء إىل أبنائهم عـرب  
فلسطني يدعوم فيه إيل 
وقف الثورة واالعتمـاد  
على النيـات الصـادقة   

جنلترا يف حتقيق العدالة إل
فتوقفت الثورة، فكـان  
هذا أول تدخل عـريب  
على املستوى الرمسي يف 

  . القضية الفلسطينية 

ــة   ــن خدم م
  بريطانيا لليهود؟

ما أوجه - ٣
الشبه 

واالختالف بني 
موقف بريطانيا 
وموقف الدول 

العربية حنو 
االضطراب العام 

  م؟١٩٣٦
 نهل تعتقدي -٤

أن العــرب مل 
يدركوا حقيقـة  
مكر بريطانيا أم 
أن بريطانيا تغري 

مــر ألموقفهــا 
  خارج إرادا؟

حتــدد مــدة  -٢
اضطراب عـرب  
ــام  ــطني ع فلس

 .م١٩٣٧
 

وقد أى عرب فلسطني 
إضرام الذي دام سـتة  

وكـان أطـول    ،أشهر
ضطراب عرفه نضـال  ا

الشعوب   ونتيجة لذلك 
أرسلت بريطانيا جلنـة  
حتقيق برئاسة اللورد بيل 

م ١٩٣٧فأوصت يف سنة 
  .بتقسيم فلسطني

باستخدام طريقة 
الطائر الـدوار 
تطرح املعلمـة  
األسئلة التاليـة  
ــع   ــى مجي عل

  :اموعات
ما رأيك يف  -١

ــة  نتيجـــ
  .االضطراب؟

ــدة  -٢ ــددي م ح
ــرب   ــطراب ع اض
فلســـطني عـــام 

 .م؟١٩٣٧
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هل النتيجة  -٢
اليت توصل إليها 

الضطراب هي ا
ــت  ــيت كان ال
مقصودة من هذا 

  ؟.االضطراب
ماذا كـان  -٣

فعل العرب  أمام 
ــطراب  اضــ
الشـــــعب 

  .الفلسطيين؟
حتدد املـدن   -٣

اليت تقع يف  منطقة 
جنليزي إلاالنتداب ا
 .بعد التقسيم

 

من خالل عرض اخلريطة 
مشروع تقسم فلسطني 

  .م١٩٣٧

دد الطالبة على حت
اخلريطة املـدن  
اليت وقعـت يف  
ــداب  االنتــ

  .جنليزيإلا

حددي املدن اليت -٣
ــة  ــع يف  منطق تق

جنليـزي  إلاالنتداب ا
 .بعد التقسيم؟

 
ــني -٤ ــارن ب تق

موقــف العــرب 
واليهود من هـذا  

 .التقسيم
 

رفــض العــرب هــذا 
التقسيم ألنه يتناىف مـع  
حقهم يف ملكية فلسطني 

فقد  أما اليهود ،بأكملها
أيدوه مع مطالبتهم بزيادة 
حصــتهم يف ســنة   

  .هـ١٣٥٨

باستخدام طريقة 
الطائر الـدوار 
تطرح املعلمـة  
السؤال التـايل  
ــع   ــى مجي عل

  .اموعات
لو قبل العـرب  
بالتقسيم النتهى 
اخلالف وعـادة 

.. املنطقة لألمن 

قارين بني موقـف  -٤
العرب واليهود من هذا 

 .سيم؟التق
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ما رأيك يف هذه 
  العبارة؟

تفسر سـبب  -٥
ثورة الرباق عـام  

ـــ١٣٤٨ /هـ
 .م١٩٢٩

 

إن ثورة الـرباق سـنة   
م ١٩٢٩/هـــ١٣٤٨

تسمى بـذلك بسـبب   
حتدى اليهود للمشـاعر  
اإلسالمية عندما اجتهـوا  
يف مظاهرة كبرية خمترقة 
األحياء العربية حنو الرباق 

وهو املكان الذي هبط . 
فيه الـرباق بالرسـول   
الكرمي ليلـة اإلسـراء   

راج وقاموا  برفـع  واملع
نشدوا أالعلم الصهيوين و

نشيدهم القومي هاتفني 
) احلــائط حائطنــا (

ويقصدون بذلك حائط 
املبكى وهو احلائط الغريب 
لساحة املسجد األقصى 
الذي يزعم اليهود بأنـه 

ثار هيكل سليمان آخر آ
  القدمي

باستخدام التعلم 
بالتشاور   تطرح 
املعلمة  األسئلة 
ــى  ــة عل التالي

موعاتا:  
ما مـدى   -١

ــائط  ــة ح أمهي
املبكى بالنسـبة  

  .للمسلمني؟
هــل كــان -٢

على املسلمني أن 
يعاملوا اليهـود  
بنفس طريقتهم 

 حدأن حيرقوا أو
  .مقدسام؟

اســتنتجي -٣
هدف اليهـود  
احلقيقي من رفع 
األعالم اليهودية 
ــاحة  ــى س عل
املســـــجد 

  .األقصى؟
  
  

فسري سبب ثورة -٥
ــام   ــرباق عـ الـ

.م؟١٩٢٩/هـ١٣٤٨
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تربر رفـض  -٦ 
اليهــود الكتــاب 
األبــيض الثالــث 
ــذي أصــدرته  ال

 .بريطانيا
 

ــا   ــدرت  بريطاني أص
الكتاب األبيض الثالـث  
فرفضه اليهود ألنه يتناىف 
ــور  مــع تصــريح بلف
وتوعـــدوا بالقيـــام 
باملظاهرات ضد احلكومة 
الربيطانية لكـن بقيـام   
احلرب العامليـة الثانيـة   
أصبح الكتاب األبـيض  

وقـد  ،حربا على ورق 
أصدرت بريطانيا الكتاب 
ــنة  ــيض األول س األب

ــاب ١٩٢٢ م  والكتـ
م بعد ثورة ١٩٢٩الثاين

ــرباق ســنة  م ١٩٢٩ال
والذي مسـاه العـرب   
الكتاب األسود بسـبب 
إعالن بريطانيا التزامهـا  
 .بتسهيل اهلجرة اليهودية

باستخدام طريقة 
الطائر الـدوار 
تطرح املعلمـة  
األسئلة التاليـة  
ــع   ــى مجي عل

عات بنـاًء  امو
ــض  ــى رف عل
اليهود للكتـاب  
األبيض الثالـث  
الذي أصـدرته  

  بريطانيا 
ــتنتج -١ تسـ

اموعة  مدى 
قوة العالقة بني 
بريطانيــــا 

  ؟.واليهود
ــربط -٢ تــ

اموعــة بــني 
بريطانيا عن  يختل

ــود يف  اليهــ
الكتاب األبيض 
الثالث مبوقـف  

يف ( معاصـــر 
ــا أو  حياــ

  ؟)سياسي
ما رأيكن يف -٣

برري رفض اليهود -٦
الكتاب األبيض الثالث 
الــذي أصــدرته  

 .بريطانيا؟
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موقف أمريكـا  
ليوم هل هـو  ا

نفــس موقــف 
 أوبريطانيا سابقا 

ــوقفني  أن املـ
  ن؟اخمتلف

ــأن -٧ ــم ب حتك
افتراضا ما وارد أو 
ــا  ــري وارد تبع غ
لفحصها  البيانات 

 .املعطاة
 

تعاظم شغب اليهود 
لتردد بريطانيا يف إعالن 
الدولة اليهودية خاصة 
بعد اية احلرب الثانية 

ملانيا أواضطهاد النازية يف 
فرأت بريطانيا أن تعرض 
قضية فلسطني على األمم 

ويف سنة  ،املتحدة
. م١٩٤٧/هـ١٣٦٦

أقرت اجلمعية العمومية (
 ٣٣لألمم املتحدة بأغلبية 

صوتا من بينهم الواليات 
املتحدة األمريكية وفرنسا 
مشروع تقسيم فلسطني 

ة ويهودية إىل دولتني عربي
وقد ) مع تدويل  القدس

وقف ضد هذا املشروع 
دولة من بينها الدول  ١٣

العربية وتركيا 
ن قرار أل ،وباكستان

باستخدام طريقة 
الطائر الـدوار 
تطرح املعلمـة  
السؤال التـايل  

اموعات على 
بعد قراءة نـص  
قــرار اجلمعيــة 
العمومية لألمـم 

  املتحدة  
ــددي أي  حـ
ــات  االفتراضـ

  : التالية مقبولة
ــيم -١ التقسـ

ن ،ألعـــادل
القدس منطقـة  
ــص  ــة خت ديني

  ×()الطرفني
يتم قبـول   -٢

املشروع بنـاًء  
ــم  ــى حك عل

ــأن  -٧ ــي ب احكم
افتراضا ما وارد أو غري 
وارد تبعا لفحصـها 

 ..البيانات املعطاة
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التقسيم مناف حلق 
الشعب العريب الفلسطيين 

يف اختيار مصلحته مبا 
 ينايف ميثاق األمم املتحدة

  ×()األغلبية 
التقســـيم  -٣

ــق  ــاف حل من
الشـــــعب 
الفلسطيين الذي 
يدرك مصـلحته  

  √() متاما
 

هدف  طتستنب -٨
األمم املتحدة من 

  .تدويل القدس

باستخدام طريقة   يتبع النص السابق
  التعلم بالتشاور

تطرح املعلمـة  
األسئلة التاليـة  
  :على اموعات

ما املقصـود  -١
  بتدويل القدس؟

لو كانـت  -٢
ــري امل ــة غ نطق

ــل  ــدس ه الق
أن األمر  نتعتقدي
  خيتلف؟

 

استنبطي هـدف   -٨
األمم املتحـدة مـن   

  ؟.تدويل القدس

 تصدر حكمـاً -٩
ــاع   ــى امتن عل
ــن  ــا ع بريطاني
ــد  التصــويت بع
تقسيم فلسطني يف 

وقد امتنعت بريطانيا عن 
قـر  أالتصويت ومـا أن  

مشروع تقسيم فلسطني 
مم املتحدة حـىت  يف األ

أعلن اليهود عن قبوهلم له 

عن طريق التعلم  
  :بالتشاور

تطلب املعلمة من 
اموعات  

اختيار طالبة  

اصدري حكمـا   -٩
على امتناع بريطانيـا  
عن  التصويت بعـد  
تقســيم فلســطني يف 
األمم املتحـدة عـام   



 ١٨٥  
 

 

  

  )مهارة تقومي  احلجج: ( التقومي النهائي
أن امتناع بريطانيا عن التصويت بعد قرار تقسيم فلسطني من قبل األمم املتحدة  نهل تعتقدي- ١ 

  .؟من قبل عليه اًمتفق كان أمراً
  .حجة قوية( ) ن بريطانيا مل خترج  من فلسطني حىت كفلت لليهود حقوقهم ا ألنعم،  - ١
 .حجة قوية() ن اليهود أصبحوا قوة  تفوق  قوة وعتاد الفلسطينينيألنعم،  - ٢
 .حجة ضعيفة() غري جائز اًن بريطانيا تعترب التقسيم أمرألكال،   - ٣
 .حجة قوية ()ربية  وفلسطني خاصة عالقات وديةتربطها بالدول الع ان  بريطانيألكال ،    - ٤

األمم املتحدة عام 
ـــ١٣٦٧ /هـ
 .م١٩٤٨

 

يف حني رفضه العـرب 
حينئذ أعلـن بريطانيـا   
ختليها عـن االنتـداب   
وعزمها على االنسحاب 
من فلسـطني  يف عـام   

ـــ١٣٦٧ . م١٩٤٨/ه
بعد أن مكن االستعمار 
الربيطاين اهلجرة اليهودية 
اليت فرضها على فلسطني 
يف فترة االنتداب حـىت  

ح ارتفع عددهم ليصـب 
اليهود ثلـث سـكان   
فلسطني بينما مل تكـن  

 ١/١٢نسبتهم تزيد عن 
يف بداية  من الفلسطينيني

عهد االنتـداب عـام   
  .هـ١٣٣٩

تعرب عن رأي 
اموعة يف 

انشقاق كلمة 
اليهود وبريطانيا 

بعد كل ما 
ساعدت به 
  ليهود؟بريطانيا ا

؟.م١٩٤٨/هـ١٣٦٧
 



 ١٨٦  
 

 

  
  )مهارة التفسري:  (الواجب املرتيل

، وهل يتفق مع حقيقة ما تريد ..فسري أهداف هيئة األمم املتحدة يف امليثاق الذي ورد عنها  - ١
  حتقيقه يف فلسطني؟

  ..............التفسري
 حة للجميع، ينفذ كل من العرب واليهود قرار التقسيم ألنه حيقق املصل - ٢

  ..................فكري يف هذه العبارة مث توصلي إىل استنتاج مناسب
توقفت ثورة العرب يف فلسطني تلبية لرغبة حكام العرب الذين تعاملوا بالنيات الصادقة مع (  - ٣

  فكري يف هذه العبارة مث توصلي إىل تعميم شخصي تطبقيه يف حياتك اليومية؟) العدو
  

  الدرس العاشر 
زمن   الصف  املهارة   عنوان الدرس  ادةامل

 التدريس
ــة  تاريخ اــية ٣ا ، قض

  التحرير الفلسطينية،
  ٤وااة

ــة  ــري، معرف االفتراضــات، التفس
  االستنباط،االستنتاج، تقومي احلجج

  د٤٥ ث د/٢

  

  :األهداف السلوكية
  :يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على أن 
 .الفلسطينية املسلحةتسمى احلركة اليت تبنت املقاومة   - ١
 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧تصف األوضاع العربية يف سنة  - ٢
 .م١٩٦٧حتدد على اخلريطة  األراضي اليت احتلت سنة  - ٣
 .تستنتج تنصيب اليهود مكربات الصوت على السيارات يف فلسطني - ٤
 .تفسر سبب أنشا اليهود خط بارليف - ٥
 .م١٩٦٧/ـه١٣٨٧تستنبط سبب تزايد العمليات الفدائية داخل فلسطني بعد سنة   - ٦
 .م١٣٩٣تلخص أحداث حرب العاشر من رمضان سنة  - ٧



 ١٨٧  
 

 

 
م وبني فلسطني سنة ١٩٧٣/هـ ١٣٩٣تقارن بني حرب العاشر من رمضان سنة  - ٨

 .م١٩٤٨/ هـ١٣٦٧
  :املواد والوسائل التعليمية

  .مادة مكتوبة من كتاب طارق السويدان.  م١٩٧٣حرب أكتوبر /م١٩٦٧خريطة حرب يونيو 
  :املقدمة

   .وما املقصود بااة. د حبركة التحرير الوطين الفلسطيين لفتح ما املقصو
وكل جمموعة تتكون  ،ن ينقسمن جمموعاتأطالبات الصف ب من ن تطلبأعلى املعلمة  :مالحظة

  . Kaganتقسيم جمموعة كما هو وارد يف تعليمات  .طالبات) ٤(من 

  التقومي  أنشطة التعلم والتعليم  احملتوى  األهداف السلوكية
تسمى احلركة  - ١

اليت تبنت املقاومة 
  .الفلسطينية املسلحة

  :ااة الثالثة
ــة  ــت حرك أعلن
ــوطين  ــر ال التحري

يف ) فتح(الفلسطيين 
ــنة  ـــ ١٣٨٥س ه
ينـــاير  فـــقاملوا

ــدء . م١٩٦٥ بــ
املقاومة الفلسـطينية 

هذا  املسلحة ، ويعترب
التاريخ بداية للثـورة  
الفلسطينية املعاصـرة  
ــة  ــت كارث مث كان

ــف / ه١٣٨٧ املواق
اخلامس من يونيـو  

  .م١٩٦٧

توزع املعلمة الوثيقة التالية 
ــع   ــى مجيــ علــ

نشأت  حركة :[اموعات
التحرير الوطين الفلسـطيين  
فتح يف الكويت وقد نشأت 
بني أحضـان اإلسـالميني   
وانضم إليهم عدد كبري من 
قيادات اإلسالميني، منـهم  

 ،ياسر عرفات رئيسا هلـا 
. هم وغري ،وسليمان امحد

وهي عبارة عن جمموعـات 
وخاليا مقسمة يف العـامل 
توحدت على يـد ياسـر   

-٢٩٠السـويدان،ص ] عرفات 

  :تطرح األسئلة التالية .٢٩١
استنتجي اهلدف من - ١

مسى احلركة - ١
اليت تبنت املقاومة 

الفلسطينية 
  لحة؟املس



 ١٨٨  
 

 

  أنشأ املنظمة؟
ما اسم زعيم هذا - ٢

  احلركة؟
ما موقف اليهود من - ٣

  هذه احلركة؟
تصف األوضاع - ٢

العربية يف سنة 
.م١٩٦٧/هـ١٣٨٧

  

يف صباح 
. م١٩٦٧/هـ١٣٨٧

هامجت الطائرات 
اليهودية املطارات 

املصرية والسورية و 
أعطبت قوة الطريان 

املصرية  خالل 
ساعات معدودة مث 

اجتاحت قوات العدو 
القدس وقطاع غزة 

وسيناء حىت قناة 
السويس والضفة 
الغربية حىت ر 

ويف غضون  ،ردناأل
األيام الثالثة األخرية 

اجتاح العدو أيضا 
املرتفعات السورية 

واحتل مدينة 
وبناء على   ،القنيطرة

طلب مصر وسورية 
واألردن مت وقف  

باستخدام طريقة التعلم 
بالتشاور تطرح املعلمة 

األسئلة التالية على 
  :اموعات

كيف استطاع اليهود - ١
االنتصار على مصر وسوريا 

 ؟.م١٩٦٧/هـ١٣٨٧سنة 
ما نتيجة حرب  - ٢

  .م١٩٦٧

صفي - ٢
األوضاع العربية 

يف سنة 
/هـ١٣٨٧
 .م؟١٩٦٧

  



 ١٨٩  
 

 

طالق النار وأغلقت إ
قناة السويس 

وتعطلت املالحة فيها 
وجاءت مأساة أخرى 
 لالجئني الفلسطينيني
إذ شرد نتيجة هلذا 
ي من العدوان اليهود

الضفة وقطاع غزة 
حوايل نصف مليون 

  .فلسطيين
دد على اخلريطة حت- ٣

األراضي اليت احتلت 
 .م١٩٦٧سنة 

  
  

  ١٦خريطة شكل 
  
  

تطلب املعلمة من اموعات 
اختيار طالبة واحدة لتحديد 

  الدول على اخلريطة
  
  

حددي على - ٣
اخلريطة  األراضي 

اليت احتلت سنة 
 م؟١٩٦٧

  
تستنتج تنصـيب  -٤

ــربات  ــود مك اليه
ــى   ــوت عل الص
ــيارات يف  الســ

 .فلسطني
  

اليهـود   فقد نصب
مكــربات الصــوت 
ــيارات  ــى الس عل
املصفحة يف سـائر  
املدن وطلبـوا مـن   

مغـادرة   الفلسطينيني
ــبالد و ــإن إال ال ف

سالمتهم لن  تكون 
نـذروهم  أيف أمان و

بنسف بيوم علـى  
وهكـذا  .  مسهورؤ

باستخدام طريقة التعلم 
بالتشاور تطرح املعلمة 

األسئلة التالية على مجيع 
  :اموعات

  ما املقصود ذا الفعل؟- ١
هل سالح احلرب - ٢

املعنوية هو نوع جديد من 
بدي أ.. أسلحة احلرب 

  )رأي اموعة(رأيك
ما النتائج اليت ترتبت - ٣

على  أعمال اليهود يف 

استنتجي - ٤
تنصيب اليهود 

مكربات الصوت 
على السيارات 
 .يف فلسطني؟
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جلت أعداد كـثرية  
عن بالدهم بسـبب  
اخلوف واهلالك احملتم 
وأصبحت حـدود  
إسرائيل من اجلوالن 

ــة إىل اخل ــيج العقب ل
والبحر األمحر جنوبا 
ومن قناة السـويس  
غربا إىل ـر األردن  

  .شرقا

  فلسطني؟

 ءنشاإتفسر سبب - ٥
 .اليهود خط بارليف

  

لقد انشأ اليهود خط  
بارليف ليحول دون 

أي هجوم  على دولة 
اليهود من جهة مصر 
وصاروا يتفاخروا به 

مقربة نه سيكون أو
لكل من حيلم 

وخط .[ بعبوره
بارليف  عرف ذا 

االسم نسبة إىل 
بارليف رئيس هيئة 
األركان اإلسرائيلي 

وهو عبارة . آنذاك
عن حتصينات دفاعية 

إمسنتية يف خنادق 
عميقة ملتوية على 

 ٧٤بعد قـراءة الـنص ص  
باستخدام طريقـة الطـائر   
الدوار  تطرح املعلمة على 

  :اموعات السؤال التايل
ما أصل تسمية خـط  -١

بارليف،ومبــاذا زود هــذا 
اخلط ليزيد مـن قدرتـه   

  الدفاعية؟

فسري سبب - ٥
اليهود خط  ءنشاإ

 .بارليف؟
  



 ١٩١  
 

 

امتداد الضفة الشرقية 
لقناة السويس حممية 
. بساتر رملي وترايب 

وقد زودت هذه 
ة التحصينات بأسلح

حديثة ومتطورة 
وبكل ما يلزم 

  ]اجلندي
تستنبط سبب - ٦

العمليات تزايد 
الفدائية داخل 

فلسطني بعد سنة 
 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧

هـ ١٣٧٨بعدكارثة
تزايدت . م١٩٦٧/

العمليات الفدائية 
والثورات الفلسطينية  
داخل األراضي احملتلة 
واشتبكت مع اجليش 

اإلسرائيلي وخاصة 
بعد أن دبر اليهود 

جرمية حريق املسجد 
الشنيعة سنة   األقصى
وخطط . م١٩٨٩

لعمليات ملعظم تلك ا
ونفذها ما عرف 

مبنظمة التحرير 
الفلسطينية فكان من 

نتائج العلميات أن 
عرف العامل القضية 

الفلسطينية واكتسبت 

طريقة التعلم  باستخدام
بالتشاور تطرح املعلمة 

األسئلة التالية على 
اموعات ما سب تزايد 

  .العمليات الفدائية؟
حددي األجـزاء الـيت   * 

حرقت من املسجد األقصى 
هـ بعد قراءة ١٣٨٩سنة 

احترق منـرب  :[ النص التايل
نور الدين الـذي وضـعه   
صالح الدين األيويب والذي 
كان يعرب  عـن الصـمود   

 وقتا طويل واحترقت العريب
السـويدان ص  ] القبة اخلشبية

٣٠٦.  
اذكري أهم نتائج مؤمتر * 

القمة العريب يف الرباط وقرار 
  .األمم املتحدة؟

استنبطي - ٦
سبب تزايد 

العمليات الفدائية 
داخل فلسطني 

بعد سنة 
/هـ١٣٨٧
  .م؟١٩٦٧



 ١٩٢  
 

 

املنظمة صفة املمثل 
الشرعي للشعب 

الفلسطيين من خالل 
ما صدر يف مؤمتر 

القمة العريب السابع 
الذي عقد يف الرباط 
وقرار األمم املتحدة 

  .هـ١٣٢٤ سنة

مسي املمثل الشرعي *  
للشعب الفلسطيين  وما 
  .املقصود باملمثل الشعيب ؟

ميثل الشرعي هو ياسر [
عرفات واملقصود بذلك أن 

هذه املنظمة تقع عليها 
ولية حترير فلسطني ؤمس

  مبوافقة دول العرب
تلخص أحـداث  -٧

حرب العاشر مـن  
رمضــان ســنة  

 .م١٣٩٣
  

تعـد  : ااة الرابعة
أول  حرب عربيـة  
إسرائيلية ملكت فيها 
الدول العربية زمـام  
املبادرة ففي حـرب  

من رمضـان  العاشر 
ــارك  املبـــــ

م ١٩٧٣/هـ١٣٩٣
ــوات  ــت الق باغت
املصرية والسـورية  
العدو اليهودي جوم 
عنيف مت على أثـره  
نصر اهللا للمصـريني  
بعبور قناة السـويس  
وحتطــيم خــط  

ــارليف أســطورة (ب
فيما ) التفوق اليهودي

ــوريون  ــرز الس أح

تطرح املعلمة األسئلة التالية 
 -١: على مجيع اموعات

ما رأيـك بالنتـائج الـيت    
حققتها حرب العاشر مـن  

  رمضان؟
لو حدثت حرب العاشر -٢

ــنة  ــان يف س ــن رمض م
ــم ١٤٢٦ ــا أه ـــ م ه

األحداث والنتائج اليت جتري 
على ساحة فلسطني مـن  

  وجهة نظرك؟
د ما لذي جعل اليهو- ٣

مطمئنني لعدم قدرة العرب 
  من عبور خط بارليف؟

بعد قراءة النص أجييب على 
  السؤال التايل

شجع امللك فيصل رمحة [ 
اهللا تعاىل بالتلويح سـالح  

خلصــــي -٧
أحداث حـرب  
ــن   ــر م العاش
ــنة  رمضــان س

 .م؟١٣٩٣
  



 ١٩٣  
 

 

  :ائيالتقومي النه
كيف تستطيعني ) خط بارليف ومكربات الصوت(  لقد استخدم اليهود أسلوب اإلشاعات يف - ١

  ..........استخدام هذا األسلوب لتصحيح بعض األخطاء اليت متر ا إحدى صديقاتك؟ 
  )معرفة االفتراضات(
  )عرف خط بارليف بأسطورة التفوق اليهودي - ٢

تقدما يف مرتفعـات  
اجلوالن فتـدخلت  
األمم املتحدة وطلبت 
مــن األطــراف  

ملتحاربــة  إيقــاف ا
القتال بعد أن تقـدم  
املصــريون يف شــبه 
جزيرة سيناء وعلـى 
اثر املفاوضات الـيت 
ــات  ــا الوالي أجر
املتحدة األمريكيـة  

ــاء  ــكلة (إل مش
) الشــرق األوســط

واستعادة السوريون 
القنيطرة من اليهـود  
ــحبت  ــا انس بينم
القوات اليهودية من 
ســيناء إىل احلــدود 
ــهت  ــة وانت الدولي

مــن ٢٢رب ىفاحلــ
 .م١٩٧٣أكتوبر سنة 

النفط يف املعركة وأرسـل  
 ٦٠٠دعما إىل مصر مببلغ 

مليون دوالر تشجيعا هلـا  
على دخول املعركة وبدأت 
املعركة بـني الطـائرات   

هـود ولكـن   السورية والي
سوريا طلبت مـن مصـر   
تعجيل احلرب ومت اختيـار 

من رمضان وهـو   ١٠يوم 
يوم مقدس عند اليهود وقد 
كانوا يف حالـة اسـترخاء   
جديدة وبـذلك انتصـر   

ــلمني ــويدان ص ] املس الس

٣١٤_٣١٣.  
كيف انتصر العرب يف :٤

  هذه احلرب؟
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  :أي االفتراضات التالية واردة
من رمضان  ١٠على اليهود يف حرب ) مصر وسوريا(نتصار املسلمني مسي بذلك ال- ١
  √ .()م١٩٧٣سنة
  ×()مسى بذلك لقوة حتصينات املتطورة اليت أحاطتها اليهود به - ٢
  )تقومي احلجج( :الواجب املرتيل 
 .)هددت الدول العربية بقطع البترول متاما عن الدول اليت تساند إسرائيل ومنها أمريكا( 
  )٣١٧ص م،٢٠٠٤،السويدان(
  

  حجة ضعيفة حجة قوية  العبارة
    √ .وذلك بارتفاع أسعار البترول-١

صنع سيارات صغرية بدل من الكبرية -٢
   .اليت حتتاج للوقود بكثرة

√    

ن ذلك يعين ضربة موجهة لالقتصادأل-٣
   .األمريكي اليهودي

√    

ثبات أن النفط العريب سالح فعالإ-٤
   .اءوعملي يف مواجهة األعد

√    

جلعل قوات األمم املتحدة قوة رمزية-٥
   .حلل هذا اخلالف

 × 

لتوضيح أن اخليار الوحيد هو العمل-٦ 
  العسكري

 × 
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  :املراجع
) ٤ط(،تاريخ العرب احلـديث واملعاصـر   ).م١٩٩٦(عبد الرحيم،عبد الرمحن عبد الرحيم، - ١

  .،الدوحة ، قطر ،دار املتنيب للنشر والتوزيع
ط (،التـاريخ األوريب احلـديث واملعاصـر   ).م١٩٩٥(رحيم،عبد الرمحن عبد الرحيم،عبد ال - ٢
 .،القاهرة،دار الكتاب اجلامعي)٥
  اإلبداع الفكري، ، الكويت)٢ط(، فلسطني التاريخ املصور ).م ٢٠٠٤(،السويدان، طارق  - ٣
 مـن موقـع  ٢٠/٠٤/٢٠٠٦اسـترجعت بتـاريخ   معلومات خارجية من موقع الوسـيط   - ٤

http://www.alwsat.net 
، القاهرة، دار الفكـر  )١ط( ،إستراتيجيات التدريس والتعلم). م١٩٩٩(عبد احلميد ،جابر، - ٥

 .العريب
/ طبيعتــه/الــتفكري مــن منظــور تربــوي ،تعريفــه). م٢٠٠٥(إبراهيم،جمــدى عزيــز، - ٦

 .،القاهرة،عامل الكتب)١ط(،أمناطه/تنميته/مهارته
 

  :يةكتب إضاف
مرجــع يف تــدريس مهــارات ).م٢٠٠٣(بايري،باري،ترمجــة فــوزي، حســن مؤيــد، •

 .،العني،دار الكتاب اجلامعي)١ط(،التفكري
 تـدريس مهـارات الـتفكري مـع مئـات األمثلـة      ). م٢٠٠٣(سعادة، جودت أمحد، •

 .عمان األردن،دار الشروق للنشر والتوزيع).١ط(،التطبيقية
) ١ط(،دراسـة جتريبيـة  :لتفكري االبتكاري والناقدتعليم ا).م٢٠٠٥(اخلضراء، فادية عادل، •
  .عمان، دار ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع.
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   )٢(ملحق 

  اختبار التفكري الناقد ومفتاح التصحيح
  اختبار التفكري الناقد

  
اختبار التفكري الناقد وضعه واطسن و جليسر ، وقننه على البيئة السعودية كل من عبد السالم *

  .طالب املدارس الثانوية يف املنطقة الغربية وطبق على) م١٩٨٢(ن وسليما
  .قياس قدرة الفرد على التفكري التحليلي واملنطقي :  الغرض من االختبار*

  : تعليمات االختبار
 يتضمن هذا االختبار مخسة أقسام مستقلة وجيب مراعاة التعليمات خاصة بكل قسم  .١

 .ال تقلب هذه الصفحة حىت يؤذن لك  .٢

 .عالمات على هذه النسخة  أي تضع ال .٣

 .ضع كل العالمات اخلاصة باإلجابة على ورقة اإلجابة املنفصلة املعطاة لك  .٤

قرأ التعليمات اخلاصة به بدقة تامة ، وكذلك املثال اقبل أن جتيب على أسئلة كل قسم  .٥

 .التوضيحي لطريقة اإلجابة 

 .بة السابقة متاماً إذا رغبت يف تغيري إحدى إجاباتك تأكد من حمو اإلجا .٦

 .جتيب عليه  أن دون ال تترك سؤاال .٧



 ١٩٧  
 

 

 
  االختبار األول معرفة االفتراضات

  :التعليمات 

ن أوعليك ،مقترحة  افتراضات ةعد عبارة كل بعد ويأيت بعبارة االختبار هذا يفمترين  كليبدأ 

  .أم ال  ةتقرر ما إذا كان كل افتراض ميكن األخذ به حسب ما جاء يف العبار

  الذي عاملرب يف) √( العالمة عض العبارة يف جاء ما مع شىايتم االفتراض أن اعتقدت إذاو

  .كلمة واردحتت )  اإلجابة ورقة يف(  االفتراض مقر أمام

يف املربع الذي أمام ) √(ضع العالمة  ةوإذا اعتقدت أن االفتراض ال يتمشى مع ما جاء يف العبار

  . غري واردت كلمة حت) يف ورقة اإلجابة(رقم االفتراض 

  .مثال يوضح كيف متأل املربعات يف ورقة اإلجابة : ويف ما يلي 

  

اآلباء يعدها امه بأعمال يق دتساحموا عنيا كان الطفل يف سن مبكرة فإن على اآلباء أن املط
  خاطئة

 غري وارد وارد  افتراضات مقترحة
  √    مع أبنائهم اآلباء غري متساحمني. ا 
    √  خاطئة هلممبكرة ال يدركون أن أعما سن يف لاألطفا. ٢
  √    طئونخيال  لاألطفا. ٣

  " لتعلما صلح لكل جماالتينه ال أة إال يمالوسائل التعل أفضلون من يالتلفز أنمع " :ارة بالع
  :افتراضات مقترحة

  .يصلح التلفزيون لكل جماالت التعليم . ا 
  .توجد وسائل تعليمية أخرى غري التلفزيون . ٢
  .وسائل التعليمية األخرى أفضل من التلفزيون ال. ٣

  " ينواي سلوك حينسانالسلوك اإل ضعب " : العبارة
  :افتراضات مقترحة
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  .وان يف بعض مظاهر السلوك يرك اإلنسان واحلتشي. ٤
  . يةبالعدوان يتسمواين يالسلوك احل. ٥
  . باملرونةسم يتالسلوك اإلنساين . ٦

وعلى  مشترك ، دفق هيعمل مجاعة من الناس من أجل حتقي تعاون أنالب يقصد"  : العبارة
ن أنفسهم ، أو ع فاعدسبل املثال تعاون الناس من أجل احلصول على كسب مشترك ، أو ال

  "اخل ....ن ية اآلخردملساع
  :افتراضات مقترحة

  .التعاون مسألة سهلة موجودة بني كل الناس . ٧
  .ى عنه الدين هو تعاون سليب التعاون من أجل حتقيق أهداف هدامة مما . ٨
  مجاعة من الناس يف هدف مشترك نقرر أم على قدر كاف من ءآرا تتالقىعندما . ٩

  .ما بينهم فيالتعاون 
   "دما بعفي مع اآلخرينالقته ي يبين عليه عذالطفل بأبويه هي األساس ال عالقةإن "  : العبارة

  :افتراضات مقترحة
  .تقبلية املس عيةماتالطفل االج ةايما يف حلعب الوالدان دورا هاي. ١٠
  .ن بنفسه ياآلخر عالقته معبين يو تقلةه املسيتالطفل له شخص.  ١١
  .عيةماتالطفل االج ةايح يفن يمن جانب الوالد قليل تأثريهناك .  ١٢

  "ليعقعرضون للمرض اليت قدعرضون للمرض النفسي يتبعض الناس ممن "  : العبارة
  :افتراضات مقترحة

  .يصاب اإلنسان فقط باملرض النفسي .  ١٣
  .بني املرض النفسي وبني املرض العقلي  عالقةهناك .  ١٤
  .كل املرضى العقليني كانوا مرضى نفسيني .  ١٥

  " التكنولوجيقدم ، فإننا نضمن احملافظة على الت تعليمية حديثةإذا أنشأنا نظما "  : العبارة
  :افتراضات مقترحة

  .بالتقدم التكنولوجي  ننعم اآلن.  ١٦
  .،فإننا سوف نتعرض إىل تأخر تكنولوجي  حديثةنظم تعليمية  ءما مل نعمل على إنشا.  ١٧
 ،فإن هذا سوف يضمن لنا احملافظة على التقدم حديثةينا نظم تعليمية دإذا كانت ل.  ١٨
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  . التكنولوجي
قررها ي ة اليتيمن األدوأكثر  اإلنسانيف عالج  يدة تفيعيبعض الوصفات الطب"  : العبارة
  " بالطبي

  :افتراضات مقترحة
  .كل الوصفات الطبيعية تضر بصحة اإلنسان .  ١٩
  .األطباء ال يعرفون الوصفات الطبيعية . ٢٠
  .يقررها الطبيب اليتاإلنسان غري األدوية  عالج يفهناك بعض الوسائل األخرى تفيد . ٢١

  " سامي حلفلته يدعوأسامة لن "  : العبارة
  :افتراضات مقترحة

  .أسامة خترج هذا العام من اجلامعة . ٢٢
  .أسامة ال حيب سامي اآلن . ٢٣
  .مل يقم أسامة حفلته بعد . ٢٤

يف  اكلشم هديل سيفل وهلذا مرتله منعمله قريب  ألن .احلظ حسن إبراهيم"  : العبارة
  "املواصالت 

  : افتراضات مقترحة
  . تمواصال مشاكل العاملني عند ليس. ٢٥
  . تمواصال مشاكل هناك يكون فلن النظام مارسنا إذا. ٢٦
  . املرتل عن بعيدة منطقة يف العمل كان إذا احلظ سيئي العاملون يكون. ٢٧

  ." بسرعة مناسبة يقود سيارتهاإلنسان العاقل هو من "   : العبارة
  : افتراضات مقترحة

  .رعة مناسبة لإلنسان أن يكون عاقالً حىت يقود سيارته بسال بد . ٢٨
  .سيارته بسرعة مناسبة  دراك ما يكفي جلعله يقودى اإلنسان األمحق من اإلدليس ل. ٢٩
  .س فهو إنسان عاقل / كم  ٦٠سيارته بسرعة  دمن يقو. ٣٠



 ٢٠٠  
 

 

  التفسري: االختبار الثاين 

  :التعليمات 

 .ما يلي يتكون من عبارة قصرية تتبعها عدة نتائج مقترحة كل مترين في •

ن ألتحقيق اهلدف من هذا االختبار أن كل شيء وارد يف العبارة صادق واملشكلة هي  افترض •

غري بحتكم على ما إذا كانت كل نتيجة مقترحة تترتب على املعلومات الواردة يف العبارة منطقياً و

 .شك كبري أم ال 

 ) النتيجة مترتبة(يف املربع الذي أمامها  حتت كلمة ) √(إذا كانت عالمة  •

كنت تعتقد أن النتيجة املقترحة ال تترتب على العبارة بدرجة معقولة من اليقني فضع العالمة وإذا 
 ) النتيجة غري مترتبة(يف املربع الذي أمامها حتت كلمة () 
 .وضح كيف متأل املربعات يف ورقة اإلجابة ما يلي مثال يوفي •

  

 ١.٢٧٤.٠٠٠م حوايل ١٩٨٠نه قد سجلت خالل عام أجاء يف تقرير للتعداد يف دولة ما : العبارة 
  ."حالة طالق  ٣٢١.٠٠٠حالة زواج ، 

  

  : افتراضات مقترحة
  

  .هذه الدولة  ق مسألة سهلة يفالطال ىاحلصول عل. ٣١
أمثال  أربعة يتزوجون يبلغون حوايل ين الذ إنما زالت صحيحة ، فكانت النسبة السابقة إذا . ٣٢

 ،العامة الثانوية شهادة امتحان يف الرياضيات مادة يف العظمى النهاية درجة على أمري حصل:  مثال
  .املكرمة مبكة الثانوية العزيزد عب امللك رسةدم يف أمري درس دولق

 غري مترتبة  مترتبة  نتائج مقترحة
هذه املدرسة حصلوا على النهاية العظمى يف مادة  بطال عمجي. ا 

  .الرياضيات
  √  

    √  . . . .ا يف كل املواد قفوت ممريكون أيمل أن تحم. ٢
  √    .ئه  طالب حمبوب من كل زمالمريأ. ٣
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  .ق كل سنة الذين حيصلون على الطال
  .ق يف هذه الدولة مرتفعة جدا نسبة الطال. ٣٣

 على سارة التلميذة فحصلت الرياضيات مادة يف اختبار يجرِأُية العام الدراسي ، ا يف: العبارة 
 رستنيدم يف وأماين سارة درست دوق ،درجة ٢٥ على أماين التلميذة حصلت بينما درجة ٣٠
  .تلفتني خم

  : افتراضات مقترحة
  . أماين سةرمد من أفضل سارة سةرمد تكون أن حمتمل. ٣٤
  . أكرب درجة على حصلت فقد وهلذا ،أماين من أذكى سارة كانت. ٣٥
  من لأفض الرياضيات تدريس يف سارة سةرمد استخدمتها اليت الطريقة كانت. ٣٦

  . أماين سةرمد استخدمتها اليت الطريقة
 ةيدالوح ةالوسيل األ ذلك ةاإلجنليزي اللغة سبتدري ارسنادم يف التعلم عن ولونؤاملس هتمي: العبارة 

  . لغتها نتعلم اليت الشعوب ثقافة راسةدل
   :افتراضات مقترحة

 بل األخرى األجنبية لغاتال دون اإلجنليزية اللغة لدراسة خاصة عناية توجه ال أن جيب. ٣٧
  . املساواة قدم على مجيعا ندرسها
  . اإلجنليزية اللغة دراسة عن نستغين أن ميكن ال. ٣٨
  .مدارسنا يف اإلجنليزية نتعلم أن مقابل مدارسهم يف العربية اللغة األجانب يتعلم أن جيب. ٣٩

 قبلهت الذي اموع على صلونحي ال العامة ةيالثانو يف الناجحني البالط من اريكب عددا إن: العبارة 
 الطاقات من ريلكث اعيض هذا ويف.  آخر دبع امعا االمتحان إعادة إىل تجهونيو ، اجلامعات
  .أفضل بصورة االهلاستغ كنمي كان ةيالبشر

  : افتراضات مقترحة
  . اجلامعات يدخلون ال العامة الثانوية يف الناجحني الطلبة أغلبية. ٤٠
 اموع على حيصلوا أن قبل مرات ثثال أو مرتني العامة الثانوية امتحان يعيدون الطلبة بعض. ٤١
  . اجلامعات تقبله الذي
  النظر إعادة إىل حيتاج أمر مرة من أكثر الثانوية الشهادة امتحان بدخول بللطال السماح. ٤٢

يف الوقت . ات الغرب أدت احلضارة الغربية احلديثة إىل اكتساب بعض شبابنا لتقاليد وعاد: العبارة 
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  .الذي يتمسك فيه اآلباء بتقاليدنا وعادتنا وأخالقنا العربية 
  : افتراضات مقترحة

  . عاداتنا أفضل من عادات الغربيني. ٤٣
  .اآلباء خمطئون متاماً ألم ال يسايرون احلضارة الغربية احلديثة . ٤٤
   .للغرب عادته وتقاليده ، ولنا عادتنا وتقاليدنا. ٤٥
قامت إحدى الصحف املصرية بدراسة مقارنة بني احلوادث اليت ارتكبها كل من سائقي : عبارة ال

وقد تبني أن سائقي السيارات قد  ،مبدينة اإلسكندرية ١٩٨٠السيارات وسائقي الترام خالل عام 
  .حادثة فقط  ١٦٤حادثة بينما ارتكب سائقو الترام  ٣٤١ارتكبوا 

  : افتراضات مقترحة
 .قي السيارات قد ارتكبوا حوادث أكثر مما ارتكب سائقو الترام يف مدينة اإلسكندرية إن سائ. ٤٦
  .عدد سائقي السيارات أكرب من عدد سائقي الترام يف مدينة اإلسكندرية. ٤٧
  .سائقو الترام أكثر التزاماً بقواعد القيادة من سائقي السيارات يف مدينة اإلسكندرية . ٤٨

 لنا ضمنوحده ي وهذا جبناء اإلسرائيليني أن ١٩٧٣ عام أكتوبر حرب معارك أوضحت: العبارة 
  .معهم قادمة معركة أي يف الفوز

  :افتراضات مقترحة 
  . العربية األسلحة كفاءة مستوى إىل تصل أن ميكن ال اإلسرائيلية األسلحة. ٤٩
  . قادمة ملعركة انتظاراً أسلحتنا وتطوير جنودنا تدريب على باستمرار نعمل أن جيب. ٥٠
اندالع  وسائل يف تقدمت كما مالالس على احملافظة وسائل يف الكايف بالقدر البشرية تتقدم مل. ٥١

  .احلروب
 العروبة رسةدم أطفال على تفوقوني النصر رسةدم أطفال أن كاءذال اختبارات أظهرت: العبارة 
  الظافر رسةدم كأطفال مرتفعة رجاتد على صلواحي مل ولكنهم

  : قترحةافتراضات م
 أعلى فطري بذكاء ولدوا ألم أعلى درجات على حيصلون كمجموعة الظافر مدرسة لاأطف. ٥٢
  . والعروبة النصر مدرسيت لاأطف ذكاء من
 النصر مدرسيت أطفال أسر من ءذكا رثأك املتوسط يف هي الظافر مدرسة أطفال أسر إن. ٥٣

  . والعروبة
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 يؤثر وهذا ،والعروبة النصر مدرسيت لاأطف من أفضل تعليم على الظافر مدرسة أطفال حيصل. ٥٤
  . االختبارات أداء يف بدوره

الطالقة  يف كورذال األطفال على تفوقوني ثاناإل األطفال أن راساتدال ىدإح نتيب: العبارة 
  .القدرة احلسابية يف ثاناإل على كورذال تفوقي نمايب اللغوية

  : افتراضات مقترحة
  . اللغة قواعد يف الذكور نم أفضل اإلناث كل. ٥٥
  . اإلناث من لغوية طالقة أقل الذكور كل. ٥٦
  . احلسابية وقدرته اللغوية طالقته من كل وبني الطفل جنس بني عالقة هناك إن. ٥٧

 واملتاجر سكانالب امزدمح كوني ما عادة ينةدامل وسط أن احلضري االجتماع علماء بني: العبارة 
 تكون ما عادة ندللم املتامخة املناطق أن إال ، الوسط منطقة عندنا ابتع كلما االزدحام ويقل
  .نيادال االجتماعية الطبقات إىل ونينتم ممن الريف من إليها يندالواف بأولئك مزدمحة

  :افتراضات مقترحة 
  . دنيا اجتماعية طبقات من الريف أهل كل. ٥٨
  . عليا اجتماعية طبقات من املدن أهل كل. ٥٩
  . الدنيا االجتماعية الطبقات من هم للمدن املتامخة املناطق إىل يأتون ذينال بعض. ٦٠

  تقومي املناقشات: االختبار الثالث 

  :التعليمات 

واملطلوب منك . يبدأ كل مترين يف هذا االختبار بسؤال ويأيت بعد كل سؤال عدة إجابات  •

 .أن حتكم على كل إجابة أهي قوية أم ضعيفة

 .هي اإلجابات املهمة واليت تتصل مباشرة بالسؤال :  اإلجابات القوية •

سؤال أو تكون ذات أمهية قليلة هي اإلجابات اليت ال تتصل مباشرة بال:  اإلجابات الضعيفة •

 .ما يتعلق بالسؤالفي

أما إذا كنت ترى  قويةيف املربع حتت كلمة ) √(فإذا كنت ترى أن اإلجابة قوية فضع عالمة  •

 . ضعيفةيف املربع حتت كلمة ) √(عالمة أن اإلجابة ضعيفة فضع ال
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 .ما يلي مثال يوضح كيف متأل املربعات يف ورقة اإلجابة وفي •
  

  هل من الضروري وضع قانون لتحديد األجور بني العمال وبني أصحاب العمل ؟:  مثال
 ضعيفة  قوية  :إجابات مقترحة

    √  . ن من واجب الدولة محاية العمالأل:  نعم. ١
  √    .جب ترك هذه لألفراد يقرروا بأنفسهمفي:  ال. ٢

    √  .فوسائل اإلعالم والتوجيه ميكن أن حتقق هذه الغاية:  ال. ٣
  

  

 

  .؟ كذلل مؤهلة كانت إذا الطب مهنة يف املرأة تعمل أن كنمي هل:  السؤال
  :مقترحة إجابات
  . امليادين كافة يف اآلن تعمل املرأة:  نعم. ٦١
  . بالرجال اخلاصة اجلراحية العمليات مواجهة من ختجل قد املرأة ألن:  ال. ٦٢
  . أطفاهلا تربية هي األوىل األم مسئولية ألن:  ال. ٦٣
  

  .؟ دموح منتظم ولدج وفق دروسهم ذيمالالت ذاكري أن الواجب من هل:  السؤال
  :مقترحة إجابات
 رغبام حيققوا أن دائما يستطيعون ال أم يتعلموا أن ميذالالت على ينبغي حىت:  نعم. ٦٤
  . اخلاصة بطريقتهم االستذكار يف
  . والنظام الدقة على التالميذ يتعود حىت:  نعم. ٦٥
 وفق دروسهم التالميذ يذاكر أن جيب ذلك وعلى ميذالالت بني فردية فروق فهناك:  ال. ٦٦

  . اخلاصة واجتاهام ميوهلم
  .؟ حاملسر من لأفض تثقيفية أداة التلفزيون هل:  السؤال
  :مقترحة إجابات
  . بأنفسهم املسرح على يظهرون لنيثاملم ألن:  ال. ٦٧
  .املسرح يستطيعه ال ما املشاهد إىل ينقل أن ميكن فالتلفزيون:  نعم. ٦٨
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  .مرحية سهلة متعة فالتلفزيون:  نعم. ٦٩
  .الفقراء احللص األغنياء أموال بعض جلمع خريية اتيمجع ننشئ أن جيب هل: السؤال
  :مقترحة اتإجاب
  . الفقراء يعيش لن لااألمو هذه بدون ألنه:  نعم. ٧٠
  . الترفيه وأدوات الكماليات من الكثري ينقصهم الفقراء ألن:  نعم. ٧١
  . اخلاصة مبجهوداته عليه حيصل إمنا فرد كل دخل ألن:  ال. ٧٢

  .؟ الفتاة تعلم يف التوسع الضروري من هل:  السؤال
  :مقترحة إجابات
  . املستقلة والشخصية شةقاملنا حب الفتاة عند ينمي التعليم ألن:  ال. ٧٣
  . التعليم طريق عن واملعيشية ينيةدال أمورها تعرف فالفتاة:  نعم. ٧٤
  . بيت ربة ستكون املطاف اية يف الفتاة ألن:  ال. ٧٥

  .؟ رجح دون اخلاصة ومؤش بعض يف همائآب قشةمبنا لألبناء نسمح أن نبغيي هل:  السؤال
  :مقترحة إجابات
  .أمر اعتبار كل فوق ءاآلبا فاحترام:  ال. ٧٦
  . املناقشاته هذ طريق عن شخصيام تتبلور ءفاألبنا:  نعم. ٧٧
  . سلبيا اتأثري شخصيام على تؤثر فإا كاملة حرية أعطوا إذا ءاألبنا ألن:  ال. ٧٨

  .؟ آلنا ميالتعل من لأفض املاضي يف ميالتعل كان هل:  السؤال
  :مقترحة إجابات
  . األيام هذه يف كثرياً سنتحت التدريس وطرق الدراسية الربامج ألن: ال. ٧٩
  . اآلن عن منها أصعب كانت الدراسة مواد ألن:  نعم. ٨٠
  . اآلن عن ملدرسيهم طاعة أكثر كانوا فالتالميذ:  نعم. ٨١

  ؟ ةيآل تصناعا إىل اليدوية صناعاتنا ريتطو الضروري من هل:  السؤال
  :مقترحة إجابات

  
  

  . احلضارة بركب نلحق حىت:  نعم. ٨٢
  . آلية بطريقة نعتص إذا يمتهاق تفقد اليدوية الصناعات فبعض:  ال. ٨٣
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  . واجلهد الوقت من الكثري نوفر حىت:  نعم. ٨٤
االلتحاق  هو يدالوح فداهل كوني ال يثحب الثانوي ميالتعل تطوري أن بجي هل:السؤال
  .؟ باجلامعة
  :مقترحة إجابات
  . األمم ترتقي ال اجلامعي التعليم فبدون:  ال. ٨٥
 مث ومن اإلنتاج وزيادة الصناعات لتطوير الالزمني الفنيني ختريج ميكن حىت:  نعم. ٨٦

  . والتقدم االزدهار
  . اتمع أن ينال فرصته يف التعليم اجلامعي يف فرد لكل بد الف:  ال. ٨٧

  .؟ ةيراسدال املواد التالميذ تعلم هي حيدةالو رسةدامل مهمة هل:  السؤال
  :مقترحة إجابات
  . رسااملد تنشأ لن الدراسية املواد بدون ألنه:  نعم. ٨٨
  . الدراسية املواد تعليم غري للمدرسة أخرى مهام فهناك:  ال. ٨٩
 جمموع من عليه حصل ما مقدار هو باجلامعة التلميذ اللتحاق سالرئي املعيار ألن: نعم. ٩٠
  . الدراسية املواد يف

  

  االستنباط: االختبار الرابع 

  :التعليمات 

سلم أن . يتكون كل مترين يف هذا االختبار من عبارتني يأيت بعدمها عدة نتائج مقترحة  •

العبارتني صحيحتان متاماً حىت لو كانت إحدامها أو كانتا معاً ضد رأيك مث أقرأ النتيجة األوىل فإذا 

يف ورقة (يف املربع الذي أمام رقم النتيجة ) √(شتقة متاماً من العبارتني فضع العالمة وجدت أا م

 . صحيحةحتت كلمة ) اإلجابة

يف املربع الذي أمام رقم النتيجة ) √(أما إذا وجدت أا غري مشتقة من العبارتني فضع العالمة  •

 .غري صحيحة حتت كلمة ) يف ورقة اإلجابة(

 .كيف متأل املربعات يف ورقة اإلجابة ما يلي مثال يوضح وفي •
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  كل شجاع هو من يدافع عن وطنه ، وليد يدافع عن وطنه:  مثال
 غري صحيحة صحيحة  :إذن 
  √    كل الناس حتب الدفاع عن أوطام. ١
    √  وليد شجاع. ٢
  √    وليد جبان. ٣

  

  يزياءفال يف تهدجم طالب محدي،  مثابرون الفيزياء مادة يف اتهدون الطلبة:  العبارة
  : إذن
  . ابرثم طالب محدي. ٩١
  . ةاملدرس يف حتصيال رثأك اءيزيالف يف اتهدون. ٩٢
  . اءيزيالف يف جمتهدون تالرياضيا يف اتهدون. ٩٣

  بأنفسهم نيفخور غر الفنانني بعض ، موهوبون الفنانني كل:  العبارة
  : إذن
  . فنانون املوهوبني كل. ٩٤
  . موهوب هو من بأنفسهم ورينالفخ بني ليس. ٩٥
  . املوهوبني فنانون بعض. ٩٦

 ةيالثانو رسةداملتالميذ  بعض ، ةاإلجنليزي اللغة رسونيد ةيالثانو رسةدامل تالميذ كل:  العبارة
  .األملانية اللغة رسونيد
  : إذن
  . الثانوية املدرسة يف تالميذ اإلجنليزية اللغة يدرسون الذين كل. ٩٧
  . األملانية اللغة يدرسون اإلجنليزية اللغة يدرسون الذين بعض. ٩٨
  . اإلجنليزية اللغة يدرسون ال األملانية اللغة يدرسون الذين كل. ٩٩

   ةدمشاه بونحي ال الناس بعض ، التلفزيون ةدمشاه بونحي املرح إىل مييلون الذين كل:  العبارة
  التلفزيون
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  : إذن
  . التلفزيون ةمشاهد بونحي ال املرح إىل لونميي ال نيالذ.  ١٠٠
  . املرح إىل لونميي التلفزيون مشاهده بونحي نيالذ.  ١٠١
  . التلفزيون ةمشاهد بحي ال من املرح إىل لونبني من ميي سيل.  ١٠٢
  اجلامعات أساتذة من الوزراء بعض ، العمل يف خملصون الوزراء كل:  العبارة
  : إذن
  . العمل يف املخلصني من اجلامعات أساتذة كل. ١٠٣
  . اجلامعات أساتذة من العمل يف املخلصني بعض. ١٠٤
  . جامعات أساتذة أصال هم الوزراء كل. ١٠٥
 من ريكث ، باملثل نياآلخر معاملة إىل مياال نشأي فإنه حسنة معاملة الطفل عومل إذا:  العبارة
  طفولتهم يف حسنة معاملة عوملوا الناس
  : إذن
 حسنة معاملة عومل أنه بدفال حسنة معاملة اآلخرين معاملة إىل مييل الشخص كان إذا.  ١٠٦
  . طفولته يف

  . سنةح معاملة اآلخرين ملعاملة مييلون الناس من كثري.  ١٠٧
  . باملثل اآلخرين يعامل فإنه سيئة معاملة الطفل عومل إذا.  ١٠٨
  دراسته يف ينجح مل طارق ، دراستهم يف جنحوا الشاملة الثانوية رسةدامل تالميذ كل:  العبارة
  : إذن
  . طارق درس يف مدرسة ثانوية غري شاملة.  ١٠٩
  . نتيجة املدرسة الثانوية الشاملة أفضل من نتيجة مدرسة طارق.  ١١٠
  .طارق درس يف املدرسة الثانوية الشاملة .  ١١١
  الطب ةيكل جيخر مإبراهي ، ادج اءيأذك الطب كليات يجيخر كل:  العبارة
  : إذن
  . ءالذكا متوسط راهيمإب.  ١١٢
  . ءالذكا متوسطو الطب كليات خرجيي بعض.  ١١٣
  . جدا ذكي إبراهيم.  ١١٤
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  العمل يف خملصون العرب بعض كرماء العرب كل:  العبارة
  : إذن
  . عريب هو من ءالالبخ بني ليس.  ١١٥
  . كرماء العمل يف املخلصني كل.  ١١٦
  . كرماء العمل يف املخلصني بعض.  ١١٧
  .الدوائر أشكال مستديرة ن س شكل غري مستدير  مجيع:  بارةالع
  : إذن
  . بيضاوي س الشكل. ١١٨
  . معني أو عالأض متوازي س الشكل. ١١٩
  . بدائرة ليس س الشكل. ١٢٠

  

  االستنتاج: االختبار اخلامس 

  :التعليمات 

وبعد  ،ها صحيحةيبدأ كل مترين يف هذا االختبار بفقرة تشتمل على بعض الوقائع عليك أن تعد •

 .كل فقرة ستجد عدداً من االستنتاجات 

وستجد أمام رقم كل استنتاج  ،وقدر درجته من الصحة أو اخلطأ ةاخترب كل استنتاج على حد •

بيانات ،  هحمتمل صدق،   صادق متاما: مخسة مربعات يوجد أعالها الكلمات اخلمسة التالية 

 خاطئ متاماً،  حمتمل خطؤه،  ناقصة

فإذا  ،استنتاج وحدد درجته من الصحة واخلطأ يف ضوء الكلمات اخلمسة السابقةقرأ كل ا •

 .. ذا كيف املربع حتت صادق متاماً وه) √(نه صادق متاماً فضع العالمة أاعتقدت 

 .املثال التايل يوضح كيف متأل املربعات يف ورقة اإلجابة  •
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 ىدإح يف األسبوع اية يف اختياريا اعاجتما الثانوية األوىل السنة تالميذ من ألف حضر:  الثم
 حتقق ووسائل األجناس بنيالقات الع حول موضوعات االجتماع هذا يف يذالمالت واختار.  ندامل
  احلاضر الوقت يف أمهية املوضوعاتر ثأك من بأا  نتشعرو ألم ليناقشوها ، دائم عاملي مالس

  :استنتاجات مقترحة 
صادق 
  متاماً

حمتمل
 هصدق

نات بيا
 ناقصة

حمتمل 
  خطؤه

خاطئ 
  متاماً

    √        ..سنة  ٢٠ – ١٩يتراوح سن هؤالء الطالب بني . ١
      √      ...جاء هؤالء التالميذ من مجيع أحناء العامل . ٢
ناقش التالميذ مشكالت تتصل بالعالقات بني العمال . ٣

  ..فقط 
        √  

شعر بعض تالميذ السنة األوىل الثانوية أن مناقشة . ٤
عالقات العنصرية ووسائل حتقيق السالم العاملي عمل ال

 مهم مفيد

√          

لديهم  –الذين حضروا االجتماع  –هؤالء التالميذ .٥
اهتمام أشد بالنواحي اإلنسانية أو باملشكالت االجتماعية 

 ..الشاملة أكثر من معظم طالب السنة األوىل الثانوي

  √        

  

 نال أن جةيالنت وكانت.  ايلاملث بالالط اريالخت الطالب من جمموعة نيب مسابقة أقمت:  العبارة
  األصوات من نسبيا أقل ددع على اآلخرون الطالب حصل نمايب.  األصوات أغلبة فيشر

  :استنتاجات مقترحة 
  . الطالبية للقيادة احلنيص غري اآلخرون الطالب.  ١٢١
  . العلمية الناحية من الطالب أحسن هو شريف.  ١٢٢
  . هالطالب إخالصاً لزمالئ أكثر هو يفشر.  ١٢٣
  . احلب هذا ويبادلونه أسرته أفراد عمجي حيب شريف.  ١٢٤
  . اجتماعيا متفوقني وغري علميا متفوقون اآلخرون الطالب.  ١٢٥

 هذا يف الفصل وكان ثانوية رسةدمب الفصول دأح ذيتالم على االبتكار يف اختبار طبق: العبارة 
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 هم عالية درجات على نياحلاصل ذالتالمي أن االختبار جةينت أظهرت كما.  املتوسط فوق االختبار
  راسةدال املواد يف الفصل أوائل

  :استنتاجات مقترحة 
  . الدراسة يف والتفوق االبتكار درجة بني وثيقة عالقة هناك. ١٢٦
  . املبتكر التلميذ سوى الثانوية باملدرسة االلتحاق من يتمكن ال. ١٢٧
  . النتيجة نفس على حلصلنا ابتدائية مدرسة ميذالت على االختبار هذا طبق لو. ١٢٨
  . أذكياء املبتكرون ميذالتال. ١٢٩
  . الدراسية املواد يف املتفوق التلميذ سوى الثانوية باملدرسة االلتحاق من يتمكن ال. ١٣٠

 كريسالع اجلانب ا قومي أحباث.  نياجتاه يف العلم دول معظم يف الفضاء أحباث ريتس: العبارة 
 عن معلومات جلمع ةيالعلم ئاتياهل ا تقوم وأحباث ، ةيالسر من كثيفاً ارستا عليها فرضوي

  .ةيالسلم واألغراض العلمي البحت يدتف أن ممكن الفضاء
  :استنتاجات مقترحة 

  . له ضرورة ال العلمية األحباث يف االزدواج هذا.  ١٣١
  . العلمية اهليئات أحباث عن ختتلف العسكري اجلانب أحباث.  ١٣٢
  . ذلك األخرية تستطيع ال بينما العلمية اهليئات أحباث من العسكري اجلانب يستفيد.  ١٣٣
  . الفضاء أحباث تقدم على يساعد العلمية واهليئات العسكري اجلانب بني التعاون.  ١٣٤
 اجتاه يف العلمية هليئاتا أحباث تسري بينما ماردال اجتاه يف تسري العسكري اجلانب أحباث.  ١٣٥
  . اخلري

قبل النوم ألننا بذلك حنميهم من  احللوى أكل من قاللباإل األطفال األسنان أطباء نصحي: العبارة 
  .تسوس األسنان

  :استنتاجات مقترحة 
  . مضاره أيضا له النوم قبل احللوى أكل من اإلقالل. ١٣٦
  . األسنان تسوس ملرض كاف جالع النوم قبل احللوى أكل من اإلقالل. ١٣٧
  . احللوى أكل من لاألطفا مينع أن األسنان تسوس من األطفال لوقاية ادج يكفي. ١٣٨
 قبل احللوى أكل من اإلكثار سوى األسنان تسوس ملرض أخرى مسببات أية هناك ليست. ١٣٩
  . النوم
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  . األسنان تسوس مبرض مصابني لاألطفا من كبرية نسبة توجد. ١٤٠
 تتجه هيعل أدخلت اليت املشروعات من الرغم على فيالر أهل من كثرة مجوع زالتال: العبارة 
 تالمشك زادت أن ذلك على وترتب اجلديدة الصناعات يف العمل فرصة وراء ايجر ندامل إىل
  مهاريغ و تالصاواملو اإلسكان قطاعات يف نةديامل

  :استنتاجات مقترحة 
  . لريفا يف منها أكثر املدن يف العمل فرص.  ١٤١
  . الريف يف عليه حيصل الذي من أكرب أجر على املدينة يف العامل حيصل.  ١٤٢
  . العاطل العامل إال املدينة إىل يأيت ال.  ١٤٣
  . الريف يف منها أكرب املدن يف العمالية املشروعات يف الزيادة نسبة.  ١٤٤
 تصالاواملو إلسكانا مشكليت حل على تساعد الريف يف العمالية املشروعات زيادة.  ١٤٥
  . باملدن

  :لسببني بعالش إىل بعلمهم يهبطوا أال و علمهم إىل بعالش افعوير أن العلماء جبوا: العبارة 
  . ائمدا يرتفع أن بجي بعالش مستوى إن :األول
  . مبستواه يهبط وأالائقه حبق حيتفظ أن بجي العلم إن : الثاين

  :استنتاجات مقترحة 
  . ةوالفلسف والفن بداأل علىينطبق أيضا  ةالفقر هذه يف علمال على ينطبق ما. ١٤٦
  . الشعب ىوتمس رفع هي ةالرئيس العلم أهداف أحد. ١٤٧
  . نفسه الشعب وىتمس هبوط إىل ٍدمؤ بالعلم اهلبوط. ١٤٨
  . له الشعب فهم من أهم حبقائقه العلم احتفاظ. ١٤٩
  . العلم وىتمس ارتفاع نع جتني الشعب وىتمس ارتفاع. ١٥٠
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  مفتاح التصحيح الختبار التفكري الناقد

  

  

  ثالثاً تقومي املناقشات     التفسري:ثانياً  معرفة االفتراضات: أوالً 
  ضعيفة  قوية   م    غري مترتبة مترتبة م  غري وارد وارد  م
٦١    √  ٣١  √   ١ √    
٦٢     √ ٣٢   √  ٢   √  

٦٣    √  ٣٣  √   ٣   √  

٦٤     √ ٣٤   √  ٤   √  

٦٥    √  ٣٥  √   ٥ √    
٦٦    √  ٣٦  √   ٦ √    
٦٧    √  ٣٧  √   ٧   √  

٦٨     √ ٣٨  √   ٨ √    
٦٩    √  ٣٩   √  ٩   √  
٧٠    √  ٤٠   √ ١٠   √  

٧١     √ ٤١  √  ١١   √  
٧٢     √ ٤٢  √  ١٢   √  

٧٣    √  ٤٣  √  ١٣   √  
٧٤    √  ٤٤   √ ١٤ √    
٧٥     √ ٤٥  √  ١٥   √  

٧٦     √ ٤٦   √ ١٦   √  
٧٧    √  ٤٧   √ ١٧ √    
٧٨    √  ٤٨   √ ١٨   √  

٧٩    √  ٤٩  √  ١٩ √    
٨٠     √ ٥٠  √  ٢٠   √  

٨١    √  ٥١   √ ٢١   √  

٨٢    √  ٥٢  √  ٢٢ √    
٨٣    √  ٥٣  √  ٢٣ √    
٨٤     √ ٥٤   √ ٢٤ √    
٨٥    √  ٥٥  √  ٢٥   √  

٨٦    √  ٥٦  √  ٢٦ √    
٨٧     √ ٥٧   √ ٢٧   √  
٨٨    √  ٥٨   √ ٢٨   √  

٨٩    √  ٥٩   √ ٢٩ √    
٩٠     √ ٦٠  √  ٣٠   √  
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  االستنتاج: خامساً   االستنباط:رابعاً
غري صحيحة  م

  صحيحة
صادق م 

  متاماً
حمتمل 
  هصدق

بيانات 
  ناقصة

حمتمل 
  خطؤه

 خاطئ متاماً

١٢١   √  ٩١      √    
١٢٢  √   ٩٢    √      
١٢٣  √   ٩٣  √        
١٢٤  √   ٩٤    √      
١٢٥  √   ٩٥        √  
١٢٦   √  ٩٦ √         
١٢٧  √   ٩٧      √    
١٢٨   √  ٩٨    √      
١٢٩  √   ٩٩  √        
١٣٠   √  ١٠        √  

١٣١   √  ١٠١        √  

١٣٢   √  ١٠٢    √      
١٣٣  √   ١٠٣  √        
١٣٤   √  ١٠٤    √      
١٣٥  √   ١٠٥  √        
١٣٦  √   ١٠٦    √      
١٣٧   √  ١٠٧  √        
١٣٨  √   ١٠٨      √    
١٣٩   √  ١٠٩        √  

١٤٠   √  ١١٠    √      
١٤١  √   ١١١ √         
١٤٢  √   ١١٢    √      
١٤٣  √   ١١٣      √    
١٤٤   √  ١١٤ √         
١٤٥   √  ١١٥  √        
١٤٦  √   ١١٦  √        
١٤٧   √  ١١٧ √         
١٤٨  √   ١١٨ √         
١٤٩  √   ١١٩    √      
١٥٠   √  ١٢٠ √         
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  )٣(امللحق
  وورقة اإلجابة االختبار التحصيلي

  :ارتعليمات االختب      
  

الناقـد   معرفة مدى فاعلية إستراتيجية تبـادل األدوار يف تنميـة الـتفكري    إىل يهدف االختبار*
  .والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ  لدى طالبات الصف الثاين الثانوي  باملدينة املنورة

  .من اختيار من متعدد سؤاالً) ٤٠(يتضمن االختبار *
  .بينها إجابة واحدة فقط صحيحة) د–ج -ب -أ( باحلروفلكل سؤال أربعة بدائل يشار إليها * 
  .قبل اإلجابة عليه جيب قراءة السؤال جيداً* 
*جيب التأكد من حمو اإلجابة السابقة اتتغيري إحدى اإلجاب إذا أردت.  
  .مجيع فقرات االختبار عنيرجى اإلجابة *
  .يف ورقة اإلجابة ضعي دائرة  على اإلجابة الصحيحة* 
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  .................اململكة العربية السعودية                                        اسم الطالبة
  ......................الفصل  م                                    ـوزارة التربية والتعليـ

        .تاريــــخ: املادة
  :............التاريخ

  ـــــــــــــــــــــــ
  :األسئلة التالية عنعيين باهللا مث أجييب است
  :م حركة سياسية استيطانية هي١٩ظهرت يف القرن  -١
  .الكاثوليك -أ
  .التنصري -ب
  . الصهيونية -ج
  .البلشفية -د
  
  :يتآلخلصي هدف االستعمار الغريب للوطن العريب من خالل ا -٢
  .كسر شوكة اإلسالم-أ
  .سرقة خمططات وكتب املسلمني -ب
  .املسلمني وإضعاف ثقتهم باهللا إذالل-ج
  .مجيع ما سبق -د
  
  .؟أي من العبارات التالية تشري إىل مفهوم االستشراق  -٣
  . غزو فكري ثقايف -أ
  .غزو سياسي اقتصادي -ب
  .الوصاية الدولية -ج
  .االحتالل العسكري -د
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  :تمسه اليوم فيما تفعلهيعترب تشجيع الدول الغربية لليهود بإنشاء دولة يهودية  هو احتالل نل -٤
  .أمريكا بإيران  -أ
  .أمريكا بالعراق -ب
  .أمريكا بفيتنام -ج
  .أمريكا بروسيا -د
  
  :من الدول اليت نالت استقالهلا من االستعمار الصلييب ما يلي عدا -٥
  .فلسطني -أ
  .اجلزائر-ب
  ليبيا -ج
  األردن -د
  
  .ل لرفضها يف احلاضرهـ  مماث١٣٦٨رفض السعودية قبول اتفاقية رودوس سنه -٦
  .احتالل العراق إليران-أ
  . احتالل العراق للكويت -ب
  .احتالل العراق لتركيا -ج
  .احتالل إيران للكويت -د
  
هـ بأنه نوع ١٣٦٧/ م١٩٤٨يفسر طلب الدول االستعمارية الكربى للهدنة األوىل يف احلرب  -٧
  :من
  .الصلح-أ
  .اخلديعة  -ب
  .اخلوف -ج
  .االستسالم -د
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  .؟يف ضوء دراستك لالستعمار أي نوع من أنواعه مازال مستمرا حىت  اليوم -٨
  .فصل التعليم عن الدين-أ
  .نشر العادات املخالفة لإلسالم -ب
  .تركيز شبكات األعالم على التمدن واحلرية-ج
  . مجيع ما سبق-د
  
  : رض فلسطني إىلأيرجع تنوع خطط اليهود الصهيونية يف  -٩
  .وميالبحث عن وطن ق -أ
  .رض امليعادأالعودة إىل  -ب
  .رفض الدول األوربية هلم -ج
  .مجيع ما سبق-د
  
  :رفض اليهود الكتاب األبيض الثالث الذي أصدرته بريطانيا واملناقض لتصريح بلفور يتفق مع -١٠
  .رفض إيريل شارون تسليم املستوطنات الفلسطينية-أ
  .رفض باراك تسليم املستوطنات الفلسطينية -ب
  .فض إسحاق رابني تسليم املستوطنات الفلسطينيةر -ج
  .رفض غولد مائري تسليم املستوطنات الفلسطينية -د
  
  :يعترب تنصيب اليهود مكربات الصوت على السيارات يف فلسطني نوع من -١١
  .احلرب الباردة -أ
  احلرب االقتصادية -ب
  .احلرب النفسية  -ج
  .احلرب السياسية -د
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   :م يف شكل١٩٧٨/هـ١٤٠٨شعب الفلسطيين ضد اليهود عام ظهرت انتفاضة ال -١٢
  .هدم منازل اليهود-أ
  . اضطرابات  وعمليات فدائية -ب
  .استرجاع أموال الشعب الفلسطيين  بالقوة-ج
  .بالرحيل من فلسطني إىل البالد العربية -د 
  
  :هـ هو١٣٨٩هـ  وحريق املسجد األقصى سنه ١٣٨٧عرب فلسطني بعد هزمية  موقف -١٣
  . زيادة العمليات الفدائية-أ
  .طلب املساعدة من جامعة الدول العربية-ب
  .طلب املساعدة من منظمة األمم املتحدة  -ج
  .طلب املفاوضات مع إسرائيل   -د
  
  .بأنه االستعمار الغريبموقف الدولة العثمانية  ضد  متثل -١٤
  االكتفاء بإجراء اتفاقيات سياسية-أ
  .واحملاباة تباع سياسة  التسامحا -ب
  .رفض العروض املالية مقابل التخلي عن فلسطني -ج
  .احملافظة على ممتلكات الدولة العثمانية املتبقية-د
  
  :هـ نتيجة إىل١٣ على أسباب ضعف الدولة العثمانية يف القرن نيغلب املؤرخأاتفق  -١٥
  .حتالف األعداء ضدها -أ
  .تقسيم أمالكها -ب
  .كثرة الفنت الداخلية -ج
  . مجيع ما سبق -د
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  :ثار املنصرين على بعض املسلمني اليوم هوآبرز أكان من  -١٦
  . اختالف كلمتهم -أ
  .وحدة صفهم -ب
  .حتسني أخالقهم -ج
  .متسكهم بدينهم-د
  
  خطر أشكال االستعمار اليت قامت على أساس مهامجة معتقدات وقيم اإلسالمأمن  -١٧

  :ما يلي
  .االستعمار الثقايف  -أ
  .ييز العنصريالتم -ب
  .االحتالل العسكري-ج
  .االنتداب -د
  
  :جل أاهتم الربتغاليون بالتحالف مع األحباش النصارى  من  -١٨
  . غزو جدة الحتالل احلرمني-أ
  .تكوين قوة دولية عاملية-ب
  .صد ضربات الدولة العثمانية -ج
  .السيطرة على البحر املتوسط-د
  
مكان السلطان عبد احلميد الثـاين   لو كنت كع سلوكاختاري من هذه اخليارات ما يتفق م -١٩

  .برفضه التخلى عن فلسطني
  .أقوم بعمل السلطان عبد احلميد متاماً -أ
  .استخدام سياسة شعرة  معاوية -ب
  .استخدام القوة والعنف-ج
  .قبل بعروضهمأ-د
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  :يشري موقف البالد العربية من االنتداب الربيطاين على فلسطني بأنه موقف -٢٠
  .رفض -أ
  .قبول -ب

  .ج ـ حزم
  .اون -د
  
  :مهمة التبشري يف البالد االسالمية هي -٢١
  .قطع صلة املسلم بربه -أ
  .إدخاهلم يف النصرانية-ب
  .كسر شوكة املسلمني -ج
  .مساعدة اليهود يف فلسطني  -د
  
  :بالبحث عن  احلايلالدفني ضد العرب واملسلمني يف العصر  الغرب قدحيترجم  -٢٢
  . السالح النووي -أ
  .هيكل سليمان القدمي -ب
  ".الرباق"حائط املبكى  -ج
  .الذهب األسود-د
  
  .نهبأيصنف قرار الوصاية الذي وضعته هيئة األمم بعد احلرب العاملية الثانية  -٢٣
  .مناقض لالستعمار -أ
  .قرار حمايد -ب
  .متفق مع االستعمار -ج
  .ال عالقة له باالستعمار-د
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٢٤- ات األربعة بني عرب فلسطني واليهود يعود إىلحدوث اا:  
  .اعتراف الواليات  املتحدة األمريكية  بإسرائيل كدولة -أ
  .اعتراف بريطانيا  بإسرائيل كدولة -ب
  .اعتراف األمم املتحدة  بإسرائيل كدولة -ج
  .يطاليا  بإسرائيل كدولةإاعتراف  -د
  
  .؟م١٩٢٩/هـ١٣٤٨تفسري ثورة الرباق يف  بأي من اخليارات التالية تستعينني -٢٥
  .البحث عن كنوزهم الضائعة -أ
  .إعادة تعمري املكان-ب
  .تدويل حائط املبكى-ج
  .إهانة مشاعر املسلمني -د
  
  :هوالفلسطينية يعترب السبب املباشر النتفاضة احلجارة  -٢٦

  . قتل الفلسطينيني بالدبابات -أ 
  .مصادرة أموال الفلسطينيني -ب 
  .منازل الفلسطينينيهدم  -ج 
  .محالت تعذيب الفلسطينيني -د 
  
  :موقف  الشريف حسني بن على  وعد بلفور بأنه رفض يعترب -٢٧
  .مثايل -أ
  .متناقض -ب
  .مناسب -ج
  .غامض -د
  
  

  



 ٢٢٣  
 

 

  :ما يليجنليز للمسلمني يف اهلند إلحماربة ا من أبرز أسباب -٢٨
  .تدخل الربيطاين لملقاومة املسلمني ل -أ
  .اهلندوس الوثنيني يف اهلند ملساعدة-ب
  .حلماية شركة اهلند الشرقية الربيطانية -ج
  .حلماية الشركة اهلولندية املتحدة -د
  
  :يطاليا جاء نتيجة إىلإمؤمتر سان رميو ب -٢٩
  .إبرام اتفاقية دولية -أ
  .تنسيق سياسي اقتصادي-ب
  . تنفيذ االحتالل العسكري-ج
  .دراسة األوضاع اإلسالمية-د
  
  :رتبط االستشراق من حيث نشأته حبادث وهوي -٣٠
  .دير ياسني -أ
  .مذحبة املسجد اإلبراهيمي-ب
  .ليلة اإلسراء واملعراج -ج
  .حتريف ترمجة القران الكرمي إىل الالتينية -د
  
  : األساليب االستعمارية على العامل اإلسالمي العريب فيما عدا كل ما يلي من -٣١
  .الغزو الثقايف -أ
  .ت العسكريةالتسهيال -ب
  .فرض القوانني التجارية -ج
  .االستشراق -د
  
  

  



 ٢٢٤  
 

 

  .هـ على ما يسمى١٣٩٣قضت أحداث حرب العاشر من رمضان  سنة  -٣٢
  .مشكلة الشرق األوسط -أ
  . أسطورة التفوق اليهودي -ب
  .االقتصاد اليهودي-ج
  .مشكلة اجلوالن -د
  
ما األسلوب املصيطر على ) ثمانيةألساليب االستعمار لضرب الدولة الع(من خالل دراستك  -٣٣

  .؟العصر احلايل
  .ظهور أنظمة سياسية جديدة-أ
  . بني أبناء املسلمني إثارة النعرات احلالية -ب
  .استثمار رؤوس األموال واالمتيازات األجنبية -ج
  .زيادة التنافس الصناعي بني دول العامل -د
  
  : الطبقات هي احلركة الثورية اليت تدعو إىل إزالة الفوارق بني -٣٤
  .البلشفية  -أ

  .ب ـ املنشفيكية
  .الفيدرالية-ج
  .الشيوعية  -د
  
  ؟أي العبارات التالية تشري إىل مفهوم الشيوعية -٣٥
  .فصل الدين عن احلياة-أ
  .نظام سياسي مركزي-ب
  . اإلحلاد وتكفري األديان-ج
  .نظام ديكتاتوري عسكري -د
  

  



 ٢٢٥  
 

 

  .يتآلتنصري بااتصفت  العالقة بني االستعمار وال -٣٦
  .تبادلية -أ
  محيمة -ب
  .عدائية -ج
  .طردية-د

  :بارليف يعترب خط -٣٧
  .اًدفاعي خطاً  -أ
  .اًاقتصادي خطاً  -ب
  .اًسياسي خطاً -ج
  .اًهجومي خطاً  -د

  :شاركت الدول العربية السبع يف حرب فلسطني يف عام -٣٨
  . م١٩٤٨/هـ١٣٦٧-أ
  .م١٩٢٩/هـ١٣٤٨-ب
  .م١٩٣٦/هـ١٣٥٥-ج
  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥-د

  :يظهر االستشراق يف الوقت احلايل ولكن مبسميات وأساليب أخرى مثل -٣٩
  .احلرية الفكرية-أ
  .املساواة -ب
  .خرآلالرأي و الرأي ا-ج
  .سن القوانني الوضعية-د

  . احلركة اليت تبنت املقاومة الفلسطينية املسلحة هي حركة التحرير  -٤٠
  .محاس -أ
  .كتائب عز الدين القسام -ب
  . فتح -ج
  انتهت األسئلة                                 .حزب اهللا -د

  وفقكن اهللا



 ٢٢٦  
 

 

  
  

  ورقة إجابة أسئلة اختبار التحصيل
  :...........................اسم الطالبة
  :...............................التاريخ

  :اختاري اإلجابة الصحيحة من  احلروف التالية
  ابةاإلج السؤال اإلجابة السؤال

  د -ج -ب  -أ     ٢١ د-ج-ب-أ    ١
  د -ج -ب  -أ     ٢٢ د-ج-ب-أ    ٢
  د -ج -ب  -أ     ٢٣ د-ج-ب-أ    ٣
  د -ج -ب  -أ     ٢٤ د-ج-ب-أ    ٤
  د -ج -ب  -أ     ٢٥ د-ج-ب-أ   ٥
  د -ج -ب  -أ     ٢٦ د-ج-ب -أ    ٦
  د -ج -ب  -أ     ٢٧ د-ج-ب-أ    ٧
  د -ج -ب  -أ     ٢٨ د-ج-ب-أ    ٨
  د -ج -ب  -أ     ٢٩ د-ج-ب-أ    ٩
  د -ج -ب  -أ     ٣٠ د-ج-ب-أ    ١٠
  د -ج -ب  -أ     ٣١ د-ج-ب-أ    ١١
  د -ج -ب  -أ     ٣٢ د-ج-ب-أ    ١٢
  د -ج -ب  -أ     ٣٣ د-ج-ب-أ    ١٣
  د -ج -ب  -أ     ٣٤ د-ج-ب-أ    ١٤
  د -ج -ب  -أ     ٣٥ د-ج-ب-أ    ١٥
  د -ج -ب  -أ     ٣٦ د-ج-ب-أ    ١٦
  د -ج -ب  -أ     ٣٧ د-ج-ب-أ    ١٧
  د -ج -ب  -أ     ٣٨ د-ج-ب-أ    ١٨
  د - ج-ب  -أ     ٣٩ د-ج-ب-أ    ١٩
  د -ج -ب  -أ     ٤٠ د-ج-ب-أ    ٢٠
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  )٤(ملحق
  خطاب اإلشراف التربوي
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  )٥(امللحق 
  أمساء السادة احملكمني لالختبار التحصيلى  وإعداد الدروس

لدرجـــةا حتكيم  اسم احملكم م
  العلمية

  لتخصصا  مقر  اجلامعة
ــار اختب
 التحصيل

دليـــل
  املعلمة

 مجال الشحات ١
  عبد احلليم 

  

أســــتاذ  √
  مساعد

جامعتا املنصورة  يف 
يف  سمصر و قار يون

  ليبيا

ناهج وطرق امل أستاذ
  .تدريسال

حسن بن  ٢
  عايل حيي

عميد كلية املعلمني أستاذ دكتور  √
  جبدة

أستاذ املناهج وطرق 
  .تدريس اجلغرافيا

بن خالد  ٣
 الرحيليمسلم 

أستاذ   √
  مساعد

ملعلمني مكـة  كلية ا
  املكرمة

ــتاذ ــاهج و  أس املن
ــات  الدراســـ

  .االجتماعية
رضوان فضل  ٤

 الرمحن الشيخ
أســــتاذ  √

  مشارك
أستاذ املناهج وطرق   جامعة طيبة

تدريس العلوم 
االجتماعية بكلية 

التربية والعلوم 
اإلنسانية جبامعة 

  .طيبة
 ســامل علــي ٥

  .القحطاين
 أستاذ دكتور √ √

  
جامعة  امللك خالد

اأ  
  

وطرق  أستاذ املناهج
تدريس الدراسات 

  .االجتماعية
ــد  ٦ ــري عب مس

 الباسط إبراهيم
  

أســــتاذ  √ √
  مشارك

  
  
  
  
  

  جامعة طيبة
  
  
  
  
  

أستاذ املناهج وطرق 
ــوم   ــدريس العل ت
االجتماعية املشارك 
ـــة   ــة التربي كلي
 جبامعيت طيبة واألزهر



 ٢٢٩  
 

 

لدرجـــةا حتكيم  اسم احملكم م
  العلمية

  لتخصصا  مقر  اجلامعة
ــار اختب
 التحصيل

دليـــل
  املعلمة

 السيد عاصم ٨
  إمساعيل

أســــتاذ   √
  مساعد

  جامعة املنصورة
  لية التربية يف مصرك

أستاذ املناهج وطرق 
تدريس الدراسات 

  .االجتماعية
عبد اهللا  عباس  ٩

  فياض
أســــتاذ   √

  مساعد
كلية املعلمني يف مكة 

  املكرمة
أستاذ مناهج وطرق 

  .تدريس التربية
عبد اهللا بـن   ١٠

 سليمان الفهد
أســــتاذ   √

  دكتور
جامعة اإلمام حممـد  
  بن سعود يف الرياض

ج علـوم  أستاذ مناه
  اجتماعية

عبـد   يفوز ١١
ــالم  الســ

  الشربيين

جامعة اإلمام حممـد   أستاذ دكتور √ √
  بن سعود يف الرياض

أستاذ مناهج وطرق 
تدريس الدراسات 

 ).جغرافيا(االجتماعية
موسى بن  ١٢

  راشد البهدل
مدرب √ √

التعلم 
التعاوين 
  والتفكري

ــدرب يف إدارة   مدرس مـ
التـدريب التربــوي  

يف  بالرياض ومدرب
الرائدة  فريق املدارس

  بالرياض
حممد عبـداهللا   ١٣

  اجلفري
ماجستري مناهج   كلية املعلمني جبدة ماجستري  √

وطرق تدريس 
 االجتماعية الدراسات

مبارك بن  ١٤
سعيــد 

  محدان

أســــتاذ  √
  مشارك

جامعة امللك خالد
  يف أا

  

أستاذ قسم املناهج 
وطرق تدريس العلوم 

  االجتماعية
لسيد حممد ا ١٥

  عبد الرزاق
أســــتاذ   √

  مساعد
  

جامعة املنصورة كلية 
  التربية

أستاذ مناهج وطرق 
تدريس الدراسات 

  االجتماعية
منيع عبد  ١٦

  العزيز املنيع
أســــتاذ  √

 مساعد
جامعة اإلمام حممد
 سعود يف الرياض

أستاذ قسم  املناهج 
  والعلوم االجتماعية



 ٢٣٠  
 

 

  )٦(امللحق 
  

  :ارلالختب صدق االتساق الداخلي
  ).٠.٠٥(دالة عند مستوى الداللة وهي قيم                   

  
  
  
  
  

 معامل االرتباط  رقم البند   معامل االرتباط رقم البند

٢٤٠  ٢١ ٢٣٤ ١. 
٤١٦  ٢٢ ٠٤١٥ ٢. 
٣٢٧  ٢٣ ٠٥٧٤ ٣. 
٣٦٤  ٢٤ .٣٥٤ ٤. 
٢٧٧  ٢٥ ٠٥٣٣ ٥. 
٢٧٥  ٢٦ ٠٧٠٠ ٦. 
٤١٦  ٢٧ ٠٤٠٧ ٧. 
٢٦٣  ٢٨ ٠٦٤٥ ٨. 
٦٤٦  ٢٩ ٠٥٣٨ ٩. 
٤١٠  ٣٠ ٠٣٥٤ ١٠. 
٥٨٠  ٣١ ٠٦٩٠ ١١ . 
٤٦٤  ٣٢ .٣١٢ ١٢. 
٤٧٥  ٣٣ .٢٤٣ ١٣. 
٣٤٧  ٣٤ .٣٨٥ ١٤. 
٤٦٤  ٣٥ .١٧١ ١٥. 
٤٤٣  ٣٦ .٣٩٦ ١٦. 
٢٢٠  ٣٧ .٦٦٩ ١٧. 
٣٧٩  ٣٨ .٤٣٦ ١٨. 
٤١٦  ٣٩ .٢٨٢ ١٩. 
٣٨٥  ٤٠ .٤٩٦ ٢٠. 



 ٢٣١  
 

 

  )٧(امللحق 
  

  .معامالت التمييز لالختبار
رقم 
 لبندا

  ٢اموعة  ١اموعة
معامل
 التمييز

رقم 
 البند

  ٢اموعة  ١اموعة
معامل 
 التمييز

٢٨. ٥٦. ٢٨. ٢١ ٢٨. ٦٧. ٣٩. ١ 

٣٣. ٧٨. ٤٤. ٢٢ ٣٣. ٦٧. ٣٣. ٢ 
٣٣. ٧٢. ٣٩. ٢٣ ٥٠. ٦١. ١١. ٣ 
٢٨. ٤٤. ١٧. ٢٤ ٣٩. ٨٣. ٤٤. ٤ 
٢٨. ٥٠. ٢٢. ٢٥ ٤٤. ٦١. ١٧. ٥ 
١١. ٤٤. ٣٣. ٢٦ ٦٧. ٧٨. ١١. ٦ 
٤٤. ٥٦. ١١. ٢٧ ٣٣. ٨٣. ٥٠. ٧ 
٢٨. ٧٢. ٤٤. ٢٨ ٥٠. ٥٦. ٠٦. ٨ 
٦٧. ٨٣. ١٧. ٢٩ ٣٩. ٤٤. ٠٦. ٩ 
٣٩. ٨٣. ٤٤. ٣٠ ٣٣. ٧٢. ٣٩. ١٠ 
٤٤. ٧٨. ٣٣. ٣١ ٧٨. ٩٤. ١٧. ١١ 
٤٤. ٨٣. ٣٩. ٣٢ ٢٨. ٥٠. ٢٢. ١٢ 
٥٠. ٦٧. ١٧. ٣٣ ١٧. ٥٦. ٣٩. ١٣ 
٣٣. ٦٧. ٣٣. ٣٤ ٣٣. ٨٣. ٥٠. ١٤ 
٤٤. ٧٨. ٣٣. ٣٥ ١١. ٤٤. ٣٣. ١٥ 
٤٤. ٦١. ١٧. ٣٦ ٢٨. ٧٨. ٥٠. ١٦ 
٢٨. ٥٠. ٢٢. ٣٧ ٤٤. ٥٦. ١١. ١٧ 
٢٨. ٦١. ٣٣. ٣٨ ٤٤. ٦١. ١٧. ١٨ 
٣٩. ٥٠. ١١. ٣٩ ٢٢. ٥٦. ٣٣. ١٩ 
٤٤. ٦٧. ٢٢. ٤٠ ٣٩. ٦١. ٢٢. ٢٠ 

 
 

  ).٢٦-١٥-١٣(يف السؤال وقد مت تعديل  األسئلة ذات التمييز املنخفض واملمثلة
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  )٨(امللحق 
  
  

  :معامالت السهولة لالختبار
 رقم البند عدد اموعة االحنراف املعياري  معامل السهولة القيمة العليا القيمة السفلى

١ ٣٦ .٥٠٦ ٠٥٣ ١  ٠  
٢ ٣٦ .٥٠٧ ٠٥٠ ١ ٠  
٣ ٣٦ .٤٨٧ .٣٦ ١ ٠  
٤ ٣٦ .٤٨٧ .٦٤ ١ ٠  
٥ ٣٦ .٤٩٤ .٣٩ ١ ٠  
٦ ٣٦ .٥٠٤ .٤٤ ١ ٠  
٧ ٣٦ .٤٧٨ .٦٧ ١ ٠  
٨ ٣٦ .٤٦٧ .٣١ ١ ٠  
٩ ٣٦ .٤٣٩ .٢٥ ١ ٠  
١٠ ٣٦ .٥٠٤ .٥٦ ١ ٠  
١١ ٣٦ .٥٠٤ .٥٦ ١ ٠  
١٢ ٣٦ .٤٨٧ .٣٦ ١ ٠  
١٣ ٣٦ .٥٠٧ .٤٧ ١ ٠  
١٤ ٣٦ .٤٧٨ .٦٧ ١ ٠  
١٥ ٣٦ .٤٩٤ .٣٩ ١ ٠  
١٦ ٣٦ .٤٨٧ .٦٤ ١ ٠  
١٧ ٣٦ .٤٧٨ .٣٣ ١ ٠  
١٨ ٣٦ .٤٩٤ .٣٩ ١ ٠  
١٩ ٣٦ .٥٠٤ .٤٤ ١ ٠  
٢٠ ٣٦ .٥٠٠ .٤٢ ١ ٠  
٢١ ٣٦ .٥٠٠ .٤٢ ١ ٠  
٢٢ ٣٦ .٤٩٤ .٦١ ١ ٠  
٢٣ ٣٦ .٥٠٤ .٥٦ ١ ٠  
٢٤ ٣٦ .٤٦٧ .٣١ ١ ٠  
٢٥ ٣٦ .٤٨٧ .٣٦ ١ ٠  
٢٦ ٣٦ .٤٩٤ .٩٣ ١ ٠  
٢٧ ٣٦ .٤٧٨ .٣٣ ١ ٠  
٢٨ ٣٦ .٥٠٠ .٥٨ ١ ٠  
٢٩ ٣٦ .٥٠٧ .٥٠ ١ ٠  



 ٢٣٣  
 

 

 رقم البند عدد اموعة االحنراف املعياري  معامل السهولة القيمة العليا القيمة السفلى
٣٠ ٣٦ .٤٨٧ .٦٤ ١ ٠  
٣١ ٣٦ .٥٠٤ .٥٦ ١ ٠  
٣٢ ٣٦ .٤٩٤ .٦١ ١ ٠  
٣٣ ٣٦ .٥٠٠ .٤٢ ١ ٠  
٣٤ ٣٦ .٥٠٧ .٥٠ ١ ٠  
٣٥ ٣٦ .٥٠٤ .٥٦ ١ ٠  
٣٦ ٣٦ .٤٩٤ .٣٩ ١ ٠  
٣٧ ٣٦ .٤٨٧ .٣٦ ١ ٠  
٣٨ ٣٦ .٥٠٦ .٤٧ ١ ٠  
٣٩ ٣٦ .٤٦٧ .٣١ ١ ٠  
٤٠ ٣٦ .٥٠٤ .٤٤ ١ ٠  
٣٦ ١٨.٦١١١ ١٨.٦١١١ ٣٢.٠٠   ٧.٠٠   
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The objective of this research to know the Effect of strategic switch of roles in the development 
of critical thinking and Achievement and retention ,In history for Second grade students of 
secondary in  Al madinah Al munawwarah . Research has been applied on a random sample hit 
(64) student , from Second grade students secondary  in  Al madinah Al munawwarah  for the 
academic year (1427-1428 H) , It was a curriculum based erect on the quasi experimental design 
sets (experimental group and curb group) , The applied to them before test and after test , And it 
took time  applied research experiment 4 weeks . Included search tools are test grades from 
Prepared researcher and test critical thinking from Aloutsen  and Which emend on environment 
Saudi  Dr.Farouk Abdel-Salam and  Dr.Mamdouh Mohammed Suleiman 1402 H / 1982 M , And 
used in the statistical treatment , SPSS program ,and  to calculate the factor of stability has been 
the use of Equalization " Kuder-Richardson "  , and stability factor retail Halftone , and the (T, 
test) to know the results of the collection and critical thinking Consists of the following skills 
(knowledge assumptions, interpretation, evaluation of the discussions, inference, conclusion) . 
And research has reached the following results :  
 
1 - There is a difference is statistically significant at the level (0.01) among middle grades 
students of the pilot group (which examined by switch roles) and grades students of the control 
group (which examined the traditional manner) in the distance application to test critical thinking 
a whole and each of its components subsidiary for the benefit of the pilot group. 
 
2 - There is a difference is statistically significant at the level (0.01) among middle grades 
students of the pilot group (which examined by switch roles) and grades students of the control 
group (which examined the traditional manner) in test grades for the benefit of the pilot group 
 
3 - There is a difference is statistically significant at the level (0.01) among middle grades 
students of the pilot group (which examined by switch roles) and grades students of the control 
group (which examined the traditional manner) in test distance deferred (retention) for the 
benefit of the pilot group 
 
In these results obtained a number of recommendations and suggestions foremost: 
 

In these results obtained a number of recommendations most important concern by the planners 
curriculum in the content of history so as to ensuring information and concepts that Provide an 
opportunity for students to think and switch roles. And training of teachers and supervisors of 
social courses to use different teaching strategies for the development of critical thinking. 
 

 Preparation of studies in social materials on the thinking in general and critical thinking in 
particular. And the implementation of studies is a comparison between Kajan strategies and other 
cooperative learning strategies. 
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