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 ص البحث:مخم
البحث إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ أنمكذج التحرم الجماعي في التفكير الناقد ىدؼ 

لدل طمبة قسـ التاريخ بكمية التربية األساسية. فقد تألؼ مجتمع البحث مف طبلب كطالبات 
( كشممت 2102-2102الصؼ الثالث قسـ التاريخ في كمية التربية األساسية لمعاـ الدراسي )

( 21ان كطالبة مكزعيف بطريقة عشكائية عمى مجمكعتي البحث بكاقع )( طالب01عينة البحث )
( طالبان 21طالبان كطالبة في المجمكعة التجريبية تـ تدريسيـ باستخداـ أنمكذج التحرم الجماعي )
بيف أفراد  ؤكطالبة في المجمكعة الضابطة تـ تدريسيـ بالطريقة االعتيادية. كقد تـ حساب التكاف

كقد استعانت  ،غير الجنس كالعمر كالتحصيؿ الدراسي السابؽ لمادة التاريخالمجمكعتيف في مت
( كتـ عرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء في التربية 2112الباحثتاف باألداة التي أعدىا اآللكسي )

كعمـ النفس إليجاد الصدؽ الظاىرم لؤلداة. كحساب الثبات بطريقة إعادة االختبار حيث بمغ 
المعالجة اإلحصائية لنتائج البحث كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة (. كقد أجريت 1854)

إحصائية بيف المجمكعتيف كلصالح المجمكعة التجريبية التي تـ تدريسيا كفؽ أنمكذج التحرم 
كما أظيرت المجمكعة التجريبية تفكقان في مجاؿ االستنتاج، كمعرفة االفتراضات  ،الجماعي

كيـ الحجج كتفسير النتائج في مجاؿ التفكير الناقد كفي ضكء تمؾ كالمسممات كاالستنباط كتق
 باستخداـكمنيا التأكيد عمى المدرسيف  ،النتائج قدمت الباحثتاف جممة مف التكصيات كالمقترحات

ىمية في تعزيز التفكير الناقد أأنمكذج التحرم الجماعي في تدريس مادة التاريخ لما ليا مف 
إجراء المزيد مف الدراسات  كاقتراحليـ حكؿ التفكير الناقد  ضاحاتاإليكضركرة حثيـ كتقديـ 

 خرل مثؿ التحصيؿ اك التفكير التأممي.أالمماثمة لمدراسة الحالية في مكاد دراسية اخرل كمتغيرات 
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ABSTRACT 

The research aims at defining the impact of group investigation 

model of critical thinking for history department students at college of 

Basic Education. The society of the research was third year students at 

history department at the college of Basic Education for the academic 

year 2012-2013. the sample included (40) students divided randomly on 

two groups of the research (20) students at the experimental group that 

used the suggested program and (20) students in control group who used 

traditional method. Equivalence between both groups was done in the 

variables of (sex, age, previous semester of history). The researchers used 

the tool of Al-Aloosy (2005) and underwent a panel of experts in 

education and psychology to find surface reliability of the tool. Stability 

was found using re-test reading (0.87). statistical data of the results was 

done. The results showed statistically significant differences between 

both groups in favor of experimental group used the suggested program 

as well as supremacy in conclusion, knowing hypothesis, induction, 

evaluate proofs and explain results in critical thinking. The researchers 

made a number of recommendations and suggestions such as asserting the 

use of group investigation model on teaching history due to its 

importance in enhancing critical thinking. The necessity of urging them 

and give explanations about critical studies in other materials and 

variables such as achievement or mediative thinking. 

                                                                                                   
 الفصل األول

 التعريف بالبحث
 أهمية البحث والحاجة إليه:

المنا تغيران سريعان، كيمكف أف يكصؼ بالحركة الدائمة، كالتكجو الدائـ نحك التقدـ، يتغير ع
كينعكس ىذا التكجو في التقدـ العممي كالتكنكلكجي اليائميف، كأف التغير كالتقدـ الذم نتحدث عنُو 
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سيستمر كسيشمؿ مختمؼ جكانب حياتنا الفردية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالثقافية 
كالفكرية كالصحية كالبيئية كما يتميز باالنفجار السكاني كما ينتج عنُو مف أعداد كبيرة مف 
المتعمميف، مما يجعؿ المدرسة تكاجو قضايا ميمة يأتي في طميعتيا تطكر طرائؽ التعميـ 

 كميارات التفكير لكي يتـ تحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة.
المجتمعات كتنميتيا مف خبلؿ إعداد ككادر  كلمتعميـ الجامعي دكر أساس في تقدـ
(. لذا أصبحت 226، 0664التعممية )الراكم،  –متخصصة تعمؿ عمى تطكير العممية التعميمية 

الجامعة اليـك مركزان لمتفكير العممي مف أجؿ مكاجية كؿ التحديثات التي يفرضيا التطكر عمى 
دكرىا الجديد مف حيث المناىج التي المجتمع كبات مف الضركرم تطكير برامجيا لتنسجـ مع 

 (.203، 0665تدرسيا كخطط البحث العممي )الخشاب كالمبلح، 
كتعد مادة التاريخ إحدل المكاد التي تزكد الطبلب بالحقائؽ كالمفاىيـ كالقيـ كالميارات 
كالتي يتـ اختيارىا كتنظـ بشكؿ يؤمف االرتباط باألىداؼ كمككنات المنيج األخرل مف طرائؽ 

كبما يتناسب مع خصائص المتعمميف كقدراتيـ كالفركؽ الفردية فيما بينيـ  ،نشطة ككسائؿكأ
 (.02، 0666كطبيعة المجتمع كالمادة الدراسية )القبل كآخركف، 

ككذلؾ يعد التاريخ أحد المكاد االجتماعية التي تركز عمى دراسة العبلقات بيف اإلنساف 
ر كىك قاعدة الحاضر كأساس المستقبؿ حيث يمثؿ كبيئتو االجتماعية كالطبيعية عبر العصك 

 (.4، ص0661شخصية األمة كالتي تميزىا عف غيرىا مف األمـ )األميف، 
كلتحقيؽ أىداؼ ىذه المادة الدراسية البد مف استخداـ الطريقة التدريسية أك االستراتيجية 

ستراتيجيات تدريس ىذِه المناسبة التي حظيت باىتماـ الباحثيف كالمدرسيف بيدؼ تطكير أساليب كا
 (.002، 0654المادة كاستخداـ ىذِه االستراتيجيات الحديثة بأقصر كقت كأقؿ جيد )عبد الكاحد، 

كاالستراتيجية في التدريس تعني خط السير لمكصكؿ إلى اليدؼ، كتشمؿ الخطكات 
راء لو األساسية التي خطط ليا المدرس لغرض تحقيؽ أىداؼ المنيج فيدخؿ فييا كؿ فعؿ أك إج

غاية أك غرض. كاستراتيجية التدريس الفعاؿ تتصؿ بجميع الجكانب التي تساعد عمى حدكث 
ثارة الدافعية لدل المتعمميف كتكفير بيئة التعمـ الالتعمـ الفعاؿ بما في ذلؾ  طرائؽ التدريس كا 

 (.21، 2115المبلئمة )عطية، 
تيجيات حديثة في التدريس كقد أكصت النظريات التربكية بتبني كسائؿ كأساليب كاسترا

 (. 0، 0664كالتقميؿ مف اتباع كاعتماد الطرؽ التقميدية كالعشكائية )الكتبي، 
 (:222، 0662كمف أنماط كاستراتيجيات التعميـ الحديثة )الخكالدة كآخركف، 

 التعميـ الفردم مثؿ: -0

 نمط تيسير التعميـ )كارؿ ركجرز(. - أ
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 نمط تشكيؿ السمكؾ التعميمي )سكنر(. - ب
 ميـ الجماعي مثؿ:التع -2

 نمط التحرم الجماعي )ىيريث ثيمف(. - أ
 االستقصاء الجماعي )كككس كماسياالس(.  - ب

لذا اىتـ التربكيكف بالمفاىيـ العممية كاإلنسانية كطمبكا بأف يككف بناء المناىج حكؿ 
مفاىيـ أساسية في كؿ فرع مف فركع المعرفة كلكي يككف التعمـ ذا معنى يجب أف يتـ تدريس ىذِه 

لمفاىيـ كفقان لمتدريب السيككلكجي ليا أم بما يتناسب كمتطمبات النمك العقمي لممتعمميف كمستكل ا
 (.62، 0655نضجيـ )الخطيب، 

كمف ىذا المنطمؽ ظيرت تكصيات عديدة حكؿ إمكانية تحكيؿ البيئة الصفية إلى 
 دانية.مجمكعات صغيرة كدراسة مدل تأثير ذلؾ في الجكانب المعرفية كالميارية كالكج

التحرم الجماعي طريقة منظمة تسمح ألفراد  (Huhtala & Jack, 1994)كيعتبر 
البيئة التعميمية أف تعمؿ بشكؿ ناشط كمتعاكف في مجاميع صغيرة كتعطي القابمية لمطمبة عمى 

 (.Huhtala & Jack, 1994اتخاذ الدكر اإليجابي لتحديد أىدافيـ )
ف تقدـ المعرفة لقمة سائغة لممتعمـ نفسح لو ( أنُو بدالن مف أBrunar, 1978كيرل )

المجاؿ كنييئ لو الظركؼ المبلئمة ليكشؼ كيتقصى الحقائؽ كي يتكصؿ إلى عبلقات كطرائؽ 
مما يزيد مف ميمو لتعمـ المادة كرغبتو في مكاصمتيا  ،حؿ جديدة لـ تكف معركفة لديو مف قبؿ

ممان قاببلن لبلنتقاؿ لبلستفادة منُو في مكاقؼ كمما ينمي عنده أساليب التفكير المختمفة كيكسبُو تع
 (.212، 0663جديدة )الشارؼ، 

كما كيعتبر التفكير كاالستقصاء أىدافان تربكية أكثر أىمية مف مجرد تجمع المعمكمات 
 (.222، 0660)األزرجاكم، 

ففي المناقشة يتطكر تفكير الجماعة كالحكار يحد ذاتو عممية تربكية ألنو يكضح األفكار 
فتنمية التفكير مف أىـ أكليات التعميـ بصكرة عامة كقد تنكعت  ،في ذىف الفرد كيكسع معارفو

أشكاؿ التفكير التي تسعى التربية إلى تحقيقيا كمنيا )التفكير الناقد( الذم يعد ىدفان مف األىداؼ 
دار األحكاـ نيا تعني القدرة عمى االختيار الكاعي بإصإالرئيسة لمتربية كالتعميـ كالدراسة، إذ 

الصحيحة كالسميمة. كنحف في عصرنا ىذا بحاجة إلى اكتساب ميارات التفكير الناقد لتمييز 
كتقييـ المعمكمات كتقديـ ما نتمقاُه مف معرفة كمعمكمات مف الكسائؿ السمعية كالبصرية  المعاصرة 

 (.260، 2114)سكيد، 
 كفي ضكء ما تقدـ يمكننا إجماؿ أىمية البحث بما يأتي:
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ف تدريس مادة التاريخ ركزت عمى أحظت الباحثتاف مف خبلؿ تجربتيما في التدريس ال .0
كثر مف االىتماـ بميارات التفكير االساسية كالسيما التفكير الناقد أاعطاء المعمكمات 

ثر أالبحث محاكلة متكاضعة الستقصاء  ىذا كاالىتماـ بطرائؽ التدريس التقميدية فقد جاء
 م الجماعي في تدريس مادة التاريخ.استخداـ أنمكذج التحر 

إف تطبيؽ أنمكذج التحرم الجماعي عمى طمبة قسـ التاريخ كمية التربية األساسية قد يحسف  .2
 تفكيرىـ الناقد كيساعدىـ بالتالي عمى استيعاب المكاد التاريخية.

تفكير ف كالتي تناكلت أثر أنمكذج التحرم الجماعي في اليندرة الدراسات عمى حد عمـ الباحثت .2
 الناقد كخاصة في مادة التاريخ.

 أمكانية االستفادة مف نتائج ىذا البحث في تطكير الطرائؽ التدريسية في مادة التاريخ. .0

 هدف البحث:
ييدؼ البحث الحالي إلى معرفة أثر أنمكذج التحرم الجماعي في التفكير الناقد لدل 

كألجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث فقد تمت  ،طمبة قسـ التاريخ كمية التربية األساسية/ جامعة المكصؿ
 -صياغة الفرضيات اآلتية:

 :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطمبة الذيف  الفرضية الرئيسة
يدرسكف بأنمكذج التحرم الجماعي كبيف متكسط درجات الطمبة الذيف يدرسكف بالطريقة 

 االعتيادية في التفكير الناقد.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطمبة  ألولى:الفرضية الفرعية ا
الذيف يدرسكف باستخداـ أنمكذج التحرم الجماعي كمتكسط درجات الطمبة الذيف يدرسكف 

 بالطريقة االعتيادية في مجاؿ "االستنتاج في التفكير الناقد".

 :متكسط درجات الطمبة  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الفرضية الفرعية الثانية
الذيف يدرسكف باستخداـ أنمكذج التحرم الجماعي كبيف متكسط درجات الطمبة الذيف يدرسكف 

 بالطريقة االعتيادية في مجاؿ معرفة "االفتراضات كالمسممات في التفكير الناقد".

  :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطمبة الفرضية الفرعية الثالثة
الذيف يدرسكف باستخداـ أنمكذج التحرم الجماعي كبيف متكسط درجات الطمبة الذيف يدرسكف 

 بالطريقة االعتيادية في مجاؿ "االستنباط في التفكير الناقد".

  :إحصائية بيف متكسط درجات الطمبة  ال تكجد فركؽ ذات داللةالفرضية الفرعية الرابعة
لجماعي كبيف متكسط درجات الطمبة الذيف يدرسكف الذيف يدرسكف باستخداـ أنمكذج التحرم ا

 بالطريقة االعتيادية في مجاؿ "تقكيـ الحجج في التفكير الناقد".
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 :ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطمبة  الفرضية الفرعية الخامسة
ف يدرسكف الذيف يدرسكف باستخداـ أنمكذج التحرم الجماعي كبيف متكسط درجات الطمبة الذي

 بالطريقة االعتيادية في مجاؿ "تفسير النتائج في التفكير الناقد".

 حدود البحث
 يقتصر البحث الحالي عمى:

 (.2102-2102طمبة كمية التربية األساسية/ قسـ التاريخ/ المرحمة الثالثة لمعاـ الدراسي ) -0
 الفصكؿ  الثبلثة األكلى مف مادة )تاريخ الحضارة العربية اإلسبلمية(. -2

 (.2102-2102الفصؿ الدراسي الثاني في العاـ الدراسي ) -2

 تحديد المصطمحات:
 أواًل : أنموذج التحري الجماعي عرفُه كل من

1- (Thelen, 1962 بأنو بناء عممية التربية ضمف العممية الديمقراطية كالذم ييدؼ إلى :)
كمجمكعات )قطامي تربية كتنشئة كبناء المكاطف الصالح ضمف العبلقات كالتفاعبلت كأفراد ك 

 (.220، 0665كقطامي، 
(: بأنو نمط لتطكير ميارات المشاركة في العممية االجتماعية 0650إسحؽ كآخركف ) -3

الديمقراطية مع التركيز عمى بعض الميارات مثؿ )اتخاذ القرار، كاحتراـ آراء اآلخريف، 
 (.2، 2115كااللتزاـ باألدكار القيادية، كفف حؿ المشكبلت(. )فرحاف كآخركف، 

(: بأنو اتجاه يتناغـ مع التكجييات الديمقراطية في المجتمع كينطمؽ مف أف 2110محمد )  -2
الصؼ المدرسي يمكف أف يمثؿ مجتمعان صغيران تمارس فيو مفاىيـ الديمقراطية التي تكحد في 

، 2112المجتمع الكبيرة، بفضؿ ما فيو مف ثقافة كمعايير كتكقعات ترتبط بالمجتمع )محمد، 
262.) 

نمكذج تعميمي يؤكد عمى التفاعؿ االجتماعي بيف طمبة أكتعرؼ الباحثتاف إجرائيان: ىك 
قسـ التاريخ المرحمة الثالثة مف خبلؿ إشاعة مبدأ الديمقراطية بينيـ عف طريؽ عرض المادة 
الدراسية داخؿ الصؼ باستخداـ خطكات التحرم الجماعي كعف طريؽ تقديـ مشكمة تاريخية ذات 

اشرة بحياة الطمبة كتحفيزىـ عمى العمؿ الجماعي كاالستقصاء كالتحرم مف أجؿ إيجاد عبلقة مب
 الحمكؿ ليا ككتابة التقارير الخاصة بالمشكمة كمف ثـ مناقشتيا داخؿ الصؼ.
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 ثانيًا : التفكير الناقد عرفُه كل من:
ـ المعمكمات (: بأنو مجمكعة مف العمميات الفعمية التي يقـك بيا المتعمـ لتقكي0662حسف ) -1

التي تكاجيو، حيث يستخدـ التفكير العقمي المبني عمى مجمكعة مف اإلجراءات كالقكاعد 
 كالمعايير التي يتـ الحكـ في ضكئيا عمى مدل مصداقية المعمكمات فالتفكير الناقد: 

(: بأنو قدرة الطالب عمى التفكير المنطقي كالمنظـ، القائـ عمى التساؤؿ 2110إبراىيـ ) -3
 دالؿ بيدؼ فحص كتقكيـ األحداث كاألفكار كاآلراء المستنبطة منيا.كاالست

دارة اإلنساف كتفكيره بذاتو، كىك 2114سكيد ) -2 (: عمى أنو عمـ يقـك عمى التفكير المستقؿ كا 
الذم يمكف اإلنساف مف استخداـ مياراتو الفعمية، مف أجؿ تحقيؽ تفكير أفضؿ يمتاز 

 ، كالمنطقية كالحكارية.بالكضكح كالدقة، كالمركنة كالفاعمية

 مجمكعة ميارات تتصؿ بتحديد المعمكمات. - أ
 مجمكعة ميارات تتصؿ بتقكيـ المعمكمات. - ب

قدرة طالب قسـ التاريخ عمى االستنباط كاالستنتاج كالتفسير التعريف اإلجرائي لمتفكير الناقد: 
بار القدرة عمى كتقكيـ الحجج كتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عف استجاباتو عمى اخت

 التفكير الناقد المستخدـ أداة في البحث الحالي.
 

 الفصل الثاني
 الخمفية النظرية والدراسات السابقة

 التحري الجماعي: -أ
لقد تطكر التدريس كطرائقو كاستراتيجياتو تطكران سريعان، إذ رافؽ التطكرات التكنكلكجية 

ذلؾ أف طرائؽ التدريس  فضبلن عفي الحيكم، كالتقنيات التربكية تطكر في ىذا المجاؿ التعميم
كاستراتيجيات التدريس تطكرت نتيجة تطكر البحكث التربكية كالنفسية كتطكر المجتمعات كفمسفتيا 

 (.46، 2112)الدليمي، 
كمف ىذا المنطمؽ ظيرت العديد مف األساليب كالطرائؽ التدريسية كالنماذج الحديثة في 

رات التي حدثت في المجتمع كمف ىذِه النماذج "أنمكذج التحرم التدريس لتكاكب كؿ ىذِه التطك 
( Joyce and Weil, 1956الجماعي" الذم يعد مف النماذج كالطرائؽ التدريسية التي يصفيا )

لمتفاعؿ اإلنساني كالعبلقات االجتماعية كقد  (Social Family)بأنمكذج العائمة االجتماعية 
سس الديمقراطية لبناء عبلقات اجتماعية كتفاعؿ إنساني باأل (Herbert Thelen)عني أنمكذج 
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بيف أفراد المجتمع كقد ىدؼ األنمكذج إلى تنشئة المكاطف الصالح ضمف العبلقات كالتفاعبلت 
 (.220، 0665التي تسكد المجمكعات كأفراد ككمجمكعات )قطامي كقطامي، 

جتماعي داخؿ نمكذج التحرم الجماعي يؤكد عمى ضركرة تكفير الجك االأكما أف 
في تماسؾ الصؼ كقبكؿ أفراده لبعضيـ البعض، فمثبلن  ان كبير  ان الصؼ، ألف لمجك االجتماعي أثر 

إذا كاف الجك الديمقراطي يسكد داخؿ الصؼ فإف جميع الطبلب سيشعركف بالدؼء كالتسامح 
 فضبلن عفكمحبة بعضيـ البعض، إذ يككف دكر المعمـ المربي كاألخ الصديؽ كاألب، ىذا 

التكافؽ االجتماعي كاالقتصادم الذم يقمؿ مف الفكارؽ كاالختبلفات بيف األفراد كعدـ كجكد 
 (.40، 2110التكتبلت فيما بينيـ )الخطايبة كآخركف، 

االتجاه االجتماعي في التعميـ  احد نماذج التدريس الصفي ذأ Thelenكيعد أنمكذج 
 كىذا االتجاه يعني بػ:

 بني عمى األسس الديمقراطية.تطكير النظاـ االجتماعي الم -0
 التأكيد عمى معاني الحياة االجتماعية بالطرائؽ الديمقراطية. -2

 التكجو نحك االشتغاؿ بالمشكبلت االجتماعية. -2

 اعتماد النماذج االجتماعية مصادر لمتعميـ عف طريؽ المبلحظة كمف ىذِه النماذج: -0
 .(Herbet Thelen)أنمكذج التحرم الجماعي لػ  -أ 
 .(Fany Shaftel & Govry Shaftel)ألدكار لػ أنمكذج لعب ا -ب 

 .(Koks & Masylas)أنمكذج االستقصاء االجتماعي لػ  -ج 

 .                (Bandora)أنمكذج التعمـ االجتماعي لػ  -د 

 (02، 0662)الخكالدة كآخركف،                                                             

 التحري الجماعي: األهداف التربوية ألنموذج
يكسب المتعمـ فرصان تعميمية حقيقية مف خبلؿ استغراقيـ الذاتي في إحداث مشكبلت كاقعية  -0

 تتصؿ بحياتيـ االجتماعية.
تزكيد المتعمـ بخبرة مف المعمكمات المتجددة عف حاالت أك مكاقؼ ترتبط بحياتيـ  -2

 االجتماعية.

االستقصاء القائمة عمى ميمات منظمة يزيد مف كعي المتعمميف كينمي خبراتيـ في منيجية  -2
تتمثؿ في جمع المعمكمات كسط األفكار كتصنيفيا كصياغة الفرضيات كفحصيا كدراسة 

 النتائج كتعديؿ المفاىيـ كالخطط.
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يساعد المتعمـ عمى تطكير تقنيات التفكير التأممي كاالستقصائي المتصؿ بمكضكعات حياتية  -0
 كثيرة.

ككظائفيا االجتماعية كيحسف دكر المعرفة في خدمة المجتمع يساىـ في الربط بيف المعرفة  -2
 (.220، 0662)الخكالدة كآخركف، 

 مفاهيم نمط التحري الجماعي:
 مفاىيـ أساسية ىي: ةيقـك نمط التحرم الجماعي عمى ثبلث

 سمات مفهوم االستقصاء: -1
حدث  يمثؿ منيج االستقصاء منيجية في التفكير المنظـ، الذم يدكر حكؿ مشكمة أك

لغرض استقصائيا بالتفكير فييا كتحديدىا، كاستخبلص معرفة منيا إلدراكيا بصكرة أفضؿ 
كتحسيف صكرتيا، كبالتالي تدعيـ العممية االجتماعية كتحدث عممية االستقصاء لممشكمة في 

 (.206، 0662إطار عممية التحرم الجماعي )الخكالدة كآخركف، 
 ائية كفؽ الترتيب اآلتي: خطكات العممية االستقص Thelenكيمخص 

 تقديـ المعمـ لممشكمة المثيرة كالجديدة. -0
 يبدأ الطبلب بالتفكير في المشكمة الجديدة كجمع المعمكمات عنيا. -2

 يقـك الطبلب بربط المعمكمات كالخبرات المتكافرة كيصيغكىا كفؽ نظـ محددة. -2

 يصكغ الطبلب فرضيات لمعالجة المشكمة. -0

 لفرضيات كيبنكف خطة الختبارىا أك التحقؽ منيا.يناقش الطبلب في مجمكعات ا -2

 يدرس الطبلب النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كتعديميا كفؽ النتائج المستحصمة. -3

 يشارؾ كؿ طالب بعرض كجية نظره بحرية ككضكح كفؽ الطريقة المناسبة التي يختارىا. -4

 (220، 0665مي، )قطامي كقطا                                                   
 سمات مفهوم المعرفة: -3

عمى الرغـ مف أف المعرفة تمثؿ الغاية الكبرل في النمط التعميمي القائـ عمى عممية 
حيث تعني المعرفة كيفية تطبيؽ المبادئ  ،التحرم الجماعي إال أف لممعرفة ذكقان خاصان عند ثيميف

الراىنة، كينظر إلى المعرفة عمى أنيا كالتعميمات المستخمصة مف الخبرة السابقة عمى الخبرة 
استعداد فطرم لمكاجية العالـ كالتفاعؿ مع ظكاىره، كتمثؿ المعرفة حالة الكمكف الذاتي إلعادة 
التنظيـ الداخمي عند الفرد، ليحافظ عمى تكاصمو مع العالـ المتغير حكلو، كىي في النياية صيغ 

ت جديدة في معرفة جكانب الحياة المختمفة كىذا مف االبداالت كاالفتراضات المقترحة لطرح ميارا
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ىي تطبيؽ مداخؿ متعددة لفحص الخبرة كتفسيرىا في سياؽ  Thelenيعني أف المعرفة عند 
 (.206، 0662الدالالت العممية لممبادئ كالمفاىيـ )الخكالدة كآخركف، 

 نشاطات جماعة التعمم الصفي: -2
طالبان حتى ينجح التفاعؿ كالتكاصؿ  02عف ينبغي أف تتضمف جماعة التعمـ ما ال يزيد 

الفردم كالجماعي، كذلؾ ينبغي تكافر عنصر االىتماـ المشترؾ بيف أفراد الجماعة كذلؾ كي 
تسير نشاطات الجماعة كتكجو لتحقيؽ ىدؼ ميـ أك مثير ألفراد المجمكعة، كما يحتاج نجاح 

المجمكعة بيدؼ زيادة فاعمية عممية تنفيذ ىذا األنمكذج إلى تبايف األفكار ككجيات نظر أفراد 
أنو ال بد مف  Thelenتكليد األفكار لحؿ المشكمة التي يتعاكنكف مف أجؿ حميا. لذلؾ يفترض 

كجكد أطر مرجعية ذىنية كثقافية تكفر االستعداد لدل األفراد لمعالجة القضايا )قطامي كقطامي، 
0665 ،222.) 

 ماعي:نموذج التحري الجأعناصر حدوث التفاعل في 
 ف كعمماء النفس ستة عناصر لحدكث التفاعؿ:ك لقد حدد المرب

 يجب أف تككف ىناؾ أىداؼ كاضحة لمتكاصؿ. -0
 تبادؿ األدكار بيف أعضاء الجماعة بيف كمرسميف كمستقبميف. -2

 كجكد محتكل مثؿ المعمكمات كاألفكار. -2

 كجكد قناة تنساب عبرىا الرسالة مثؿ الكتيبات كاإلنجازات. -0

 مة مف المرسؿ إلى المستقبؿ.كجكد لغة مفيك  -2

 (.24، 2113حدكث استجابة نتيجة حدكث تأثير كتأثر )الجرجرم،  -3

 مراحل أنموذج التحري الجماعي:
 المرحمة األكلى: تقديـ مشكمة لمطبلب تتضمف مكاقؼ محيرة مخططة كغير مخططة. -0
 المرحمة الثانية: التعرؼ عمى ردكد أفعاؿ أفراد المجمكعات بالنسبة لممكقؼ. -2

لمرحمة الثالثة: تحديد المشكمة كصياغتيا بحيث تصبح قابمة لممعالجة كالبحث كتحديد ادكار ا -2
 الطمبة كمسؤكلياتيـ في العمؿ ضمف الجماعة.

 المرحمة الرابعة: معالجة فردية لممشكمة كمعالجة جماعية. -0

المرحمة الخامسة: رصد مدل التقدـ الذم يحققو الطبلب كتحميؿ العمميات الذىنية  -2
 ستخدمة كالنشاطات الجماعية.الم
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المرحمة السادسة: استثارة البحث الجماعي، كتشجيع أنماط مختمفة مف النشاطات بما يسيـ  -3
 (.200، 0665في تحقيؽ األىداؼ كالنكاتج المرصكدة )قطامي كقطامي، 

 نموذج التحري الجماعي:أدور الطالب وفق 
 ظركؼ اجتماعية مختمفة مثؿ: نمكذج بدكر فعاؿ كنشط كضمفيقـك الطالب كفؽ ىذا األ

 تنظيـ الخبرة كتحديدىا كصياغتيا. -0
 يجمعكف معمكمات كبيانات كينظمكنيا. -2

 ينشطكف خبراتيـ السابقة، كيربطكنيا بالخبرات كالمكاقؼ الجديدة. -2

 يتفاعمكف، كيحرصكف عمى استمرار التفاعؿ الجماعي عمى أف ال يفقدكا فرديتيـ. -0

 م كالجماعي.يمارسكف االستقصاء الذىني الفرد -2

يبذلكف جيكدىـ لكي ينالكا قبكالن مف اآلخريف، كيسيمكا بكجيات نظر متباينة تنشط المكقؼ  -3
 التعميمي.
الطالب دكران متميزان في ىذا النشاط فيك يعكس كجكده كأىميتو عف طريؽ ما  يؤدمكبيذا 

 يقدمو مف أفكار كحمكؿ كاقتراحات كبدائؿ جديدة في حؿ كمعالجة مشكبلت جديدة.
 (202، 0665)قطامي كقطامي،                                                              

 دور المعمم وفق أنموذج التحري الجماعي:
نمكذج يككف مرشدان كمكجيان كمعززان كمنشطان، إذ يقـك المعمـ كفؽ إف المعمـ كفؽ ىذا األ

 نمكذج بما يمي:ىذا األ
 قة الصفية أك الجمسات المناسبة.إعداد بنية التعمـ أك الفر  -0
 إعداد المكاد البلزمة التي تستخدـ لممعالجة كاالختبار. -2

 تقسيـ أفراد المجمكعة كفؽ جماعات صفية كفؽ ميمات تـ تحديدىا مسبقان. -2

 تزكيد الطمبة بمشكبلت أك مكاقؼ. -0

 مساعدة الطمبة عمى تحديد المشكمة. -2

 متابعة تقدـ طمبة المجمكعة. -3

 لطمبة ضمف الجماعة.متابعة مساىمة ا -4

 حث الطمبة عمى التقدـ كفؽ مسارات تتعمؽ بحؿ المشكمة. -5

 مساعدة الطمبة عمى تغيير النشاطات كتنكيعيا بيدؼ استمرار التفاعؿ بينيـ. -6

 (203، 0665)قطامي كقطامي،                                                         
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 التقويم في أنموذج التحري الجماعي:
( إلى أنو يمكف استخداـ أساليب تقكيمية مختمفة في أنمكذج 0662يشير )الخكالدة، 

 (:220، 0662التحرم الجماعي منيا )الخكالدة كآخركف، 
اختبارات شفكية تنظـ بداللة األىداؼ، يطمب فييا مف الطمبة بصفتيـ الفردية أك في  -0

 حيا الطمبة أنفسيـ.المجمكعات الصغيرة استقصاء مشكبلت يطرحيا المعمـ أك يقتر 
كيمكف أف تككف ىذِه  ،بناء اختبارات تحريرية بداللة األىداؼ التعميمية المقصكدة مف الدرس -2

 االختبارات مكضكعية أك إنشائية ذات أسئمة كاضحة كمحددة.

 تكميؼ الطمبة بعمؿ تقارير منيجية حكؿ استخداـ نمط التحرم الجماعي في حؿ المشكبلت. -2

 موذج التحري الجماعي:نأاستراتيجية تنفيذ 
 (:21، 2101تتككف استراتيجية نمكذج التحرم الجماعي مف الخطكات اآلتية )العكيدم، 

يبدأ المدرس بطرح مكقؼ أك مسألة تثير انتباه الطمبة سكاءن كانت مف خبرات المدرس أك مف  -0
 خبرات الطمبة لغرض تفاعؿ الطمبة معيا.

ختبلؼ بيف استجاباتيـ كيكضح ليـ مكاقفيـ يحاكؿ المدرس تكجيو الطمبة إلى نقاط اال -2
 كادراكاتيـ كتنظيـ أفكارىـ كمشاعرىـ كالفركؽ بيف ردكد أفعاليـ.

 يحاكؿ المدرس تكجيو الطمبة لصياغة المشكمة بأنفسيـ، كتحميؿ األدكار كتقسيـ العمؿ بينيـ. -2

 اعية.تشجيع الطمبة عمى الدراسة الذاتية كالبحث عف المعمكمات كمناقشتيا بصكرة جم -0

 كتابة تقرير يتضمف النتائج التي تكصؿ إلييا الطمبة حكؿ المشكمة. -2

قياـ المجمكعة بتقديـ الحمكؿ المستخمصة بداللة األىداؼ، ثـ إعادة اإلجراءات ذاتيا مف  -3
 جديد لمكاجية مكاقؼ أخرل.

 التفكير الناقد: -ب
لتفكير كمف أىميا لقد أكدت العديد مف الدراسات المختمفة إلى تنمية كتحسيف أساليب ا

التفكير الناقد فإف التفكير اليكمي الذم يعيشو المرء ال يقؿ عف أية حركة يقـك بيا الجسـ 
اإلنساني كأعضائو كالمشي كالكقكؼ، كالجمكس كتحريؾ اليديف كالقدميف كىك مطمب طبيعي 

ذ كالطمبة، لئلنساف ليساعده عمى االستمرار في معيشتو كالعيش بمعقكلية ككذلؾ يساعد التبلمي
كالجامعييف كغير ىؤالء مف فئات المجتمع عمى تحقيؽ أىداؼ مسيرتيـ الدراسية أك العممية 

 (.260، 2114)سكيد، 
ف استخداـ بعض طرائؽ التدريس الحديثة كاستراتيجياتو كالتي يككف فييا دكر الطمبة  كا 

قدرتيـ  فتزيد كتنمي م محكريان كفاعبلن كأكثر نشاطان كتفاعبلن، مثؿ التحرم الجماعي يمكف أف
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عمى التفكير الناقد، كاألسئمة الفكرية المكجية تساعد الطمبة في تنمية قدرتيـ عمى ىذا النكع مف 
 التفكير.

كتشير األدبيات التربكية التي اىتمت بمجاؿ تعميـ كتنمية التفكير إلى أف ميارات التفكير 
تمفة تبعان لمتكجيات الفكرية كالفمسفية يمكف تنميتيا مف خبلؿ استراتيجيات عديدة كاتجاىات مخ

 (.260، 2101المتباينة التي يتبعيا الباحثكف )محمد، 
( أف الخطكة األكلى في تعميـ التفكير ىي تشجيع الشؾ لدل Oreillyحيث يرل )

الطمبة، كيستطيع المدرس القياـ بذلؾ مف خبلؿ تقديـ حجج مقنعة حكؿ أمر يميؿ إلى تصديقو، 
( عمى المدرس Stembergلؾ إلى نقاط الضعؼ في تمؾ الحجج، كيقترح )كيشير مف بعد ذ

الذم يريد تنمية التفكير لدل طمبتو أف يككف ىك نفسُو مثبلن قدكة لئلبداع، كأف يشجع الطمبة عمى 
عدـ الخكؼ مف الكقكع في الخطأ، كغرس ركح المغامرة لدييـ، كتكفير الكقت الكافي لمتفكير، 

 (.21، 2110غمكض كتكفير البيئة المعززة لمتفكير )مريشة، كتشجيعيـ عمى تحمؿ ال
، أف التفكير الناقد 0630( Watson & Glasserفي حيف يرل كاطسف ككبلسر )

مركب مف االتجاىات كالمعارؼ كالميارات التي تعتمد االستدالؿ الصحيح كقكاعد المنطؽ كقبكؿ 
حقائؽ كاآلراء في ضكء األدلة المتكافرة بدالن البراىيف الصحيحة كأنو المحاكلة المستمرة الختبار ال

ؽ البحث المنطقي التي تساعد في تحديد قيمة األدلة ائمف القفز إلى النتائج، كيشمؿ ذلؾ طر 
المختمفة كالكصكؿ إلى نتائج كاختبار صحتيا كتقديـ المناقشات بطريقة مكضكعية خالصة 

(Watson & Glasser, 1964, 10 كعمى الرغـ مف تبايف ) كجيات النظر بالنسبة لمباحثيف
حكؿ مفيـك التفكير الناقد، إال أف تحميؿ تمؾ اآلراء يكشؼ عف جانبيف أساسييف تتضمنيا عممية 

 التفكير الناقد:
كيمثؿ العناصر التي تساعد الفرد عمى ممارسة ىذا النكع مف التفكير  ،األكؿ : الجانب اإليجابي

 كىي:
 تحرم الدقة في مبلحظة الكاقع. .أ 
 كيـ المناقشات.تق .ب 

 التقيد بإطار العبلقات الصحيحة لمكقائع. .ج 

 استخداـ قكاعد المنطؽ كأصكلو الصحيحة في استخبلص النتائج. .د 

 الثاني: الجانب السمبي الذم يمثؿ العناصر التي تعيؽ الفرد عف التفكير الناقد كتعرقؿ قدراتو:
 المؤشرات العاطفية المرتبطة بمكضكع المناقشة. .أ 
 اء التكاترية كتقبؿ اآلراء الشائعة دكف نقد كتمحيص.االنقياد لآلر  .ب 

 التعصب كتمسؾ الفرد بآرائو. .ج 
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 القفز إلى النتائج كعدـ اتباع التسمسؿ السميـ في معالجة المكضكعات. .د 

 (22، 0660)السامرائي،                                                                 

 مهارات التفكير الناقد:
 لرغـ مف االختبلؼ حكؿ تحديد مفيـك التفكير الناقد إال أف ىناؾ اتفاقان بيفعمى ا

 المربيف حكؿ أىمية تدريسُو لمطمبة ليفكركا بصكرة مستقبمية كجدية في كؿ المستكيات
(White & Burke, 1992, 444.) 

 أواًل : مهارات تحديد المعمومات األساسية
ر عف أشياء معينة محددة صحيحة كيمكف إثبات : )الحقيقة جممة تعبFactsتحديد الحقائؽ  -0

 صحتيا(.
: )المفيـك كممة أك تعبير مختصر يشير إلى مجمكعة مف Conceptsتحديد المفاىيـ  -2

 الحقائؽ المتقاربة كقد يزكد الفرد بصكرة ذىنية عف مكضكع ما(.

أك : )التعميـ ىك عبارة تكضح العبلقة بيف مفيكميف Generalizationتحديد التعميمات  -2
 أكثر(.

: )النظرية مجمكعة الحقائؽ كالمفاىيـ كالتعميمات تربطيا عبلقة Theoriesتحديد النظريات  -0
 مكحدة في نسؽ منطقي منظـ كتسعى لتفسير ظاىرة معينة(.

: )الرأم ىك جممة أك عبارة تبرز كجية نظر قائميا أك معتقداتو أك Opinionتحديد اآلراء  -2
 ى آخر كىي تحتمؿ الصكاب كالخطأ(.مشاعره كتختمؼ اآلراء مف شخص إل

: )مكضكع أك رأم أك حادث أك مسألة Controversial issuesتحديد القضايا الجدلية  -3
 مثيرة لمجدؿ كالخبلؼ بمعنى أف كجيات النظر حكليا تككف مختمفة(.

 (04، 0666)محمد،                                                                     

 يًا : مهارات تقويم المعموماتثان
كىي مجمكعة مف الميارات التي يمارس مف خبلليا الفرد عددان مف المعايير لضماف 

 صحة كمصداقية المعمكمات كبالتالي يحدد مدل إمكانية االعتماد عمييا كاستخداميا كتشمؿ:
بصمب ميارات تحديد الكممات ذات الصمة بالمكضكع كتميزىا عف الكممات غير المتصمة  -0

المكضكع... كىنا يطبؽ الفرد معايير متنكعة عمى الكممة لتحديد مدل صمتيا بالمكضكع مثؿ 
فعؿ أساسي في  -مقحمة عمى السياؽ -مكظفة في السياؽ -غير أساسية -)جكىرية
 محسنات لفظية...الخ(. -الجممة
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ف الجمؿ المعبرة ميارات التمييز بيف الرأم كالحقيقة: تتميز في قدرة المتعمـ عمى التمييز بي -2
 عف حقائؽ كالجمؿ المعبرة عف آراء كذلؾ بعد استيعابو لتعريؼ مفيكمي "حقيقة كرأم"

Fact and Opinion. 

ميارة تحديد الفركض المكتكبة )المعمنة( كالفركض غير المكتكبة )الضمنية(: كتعني قدرة  -2
ستند إلييا الكاتب المتعمـ عمى تحديد المسممات أك التمميحات أك النقاط الكاضحة التي ا

 كتميزىا عف غير الصريحة.

ميارة كشؼ أكجو التمييز في المعممات: كتعني قدرة المتعمـ عمى تحديد التعميمات المفرطة  -0
)المبالغ فييا( أك األفكار المفرطة أك الكممات العاطفية التي تستيدؼ التأثير عمى القارئ... 

التعميمات أك األفكار أك الكممات تعبر  سكاء كاف ذلؾ مف خبلؿ نص مكتكب أك صكرة كىذهِ 
عف كجية نظر خاصة بالكاتب كىي مف الميارات الضركرية في تعامؿ الفرد مع كسائؿ 

 اإلعبلـ المختمفة.

 ميارة نقد المعمكمات كمصدرىا: كتعني: -2

شخص  -جية دكلية محايدة -تحديد مدل االعتماد عمى مصدر النص )جية رسمية - أ
 ...الخ( التمييز بيف المصادر األساسية كالمصادر الثانكية. متخصص ذك خبرة في المجاؿ

 تحديد مدل كفاية المعمكمات كأكجو النقص فييا. - ب

 مدل اتساؽ النتائج مع المقدمات. - ت

 مدل تكخي عنصر المكضكعية. - ث

 مدل تكفير عنصر الدقة الفنية كالحداقة. - ج

 ميارات تفسير المعممات كالتكصؿ إلى استنتاجاتيا: -3
 أك المشكمة أك القضية الرئيسة.تحديد المكضكع  -أ 
 تقسيـ المكضكعات إلى عناصر رئيسة طبقان لمعايير مناسبة. -ب 

 اختبار العبلقات بيف العناصر المختمفة بشكؿ نقدم. -ج 

 تحميؿ المفاىيـ كالتعميمات إلى مككناتيا الفرعية. -د 

براز المظير المنطقي فييا. -ق   تحديد التفسيرات المنطقية كا 

براز أكجو الخمؿ فييا.تحديد التفسيرات غير الم -ك   نطقية كا 

 (.264، 2114التكصؿ إلى استنتاجات جديدة في ضكء المعمكمات المعركضة )سكيد،  -ز 
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 استراتيجيات التفكير الناقد:
أقترح الميتمكف بمكضكع التفكير الناقد إمكانية تنمية عدد مف االستراتيجيات لدل األفراد 

 فيما يمي عرض ألىـ ىذِه االستراتيجيات:تتميز كؿ استراتيجية بخطكات كخصائص معينة ك 
تقدير صحة مصادر المعمكمات يعتقد سميث بأف  (Smith, 1983)استراتيجية سميث  -0

المكاطنة الفاعمة تعتمد عمى قدرة الفرد عمى التفكير الناقد مف أجؿ تقدير صحة كدقة 
 المعمكمات.

ت مارم مكفرالند في تنمية لمتفكير الناقد: ركز  (Mcfarland, 1985)استراتيجية مكفرالند  -2
التفكير الناقد عمى استراتيجيتيف فرعيتيف ىما: الكممات المترابطة كاستراتيجية تحديد كجية 
النظر، كتقدـ ىاتاف االستراتيجيتاف أمثمة لتعميـ ىادؼ يؤدم إلى تطكير التفكير الناقد 

 كتحسينُو.

التاريخ يعتقد أكرايمي بأف المؤرخيف لمتفكير الناقد في  (Oreilly, 1985)استراتيجية أكرايمي  -2
ال يتفقكف بدرجة كبيرة في كجيات نظرىـ حكؿ الشخصيات كالحكادث في فترة زمنية محددة، 
حيث ال يستعد المؤرخكف المجاالت البسيطة لتحميؿ كتقكيـ كثير مف القضايا التاريخية 

 اقد لدل الطمبة.كتشكؿ ىذِه المناقشات اتجاىان فعاالن في تطكير قدرات التفكير الن

لمتفكير الناقد: كتتضمف ىذِه االستراتيجية التمييز بيف  (Munro, 1985)استراتيجية مكنرك  -0
الحقيقة كالرأم كيتطمب ذلؾ استعماؿ عدد مف الميارات األساسية في المدرسة كتحديد 

ز بيف الحقائؽ كاآلراء كينبغي أف يعرؼ الطمبة المفاىيـ لكي يتمكف الطمبة مف التميي
خصائص ىذِه المفاىيـ كالتي تزكدىـ بإطار يجعميـ قادريف عمى التمييز بيف جمؿ الحقيقة 

 كالرأم.

االستنتاجية: عبر الطمبة كالمعممكف عف استخداـ ىذِه  (Beyer, 1985)استراتيجية باير  -2
 االستراتيجية بخمس مراحؿ رئيسة ىي:

 عمـ لمميارة أماـ الطمبة.تقديـ الم -أ 
 تطبيؽ الميارة مف قبؿ الطمبة. -ب 

 تأمؿ كتحديد ما يدكر في عقكؿ الطمبة كىـ يطبقكف الميارة. -ج 

 تطبيؽ معرفتيـ الجديدة لمميارة الستخداميا مرة أخرل. -د 

 (.32، 2112مراجعة ما يدكر في أذىانيـ كىـ يطبقكف الميارة )عيكاص،  -ق 
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 الدراسات السابقة:
 الدراسات التي تناولت أنموذج التحري الجماعي المحور األول:

 (:3221دراسة المختار ) -1
أجريت ىذه الدراسة في العراؽ في جامعة المكصؿ كىدفت الدراسة التعرؼ عمى أثر  

استخداـ أنمكذج التحرم الجماعي في التفكير الرياضي كالتحصيؿ لدل طالبات معيد اعداد 
( 22( طالبة مكزعة بكاقع )00تـ اختيارىا قصديان مف ) المعممات تككنت عينة الدراسة كالتي

( طالبة في 22طالبة في المجمكعة التجريبية التي درست عمى كفؽ انمكذج التحرم الجامعي ك)
 المجمكعة الضابطة التي درست عمى كفؽ الطريقة االعتيادية .

لعاـ لمطالبات كافأت الباحثة بيف مجمكعتي الدراسة في عدد مف المتغيرات ىي: المعدؿ ا
في الصؼ االكؿ, كتحصيؿ الطالبات في مادة الرياضيات لمصؼ األكؿ, كالعمر الزمني, كدرجة 

( أسبكع كطبقت أداتيف لمقياس 00الذكاء, كدرجة التفكير الرياضي. استغرقت مدة التجربة )
كرتو ابك عدتُو شنطاكم كابك زينة كطأ( مجاالت لمتدريب الرياضي 3االكلى اختبار جاىز لقياس )

( فقرة بعضيا 21(, كاالداة الثانية اختبار تحصيمي أعدتُو الباحثة نفسيا تألؼ مف )0652ىدل )
مكضكعية كالبعض االخر مقالية بعدىا عالجت الباحثة بياناتيا احصائيان بأستعماؿ االختبار 

باريف كتكصمت ( لعينتيف مستقمتيف كمعادلة الفا كركنباخ لحساب معامؿ ثبات االختt-testالتائي )
 الدراسة الى النتائج التالية:

 عدـ ظيكر فاعمية تذكر ألنمكذج التحرم الجماعي في التفكير الرياضي. .0

( 1812في ما أظيرت النتائج ايضان كجكد فرؽ ذم داللة احصائية عند مستكل داللة ) .2
في التحصيؿ لممجمكعتيف التجريبية التي ُدرست عمى كفؽ أنمكذج التحرم الجماعي 

بالطريقة االعتيادية كلمصمحة المجمكعة التجريبية  لمجمكعة الضابطة التي ُدرستكا
 ,أ_ب( 2110)المختار, 

 (:3228دراسة الفرماوي ) -3
أجريت ىذِه الدراسة في مصر في كمية التربية جامعة المنكفية كىدفت الدراسة إلى 

االستداللي لطمبة المرحمة التعرؼ عمى أثر فاعمية أسمكب التقصي الجماعي في تنمية التفكير 
.  اإلعدادية في مادة العمـك

( طالبان مف طبلب الصفيف الثاني كالثالث مف المرحمة 220تككنت عينة الدراسة مف )
اإلعدادية، كاستخدـ الباحث أداتيف ىما: اختبار التفكير االستداللي، كأسمكب التقصي الجماعي 

لجس، كالعمر الزمني، كالذكاء، درجات أفراد العينة كقد كافأ الباحث في عدد مف المتغيرات منيا ا
في مادة العمـك لمفصؿ الدراسي األكؿ كقد استخدـ الباحث االختبار التائي في إجراء عممية 
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التكافئ، كما استخدـ الباحث اختبار مربع كام كمعادلة ألفا كركنباغ لحساب معامؿ ثبات 
البيانات كمعاممتيا إحصائيان تكصمت الدراسة االختباريف، كبعد تطبيؽ األدكات كالحصكؿ عمى 

 إلى النتائج اآلتية:
كجكد فاعمية ألسمكب التقصي الجماعي في تنمية التكفير االستداللي لدل تبلميذ المجمكعة  -0

 التجريبية، مقارنة بالطريقة التقميدية التي درس بيا أفراد المجمكعة الضابطة.

ي التأثير الذم أحدثو أسمكب التقصي لـ يشارؾ متغير الجنس كحده بنصيب بارز ف -2
 الجماعي في تنمية التفكير االستداللي.

شارؾ التفاعؿ بيف متغيرم الجنس كمستكل التحصيؿ الدراسي بنصيب كبير في التفكير  -2
 الذم أحدثو أسمكب التقصي الجماعي في تنمية التفكير االستداللي.

كبير في التأثير الذم أحدثو  شارؾ مستكل التحصيؿ الدراسي لدل أفراد العينة بنصيب -0
 أسمكب التقصي الجماعي في تنمية التفكير االستداللي.

 
 (:3212دراسة العكيدي ) -2

كمية التربية األساسية كىدفت  –جامعة المكصؿ  –أجريت ىذِه الدراسة في العراؽ 
ل نينك  –التعرؼ عمى أثر نمكذج التحرم الجماعي في تحصيؿ طالبات معيد إعداد المعممات 

 في مادة الجغرافية كتنمية التفكير االستداللي لدييف.
استخدـ الباحث التصميـ التجريبي ذا المجمكعتيف المتكافئتيف، كالذم يضـ مجمكعة 
ضابطة درست كفؽ الطريقة االعتيادية، كمجمكعة تجريبية درست كفؽ نمكذج التحرم الجماعي، 

عشكائيان مف مجتمع البحث مكزعات عمى  ( طالبة اختارىف الباحث22كتككنت عينة البحث مف )
( طالبة في المجمكعة الضابطة، 26( طالبة في المجمكعة التجريبية، ك)23مجمكعتيف بكاقع )

كقد كافأ الباحث بيف ىاتيف المجمكعتيف في عدد مف المتغيرات مثؿ العمر باألشير، كدرجة مادة 
كتحصيؿ الكالديف، كدرجة اختبار التفكير  الجغرافية كالمعدؿ العاـ لمصؼ الثاني، كاختبار الذكاء

االستداللي القبمي، كقد تطمب تحقيؽ ىدفي البحث كجكد أداتيف كانت األداة األكلى اختباران 
لمتفكير االستداللي العاـ كالذم أعده الباحث بنفسو لعدـ كجكد أدلة جاىزة كتـ التحقؽ مف صدؽ 

راء لبياف آرائيـ فيو. ككانت األداة الثانية االختبار بعد عرضو عمى لجنة مف المحكميف كالخب
اختباران تحصيميان في مادة الجغرافية لمصؼ الثالث في معاىد إعداد المعممات أعدُه الباحث بنفسِو 

في مادة الجغرافية لمصؼ الثالث كعند معالجة البيانات  افر اختبار تحصيمي جاىزلعدـ تك 
 :ما يأتيإحصائيان أظيرت الدراسة النتائج 
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( بيف متكسط درجات الطالبات في 1812يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -0
المجمكعة التجريبية البلتي يدرسف باستخداـ نمكذج التحرم الجماعي، كالطالبات في 
المجمكعة الضابطة البلتي يدرسف بالطريقة االعتيادية في التحصيؿ كلصالح المجمكعة 

 التجريبية.
( بيف متكسط درجات الطالبات في 1812لة إحصائية عند مستكل داللة )يكجد فرؽ ذك دال -2

المجمكعة التجريبية البلتي يدرسف باستخداـ نمكذج التحرم الجماعي كمتكسط درجات 
 الطالبات في المجمكعة الضابطة البلتي يدرسف بالطريقة االعتيادية.

 المحور الثاني : الدراسات التي تناولت التفكير الناقد
 (: 1994راسة السامرائي )د -4

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ طريقتي المناقشة كاإللقاء مع األحداث الجارية في 
( طالبة تـ اختيارىف مف بيف 022تنمية التفكير الناقد في مادة التاريخ تككنت عينة الدراسة مف )

ربعة مجمكعات كؿ طالبات معيد إعداد المعممات في تكريت بشكؿ عشكائي مكزعات عمى أ
( طالبة، درست المجمكعة األكلى بطريقة المناقشة مع األحداث الجارية 20مجمكعة تضـ )

كدرست المجمكعة الثانية بطريقة المناقشة دكف األحداث الجارية بينما درست المجمكعة الثالثة 
قائية دكف األحداث بطريقة اإللقاء مع األحداث الجارية كتـ تدريس المجمكعة الرابعة بالطريقة اإلل

الجارية كقد أعد الباحث اختبار التفكير الناقد. كأظيرت النتائج كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف 
االختبار القبمي كاالختبار البعدم لمطالبات في التفكير الناقد كلصالح االختبار البعدم كما 

تنمية التفكير الناقد لدل  تكصمت الدراسة إلى أف طريقة المناقشة أفضؿ مف الطريقة اإللقائية في
 (.00، 0660الطالبات )السامرائي، 

 (:6002دراسة فقيهي ) -5
كأثره في تعميـ التفكير الناقد لطالبات  ((riskىدفت الدراسة الى معرفة ماىية برنامج ريسؾ 

قسـ العمـك االجتماعية بجامعة طيبة بالمدينة المنكرة حيث تمثؿ المجتمع االصمي لعينة الدراسة 
مف جميع طالبات قسـ العمـك االجتماعية بجامعة طيبة بالمدينة المنكرة التابعة لكزارة التعميـ 

ثـ اختيرت  ( طالبة182كعددىف ) (2006-2005)ني لمعاـ الدراسي االعالي في الفصؿ الث
طالبة مف  (60حتى تككف ممثمة لممجتمع االصمي كبمغ عددىف) عينة الدراسة بالطريقة العشكائية

( طالبة في 30) بالطريقة العشكائية الى مجمكعتيفثـ جرل تقسيـ الطالبات  ستكل الرابعالم
التفكير الناقد  ( طالبة في المجمكعة الضابطة في ضكء متغير اختبار 30المجمكعة التجريبية ك)

الث قنف عمى البيئة السعكدية ثـ طبؽ برنامج ريسؾ لتعميـ التفكير الناقد الجزء الثلػ )كاطسف( كالم
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( 5)قكة التفكير( الباب االكؿ )تصحيح التفكير( عمى المجمكعة التجريبية استغرؽ زمف التجربة )
( ساعات ككاف مف اىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد فركؽ ذات 10اسابيع بكاقع )

( بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية 0.05داللة احصائية عند مستكل داللة )
المجمكعة التجريبية في اختبار التفكير الناقد كلكؿ ميارة مف مياراتو كتشير  لمصمحةطة كالضاب

نتائج  الى االثر الكاضح لبرنامج ريسؾ في تعميـ التفكير الناقد عمى طالبات العمـك االجتماعية 
ير في جامعة طيبة كبناءن عمى ىذه النتيجة اكصت الباحثة عمى ضركرة تطبيؽ برنامج تعميـ التفك

 ,ؾ(   2006الناقد في برامج اعداد المعمـ بجامعة المممكة العربية السعكدية.)فقييي, 
 

 الفصل الثالث
جراءاته  منهجية البحث وا 

 أواًل : التصميم التجريبي
إف اختيار أسمكب معيف لمتصميـ التجريبي يعتمد بدرجة كبيرة عمى أىداؼ الدراسة 

(. كعميو اعتمدت الباحثة تصميمان 62، 0655يست، كمتغيراتيا كظركؼ تطبيؽ ىذا التصميـ )ك 
تجريبيان كالذم ييدؼ إلى معرفة أثر المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع كالتصميـ التجريبي في 

حداىما تجريبية كاألخرل ضابطة يتـ تدريسيا بالطريقة إىذِه الدراسة يقـك عمى كجكد مجمكعتيف 
تبار بعدم لمتفكير الناقد لممجمكعتيف لطمبة كمية التربية االعتيادية، كما يضـ ىذا التصميـ اخ

األساسية في مادة تاريخ الحضارة العربية اإلسبلمية لممرحمة الثالثة كما مكضح في الشكؿ رقـ 
(0.) 

 (1الشكل رقم )
 التصميم التجريبي لمبحث

 األختبار البعدم طريقة التدريس المجمكعة
 التفكير الناقد أنمكذج التحرم الجماعي التجريبية
 الطريقة األعتيادية الضابطة

 

 ثانيًا : مجتمع البحث وعينته
يقصد بمجتمع البحث "كؿ األفراد الذيف يحممكف بيانات الظاىرة التي ىي في متناكؿ 

ف المجتمع ىك مجمكع كحدات البحث التي يراد فييا الحصكؿ عمى إالدراسة" كيمكف القكؿ 
 (.33، 0661 البيانات )داؤد كعبد الرحمف،
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جامعة المكصؿ كقد تـ -في كمية التربية األساسية  -يضـ مجتمع البحث قسـ التاريخ 
تحديد المرحمة الثالثة مف قسـ التاريخ لتطبيؽ التجربة في مادة تاريخ الحضارة العربية اإلسبلمية. 

زعيف بالتساكم كطالبة مك  ان ( طالب41كقد بمغ المجمكع الكمي لطمبة المرحمة الثالثة قسـ التاريخ )
طالب كطالبة كقد اختارت الباحثة بصكرة  21عمى شعبتيف دراسيتيف كؿ شعبة تضـ حكالي 

عشكائية شعبة )أ( لتككف المجمكعة التجريبية كشعبة )ب( لتككف المجمكعة الضابطة كبعد أف تـ 
كي ال تؤثر  استبعاد الطمبة الراسبيف كالمتغيبيف في العاـ الدراسي الماضي إحصائيان لممجمكعتيف

 ان ( طالب01خبراتيـ السابقة في نتائج االختبار أصبح العدد الكمي لمطمبة المشمكليف بالبحث )
( طالبان في المجمكعة الضابطة كالجدكؿ 21( طالبان في المجمكعة التجريبية ك)21كطالبة بكاقع )

 ( يكضح ذلؾ.0رقـ )
 (1الجدول رقم )

 توزيع الطمبة عمى مجموعتي البحث
 عدد الطمبة الشعب أسموب التدريس ةالمجموع

 21 أ أنمكذج التحرم الجماعي المجمكعة التجريبية
 21 ب الطريقة االعتيادية المجمكعة الضابطة

 ثالثًا : تكافؤ المجموعتين
فضبلن عف التكزيع العشكائي المعتمد في تكزيع الطمبة قامت الباحثتاف بتكافؤ مجمكعتي 

 الجنس، العمر، التحصيؿ الدراسي في مادة التاريخ اإلسبلمي.البحث في المتغيرات اآلتية: 
بما أف العينة كانت تضـ مف كبل الجنسيف قامت الباحثتاف بإجراء التكافؤ  متغير الجنس: -1

لمتغير الجنس كالمتمثمة في تكرارات )عدد( الذككر كاإلناث في كؿ مجمكعة كأظيرت النتائج 
 (.2عتيف ككما مبيف في الجدكؿ رقـ )عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف المجمك 

كألجؿ التأكسد مف تكافؤ المجمكعتيف في متغير العمر تـ الحصكؿ عمى  متغير العمر: -3
بيانات مف أعمار أفراد العينة كقد تـ معالجتيا باستخداـ االختبار التائي فأظيرت الناتج أف 

ائية، الجدكلة البالغة ( كىي أقؿ مف القيمة الت18622القيمة التائية المحسكبة تساكم )
( كيعني ذلؾ عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف 1812( عند مستكل داللة )28121)

 ( يكضح ذلؾ.2المجمكعتيف في متغير العمر كالجدكؿ رقـ )

حيث بمغ متكسط درجات طمبة المجمكعة  متغير التحصيل الدراسي السابق لمادة التاريخ: -2
(. كعند استعماؿ 22582مبة المجمكعة الضابطة )( كمتكسط درجات ط234842التجريبية )

االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف أسفرت النتائج عف عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند 
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( أصغر مف القيمة التائية 08325( إذ كانت القيمة التائية المحسكبة )1812مستكل )
( 2ا المتغير. كالجدكؿ رقـ )( أم أف المجمكعتيف متكافئتاف في ىذ28121الجدكلية البالغة )

 يكضح ذلؾ.
 (3الجدول رقم )

نتيجة االختبار التائي لمتغيرات الجنس والتحصيل الدراسي والعمر الزمني باألشهر لطمبة 
 مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(

المتوسط  العدد المجموعة المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 الجنس
 18212 080 21 التجريبية

18212 

28121 

غير داؿ 
إحصائيان 
عند 

مستكل 
داللة 
1812 

 18230 0802 21 الضابطة

 تحصيؿ التاريخ
 018256 42832 21 التجريبية

18622 
 028321 42812 21 الضابطة

العمر الزمني 
 باألشير

 06.422 234842 21 التجريبية
08325 

 028060 22582 21 الضابطة

 
 رابعًا : أداة البحث

اعتمد الباحثتاف عمى أداة التفكير الناقد التي استخدمت مف قبؿ )اآللكسي( عمى طمبة 
قسـ التاريخ كالذم يتضمف خمس اختبارات األكؿ ىك اختبار االستنتاج كالثاني ىك معرفة 

لثالث ىك االستنباط أما االختبار الرابع التفسير كاالختبار االفتراضات أك المسممات كاالختبار ا
الخامس تقكيـ الحجج كقد قامت الباحثتاف بتغير بعض العبارات كقامت بعرض األداة عمى 

 مجمكعة مف الخبراء في طرائؽ التدريس كعمـ النفس لغرض إيجاد الصدؽ الظاىرم لؤلداة. 
 داةصدق األ

,ص 0665لذم يقيس ماكضع مف أجمو )ابك جادك ,االختبار الصادؽ ىك االختبار ا
( كلمتأكد مف الصدؽ الظاىرم لممقياس تـ عرضو عمى لجنة مف المحكميف كالمختصيف في 65

كقد اعتمدت الباحثاتاف عمى نسبة  2مجاؿ التربية كعمك النفس كطرائؽ التدريس الممحؽ رقـ 
 لمتطبيؽ. ان ر كاعتبر بعدىا جاىز ( حيث اتفؽ اعضاء لجنة المحكميف عمى صبلحية االختبا1850
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 األداةثابت 
عطاء النتائج نفسيا اك نتائج متشابية اذا ما اعيد  تطبيقيا مرة \يقصد بثبات االداة ىك ا

( كلحساب ثبات األداة 62,ص0662كساف, ر ثانية عمى االفراد نفسيا كفي الظركؼ نفسيا )ال
الطرائؽ لمحصكؿ عمى قياسات  استخدمت الباحثتاف طريقة اعادة االختبار كىي مف افضؿ

متكررة لممجمكعة ذاتيا كقد قامت الباحثتاف بتصحيح االداة كتدكيف النتائج ثـ أعيد تطبيؽ عمى 
( يكمان كصححت نتائج األداة كدكنت النتائج  كاستخدمتا في ذلؾ 02العينة نفسيا بعد مركر )

معامؿ  ( كىك1854معامؿ الثبات)معامؿ ارتباط بيرسكف عمى الدرجتيف االكلى كالثانية حيث بمغ 
 .جيد كثبات عاؿ  

 

يمكف تعريؼ الخطة التدريسية عمى أنيا تدكيف منظـ كخطكات مترابطة  إعداد الخطط التدريسية:
لمحقائؽ كالخبرات التي يريد المدرس أف يمـ بيا الطالبة كىي تبدأ بعرض الدرس كتنتيي بالتقكيـ 

اف بإعداد مجمكعة مف الخطط التدريسية الخاصة (. حيث قامت الباحثت0660)محمد كمجيد، 
بأنمكذج التحرم الجماعي كخطط خاصة بالطريقة التقميدية شممت جميعان الفصكؿ الثبلثة األخيرة 
مف مادة )تاريخ الحضارة العربية اإلسبلمية( كقامت مدرسة المادة بتدريس المجمكعتيف كذلؾ 

ف كمدرسة المادة يدة لقاءات بيف الباحثتلضماف عدـ التمييز ألم مجمكعة بعد أف عقدت ع
 ( أسابيع.01كاستمرت مدة التجربة )

 االختبار البعدي لعينة البحث:
قامت الباحثتاف بتطبيؽ االختبار البعدم لمتفكير الناقد كلمجمكعتي البحث كما قامتا 

 بتصحيح األداة.
 ؿ اإلحصائية اآلتية:استخدمت الباحثتاف في معالجة البيانات الكسائالوسائل اإلحصائية: 

  االختبار التائي إليجاد التكافؤ كفرضيات البحث. -0

  
         

                           ⁄⁄
       

 

 

(Class and Stanly, 1970 , P-360) 

 معامؿ ارتباط بيرسكف إليجاد ثبات األداة. -2

   
{         }

√               
 

 

(Class and Stanly, 1970 , P-225) 
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج ومناقشتها

يتضمف ىذا الفصؿ عرض نتائج البحث كمناقشتيا في ضكء ىدؼ البحث كفرضياتو 
 ككما يأتي:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطمبة الذيف يدرسكف الفرضية الرئيسة: 
خداـ أنمكذج التحرم الجماعي كبيف متكسط درجات الطمبة الذيف يدرسكف المادة نفسيا باست

 باستخداـ الطريقة التقميدية في التفكير الناقد.
لمتحقؽ مف الفرضية أعبله استخدمت الباحثة االختبار التائي كقد تبيف كجكد فركؽ دالة 

ي أعمى مف القيمة التائية الجدكلية ( كى28232إحصائيان، حيث بمغت القيمة التائية المحسكبة )
( كبذلؾ كلذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الرئيسة 1812( عند مستكل داللة )28121كالبالغة )

 ( يكضح ذلؾ.2كالجدكؿ رقـ )
 (2الجدول رقم )

 نتائج استخدام االختبار التائي بين متوسط درجات المجموعة التجريبية
 ومتوسط درجات المجموعة الضابطة

المتوسط  العدد وعةالمجم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة

 28620 22802 21 تجريبية
داؿ عند مستكل  28121 28232

 08020 04812 21 ضابطة  1812داللة 

 
الطمبة الذيف  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الفرضية الفرعية األولى:

يدرسكف باستخداـ أنمكذج التحرم الجماعي كبيف متكسط درجات الطمبة الذيف يدرسكف باستخداـ 
 الطريقة التقميدية في مجاؿ االستنتاج في التفكير الناقد.

كبعد التحقؽ مف صحة ىذِه الفرضية كباستخداـ االختبار التائي تبيف كجكد فركؽ ذات 
( كىي 28511( حيث بمغت القيمة التائية المحسكبة )1812لة )داللة إحصائية عند مستكل دال

( 0( كلصالح المجمكعة التجريبية كالجدكؿ رقـ )28121أعمى مف القيمة التائية الجدكلية كالبالغة )
 يكضح ذلؾ.
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 (4الجدول رقم )
 نتائج استخدام االختبار التائي لمفرق بين المجموعتين في مجال االستنتاج

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة

 08242 080 21 التجريبية
دالة إحصائيان عند  28121 28511

 08222 285 21 الضابطة  1812مستكل 

 
طمبة الذيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الالفرضية الفرعية الثانية: "

يدرسكف باستخداـ أنمكذج التحرم الجماعي كبيف متكسط درجات الطمبة الذيف يدرسكف باستخداـ 
الطريقة االعتيادية في مجاؿ معرفة االفتراضات كالمسممات في التكفير الناقد". كبعد التحقؽ مف 

يان عند مستكل صحة ىذِه الفرضية أعبله كباستخداـ االختبار التائي تبيف كجكد فرؽ داؿ إحصائ
( كىي أعمى مف القيمة التائية الجدكلية 28511حيث بمغت القيمة التائية المحسكبة ) 1812داللة 

كىذا يعني أف المجمكعة التجريبية تفكقت عمى  ،المجمكعة التجريبية مصمحةل( 218121البالغة )
ممزايا التربكية المجمكعة الضابطة في مجاؿ االفتراضات كالمسممات في التفكير الناقد كذلؾ ل

( 2التي يتمتع بيا ىذا األسمكب في التدريس، كلذلؾ ترفض الفرضية الصفرية. كالجدكؿ رقـ )
 يكضح ذلؾ.

 (1الجدول رقم )
 نتائج استخدام االختبار التائي لمفرق بين المجموعتين في مجال معرفة االفتراضات

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التائيةالقيمة 
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة

 18501 084 21 التجريبية
دالة إحصائيان عند  28121 28504

 08212 284 21 الضابطة  1812مستكل 

 
"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطمبة الذيف  الفرضية الفرعية الثالثة:

بيف متكسط درجات الطمبة الذيف يدرسكف باستخداـ الطريقة يدرسكف بأنمكذج التحرم الجماعي ك 
 االعتيادية في مجاؿ االستنباط في التفكير الناقد".
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لمتحقؽ مف ىذِه الفرضية تـ استخداـ االختبار التائي بيف المجمكعتيف كتبيف كجكد فرؽ 
( كىي 28154( حيث بمغت القيمة التائية المحسكبة )1812داؿ إحصائيان عند مستكل داللة )

المجمكعة التجريبية ترفض الفرضية الصفرية  لمصمحةك ( 28121أعمى مف الجدكلية البالغة )
 كتقبؿ البديمة.

 (1الجدول رقم )
 نتائج استخدام االختبار التائي لمفرق بين المجموعتين في مجال االستنباط

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 الداللةمستوى 

 الجدولية المحسوبة

 08220 0832 21 التجريبية
دالة إحصائيان عند  28121 28154

 08230 284 21 الضابطة  1812مستكل 

 
"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطمبة الذيف الفرضية الفرعية الرابعة: 

ات الطمبة الذيف يدرسكف بالطريقة االعتيادية يدرسكف بأنمكذج التحرم الجماعي كبيف متكسط درج
 في مجاؿ تقكيـ الحجج في التفكير الناقد".

كلمتحقؽ مف ىذِه الفرضية تـ استخداـ االختبار التائي بيف المجمكعتيف كتبيف كجكد فرؽ 
( كىي 28120( حيث بمغت القيمة التائية المحسكبة )1812داؿ إحصائيان عند مستكل داللة )

( يكضح 4المجمكعة التجريبية كالجدكؿ رقـ ) مصمحةل( ك 28121دكلية البالغة )أعمى مف الج
 ذلؾ، كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية كتقبؿ البديمة.

 (7الجدول رقم )
 نتائج استخدام االختبار التائي لمفرق بين المجموعتين في مجال تقويم الحجج

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ة التائيةالقيم
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة

 18462 0852 21 التجريبية
دالة إحصائيان عند  28121 28120

 08022 2822 21 الضابطة  1812مستكل 
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"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطمبة الذيف  الفرضية الفرعية الخامسة:
عي كبيف متكسط درجات الطمبة الذيف يدرسكف باستخداـ الطريقة يدرسكف بأنمكذج التحرم الجما

االعتيادية في مجاؿ تفسير النتائج في التفكير الناقد". كلمتحقؽ مف ىذِه الفرضية تـ استخداـ 
( حيث 1812االختبار التائي بيف المجمكعتيف كتبيف كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند متسكل داللة )

 مصمحةل( ك 28121( كىي أعمى مف الجدكلية البالغة )28560كبة )بمغت القيمة التائية المحس
 ( يكضح ذلؾ.5المجمكعة التجريبية كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية كالجدكؿ رقـ )

 (8الجدول رقم )
 نتائج استخدام االختبار التائي لمفرق بين المجموعتين في مجال تفسير النتائج

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة

 18462 0852 21 التجريبية
دالة إحصائيان عند  28121 28560

 08022 2822 21 الضابطة  1812مستكل 

 
 تفسير النتائج

يمكف اف ترد اسباب تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية عمى طمبة المجمكعة الضابطة في 
 لناقد الى االسباب االتية:التفكير ا

. اف التحرم الجماعي ساعد عمى اكساب الطمبة ميارات دراسية مختمفة مف خبلؿ تكجيييـ 0
 الى المصادر التعميمية المتنكعة ذات العبلقة بالمكضكعات الدراسية. 

 .اف التحرم الجماعي زاد مف تركيز الطمبة بكصفو اسمكب تدريسي حديث لـ يعيدكه مف قبؿ.2

اف طمبة المجمكعة التجريبية معرضيف الى االسئمة مما دفع الطمبة الى التفكير كالتأمؿ . 2
 كممارسة  عمميات عقمية عميا في الكصكؿ الى االجابة مما أدل الى زيادة تفكيرىـ الناقد.

( اف 5,4,3,2,0,2تبيف مف النتائج الخاصة بالفرضيات الخمسة مف خبلؿ عرض الجدكؿ )
المجمكعة التجريبية كأتت نتائج البحث متفقة مع كؿ  مصمحةلاللة احصائية ىناؾ فرقان ذات د

؛ الفقيي, 2110؛البكر,  0660؛ السامرائي, 2101؛ العكيدم, 2115مف دراسة )الفرماكم, 
2113) 
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 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 أواًل : االستنتاجات
 ف أف تستنتجتاف ما يأتي:يحثتفي ضكء نتائج البحث الحالي يمكف لمبا

إف استخداـ أنمكذج التحرم الجماعي لو أثر فعاؿ في زيادة القدرة عمى التفكير الناقد في  -0
 مادة التاريخ. 

فاعمية في رفع مستكل التفكير الناقد في مادة التاريخ لدل  كإف أنمكذج التحرم الجماعي ذ -2
 كمية التربية األساسية. –طمبة قسـ التاريخ 

تخداـ أنمكذج التحرم الجماعي يتماشى مع التأكيد عمى الدكر اإليجابي لممتعمـ ألنو إف اس -2
المحكر األساس في العممية التربكية الذم تدعك إليو التربية الحديثة مف خبلؿ المشاركة 

 الفعالة لمجميع في الدرس.

 ثانيًا : التوصيات
 في ضكء نتائج البحث أكصت الباحثتاف باآلتي:

أساتذة قسـ التاريخ باستخداـ أنمكذج التحرم الجماعي في تدريس مكضكعات  التأكيد عمى -0
 التاريخ المقررة لما ليا مف أىمية في التفكير الناقد.

اطبلع أساتذة التاريخ عمى أنمكذج التحرم الجماعي كخطكاتو ألجؿ استعمالو عند تدريس  -2
 مادة التاريخ.

المتبعة في الجامعة كاستخداـ طرؽ  كذلؾ مراجعة طرؽ كأساليب كاسترتيجيات التدريس -2
 حديث تنمي القدرة عمى التفكير الناقد لدل طمبة الجامعة. 

 المقترحات:
 استكماالن لمبحث الحالي تقترح الباحثتاف إجراء البحكث المستقبمية اآلتية:

 إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مكاد دراسية أخرل أك مراحؿ دراسية أخرل. -0
سة مماثمة نحك أثر أنمكذج التحرم الجماعي في تنمية التفكير اإلبداعي إجراء درا -2

 لممرحمة الجامعية.

إجراء دراسة عف مستكل التفكير الناقد في تخصصات الدراسات االجتماعية كعبلقتو  -2
 بدرجة ممارستو مف أساتذة الجامعة.
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 قائمة المصادر والمراجع
ر الناقد لدل طمبة التاريخ في كميتي اآلداب (. مستكل التفكي2001. إبراىيـ، فاضؿ خميؿ )1

 .38كالتربية في جامعة المكصؿ. مجمة إتحاد الجامعات العربية، األردف، العدد 
, دار الميسرة 1( سيككلكجية التنشئة األجتماعية, ط1998. ابك جادك, صالح محمد عمي)2

 األردف. –لمنشر كالتكزيع كالطباعة, عماف 
، جامعة المكصؿ، دار 1(. أسس عمـ النفس التربكم، ط1991سف ). األزيرجاكم، فاضؿ مح3

 الكتب لمطباعة كالنشر، المكصؿ.
(. طرؽ تدريس المكاد االجتماعية لمصؼ الرابع معاىد 1990.األميف، شاكر محمكد كآخركف )4

 ، مطبعة منيرة، بغداد.2إعداد المعممات، ط
مـك الشرعية لميارات التفكير الناقد لدل (. مدل تنمية معمـ الع2004. البكر، رشيد النكرم )5

طمبة المرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية، دراسة مقدمة مف كمية العمكـ 
االجتماعية، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، مجمة رسالة الخميج العربي، العدد 

 ، السنة الخامسة كالعشريف.91
(. أثر استخداـ نمطيف تدريسييف عمى كفؽ التفاعؿ 2006يـ ). الجرجرم، عبد اهلل عمي إبراى6

االجتماعي لمادة المطالعة في تنمية األداء التعبيرم كالتفكير الناقد كالتذكؽ الجمالي لطبلب 
 الصؼ الخامس األدبي، )أطركحة دكتكراه غير منشكرة(، كمية التربية، جامعة المكصؿ.

كظيفية لمتعميـ الجغرافي، رسالة ماجستير، جامعة (. الميارات ال1995. حسف، محمد محمد )7
 عيف شمس.

(, مستكل مساىمة معممي التاريخ بمراحؿ الثانكية في تنمية 2001. خريشة, عمي كايد سميـ )8
ميارات التفكير الناقد كاألبداعي لدل طمبتيـ, مجمة مركز البحكث التربكية _جامعة قطر, 

 .19,عدد2001سنة 
(. "التقاليد الجامعية"، مجمة إتحاد الجامعات 1998و كىشاـ المبلح ). الخشاب، عبد اإلل9

 ، األردف.33العربية، العدد 
االصدار األكؿ, دار الشركؽ  ,1(, التفاعؿ الصفي , ط2004. الخطابية, ماجد كَاخركف, )10

 األردف. –لمنشر كالتكزيع, عماف 
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، دائرة 6يا"، رسالة التربية، العدد(. "المفاىيـ كطرائؽ تعميم1988. الخطيب، أحمد حامد )11
 البحكث التربكية، سمطنة ُعماف.

، كزارة التربية 1(. طرائؽ التدريس العامة، ط1993. الخكالدة، محمد محمكد كآخركف )12
 كالتعميـ، الجميكرية اليمنية.

(. مناىج البحث التربكم، دار الحكمة 1990. داؤد، عزيز حنا كأنكر حسيف عبد الرحمف )13
 طباعة كالنشر، بيركت.لم
(. المغة العربية مناىجيا 2003. الدليمي، طو عمي حسيف كسعاد عبد الكريـ عباس الكائمي )14

 عماف. –كطرؽ تدريسيا، الطبعة األكلى، األردف 
(. "السبيؿ إلى تطكير التعميـ باستخداـ التكنكلكجية التعميمية"، 1997. الراكم، أحمد محمد )15

 ، جامعة األنبار، العراؽ.1، العدد1ر، المجمد مجمة جامعة األنبا
(, مبادل القياس كالتقيـ كتطبيقاتو التربكية 1995. الركساف, سميـ سبلمة كاخركف, )16

 _ عماف.األنسانية, جمعية عماؿ المطابع التعاكنية
(. "أثر استخداـ طريقتي المناقشة كاإللقائية مع 1994. السامرائي، قصي محمد لطيؼ )17

اؼ الجارية في تنمية التفكير الناقد في التاريخ لدل طالبات الصؼ الثاني في معيد األىد
 إعداد المعمميف )أطركحة دكتكراه غير منشكرة(، جامعة بغداد، كمية التربية ابف رشد.

، دار الكتاب 2(. ميارات التفكير كمكاجية الحياة، ط2007. سكيد، عبد المعطي )18
 العربية المتحدة. اإلمارات –الجامعي، العيف 

(. المدخؿ لتدريس الرياضيات، جامعة السابع مف أبريؿ، 1996. الشارؼ، أحمد العريفي )19
 طرابمس.

(. التاريخ كدكره الكظيفي في تربية الشيء، مجمة رسالة 1987. عبد الكاحد، أحمد فرج )20
 الخميج، دائرة البحكث التربكية، سمطنة ُعماف.

، دار 1(. االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعاؿ، ط2008. عطية، محسف عمي )21
 األردف. –الصفاء لمنشر كالتكزيع، عماف 
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(. أثر نمكذج التحرم الجماعي في تحصيؿ 2010. العكيدم، بشار سمطاف ىادم سارم )22
نينكل في مادة الجغرافية كتنمية التفكير االستداللي لدييف،  -طالبات معيد إعداد المعممات

 ة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية األساسية، قسـ التربية الخاصة.رسال
(. "أثر استخداـ أنمكذج ىسيمداتابا في تنمية التفكير الناقد 2005. عيكاص، أحبلـ أديب )23

لدل طمبة قسـ التاريخ بكمية التربية جامعة المكصؿ". مجمة كمية التربية األساسية، جامعة 
 ( لشير أيمكؿ.2عدد )(، ال2المكصؿ، المجمد )

(, فاعمية اسمكب التقصي الجماعي في تنمية التفكير 2008. الفرماكم, حمدم عمي, )24
األستداللي لدل تبلميذ المرحمة األعدادية, مقالة أنترنيت كجدت عمى المكقع 

 WWW.geocities.com.األتي 
عميـ التفكير الناقد ( كأثره في تRisk(: برنامج ريسؾ )2006. فقييي, رانيا أحمد عمي )25

لطالبات قسـ العمـك األجتماعية بجامعة طيبة, رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة طيبة. 
 المممكةالعربية السعكدية.

، دار الشركؽ 2(. نماذج التدريس الصفي، ط1998. قطامي، يكسؼ كنايفة قطامي )26
 لمطباعة، عماف.

(. "طرائؽ تدريس التاريخ"، 1999األحمد ) . القبل، فخر الديف كمحمكد السيد كد. عدناف27
 ، منشكرات جامعة دمشؽ.1ط
، 1(. منيج البحث العممي في الرياضيات )منيج تفكير(، ط1997. الكتبي، سميـ حسف )28

 المكتبة الكطنية، بغداد.
(. أساسيات في طرائؽ التدريس العامة، 1991. محمد، داؤد ماىر كمجيد ميدم محمد )29

 العراؽ. -مطباعة كالنشر، المكصؿمطبعة الحكمة ل
، اإلصدار األكؿ، دار 1(. ؟؟؟؟؟ التعميـ كالتعميـ المستمر، ط2004. محمد، محمد جاسـ )30

 األردف. –الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف 
(, اثر استخداـ أنمكذج التحرم الجماعي في التفكير الرياضي 2001. المختار, رائدة نزار)31

معيد اعداد المعممات, رسالة ماجستير غير منشكرة, كمية التربية,  كالتحصيؿ لدل طالبات
 العراؽ. –جامعة المكصؿ, المكصؿ 
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(. أثر استخداـ أنمكذج التحرم الجماعي في التفكير الرياضي 2001. المختار، رائدة نزار )32
ة، كالتحصيؿ لدل طالبات معيد إعداد المعممات، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربي

 العراؽ.–جامعة المكصؿ، المكصؿ 
 -، دار الكندم لمنشر كالتكزيع، أربد1(. مناىج البحث التربكم، ط1999. منسي، حسف )33
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