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أنموذج ھیلدا تابا في تنمیة التفكیر الناقد اثر استخدام
لدى طلبة قسم التاریخ بكلیة التربیة جامعة الموصل

احالم ادیب عیواصد. م.
األساسیةالتربیةكلیة/الموصل جامعة

  ١٨/١٠/٢٠٠٥ : النشرقبولتاریخ ؛ ٧/٨/٢٠٠٤ : البحثتسلیمتاریخ

:البحثملخص
عرف على اثر استخدام أنموذج هیلدا تابا في تنمیة التفكیر الناقد هدف البحث إلى الت

لدى طلبة قسم التاریخ بكلیة التربیة . اما مجتمع البحث فقد تكون من طالب وطالبات الصف 

م وشملت ٢٠٠٤- ٢٠٠٣الثاني قسم التاریخ في كلیة التربیة في جامعة الموصل للعام الدراسي 

موزعین بطریقة عشوائیة إلى مجموعتین األولى تجریبیة بلغ ) طالبا وطالبة ٥٤عینة البحث (

) طالبا وطالبة ثم تدریسهم بأسلوب أنموذج هیلدا تابا اما المجموعة الضابطة فضمت ٢٧عددها (

) طالبا وطالبة ثم تدریسهم بالطریقة االعتیادیة وقد تم تكافؤ المجموعتین بالعمر والذكاء ٢٧(

) . وقد ١٩٩٤( فقد استعانت الباحثة باألداة التي أعدها السامرائيوالجنس ولقیاس التفكیر الناقد

تم عرضها على مجموعة من الخبراء في التربیة وعلم النفس إلیجاد الصدق الظاهري لألداة . 

) . وقد أجریت المعالجات اإلحصائیة ٠.٨٧وحسب الثبات بطریقة إعادة االختبار حیث بلغ (

داللة إحصائیة بین المجوعتین ولصالح المجموعة التجریبیة وأظهرت النتائج وجود فروق ذات 

التي تم تدریسها وفق أسلوب هیلدا تابا كما أظهرت المجموعة التجریبیة تفوقا في مجاالت 

االستنتاج ، ومعرفة االفتراضات والمسلمات واالستنباط وتقویم الحجج وثم في مجال تفسیر 

في ضؤ النتائج أعاله أوصت الباحثة بعدد من النتائج وهي في مجاالت التفكیر الناقد و 

أنموذج هیلدا تابا في تدریس مادة التاریخ في كلیات التربیة والتربیة بالتوصیات منها االهتمام 

األساسیة وٕاجراء المزید من الدراسات لفتح آفاق مستقبلیة لبحوث تتناول متغیرات لم یتناولها 

البحث الحالي . 

The Effect of Using Helda Taba Model in Developing
Critical Thinking for the Students of History Department

Lecturer Dr. Kashman Hasen Ali
Mosul University\College of Basic Education

Abstract:
The research aims at the acquaintance with the effect of using

Helda Taba sample in developing the erotic thinking of history

department students in the college of education . The research community
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consisted of the second year male and female students in history

department in the college of education at Mosul university for (2003-

2004) , the sample invaded (54) male and female students distributecl

randomly into two groups , the first one is experimental amounted to (27)

male and female students who are taught by using helda taba sample ,

whereas the criterion group involved (27) male and female students who

are taught by using the ordinary way , the two groups were equal in age ,

intelligence and sex , in order to measure the critic thinking , the

researcher sought the hap of the method preaxial by Al-Samarraee in

(1994) . The method was percentile to group of experts in education an

psychology to find the visible truth of the way . According to firmness by

repeating test amounted (0.87) . Statistical treatments were made , and the

results indictable the existence of differences of a statistical meaning

between the two groups for the experimental group which was bought

according to helda taba method , also , the experimental group indicated

excellency in inferences the acquaintance with the suppositions and

ponstnlates contriving and proofs adjustment and the an explanation

result space which is asperse of critic thinking , in the light of the results

above , the researcher recommended a number of recommendations .

أھمیة البحث والحاجة إلیة : 
تنمیتها وذلك من خالل إعداد الكوادر للتعلیم الجامعي دور أساس في تقدم المجتمعات و 

والطاقات البشریة والقیادات الفكریة المؤهلة وٕارساء قاعدة البحوث العلمیة النظریة منها والتطبیقیة 

. ویقترن وجود الجامعة دائما بالفكر والحضارة التي تتحكم في سیاقات تطور المجتمع ونقالته 

  ) ٢٣٩، ص١٩٩٧راوي ، النوعیة من مرحلة إلى أخرى أرقى منها .(ال

ولقد أكدت أدبیات التعلیم الجامعي ان التعلیم والتعلم لیس مجرد نقل التدریسي للمعارف 

والمعلومات إلى الطالب وانما هو عملیة یجب ان تعنى بنمو الطالب نموا عقلیا ومهاریا ووجدانیا 

لیم الطالب كیف یفكر ال وبتربیته تربیة متكاملة ، لذا اصبح لزاما على التدریس في الجامعة تع

كیف یحفظ المقررات من دون فهمها أو توظیفها في الحیاة . 

  ) ١٨٣، ص ١٩٩٧(الطائي ، 
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وأصبحت الجامعات الیوم مركزا للتفكیر العلمي من اجل مواجهة كل التحدیات التي 

یفرضها التطور على المجتمع . وبات من الضروري تطویر برامجها لتنسجم مع دورها الجدید

،  ١٩٩٨من حیث المناهج التي تدرسها وخطط البحث العلمي التي تنفذها (الخشاب والمالح ، 

) وتعد مادة التاریخ إحدى المناهج التي تتضمن قیما تربویة بوصفها مادة دراسیة لها من ٣٤٦ص

استیعاب المفاهیم التاریخیة الضروریة وكیفیة تطبیقها وتطویر معرفة من خاللها یمكن الطلبة 

دیدة اكثر من التأكید على المعرفة نفسها ، كما ویصبح من واجب المسؤولین على تعلم الطلبة ج

إیجاد طرائق واستراتیجیات لتدریس تساعدهم على تنمیة قدراتهم الخاصة وعلى التفكیر الناقد 

یات والمبدع ، والمحاكمة العقلیة واالستدالل المنطقي لكي یستطیعوا التعامل مع المشكالت والتحد

التي تواجههم ومساعدة مجتمعهم . على التخطیط لتغیر مرغوب فیه. 

  ) ١١، ص ١٩٩١(علیان ، 

ان النظرة الحدیثة إلى طبیعة العلم وازدیاد المعرفة بكل مجاالتها جعل من الصعب 

اإللمام بجزئیات المعرفة والحقائق العلمیة والتاریخیة ، ولهذا اصبح التركیز على إعادة التعلم عند

  ) ٩٤-٩٣، ص ١٩٨٦مواجهة مواقف جدیدة . (زیتون ، 

وقد اهتم التربویون بالمفاهیم العلمیة واإلنسانیة وطلبوا بان یكون بناء المناهج التربویة 

حول مفاهیم أساسیة في كل فرع من فروع المعرفة ، ولكي یكون التعلم ذا معنى یجب ان یتم 

ي لها ، أي بما یتناسب ومتطلبات النمو العقلي تدریس هذه المفاهیم وفقا للترتیب السیكولوج

  ) ٩٣،ص ١٩٨٨للمتعلمین ومستوى نضجهم . (الخطیب ، 

ویؤكد برونر على ان المفاهیم تعد حجر الزاویة في تعلم البینة المعرفیة للمادة الدراسیة 

ي المستخدم وتعلیمها ، ولها عالقة مباشرة بطریقة االستقراء واالستقصاء والتفكیر الناقد واإلبداع

  ) ١٠٢، ص ١٩٩٦في كل علم . (خریشة ، 

ویعتبر األسلوب االستقرائي ممثال بانموذج هیلدا تابا ، األسلوب التدریس الطبیعي لتعلم 

تعلم المفاهیم وتصنیف على المفاهیم وتعلیمها . وتعد من افضل الطرائق التي تساعد الطلبة 

تابا نشاطات ظاهریة وعملیات عقلیة داخلیة األمثلة وتشترك في تكوین المفاهیم حسب طریقة 

  ) ٢٠٨، ص ١٩٨٤وأسئلة استنباطیة . (السكران ، 

) ان أنموذج هیلدا تابا یساعد على تنمیة التفكیر لدى ١٩٨٤وقد ذكر فرحان ومرعي (

الطالب، حیث تتطلب مهماته استیعاب ومعالجة المعلومات من قبل الطالب كما ان استراتیجیات 

م في تكوین البنى المفاهیمیة األكثر تعقیدا بصورة تدریجیة . األنموذج تسه

  ) ٢٨- ٢٧، ص ١٩٨٤(فرحان ومرعي ، 

حیث كبیرة للتدریس وفق هذا األنموذج أهمیة  اولعملیة توجیه األسئلة التي تعد جزء أساس

مات أنها تعمل على تنمیة قدرة الطلبة على التفكیر العلمي الناقد ومساعدتهم على تنظیم المعلو 
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وتربیتها واكتساب القدرة على التفسیر وٕاثارة حب االستطالع لدى الطلبة والتي تعد من العوامل 

الرئیسیة في العملیة التدریسیة ومن خالل استخدام األسئلة التي یتضمنها هذا األنموذج تجعل 

.عملیة التعلم عملیة تعاونیة على المدرس والطالب أثناء عملیة االستقراء 

  ) ٢٠٩، ص ١٩٨٩، (السكران

یمكن القول ان المتعلم وفقا النموذج هیلدا تابا یكون فاعال ونشطا یسعى إلى تحقیق 

األهداف التي تجعل منه عضوا عارفا ومتزنا ، ومن هنا تبرز الحاجة إلى البحث الحالي ، 

ین السیما وان األدبیات والدراسات اهتمت بموضوع تنمیة التفكیر الناقد أشارت إلى ان تحس

التفكیر الناقد وتطویره ال یقتصر على مادة تعلیمیة أو تخصص معین بل یعتمد على األسلوب 

والطریقة المستخدمة في التدریس لتحقیق ذلك . 

ـــد الطرائـــق واألســـالیب والبـــرامج  ـــة إلـــى تحدی ـــا اتجهـــت البحـــوث فـــي مجـــال التربی ومـــن هن

االجتماعیة وبصورة خاصـة التـي أفـردت المناسبة لتنمیة التفكیر بصورة عامة وفي حقل الدراسات 

اهتمامــا خاصــا بإحــدى صــور التفكیــر وهــو التفكیــر الناقــد ، إذ یــرى المربــون ان مجــال الدراســات 

Unksاالجتماعیة یتیح فرصا لتدریس مهارات التفكیر الناقد ( , 1985 , P: 244(

تفكیر وأسالیب لقد نادى المهتمون بالتربیة وعلم النفس بأهمیة االهتمام بعملیات ال

وضرورة العمل من اجل تنمیة أسالیب التفكیر السلیمة لدى الطلبة من مختلف المراحل ومن 

خالل مناهج متنوعة بغایة تمكینهم من التعامل مع مشكالت الحیاة الیومیة ، إذ دعا (دیوي ، 

Dewey في كتابه " كیف نفكر " إلى االهتمام بالتفكیر واعتبر (دریسل (Dresselمیة ) تن

  ) ٢٠، ص ١٩٩٤التفكیر الناقد أحد األهداف األساسیة للتربیة (السامرائي ، 

وهكذا تتحمل المؤسسة التعلیمیة مسؤولیة تربیة الطلبة ، لیكونوا قادرین على ممارسة 

الحیاة بكل تعقیداتها ولتحقیق هذا الدور یجب ان تسعى بكل جدیة نحو االهتمام بالتفكیر وتعلیم 

  رون . الطلبة كیف یفك

لذلك فان مسوغات الدراسة الحالیة یقوم على ما یأتي : 

تركیز الدراسات السابقة على استخدام انموذج هیلدا تابا في اكتساب المفاهیم . ولم تتناول .١

تلك الدراسات متغیر التفكیر الناقد . 

النمط من اشارت االدبیات الى اهمیة التفكیر الناقد ودور المواد االجتماعیة في تنمیة هذا.٢

التفكیر. 

ندرة البحوث التي تناولت استخدام انموذج هیلدا تابا في تدریس مادة التاریخ في البیئة .٣

ركز على المفاهیم في مادة التاریخ . التي تالمحلیة وخاصة في المرحلة الجامعیة 
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مشكلة البحث :
مستخدمة في تمثل مشكلة البحث بوجود حاجة ملحة لتحسین الطرائق واألسالیب ال

تدریس مادة التاریخ من اجل تنمیة التفكیر الناقد لدیهم واستخدام األسلوب العلمي في دراسة 

وتدریس التاریخ ومن هنا یحاول البحث اإلجابة على السؤال االتي " هل ان انموذج هیلدا تابا 

ینمي التفكیر الناقد لدى طلبة قسم التاریخ " 

ھدف البحث : 
الي إلى التعرف على اثر استخدام أنموذج هیلدا تابا في تنمیة التفكیر یهدف البحث الح

الناقد لدى طلبة قسم التاریخ في كلیة التربیة .

صیاغة الفرضیات اآلتیة :  تومن اجل تحقیق هدف البحث فقد تم

" ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات الطلبة الذین :فرضیة الرئیسة-

أنموذج هیلدا تابا وبین متوسط درجات الطلبة الذین یدرسون بالطریقة االعتیادیة في یدرسون ب

التفكیر الناقد " 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات الطلبة الذین ":فرضیة الفرعیة األولى-

عتیادیة في یدرسون بأنموذج هیلدا تابا وبین متوسط درجات الطلبة الذین یدرسون بالطریقة اال

"في التفكیر الناقدمجال االستنتاج

" ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات الطلبة الذین :فرضیة الفرعیة الثانیة-

یدرسون بأنموذج هیلدا تابا وبین متوسط درجات الطلبة الذین یدرسون بالطریقة االعتیادیة في 

تفكیر الناقد " مجال معرفة االفتراضات والمسلمات في ال

" ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات الطلبة الذین :فرضیة الفرعیة الثالثة-

یلدا تابا وبین متوسط درجات الطلبة الذین یدرسون بالطریقة االعتیادیة في یدرسون بأنموذج

مجال االستنباط في التفكیر الناقد " 

جد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات الطلبة الذین " ال تو :فرضیة الفرعیة الرابعة-

یدرسون بأنموذج هیلدا تابا وبین متوسط درجات الطلبة الذین یدرسون بالطریقة االعتیادیة في 

مجال تقویم الحجج في التفكیر الناقد " 

الذین بین متوسط درجات الطلبةذو داللة احصائیة ال یوجد فرق ":فرضیة الفرعیة الخامسة-

یدرسون بأنموذج هیلدا تابا وبین متوسط درجات الطلبة الذین یدرسون بالطریقة االعتیادیة في 

مجال تفسیر النتائج في التفكیر الناقد " 
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حدود البحث :
یقتصر البحث الحالي على : 

   ٢٠٠٤- ٢٠٠٣عینة من طلبة كلیة التربیة / قسم التاریخ / المرحلة الثانیة للعام الدراسي .١

األبواب الثالثة األولى أو ما یعادل الفصل الدراسي األول من مادة التاریخ األندلس المقرر .٢

  .  ٢٠٠٤- ٢٠٠٣للعام الدراسي 

تحدید المصطلحات : 
أنموذج هیلدا تابا : 

Joyceعرفه ( and weil) (بأنه " خطة یمكن استخدامها لبناء مقررات دراسیة طویلة ١٩٨٠ (

خطیط وتصمیم المواد التعلیمیة وتوجیه عملیة التعلم في غرفة الصف " المدى (المناهج) أو ت

)Joyce &weil 1980,p:217.(

) بأنه " صیغة من األطر التنظیمیة التي تقوم على وجهات ١٩٩٧وعرفه الخوالدة واخرون (

خل النظر التفسیریة لتحقیق أهداف مهمة تتعلق بعملیة التعلیم والتدریس وتوجیه نشاط المدرس دا

  ) ٣٤، ص ١٩٩٧الصف (الخوالدة واخرون ، 

التعریف اإلجرائي النموذج هیلدا تابا 

" إطار أو مخطط لتوجیه عملیة تعلیم وتعلم المفاهیم وتفسیر المعلومات وتطبیق المبادئ ، 

وتضم أسئلة ذات طابع استقرائي یمكن بواسطتها ممارسة عملیات ذهنیة مختلفة تتصل بتدریس 

یخیة " . المفاهیم التار 

التفكیر الناقد : 

) بانه " مجموعة القرارات التي تزود الفرد بمهارات لفحص وتقویم كل ادعاء ١٩٩١عرفه علیان (

او خبر ما لمعرفة دقة وصدق هذا االدعاء او الخبر بتحلیل محتویاته ومعرفة االمور ذات 

  ) .١٦، ص ١٩٩١العالقة من غیرها في خط منطقي واضح " (علیان ، 

) بانه " التفكیر المتأمل المعقول الذي یحمل حكما واستدال ویعتمد على ١٩٩٥رفه الكیالني (ع

وتشكیل قاعدة معلوماتیة تزن وتقدر وتنتج سلوكا بناء على تحدید المشكالت واختیار للمعلومات 

  ).٣٦٠٣، ص ١٩٩٥لفرضیات تبنى على فحصها استنتاجات واحكام" . (الكیالني ، 

قدرة الطالب على التفكیر المنطقي المنظم القائم على التساؤل واالستدالل ) بأنه "٢٠٠١عرفه إبراهیم (

  ) ٢٨٠، ص٢٠٠١واألفكار واآلراء المستنبطة منها" (إبراهیم،بهدف فحص وتقویم األحداث 

التعریف اإلجرائي للتفكیر الناقد

قاس بالدرجة التي یحصل " قدرة الطالب على االستنباط واالستنتاج والتفسیر وتقویم الحجج وت

علیها الطالب عن استجاباته على اختبار القدرة على التفكیر الناقد المستخدم أداة في البحث 

الحالي " . 
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اإلطار النظري :
Hildaأنموذج ھیلدا تابا .أوال Taba's Model

مدرسة تعد هیلدا تابا من اشهر علماء مدرسة التطور المعرفي واكثر ما تهتم به هذه ال

هو المفاهیم قد صممت هیلدا تابا أنموذجا تعلیمیا أسمته أنموذج التفكیر االستقرائي 

)Inductive thinking لتطویر العملیات العقلیة المرتبطة باالستقراء واالستدالل وتكوین (

المفاهیم وذلك باستخدام عملیات التجمیع والتنظیم والتبویب للبیانات والمعلومات . 

  ) ١٧، ص ١٩٨٤خرون ، (فرحان وا

تعد هیلدا تابا ممن طور فكرة االستراتیجیات واألسالیب التعلیمیة ، وذلك عندما درست 

سلسلة من الدروس من الصف األول االبتدائي وحتى المرحلة الجامعیة ، في محاولة منها 

الذین لتحدید األسالیب واالستراتیجیات التي یمكن ان یستخدمها المدرسون ، وان المدرسین 

یعتمدون أنموذجا تعلیمیا یقدمون تعلیما افضل من الذین ال یعتمدونه ، وبذلك فهم یستطیعون 

  ) ١١، ص ١٩٩٤زیادة فاعلیة العملیة التعلیمیة . (الخطیب ، 

وقامت هیلدا تابا بتحلیل عملیة التفكیر من وجهة النظر النفسیة والمنطقیة وحددت ثالث 

التفكیر والتي تعتبر بمثابة مسلمات یستند علیها هذا األنموذج افتراضات أو مبادئ أساسیة حول

لتنظیم تدریس المفاهیم وتكوینها ، واولى هذه المسلمات ان عملیة التفكیر عملیة مكتسبة ، 

والثانیة ان عملیة التفكیر تمثل المیدان النشط للتفاعل بین عقل المتعلم والمعلومات التي یتولى 

الخ) والمسلمة الثالثة …ومات ، تمیزها ، مقارنتها ، ربطها ، تحلیلها معالجتها (تصنیف المعل

هي " ان عملیة التفكیر المنظم تتابع في سیاق منطقي معني ینبغي مراعاته في تنظیم تعلیم 

  ) ١، ص ١٩٨٧المفاهیم . (سعادة ، 

ویهدف أنموذج هیلدا تابا إلى توجیه المتعلم لمعرفة الحقائق والمفاهیم عن طریق

االستقراء وتبدا بالبحث عن الجزئیات لیتوصل من خاللها إلى القواعد العامة . 

:استراتیجیات ھیلدا تابا 
بناء على المسلمات آنفة الذكر حددت هیلدا تابا ثالث مهمات للتفكیر االستقرائي 

وطورت ثالث استراتیجیات للتدریس تم تصمیمها خصیصا من اجل استقراء تلك المهمات أو 

بع جزئیاتها للتوصل إلى حكم نهائي ، هذا باإلضافة إلى ضرورة استخدام هذه االستراتیجیات تت

بشكل متتابع الن إحدى مهارات التفكیر تبنى على األخرى وتمثلت االستراتیجیة األولى في 

تشكیل المفهوم ، بینما تمثلت االستراتیجیة الثانیة في تفسیر البیانات أو المعلومات ، في حین 

مثلت االستراتیجیة الثالثة واألخیرة في تطبیق المبادئ . ت

  ) ٢٦، ص ٢٠٠١(عبد اهللا ، 
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وفیما یلي إیضاح لهذه االستراتیجیات : 

ncept:استراتیجیة تشكیل المفهوم  .أوال formation strategy

تشمل هذه المهمة استراتیجیات یؤدي كل منها إلى استثارة المتعلم للقیام بإحدى 

طات الظاهرة على النحو االتي : النشا

تحدید المعلومات المنتمیة للظاهرة وتعدادها وعمل قوائم (جمع المعلومات) وتعتمد هذه  .١

المرحلة على مشاهدات الطالب ومالحظاته وما یكتسبه عن طریق حواسه المختلفة وذلك من 

معت ؟ . خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة ماذا شاهدت ؟ ماذا الحظت ؟ ماذا س

توزیع البیانات والمعلومات إلى فئات وفقا لمعیار تشابه معني مثل (الفائدة ، الوظیفة ، النوع . ٢

، الشكل ، القیمة ، وغیرها) وتتضح من خالل توجیه األسئلة اآلتیة كیف تربط بین البیانات 

واألشیاء وفق معیار ما ؟ 

حسب المعیار السابق) وضع البیانات مصنفة في فئات (استقراء المفهوم. ٣

تسمیة المفهوم من خالل السؤال االتي . ماذا تسمي هذه الفئات ؟ . ٤

  ) ٢٠٨، ص ١٩٨٩(السكران ، 

تهدف هذه االستراتیجیة إلى تشجیع الطلبة على االستقراء لغرض توسیع النظام 

نباط معلومات المفاهیمي لدیهم فهي تتطلب منهم تشكیل المفاهیم التي یستطیعون استخدامها الست

أو معارف جدیدة . 

Interpretation:مهمة تفسیر البیانات .ثانیا of data strategy

تضم هذه االستراتیجیة العملیات اآلتیة : 

التفسیر ، االستنتاج ، التعمیم ، وكاالتي : 

تحدد نقاط االختالف والتشابه ، ویتم من خالل التمییز بین خصائص المفاهیم المعینة 

من خالل قراءة وشرح التفاصیل حول خصائص المفاهیم ویمكن توجیه األسئلة اآلتیة ماذا 

الحظت ؟ ماذا وجدت ؟ ما هي اوجه التشابه واالختالف ؟ 

ربط المعلومات بعضها مع بعض وتحدید عالقة السبب بالنتیجة وتكون من خالل 

عض البلدان نظاما معینا ؟ اإلجابة عن األسئلة اآلتیة لماذا حدث ذلك ؟ لماذا اختارت ب

التوصل إلى فرحة االستنتاجات واالستدالل . في هذه المرحلة یتخطى الطالب مرحلة 

المعلومات المعطاة إلى مرحلة بعض االستنتاجات التي تستند إلى عملیات االستدالل والحدس 

- ٣٢٦، ص ١٩٩٧) (الخوالدة واخرون، ٢٠٨، ص ١٩٨٩(صیاغة فرض معین) (السكران ، 

٣٢٧ (  
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نستنتج من ما سبق ان عملیة تفسیر الفقرات تتطلب ان یقوم الطلبة بعملیة التفریق أو 

التمییز بین النقاط أو الفقرات التي تم تحدیدها مسبقا ، اما في المرحلة الثانیة (االستنتاج) فان 

ا تتطلب على الطلبة القیام بربط النقاط ببعضها البعض وتحدید عالقات السبب والنتیجة ، واخیر 

عملیة التعمیم ذهاب الطلبة إلى ما هو ابعد من إعطاء المعلومات أو البیانات من اجل الوصول 

إلى تعمیمات مبنیة على استنتاجات تدور حولها . 

Application:تطبیق المبادئ والتعمیمات .ثالثا of principles strategy

وتشمل هذه االستراتیجیة على العملیات اآلتیة : 

التنبؤ بالنتائج .١

توضیح التنبؤات وتبریر الفرضیات من خالل تحدید المسببات المؤدیة للتنبؤات والفرضیات . .٢

التحقق من صحة التنبؤات والفرضیات . .٣

من األسئلة مثل . اً وللقیام بهذه العملیات طرحت هیلدا تابا عدد

ماذا یمكن ان یحدث ؟ ما الذي تتوقع حدوثه ؟ 

بان هذا یمكن ان یحدث ؟ ما سبب حدوث ذلك ؟ لماذا تعتقد 

ما الذي یتطلبه ذلك لیكون صحیحا أو محتمال بشكل عام ؟ 

وتهدف هذه االستراتیجیة إلى توسیع قدرة الطلبة للوصول إلى التنبؤات اعتمادا على المعلومات 

لتي توصل الیها السابقة واتخاذ المبررات المناسبة لها ، وهنا یتأكد الطالب من صحة التنبؤات ا

  ) ٣٢٨-٣٢٧، ص ١٩٩٧وذلك بالتحقق منها وتعمیمها (الخوالدة واخرون ، 

ومن خالل هذا النموذج یمكننا تحدید المالحظات العامة اآلتیة حول نمط هیلدا تابا في التفكیر 

:یأتياالستقرائي وكما 

ان التفكیر هو عملیة تفاعل بین المعلومات وعقل الطالب . .١

ر یمكن ان یعلم . ان التفكی.٢

تدرج المعلومات من الخاص إلى العام ومن البسیط إلى المركب ومن الجزء إلى الكل . .٣

استقراء العالقات والتعمیمات عن المعلومات البسیطة المتوفرة (البدء بها) . .٤

وجود أسئلة محددة تستثیر أفكار الطالب . .٥

.والطالب من خالل عملیة االستقراءالمعلم هذا النمط عملیة تعاونیة تشاركیه بین التعلیم في.٦

یسهم في تطویر القدرات اإلبداعیة والتفكیر الخالق . .٧

التدریب على حل المشكالت بطرق علمیة سلیمة .٨
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  ) ٢٠٩ص ، ١٩٨٩(السكران ، 

نستخلص مما سبق ان هذا النموذج یتطلب توفیر بیانات كافیة یستطیع المدرس والطلبة 

تقراء العالقات والمبادئ والتعلیمات المراد تدریسها وثم توظیف أسئلة االنطالق منها إلى اس

واضحة ومحددة في طبیعتها ، تساعد على استثارة األفكار وتولیدها ، وهذا بالفعل یتطلب تعاون 

لما لهذا التعاون من أهمیة في إنجاح الطریقة  ءتام بین المدرس وطلبته خالل عملیة االستقرا

االستجابة ألسئلة المدرس . وتشجع الطلبة على 

ویالحظ من أنموذج هیلدا تابا والذي یحتوي على سبع خطوات أنها قصدت بذلك 

من ناحیة واألهداف من ناحیة تغییرهاتوضیح العالقة بین الحاجات ونواحي السلوك المراد 

تي یتم المصادر ال نمثالیواألهداف من ناحیة أخرى على استناد ان تلك الحاجات وذلك السلوك 

من خاللها تحدید أهداف المنهج والتي یعتمد علیها بعد ذلك بإجراءات أخرى . 
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  ) ١٣٤، ص ٢٠٠١(العمر ، 

:التفكیر الناقد.ثانیا

تسعى الدراسات االجتماعیة إلى تحقیق جملة أهداف من بینها : تنمیة التفكیر الناقد لدى

ـــا حظـــي  ـــات األساســـیة لكـــل مـــواطن فـــي المجتمـــع اإلنســـاني ومـــن هن الطلبـــة ، إذ یعـــد مـــن الكفای

Beyerموضـوع التفكیـر الناقـد باهتمـام عـدد كبیـر مـن المـربین وعلمـاء الـنفس ، ویـذكر بـایر ( ,

) ان المـــربین اختلفــــوا فـــي تحدیــــد طبیعـــة هــــذه المهـــارة وخصائصــــها األساســـیة ، إذ ســــاوى 1985

تحدید الحاجات ونواحي السلوك 

  رهایالمراد تغی

صیاغة األهداف

اختیار المحتوى

تنظیم المحتوى

اختیار الخبرات التعلیمیة

تنظیم الخبرات التعلیمیة

التعلیمیةتنظیم الخبرات 

تحدید ما سیقدم أو كیفیة تقویمه
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تفكیـر الناقـد والمهـارات المعرفیـة العلیـا فـي تصـنیف بلـوم لألهـداف التربویـة المتمثلـة بعضهم بین ال

) التفكیــر الناقــد بأنــه عملیــة ١٩٧٢فــي التحلیــل والتركیــب والتقــویم فقــد عــرف أبــو حطــب وعثمــان (

  .)٢٩١، ص١٩٧٢جانب الختامي في عملیة التفكیر(أبو حطب وعثمان ، تقویمیة یتمثل بها ال

Fraserریزر وویست (في حین یرى ف & West , ) انه التحفز لتقـویم المعلومـات 1961

Fraserواالســتعداد لفحــص اآلراء والرغبــة فــي األخــذ بنظــر االعتبــار وجهــات النظــر المختلفــة (

and west , 1961 p:72) ویــرى واطســن وكالسـر (Watson &Glasser , ) ان 1964

المهـارات التـي تعتمـد االسـتدالل الصـحیح وقواعـد التفكیر الناقد مركب مـن االتجاهـات والمعـارف و 

المنطق وقبول البراهین الصحیحة وانه المحاولة المستمرة الختبار الحقائق واآلراء في ضوء األدلة 

المتـوافرة بــدال مـن القفــز إلــى النتـائج ، ویشــمل ذلـك طــرق البحــث المنطقـي التــي تسـاعد فــي تحدیــد 

ائج واختیــار صــحتها وتقــدیم المناقشــات بطریقــة موضــوعیة قیمــة األدلــة المختلفــة والوصــول إلــى نتــ

Watsonخالصة ( & Glasser , 1964 p:10 وعلى الرغم من تباین وجهات النظـر البـاحثین (

حول مفهوم التفكیر الناقـد إال ان تحلیـل تلـك اآلراء یكشـف عـن جـانبین أساسـیین تتضـمنها عملیـة 

التفكیر الناقد : 

:نوع من التفكیر هيیمثل العناصر التي تساعد الفرد على ممارسة هذا الالجانب اإلیجابي و .األول

تحري الدقة في مالحظة الوقائع .  .أ

تقویم المناقشات  .ب

التقید بإطار العالقات الصحیحة للوقائع .  .ج

استخدام قواعد المنطق وأصوله الصحیحة في استخالص النتائج .  .د

ثل العناصر التي تعطل الفرد عن التفكیر الناقد وتعوق قدراته وهي : الجانب السلبي الذي یم.الثاني

المؤثرات العاطفیة المرتبطة بموضوع المناقشة  .أ

ة دون نقد وتمحیص عاالنقیاد لآلراء التواتریة وتقبل اآلراء الشائ .ب

التعصب وتمسك الفرد بآرائه ، وٕاصدار الحكم بصورة مسبقة . . ج

.ج وعدم اتباع التسلسل السلیم في معالجة الموضوعات القفز إلى النتائ. د

  ) ٣٦، ص ٢٠٠٢) (عبد الجبار ، ٣٢، ص ١٩٩٤(السامرائي ، 

استراتیجیات التفكیر الناقد : 

بین المربین اً على الرغم من االختالف حول تحدید مفهوم التفكیر الناقد إال ان هناك اتفاق

.ستقلة وأصیلة في كل المستویاتة محول أهمیة تدریسه للطلبة لیفكروا بصور 

)Whit&Burke , 1992, p:444(

واقترح المهتمون بموضوع التفكیر الناقد إمكانیة تنمیة عدد من االستراتیجیات لدى األفراد 

تتمیز كل استراتیجیة بخطوات وخصائص معینة ، وفیما یأتي عرض الهم هذه االستراتیجیات . 
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Smithاسـتراتیجیة سـمیت (.١ , لتقـدیر صـحة مصـادر المعلومـات ، یعتقـد سـمث بـان )1983

المواطنـــة الفاعلـــة تعتمـــد علـــى قـــدرة الفـــرد فـــي التفكیـــر الناقـــد مـــن اجـــل تقـــدیر دقـــة المعلومـــات 

وصحتها . إذ ان الفرد أمام فیض من المعلومات وهو بحاجة للحكم على مصداقیة المصـادر 

.

Mefariandاستراتیجیة مكفرالند (.٢ , ركزت مـاري مكفرالنـد فـي تنمیـة :الناقد ) للتفكیر 1985

التفكیـر الناقــد علــى اســتراتیجیتین فــرعیتین همــا : الكلمــات المترابطــة واســتراتیجیة تحدیــد وجهــة 

النظـــر ، وتقـــدم هاتـــان االســـتراتیجیتان أمثلـــة لتعلـــیم هـــادف یـــؤدي إلـــى تطـــویر التفكیـــر الناقـــد 

ات العالقة ونجد ان استراتیجیة تحدیـد وتحسینه وتمییز المواد ذات العالقة من األخرى غیر ذ

وجهـة النظـر تهــدف إلـى تطـویر مناقشــات لهـا عالقــة بالموضـوع لـدعم وجهــة نظرنـا . والمعلــم 

هو الذي یقرر مناقشات الطلبة لكي یحدد معا وجهة النظر الصحیحة . 

المـؤرخین للتفكیر الناقـد فـي التـاریخ یعتقـد اورابلـي بـان Oreilly) ١٩٨٥استراتیجیة اورایلي (.٣

ال یتفقون بدرجة كبیرة في وجهات نظرهم حول الشخصیات والحوادث في فترة زمنیة محددة ، 

حیـــث ال یســـتعد المؤرخـــون المجـــاالت البســـیطة لتحلیـــل وتقـــویم كثیـــر مـــن القضـــایا التاریخیـــة 

وتشــكل تلــك المناقشــات اتجاهــا فعــاال فــي تطــویر قــدرات التفكیــر الناقــد لــدى الطلبــة (إبــراهیم ، 

) ٢٨٦، ص ٢٠٠١

Munroاستراتیجیة مونرو (.٤ , وتتضمن هذه االستراتیجیة التمیـز بـین :) للتفكیر الناقد 1985

ـــد  ـــب ذلـــك اســـتعمال عـــدد مـــن المهـــارات األساســـیة فـــي المدرســـة وتحدی ـــرأي ویتطل الحقیقـــة وال

ــــة یالمفــــاهیم لكــــي یــــتمكن الطلبــــة مــــن التم یــــز بــــین الحقــــائق واآلراء وینبغــــي ان یعــــرف الطلب

ز بـین جمـل الحقیقـة یـص هذه المفـاهیم والتـي تـزودهم بإطـار یجعلهـم قـادرین علـى التمیخصائ

والرأي . 

Beyerاسـتراتیجیة بـایر (.٥ , عبـر الطلبـة والمعلمـون عنـد اسـتخدام هـذه :) االسـتنتاجیة 1985

االستراتیجیة بخمس مراحل رئیسیة هي : 

تقدیم المعلم للمهارة أمام الطلبة . أ. 

هارة من قبل الطلبة . تطبیق المب. 

تأمل وتحدید ما یدور في عقول الطلبة وهم یطبقون المهارة .  .ج

تطبیق معرفتهم الجدیدة للمهارة الستخدامها مرة أخرى .  .د

  ) ٩-٥، ص ١٩٩١مراجعة ما یدور في أذهانهم وهم یطبقون المهارة .(علیان ،  .هـ
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الدراسات السابقة 
تي تناولت أنموذج ھیلدا تاباالمحور األول : الدراسات ال

  ) ١٩٨٥دراسة خریشة ( .١

أجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي األردن واســـتهدفت اختبـــار اثـــر كـــل مـــن اســـتراتیجیة هیلـــدا تابـــا 

ة التقلیدیـــة فـــي مـــدى اكتســـاب تالمیـــذ الصـــف الســـادس االبتـــدائي قـــتیســـون والطری–ونمـــوذج میـــرل 

) شــعب تجریبیــة ٦وتلمیــذة مــوزعین علــى () تلمیــذا٢١٥لمفــاهیم التــاریخ . شــملت عینــة الدراســة (

) منهـــا ذكـــور ومثلهـــا لإلنـــاث ، اختیـــرت بالطریقـــة العشـــوائیة ، وتـــم توزیـــع مجموعـــات الدراســـة ٣(

الست على الطرائق التدریسیة الثالث ، حیث درسـت المجموعـة التجریبیـة األولـى وفـق اسـتراتیجیة 

تنسـون ، امـا المجموعـة الضـابطة -میـرلهیلدا تابا في حین درست المجموعة الثانیة وفق أنموذج

فقد درست بالطریقة التقلیدیة . 

) مفـــاهیم ، وفـــي نهایـــة التجربـــة اعـــد الباحـــث اختیـــارا ٤اقتصـــرت الدراســـة علـــى تـــدریس (

) فقرة ، استخدم الباحث تحلیل التبـاین الثنـائي ٢٩تحصیلیا من نوع اختبار من متعدد مكون من (

نتســون واسـتراتیجیة هیلــدا تابــا علــى –تفــوق كــل مــن أنمـوذج میــرل واختبـار شــیفه وأظهــرت النتـائج 

تنســون –داللـة إحصــائیة عـن اسـتراتیجیة میـرل  اتذ اً وقـالتقلیدیـة ، ولـم تظهــر النتـائج فر الطریقـة 

وهیلدا تابا كما كشفت وجود اثر للتفاعل على الطریقة التعلیمیة وجنس التلمیـذ لصـالح اإلنـاث فـي 

.استراتیجیة هیلدا تابا

  )١٩٨٩دراسة الصفدي (. ٢

أجریت هـذه الدراسـة فـي األردن واسـتهدفت التعـرف علـى فعالیـة اسـتخدام كـل مـن أنمـوذج 

ة لـدى طلبـة الصـف األول میرل تینسون وجانیه ، وهیلدا تابا في تدریس مفاهیم قواعد اللغة العربی

) طالبــا وطالبــة اختیــرت بالطریقــة العشــوائیة قســمت العینــة ١٦٨المتوســط . شــملت عینــة البحــث (

) مجموعــات ثــالث منهــا ذكــور ومثلهــا لإلنــاث وتــم توزیــع مجموعــات الدراســة علــى نمــوذج ٦إلــى (

، فــي حــین تینســون–تــدریب المفــاهیم الــثالث حیــث درســت المجموعــة األولــى وفــق أنمــوذج میــرل 

درست المجموعة الثانیة وفق أنموذج جانیة بینتما درست المجموعة الثالثة وفق أنموذج هیلدا تابـا 

وبعـــد تحلیـــل البیانـــات أظهـــرت النتـــائج عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات 

.الث تعزى لنموذج التدریس والجنسالتحصیل للمجموعات الث

  )١٩٩٩دراسة الخفاجي ( .٣

أجریــت فــي العــراق واســتهدفت تحدیــد فاعلیــة اســتراتیجیة هیلــدا تابــا فــي اكتســاب المفــاهیم 

) طالبـــا ١٢٤الجغرافیـــة لـــدى طلبـــة كلیـــة التربیـــة بالجامعـــة المستنصـــریة . ضـــمت عینـــة البحـــث (
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ـــة إلـــى مجموعـــة  ـــث اختیـــرت بالطریقـــة العشـــوائیة . وقســـمت العین ـــة الصـــف الثال ـــة مـــن طلب وطالب

بطة وتــم تحدیــد طریقــة تــدریس كــال المجمــوعتین ، حیــث درســت األولــى وفــق تجریبیــة وأخــرى ضــا

إســــتراتیجیة هیلــــدا تابــــا فــــي حــــین درســــت المجموعــــة الضــــابطة بالطریقــــة التقلیدیــــة كافــــا الباحــــث 

المجمــوعتین فــي العمــر الزمنــي والتحصــیل الســابق للمفــاهیم ، وفــي نهایــة التجربــة طبــق الباحــث 

وبعــد معالجــة البیانــات إحصــائیا باســتخدام االختبــار التــائي أســفرت اختبــارا تحصــیلیا مــن إعــداده ، 

ــدا تابــا علــى المجموعــة التــي النتــائج عــن تفــوق المجموعــة التــي درســت باســتخدام اســتراتیجیة هیل

درست بالطریقة التقلیدیة .

المحور الثاني : الدراسات التي تناولت التفكیر الناقد 
  ) ١٩٩٩دراسة العنبكي (. ٤

یت في العراق وهدفت الدراسة إلى معرفة اثر استخدام طریقة االستقصاء الموجه مع أجر 

األحــداث الجاریــة فــي تنمیــة التفكیــر الناقــد لــدى طالبــات الصــف الثــاني المتوســط فــي مــادة التــاریخ 

) ٨٩ولتحقیــق هــدف البحــث وصــفت الباحثــة ســت فرضــیات صــفریة . تكونــت عینــة البحــث مــن (

بطریقـــــة  ن) طالبـــــة درســـــ٣١مجـــــامیع وضـــــمت المجموعـــــة األولـــــى (طالبـــــة قســـــمت علـــــى ثـــــالث 

بطریقـة األحـداث الجاریـة بینمـا  ن) طالبـة درسـ٣١االستقصاء الموجـه وضـمت المجموعـة الثابتـه (

) طالبـة واعتبـرت مجموعـة ضـابطة درسـت بالطریقـة التقلیدیـة قامـت ٢٧ضمت المجموعة الثالثة (

تخرجت صـدى االختبـار والقـوة التمییزیـة ومعامـل الصـعوبة الباحثة ببناء اختبار للتفكیر الناقـد واسـ

T-Testثم استخرجت ثبـات االختبـار بطریقـة إعـادة االختبـار واسـتخدمت تحلیـل التبـاین واختبـار 

درسـت بطریقـة االستقصـاء وأظهرت النتائج تفوق طالبات المجموعـة التجریبیـة األولـى والثانیـة التـي 

كیر الناقـد علـى المجموعـة الضـابطة كمـا تفوقـت المجموعـة الثانیـة علـى الموجه واألحداث الجاریة في التف

المجموعة األولى في تنمیة التفكیر الناقد. 

  ) ١٩٨٠دراسة الخیاط (. ٥

هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة اثـــر الطریقـــة االستقصـــائیة فـــي التحصـــیل الدراســـي فـــي مـــادة 

التفكیـر الناقـد لـدى طلبـة المرحلـة الثانویـة التاریخ في الكویت واالتجاهات نحو المادة والقـدرة علـى 

) طالبــا تـــم ١٥٠مقارنــة بالطریقــة التقلیدیــة المســتخدمة فــي تــدریس التــاریخ . تكونــت العینــة مــن (

اختبارهم مـن طلبـة الصـف الثـاني مـن مدرسـتین ثـانویتین للـذكور ، توزعـوا علـى سـتة صـفوف فـي 

تجریبــــي القـــائم علــــى االختبـــار القبلــــي ) طالبــــا اعتمـــدت الدراســــة علـــى التصـــمیم ال٢٥كـــل منهـــا (

كالســر أداة لقیــاس التفكیــر –والبعــدي للمجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة واســتخدم اختبــار واطســن 

الناقــد ، تـــم إجـــراء التكـــافؤ بــین المجـــامیع فـــي التفكیـــر الناقـــد واالتجــاه نحـــو مـــادة التـــاریخ ، وتمـــت 
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فــأظهرت تفــوق الطلبــة الــذي درســوا باســتخدام معالجــة البیانــات إحصــائیا باســتخدام تحلیــل التبــاین 

اختبــــار الطریقـــة االستقصــــائیة وتفـــوق المجموعــــة الضـــابطة التــــي درســـت بالطریقــــة التقلیدیـــة فــــي 

.التحصیل والتفكیر الناقد

  ) ١٩٩٤دراسة السامرائي (. ٦

هدفت الدراسة إلى معرفة اثر استخدام طریقتي المناقشة واإللقاء مع األحداث الجاریة فـي

مــن بــین  ن) طالبــة تــم اختیــاره١٢٣تنمیــة التفكیــر الناقــد فــي مــادة التــاریخ ، تكونــت العینــة مــن (

طالبـــات معهـــد إعـــداد المعلمـــات فـــي تكریـــت بشـــكل عشـــوائي موزعـــات علـــى أربـــع مجموعـــات كـــل 

) طالبــة ، درســت المجموعــة األولــى بطریقــة المناقشــة مــع األحــداث الجاریــة ٣١مجموعــة تضــم (

الثانیــة بطریقــة المناقشــة دون األحــداث الجاریــة بینمــا درســت المجموعــة الثالثــة ودرســت المجموعــة

تدریس المجموعة الرابعة بالطریقة اإللقائیـة دون األحـداث وتم بطریقة اإللقاء مع األحداث الجاریة 

الجاریــة وقــد اعــد الباحــث اختبــار التفكیــر الناقــد . وأظهــرت النتــائج وجــود فــرق دال إحصــائیا بــین 

تبـــار القبلـــي واالختبـــار البعـــدي للطالبـــات فـــي التفكیـــر الناقـــد ولصـــالح االختبـــار البعـــدي كمـــا االخ

لتفكیـر الناقـد لـدى توصلت الدراسة إلى ان طریقة المناقشة افضل من الطریقة اإللقائیة فـي تنمیـة ا

الطالبات .

  ) ٢٠٠١دراسة خریشة (. ٧

التــاریخ للمرحلــة الثانویــة فــي هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى مســاهمة معلمــي 

تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى طلبتهم في األردن ومعرفة اثـر جـنس المعلـم وخبراتـه ومؤهلـه فـي 

ذلــك وتحدیــد العالقــة بــین آراء المعلمــین حــول مســتوى مســاهمتهم فــي تنمیــة مهــارات التفكیــر الناقــد 

رة الدراسة . تكونـت عینـة الدراسـة وبین مستوى مساهمتهم من خالل مالحظاتهم مباشرة داخل حج

) معلما من معلمي التاریخ للمرحلة الثانویة . طبق علیهم استبانه لتعرف على آرائهم فـي ٣٣من (

مستوى مسـاهمتهم فـي تنمیـة التفكیـر الناقـد وبطاقـة مالحظـة للتعـرف علـى مسـتوى مسـاهمتهم مـن 

ص بتنمیة مهارات التفكیر الناقد من خالل مالحظاتهم داخل حجرة الدراسة ، تكون االستبیان الخا

) مظهرا سلوكیا تمت صیاغتها على شكل فقرات موجهه لمعلمي التاریخ وطلب من كل معلم ٢٦(

(اختبار واحد من االستجابات اآلتیـة  ، دلـت )كبیـرة جـدا ، كبیـرة ، متوسـطة ، قلیلـة ، ال أمـارس:

مهارات التفكیر الناقد سواء من خالل النتائج على تدني مستوى مساهمة معلمي التاریخ في تنمیة

مـن خــالل مالحظـاتهم داخــل الصـف ، ولـم تظهــر فـروق تعــزى لجـنس المعلــم أو  مآراء المعلمـین أ

  ) ١٩٠، ص ٢٠٠١خبراته أو مؤهله . (خریشة ، 
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ومن خـالل مـا تقـدم مـن عـرض یتضـح لنـا ان بعـض الدراسـات ركـزت علـى اثـر اسـتخدام 

لمفــاهیم فــي حــین ركــز الــبعض االخــر علــى اثــر اســتخدام بعــض اانمــوذج هیلــدا تابــا فــي اكتســاب 

الطرائق في التفكیـر الناقـد . وقـد افـادت الباحثـة مـن تلـك الدراسـات مـن اختیـار التصـمیم التجریبـي 

یسیة وتحدید حجم العینة كذلك معالجة البیانات الواردة فـي البحـث مـن ر للبحث واعداد الخطط التد

یة المناسبة . حیث استخدام الوسائل االحصائ

:منھجیة البحث وإجراءاتھ .أوال
اعتمــدت الباحثــة المــنهج التجریبــي لتحقیــق هـــدف البحــث وفرضــیاته ، ولمــا كــان البحـــث 

الحـالي یهـدف إلـى مقارنـة طریقـة تدریسـیة فـي التعلـیم ، علیـه فقـد ضـم تصـمیم البحـث مجمــوعتین 

العتیادیــة ، كمــا یضــم هــذا التصـــمیم إحــداهما تجریبیــة واألخــرى ضــابطة یــتم تدریســـها بالطریقــة ا

اختبار بعدي للتفكیر الناقد للمجموعتین لدى طلبة كلیة التربیة في مادة التـاریخ االندلسـي للمرحلـة 

الثانیة . 

مجتمع البحث وعینتھ : .ثانیا
جامعــة الموصــل وقــد تــم تحدیــد المرحلــة بكلیــة التربیــة بیضــم مجتمــع البحــث قســم التــاریخ 

وقــد بلــغ المجمــوع الكلــي لطلبــة  يم التــاریخ لتطبیــق التجربــة فــي مــادة التــاریخ األنــدلالثانیــة مــن قســ

) طالبا وطالبة موزعین على ثالث شعب دراسـیة كـل شـعبة تضـم ٩٠المرحلة الثانیة قسم التاریخ (

) طالبـــا وطالبـــة وقـــد اختـــارت الباحثـــة شـــعبتین بالطریقـــة العشـــوائیة لتكـــون إحـــداهما تجریبیـــة ٣٠(

ابطة وبعــد ان تــم اســتبعاد الطلبــة الراســبین فــي العــام الماضــي إحصــائیا للمجمــوعتین واألخــرى ضــ

كــي ال تــؤثر خبــراتهم الســابقة فــي نتــائج االختیــار اصــبح العــدد الكلــي للطلبــة المشــمولین بالبحــث 

) طالبــا وطالبــة یمثلــون ٢٧) طالبــا وطالبــة فــي المجموعــة التجریبیــة و (٢٧) طالبــا وطالبــة (٥٤(

لضابطة . المجموعة ا

  )١الجدول (

توزیع الطلبة على مجموعتي البحث

الشعب
عدد الطلبة 

الناجحین

عدد الطلبة 

الراسبین
أسلوب التدریسالمجموعة

أسلوب هیلدا تاباالمجموعة التجریبیة٢٧٣ب

الطریقة االعتیادیةالمجموعة الضابطة٢٧٣ج

٥٤٦المجموع
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تكافؤ المجموعتین  .ثالثا
عن التوزیع العشوائي المعتمد في توزیع الطلبة وقامت الباحثة بتكافؤ المجموعتین في فضال

المتغیرات اآلتیة ، الجنس ، العمر ، الذكاء . 

متغیر الجنس ، كما كانت العینة تضم إجراء من كال الجنسین ، قامت الباحثة بإجراء التكـافؤ . ١

كور واإلنـــاث فـــي كـــل مجموعـــة وكمـــا فـــي لمتغیـــر الجـــنس والمتمثلـــة فـــي تكـــرارات (عـــدد) الـــذ

  ) ٢الجدول (

  )٢الجدول (

نتائج االختبار التائي بین المجموعتین تبعا لمتغیر الجنس

الجنس
المجموعات

مستوى الداللةالقیمة التائیة
شعبة جشعبة ب

٢٠٢٢المجموعة التجریبیة
١.١٨٧٥.٩٩  

غیر دال عند 

١٢١٠المجموعة الضابطة  ٠.٠٥

تشیر النتیجة إلى عدم وجود فرق دال إحصائیا بین المجموعتین 

الجل التأكد من تكافؤ المجموعتین في متغیر العمر تم الحصول علـى بیانـات متغیر العمر :  .٢

ـــة  رعـــن أعمـــا ـــار التـــائي وأظهـــرت ان القیمـــة التائی ـــة ثـــم عولجـــت باســـتخدام االختب افـــراد العین

) عند مستوى ٣.٠٧من القیمة التائیة الجدولیة البالغة () وهي اقل ٢.٤٠٧المحسوبة تساوي (

) ویعنــي ذلــك عــدم وجــود فــرق دال إحصــائیا بــین المجمــوعتین فــي متغیــر العمــر ٠.٠٥داللـة (

) موضح ذلك . ٣والجدول رقم (

  )٣الجدول (

نتائج االختبار التائي للفرق بین المجموعتین تبعا لمتغیر العمر

المجموعات
القیمة التائیة

مستوى الداللةرجات الحریةد
الجدولیةالمحسوبة

المجموعة التجریبیة 
٣.٠٧  ٢.٤٠٧  

غیر دال عند ٢

٨٧المجموعة الضابطة    ٠.٠٥

ــذكاء  .٣ ــر ال تــم اعتمــاد اختبــار المصــفوفات المتتالیــة الــذي أعــده (جــي ســي رافــن) المقــنن :متغی

ـــة ولقیـــاس درجـــة ذكـــاء كـــل طالـــب فـــي ا ـــب نســـخة فـــي للبیئـــة العراقی لعینـــة ، أعطـــى لكـــل طال

االختبـــار مـــع ورقـــة لإلجابـــة ، وبعـــد ان تـــم تصـــحیح إجابـــات الطلبـــة تمـــت معالجـــة البیانـــات 
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) وهي اقل مـن ٢.١٣٢باستخدام االختبار التائي وأظهرت النتائج ان القیمة التائیة المحسوبة (

ك إلـى عـدم وجـود فـروق ) ویشـیر ذلـ٠.٠٥) عند مستوى داللة (٣.٠٧القیمة التائیة الجدولیة (

وضح ذلك ی) ٤في متغیر الذكاء بین المجموعتین والجدول (

  )٤الجدول (

نتائج االختبار التائي للفرق بین المجموعتین تبعا لمتغیر العمر

القیمة التائیةالمجموعات
مستوى الداللةدرجات الحریة

الجدولیةالمحسوبة

المجموعة التجریبیة 
٣.٠٧  ٢.١٣٢  

دال عند غیر٢

٨٧المجموعة الضابطة    ٠.٠٥

أداة البحث :
) ١٩٩٤اعتمــدت الباحثــة علــى أداة التفكیــر الناقــد التــي اســتخدمت مــن قبــل (الســامرائي ، 

علــى طلبــة قســم التــاریخ فــي كلیــة التربیــة جامعــة بغــداد والــذي یتضــمن خمــس اختبــارات األول هــو 

اضات أو المسلمات واالختبار الثالث هـو االسـتنباط امـا اختبار االستنتاج والثاني هو معرفة االفتر 

االختبــــار الرابــــع التفســــیر واالختبــــار الخــــامس تقــــویم الحجــــج . وقــــد قامــــت الباحثــــة بتغیــــر بعــــض 

العبارات وعرضت األداة على مجموعة من الخبراء في التربیـة وعلـم الـنفس لغـرض إیجـاد الصـدق 

خدمت الباحثـــة طریقـــة إعـــادة االختبـــار وهـــي مـــن لـــألداة ولحســـاب ثبـــات االختبـــار اســـت*الظـــاهري

افضـــل الطرائـــق للحصـــول علـــى قیاســـات متكـــررة للمجموعـــة ذاتهـــا مـــن األفـــراد وقـــد قامـــت الباحثـــة 

بتصحیح األداة ودونت النتائج ، ثم أعید تطبیق األداة على العینة نفسها وضمن ظروف متشابهة 

بحســـاب معامـــل ارتبـــاط بیرســـون علـــى ) یومـــا وصـــححت نتـــائج األداة ودونـــت النتـــائج و ١٥بعـــد (

ثبات عال .  و) وهو معامل جید وذ٠.٨٧الدرجتین األول والثانیة بلغ معامل الثبات (

أسماء الخبراء الذین عرضت علیه األداة *

الدكتور فاضل خلیل إبراهیم / أستاذ / طرائق عامة / كلیة التربیة األساسیة .١

الدكتور حاجان جمعة جمعة / أستاذ مساعد/ علم النفس النمو/ كلیة التربیة األساسیة. .٢

/ تقنیات تربویة / كلیة التربیة . الدكتور موفق حیاوي علي  / أستاذ مساعد .٣

الدكتور فاتح ابلحد  / أستاذ مساعد / علم النفس النمو / كلیة التربیة  . .٤

الدكتورة مآرب احمد محمد / مدرس / طرائق تدریس / معهد اعداد المعلمات ..٥
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الخطط التدریسیة : 
قامت الباحثة بإعـداد مجموعـة مـن الخطـط التدریسـیة الخاصـة بأسـلوب هیلـدا تابـا وخطـط 

األول مـن الكتـاب المقـرر ((تـاریخ العـرب خاصة بالطریقـة التقلیدیـة شـملت جمیعـا األبـواب الثالثـة 

وحضاراتهم في األنـدلس)) وقامـت مدرسـة المـادة بتـدریس المجمـوعتین وذلـك لضـمان عـدم التحیـز 

) ســنة بعــد ان عقــدت عــدة لقــاءات بــین ٢٠الي مجموعــة والنهــا تمتلــك خبــرة تــدریس الكثــر مــن (

لخطـط الدراسـة وكیفیـة سـیر الـدرس الباحثة والمدرسة قبل تطبیق التجربة وتـم مـن خاللهـا مناقشـة ا

كمــا حرصــت الباحثــة علــى حضــور معظــم المحاضــرات مــع حــدث المــادة واســتمرت مــدة التطبیــق 

) أسابیع . ١٠التجربة (

االختبار البعدي لعینة البحث : 
قامـــت الباحثـــة بتطبیـــق االختبـــار البعـــدي للتفكیـــر الناقـــد والمجمـــوعتین البحـــث كمـــا قامـــت 

بتصحیح األداة . 

الوسائل اإلحصائیة : 
استخدمت الباحثة في معالجة البیانات الوسائل اإلحصائیة اآلتیة : 

االختبار التائي إلیجاد التكافؤ وفرضیات البحث . ١

معامل ارتباط بیرسون إلیجاد ثبات األداة . . ٢

نتائج ومناقشتھا العرض 
لبحــث وفرضــیاته یتضــمن هــذا الفصــل عــرض نتــائج البحــث ومناقشــتها فــي ضــوء هــدف ا

:یأتيوكما 

" ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات الطلبــة الــذین :الفرضــیة الرئیســة  .١

یدرسون بأسلوب هیلدا تابا وبین متوسط درجات الطلبة الذین یدرسون بالطریقة االعتیادیة في 

التفكیر الناقد " 

تبار التـائي وقـد تبـین وجـود فـروق دالـة للتحقق من الفرضیة أعاله استخدمت الباحثة االخ

) وهــــي اعلــــى مــــن القیمــــة الجدولیــــة البالغــــة ٣.٠٤٧٨، حیــــث بلغــــت القیمــــة التائیــــة المحســــوبة (

) وبــذلك تــرفض الفرضــیة الصــفریة الرئیســیة .والجــدول رقــم ٠.٠٥) وعنــد مســتوى داللــة (١.٦٩٠(

) یوضح ذلك٥(
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  )٥الجدول (

متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات نتائج استخدام االختبار التائي بین

المجموعة الضابطة

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٢٧١٨٦.٣٨٢١١.٨٨٢تجریبیة
٠.٠٥  ١.٦٩٠  ٣.٠٤٧٨  

٢٧١٨٣.٤٤٢١٤.١٦٤ضابطة

ي ذلك إلى التباین بـین األسـلوبین حیـث كـان ألنمـوذج هیلـدا تابـا اثـر وربما یعود السبب ف

كبیــر فــي تنمیــة التفكیــر الناقــد عنــد الطلبــة بمــا یتمتــع بــه مــن مزایــا تربویــة وخاصــة عنــد توضــیح 

المفاهیم واستثارة المتعلم إلى المشاركة والسـؤال والبحـث والتفاعـل الـذي یحـدث بینـه وبـین األسـاتذة 

مــادة إلــى خطــوات وصــوال إلــى مبــادئ وتعلیمــات كــل ذلــك یحصــل مــن الطالــب ة الئــوممــا تــم تجز 

مشاركا فاعال في الدرس ویبعده عن الملل الذي یوجد في الطریقة االعتیادیة عندما یكون األسـتاذ 

محور العملیة التعلیمیة ویكون دور الطالب مستمعا متلقیا للمعلومات . 

فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات الطلبــة " ال توجــد الفرضــیة الفرعیــة األولــى : -

الــــذین یدرســــون بــــأنموذج هیلــــدا تابــــا وبــــین متوســــط درجــــات الطلبــــة الــــذین یدرســــون بالطریقــــة 

االعتیادیة في مجال االستنتاج في التفكیر الناقد " 

بعــد التحقــق مــن صــحة الفرضــیة أعــاله باســتخدام االختبــار التــائي ، تبــین وجــود فــرق دال 

) وهـي اعلـى ٢.٣٤٢٥) حیث بلغت القیمة التائیة المحسـوبة (٠.٠٥یا عند مستوى داللة (إحصائ

) یوضـــح ذلـــك . ٦) ولصـــالح المجموعـــة التجریبیـــة والجـــدول رقـــم (١.٩٦٠مـــن الجدولیـــة البالغـــة (

وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة . 

  )٦الجدول (

ل االستنتاج نتائج استخدام االختبار التائي للفرق بین المجموعتین في مجا

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٢٧١٨٦.١٧٢١٧.٧٥٣تجریبیة
٠.٠٥  ١.٦٩٠  ٢.٣٤٢٥  

٢٧١٨٢.٨٥٥٧.٠٣١ضابطة

هم قابلیـــة وهـــذا یعنـــي ان الطلبـــة الـــذین درســـوا باســـتخدام أنمـــوذج هیلـــدا تابـــا تكونـــت عنـــد

لالســتنتاج والتمییــز وهــذا یعــود إلــى أهمیــة هــذا األنمــوذج مــن حیــث تفصــیل المــادة الدراســیة یشــكل 
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خطـــوات ونقـــدها وتحلیلهـــا مـــن قبـــل الطلبـــة بإثـــارة األســـئلة المختلفـــة حولهـــا وهـــذا مـــا لـــم تتمتـــع بـــه 

الطریقة التقلیدیة . 

إحصــائیة بــین متوســط درجــات الطلبــة " ال توجــد فــروق ذات داللــةالفرضــیة الفرعیــة الثانیــة : -

الــــذین یدرســــون بــــأنموذج هیلــــدا تابــــا وبــــین متوســــط درجــــات الطلبــــة الــــذین یدرســــون بالطریقــــة 

االعتیادیة في مجال معرفة االفتراضات والمسلمات في التفكیر الناقد " 

بعــد التحقــق مــن صــحة الفرضــیة أعــاله باســتخدام االختبــار التــائي تبــین وجــود فــرق دال 

) وهــي اعلــى ٣.٢١٠) حیـث بلغــت القیمـة التائیــة المحسـوبة (٠.٠٥ئیا عنــد مسـتوى داللــة (إحصـا

) لصـالح المجموعـة التجریبیـة وهـذا یعنـي ان المجموعـة التجریبیـة ٢.٠١٢٦من الجدولیـة البالغـة (

تفوقـت علـى الضـابطة فــي مجـال االفتراضـات والمســلمات فـي التفكیـر الناقــد وذلـك للمزایـا التربویــة 

تمتــع بهــا هــذا األســلوب حیــث ان إحــدى خطــوات هــذا األســلوب وضــع الفرضــیات والتحقــق التــي ی

منها مما ساعد الطلبة على التفوق في هذا المجال علـى اقـرانهم الـذین درسـوا بالطریقـة االعتیادیـة 

) یوضح ذلك وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة ٧والجدول (

  )٧الجدول (

رق بین المجموعتین في مجال االستنتاج نتائج استخدام االختبار التائي للف

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٢٧١٨٤.١٦٦١٠.٨٤٣تجریبیة
٠.٠٥  ٢.٠١٢٦  ٣.٢١٠  

٢٧١٨٠.٤٦٨٧.٣٠٢ضابطة

ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات الطلبــة " ال توجــد فــروق الفرضــیة الفرعیــة الثالثــة : -

الــــذین یدرســــون بــــأنموذج هیلــــدا تابــــا وبــــین متوســــط درجــــات الطلبــــة الــــذین یدرســــون بالطریقــــة 

االعتیادیة في مجال االستنباط في التفكیر الناقد " 

للتحقق من هذه الفرضیة تم اسـتخدام االختبـار التـائي بـین المجمـوعتین وتبـین وجـود فـرق 

) وهــي ٢.٣١٠) حیــث بلغــت القیمــة التائیــة المحســوبة (٠.٠٥ئیا عنــد مســتوى داللــة (دال إحصــا

) ولصــالح المجموعــة التجریبیــة ولالســباب الموضــحة أعــاله ١.١٣٤اعلــى مــن الجدولیــة البالغــة (

) یوضح ذلك . ٨وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة والجدول رقم (
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  )٨الجدول (

بین المجموعتین في مجال االستنتاج نتائج استخدام االختبار التائي للفرق

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٢٧١٥٩.١٥٢٢٠.٠٥٩تجریبیة
٠.٠٥  ١.١٣٤  ٢.٣١٠  

٢٧١٥٣.٠٦٨١٧.١٤٣ضابطة

ت داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات الطلبــة " ال توجــد فــروق ذاالفرضــیة الفرعیــة الرابعــة : -

الــــذین یدرســــون بــــأنموذج هیلــــدا تابــــا وبــــین متوســــط درجــــات الطلبــــة الــــذین یدرســــون بالطریقــــة 

االعتیادیة في مجال تقویم الحجج في التفكیر الناقد " 

للتحقق من هذه الفرضیة تم اسـتخدام االختبـار التـائي بـین المجمـوعتین وتبـین وجـود فـرق 

) وهــي ٣.٤٢٣) حیــث بلغــت القیمــة التائیــة المحســوبة (٠.٠٥ئیا عنــد مســتوى داللــة (دال إحصــا

) ولصــالح المجموعــة التجریبیــة ولالســباب الموضــحة أعــاله ٢.٨٧١اعلــى مــن الجدولیــة البالغــة (

) یوضح ذلك . ٩وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة والجدول رقم (

  )٩الجدول (

بین المجموعتین في مجال االستنتاج نتائج استخدام االختبار التائي للفرق 

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٢٧١٣٤.٠٥٣١٩.٠٦٣تجریبیة
٠.٠٥  ٢.٨٧١  ٣.٤٢٣  

٢٧١٢٣.٦٤٥١٧.٨٨٢ضابطة

بـین متوسـط درجـات الطلبـة الـذین یدرسـون " ال یوجـد فـرق ذات الفرضیة الصفریة الخامسـة :-

بـأنموذج هیلــدا تابـا وبــین متوســط درجـات الطلبــة الـذین یدرســون بالطریقــة االعتیادیـة فــي مجــال 

تفسیر النتائج في التفكیر الناقد " 

للتحقق من صحة هذه الفرضیة تم استخدام االختبار التائي بین المجموعتین وتبین وجود 

) ١.٤٣٨) حیـــث بلغـــت القیمـــة التائیـــة المحســـوبة (٠.٠٥توى داللـــة (فـــرق دال إحصـــائیا عنـــد مســـ

) ولصـــالح المجموعـــة التجریبیـــة ولالســـباب الموضـــحة ٠.٤٣٨وهـــي اعلـــى مـــن الجدولیـــة البالغـــة (

) یوضح ذلك .١٠أعاله وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة والجدول رقم (
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  )١٠الجدول (

موعتین في مجال االستنتاج نتائج استخدام االختبار التائي للفرق بین المج

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٢٧١٤٨.٢٩٢٥.٥تجریبیة
٠.٠٥  ٠.٤٣٨  ١.٤٣٨  

٢٧١٤٤.٦٢٣١٩.٧٢٧ضابطة

التوصیات : 
في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما یأتي : 

رورة اهتمــام أعضــاء الهیئــة التدریســیة فــي كلیــات التربیــة بــالتنوع باألســالیب التدریســیة فــي ضــ.١

تــدریس المــواد االجتماعیــة خاصــة والتــاریخ عامــة ومنهــا أنمــوذج هیلــدا تابــا لمــا اثبتتــه نتـــائج 

البحث الحالي في فاعلیة هذا األسلوب في تنمیة التفكیر الناقد للطلبة وهذا مـا تتطلبـه تـدریس 

مواد االجتماعیة بالذات . ال

ضـرورة اهتمــام مركــز طرائــق التــدریس والتــدریب الجــامعي بــأنموذج أنمــوذج هیلــدا تابــا وٕادخالــه .٢

ضمن برنامج دورات طرائق التدریس وتطبیقها ضمن المواد الدراسیة عامة والمواد االجتماعیة 

خاصة . 

ـــدا تابـــا وداخلهـــا ضـــمن مـــ.٣ ـــة أنمـــوذج هیل ـــة كلیـــة التربی ـــاریخ تعریـــف طلب ـــدریس الت ادة طرائـــق ت

واستخدام هـذا األسـلوب فـي الممارسـات التدریسـیة التـي یبـداون بهـا حیـاتهم العملیـة فـي میـدان 

التعلیم . 

المقترحات :
استكماال للبحث الحالي تقترح الباحثة ما یأتي : 

كلیــة إجــراء دراســة مماثلــة للبحــث الحــالي فــي المــواد االجتماعیــة األخــرى ذات الصــلة بمنهــاج .١

التربیة . 

إجـــراء دراســـة مماثلـــة تتنــــاول أســـلوب هیلـــدا تابـــا فــــي متغیـــرات أخـــرى كالتحصـــیل والمهــــارات .٢

واالتجاهات .

إجراء دراسة مماثلة في المواد االجتماعیة في مراحل دراسیة مختلفة . .٣
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المصادر العربیة واألجنبیة : 
ى طلبــة التــاریخ فــي كلیــة اآلداب ) " مســتوى التفكیــر الناقــد لــد٢٠٠١إبــراهیم ، فاضــل خلیــل (.١

) ، ٣٨والتربیـــة فـــي جامعـــة الموصـــل " ، مجلـــة اتحـــاد الجامعـــات العربیـــة ، األردن ، العـــدد (

  .  ٣٣٢-٢٧٤ص

) " التفكیر دراسـات نفسـیة " مكتبـة ١٩٧٢أبو حطب ، فؤاد عبد اللطیف وعثمان ،سید احمد (.٢

االنجلو المصریة ، القاهرة . 

تنسون –) " اثر كل من استراتیجیة هیلدا تابا وانموذج میرل ١٩٨٥خریشة ، علي كاید سلیم (.٣

والطریقــة االعتیادیـــة فــي مـــدى اكتســـاب تالمیــذ الصـــف الســـادس االبتــدائي لمفـــاهیم الدراســـات 

االجتماعیة " ، جامعة الیرموك ، دائرة التربیة ، عمان (رسالة ماجستیر غیر منشورة) . 

) " التقالیـــد الجامعیـــة " مجلـــة اتحـــاد الجامعـــات ١٩٩٨الخشـــاب ، عبـــد االلـــه وهشـــام المـــالح (.٤

) ، األردن . ٣٣العربیة ، العدد (

) دائـرة ٦) " المفاهیم وطرائق تعلیمها " رسالة التربیـة ، العـدد (١٩٨٨الخطیب ، احمد حامد (.٥

البحوث التربویة ، سلطنة عمان . 

فـــي اكتســـاب طلبـــة قســـم ) " اســـتراتیجیة هیلـــدا تابـــا واثرهـــا١٩٩٩الخفـــاجي ، طالـــب محمـــود (.٦

) ، الجامعة المستنصریة . ١الجغرافیة للمفاهیم التربویة " ، مجلة كلیة التربیة ، العدد (

ـــدة ، محمـــد محمـــود واخـــرون (.٧ ، مطـــابع وزارة  ١) " طرائـــق التـــدریس العامـــة " ط١٩٩٧الخوال

التربیة والتعلیم ، الجمهوریة الیمنیة . 

سة تجریبیة الثـار كـل مـن الطریقـة االستقصـائیة والطریقـة ) " درا١٩٨٠الخیاط ، عبد الكریم (.٨

التقلیدیــة فــي تعلــم الدراســات االجتماعیــة فــي ثــانویتي فــي الكویــت " ، المجلــة العربیــة للبحــوث 

  .  ١٤٢-١٤١) ، ص٢، العدد ( ٤التربویة ، تونس ، المجلد 

ولوجیــة التعلیمیــة ، ) " الســبیل إلــى تطــویر التعلــیم باســتخدام التكن١٩٩٧الــراوي ، احمــد بحــر (.٩

، جامعة االنبار ، العراق .  ١، العدد  ١مجلة جامعة االنبار ، المجلد 

،  ١) " طبیعة العلم وبنیته " تطبیقـات فـي التربیـة العلمیـة ، ط١٩٨٦زیتون ، عایش محمود (.١٠

دار عمان ، األردن . 

اللقائیـــة مـــع ) " اثـــر اســـتخدام طریقتـــي المناقشـــة وا١٩٩٤الســـامرائي ، قصـــي محمـــد لطیـــف (.١١

األحــداث الجاریــة فــي تنمیــة التفكیــر الناقــد فــي مــادة التــاریخ لــدى طالبــات الصــف الثــاني فــي 

معاهد إعداد المعلمین (أطروحة دكتوراه غیر منشورة) جامعة بغداد ، كلیة التربیة ابن رشد . 

لتطـویر ) " نموذج هیلدا تابا لتدریس المفـاهیم " مركـز البحـث وا١٩٨٧سعادة ، جودت احمد (.١٢

التربوي ، جامعة الیرموك ، اربد ، األردن . 
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) " أسالیب تدریس الدراسات االجتماعیـة " دار الشـروق للنشـر ١٩٨٩السكران ، محمد احمد (.١٣

والتوزیع ، عمان األردن . 

تنســون وجانیــه –) " فعالیــة اســتخدام نمــاذج كــل مــن میــرل ١٩٨٩الصــفدي ، احمــد محمــود (.١٤

اعــد اللغــة العربیـة للصــف األول اإلعــدادي " جامعــة الیرمــوك ، كلیــة وهیلـدا تابــا فــي تــدریس قو 

التربیة (رسالة ماجستیر غیر منشورة). 

) " المحاضــرة الجامعیــة بــین الطریقــة واألســلوب ، مجلــة كلیــة ١٩٩٧الطــائي ، ســالم عیــدان (.١٥

، الجامعة المستنصریة ، العراق .  ٣، السنة٩المعلمین ، العدد

) " اثــــر اســــتخدام اســــتراتیجتین للــــتعلم ٢٠٠١اق یاســــین وهیفــــاء البــــزاز (عبــــد اهللا ، عبــــد الــــرز .١٦

التعاوني في إكساب طـالب الصـف األول المتوسـط المفـاهیم العلمیـة وتنمیـة حـب االسـتطالع 

الجامعــة –العلمــي لــدیهم ، المــؤتمر القطــري األول للعلــوم التربویــة ، المنعقــد فــي كلیــة التربیــة 

  .  ٨٧-٨٥، ص ٢٩/٣/٢٠٠١-٢٨المستنصریة للفترة من 

) " اثـر طریقتـي تـدریس الجغرافیـة باالكتشـاف والمحاضـرة ١٩٩١علیان ، عبد المنعم حسـین (.١٧

في تنمیة التفكیـر الناقـد لـدى طلبـة الصـف السـابع " ، (رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة) جامعـة 

الیرموك . 

منــاهج الدراســیة ، ) " االتجاهــات المعاصــرة فــي تصــمیم وبنــاء ال٢٠٠١العمــر ، عــالء كامــل (.١٨

جامعــة المستنصــریة للفتــرة –المــؤتمر القطــري األول للعلــوم التربویــة المنعقــد فــي كلیــة التربیــة 

  .  ٣/٢٠٠١/-٢٩-٢٨من 

) " اثـــر اســـتخدام طریقـــة االستقصـــاء الموجـــه مـــع ١٩٩٩العنبكـــي ، ســـندس عبـــد اهللا جـــدوع (.١٩

مـادة التــاریخ " (رسـالة ماجســتیر األحـداث الجاریـة فــي تنمیـة التفكیـر الناقــد لـدى الطالبــات فـي 

غیر منشورة) ، جامعة بغداد ، كلیة ابن رشد . 

، ٢أنمـاط تعلیمیـة معاصـرة " ط–) " تعلـیم المنهـاج التربـوي ١٩٨٤فرحان ، اسحق واخـرون (.٢٠

دار الفرقان والبشیر للنشر والتوزیع ، األردن . 

ارس الثانویـة الحكومیـة الملتحقـین ) " التفكیر الناقد لـدى مـدیري المـد١٩٩٥الكیالني ، انمار (.٢١

ببرنـــامج ماجســـتیر االدارة التربویـــة فـــي الجامعـــة االردنیـــة " مجلـــة دراســـات العلـــوم االنســـانیة ، 

.  ٦، أ  ٢٢مجلد 
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