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)تأثير إستراتيجية االكتشاف الموجه في التحصيل المعرفي والتفكير الناقد لدى طالب الخامس 
 (أوربا وأمريكا الحديث والمعاصر األدبي في مادة تاريخ

 جامعة ديالى -كمية التربية األساسية –م.د. فراس نبيل محمود 
 الممخص:

ؼ الموجو في التحصيؿ المعرفي والتفكير الناقد لدى لغرض معرفة تأثير إستراتيجية االكتشا  
استخدـ الباحث  والمعاصر الحديث ا وأمريكاطالب الصؼ الخامس األدبي بمادة تأريخ أورب

( طالبًا مف طالب الصؼ الخامس األدبي بإعدادية ٖٓالمنيج التجريبية عمى عينة عددىا )
( طالبًا والضابطة ٘ٔيف التجريبية )جماؿ عبدالناصر لمبنيف في بعقوبة موزعة عمى مجموعت

( طالبًا، واستخدـ االختبار المعرفي ومقياس التفكير الناقد كأدوات لمبحث وبعد التطبيؽ ٘ٔ)
إلى توصؿ الباحث تجربة البحث والحصوؿ عمى النتائج مف خالؿ معالجة البيانات إحصائيًا 

 استنتاجات التالية:
جابي عمى التفكير الناقد والتحصيؿ المعرفي لطالب إلستراتيجية االكتشاؼ الموجو تأثير إي

وجود فروؽ معنوية بيف المجموعتيف التجريبية و  الصؼ الخامس األدربي في مادة التاريخ.
والضابطة في االختبار البعدي في التفكير الناقد والتحصيؿ المعرفي ولصالح المجموعة 

 التجريبية.
راتيجية االكتشاؼ الموجو في تدريس مادة التاريخ ضرورة استخداـ إست  يوصي الباحث بما يمي:

ضرورة اجراء بحوث ودراسات مشابية باستخداـ اإلستراتيجيات و  ولجميع المراحؿ والصفوؼ.
 والطرائؽ واألساليب الحديثة في تدريس  مادة التاريخ وكذلؾ المواد االخرى ولكافة الصفوؼ.

 ه، التحصيل المعرفي، التفكير الناقد، التاريخ.الكممات المفتاحية: إستراتيجية االكتشاف الموج 
 الفصل األول/ التعريف بالبحث

 مشكمة البحث:أواًل: 
مف خالؿ اطالع الباحث عمى الدراسات والبحوث السابقة الحظ عدـ استخداـ ىذه اإلستراتيجية  

لخامس في تدريس مادة التأريخ، لذا ارتأى الباحث استخداميا في تدريس مادة التأريخ لمصؼ ا
األدبي مف  خالؿ اإلجابة عمى التساؤؿ التالي: ما مدى تأثير إستراتيجية االكتشاؼ الموجو في 

 التحصيؿ المعرفي والتفكير الناقد لدى طالب الصؼ الخامس األدبي في مادة التاريخ؟
 

 أهمية البحث:ثانياً: 
ينفذ جميع النشاطات  اف الفمسفة القديمة في التعميـ كانت تؤكد عمى اف المدرس ىو الذي   

التعميمية وىو القائد الوحيد اما الفمسفات الحديثة تؤكد عمى الدور االيجابي لمطالب وجعمو محور 
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العممية التعميمية ولذا ظيرت انماط جديدة في التعمـ متأثرة بالتطور العممي والتكنموجي في مجاؿ 
طريؽ االستثمار االمثؿ لمتكنموجيا  التربية والتعميـ مف اجؿ رفع كفاءة العممية التعميمية عف

 .الحديثة وتوظيفيا بالشكؿ الذي يالئـ الحاجة الييا
مف ضمف  تصنفو االكتشاؼ الموجو مكانة خاصة عند المعمميف، والمربيف  إستراتيجيةحتؿ ت   

الثورة العممية التي تشيده العممية أساليب التدريس الحديثة،التي ظيرت في ظؿ إستراتيجيات و 
مر ستالتي تؤكد عمى مبدأ التعمـ الذاتي المستمر وايجابية المتعمـ وتفاعمو الم ،يمية والتربويةالتعم

 . ة التي يمر بيا ولتعزيز دوره في في العممية التعميميةقؼ التعميميامف خالؿ المو 
التي يصؿ بيا الطالب إلى  اإلستراتيجياتالتدريس باالكتشاؼ الموجو مف  إستراتيجيةإف     
تأخذ درس و اىيـ والنظريات والتعميمات مف خالؿ األسئمة والمناقشة الموجو التي يقـو بيا المالمف

بتصحيح صياغة المفاىيـ،والنظريات،والتعميمات التي  درسالطابع االستنباطي عمى أف يقـو الم
التوجيو نحو االكتشاؼ موجو ومنير  درسوميمة الم بو صياغة لفظية صحيحة،وصؿ إلييا طالت

ب يشجعيـ عمى البحث والتقصي واالكتشاؼ،مف خالؿ مواقؼ أو أسئمة تفكيرية، تتحدى لمطال
أما الطالب فيو نشط في العممية  تفكيرىـ وتحثيـ عمى البحث والمالحظة والقياس ، والتنبؤ. 

لكي يكتشؼ  لو المواد واألدوات، درسالتعميمية،ويتحمؿ جانبًا مف مسؤولية تعممو،اذ يوفر الم
إتاحة الفرصة لو الكتشاؼ العالقات الكامنة بيف  مف خالؿظـ المادة التعميمية بنفسو وين الحؿ،

 أجزاء تمؾ المادة. 
التعمـ باالكتشاؼ ىو التعمـ الذي يتحقؽ نتيجة لعمميات ذىنية انتقائية عالية المستوى ويعرؼ    

ى صور جديدة، بيدؼ ،يتـ عف طريقيا تحميؿ المعمومات المعطاة ،ثـ إعادة تركيبيا وتحويميا إل
الوصوؿ إلى معمومات واستنتاجات غير معروفة مف قبؿ كما ييتـ بالوسائؿ والطرؽ الي يسمكيا 

 (.ٕٕٔ،ٕ٘ٓٓاإلنساف مستخدمًا مصادره العقمية والجسمية)جابر،
اف لمتفكير اىمية كبيرة في حياة االنساف فيو يساعده عمى حؿ كثير مف المشكالت وتجنب   

توقع الخطر نتيجة لما يقـو بو مف استدالالت وتحميؿ ، كما انو يساعد الفرد  االخطار عف طريؽ
عمى حؿ كثير مما يقع فيو مف مشكالت عف طريؽ استخداـ معاني األشياء دوف الحاجة إلى 

 . معالجتيا معالجة واقعية عممية أوتناوؿ األشياء نفسيا 

في تفكيره وتحريره طالب دي إلى استقالؿ الويعد التفكير الناقد أحد صور التفكير الميمة فيو يؤ   
واالندفاع إلى مجاالت واسعة المدرس في تمقي المادة العممية أو النظرية مف التمركز حوؿ تبعية 

ليفتح لنفسة مجاالت لالبداع والتفكير والتحميؿ  وتشجيع روح البحث والتساؤؿ والتحري واألكتشاؼ
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أف مواكب تكؿ ما ىو جديد بشكؿ يومي ومستمر لما يدور حولو مف تطور عممي سريع يحتاج 
 لالستفادة مف أي معمومة تخص دراستو وفي كافة المواد ومنيا مادة التاريخ.

وتكمف أىمية البحث الحالي إلى دراسة تأثير إستراتيجية االكتشاؼ الموجو باعتبارىا مف  
ر الناقد لدى طالب الصؼ االستراتيجيات الحديثة وأىميتيا في تنمية التحصيؿ المعرفي والتفكي

 الخامس األدربي في مادة التاريخ.
 هدف البحث:ثالثاً: 

ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى تأثير إستراتيجية االكتشاؼ الموجو في التحصيؿ المعرفي  
 أوربا وأمريكا الحديث والمعاصر. والتفكير الناقد لدى طالب الخامس األدبي في مادة تاريخ

 وض التالية:من خالل تحقيق الفر  
توجد فروؽ معنوية بيف االختبار القبمي والبعدي في التحصيؿ المعرفي والتفكير الناقد  .ٔ

 لممجموعتيف التجريبية والضابطة ولصالح االختبار البعدي.
توجد فروؽ معنوية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار البعدي  لمتحصيؿ  .ٕ

 المجموعة التجريبية.المعرفي والتفكير الناقد ولصالح 
 مجاالت البحث:رابعاً: 

بعقوبة  –عينة مف طالب الخامس األدبي في إعدادية جماؿ عبدالناصر لمبنيف  المجال البشري:
 .ٕٛٔٓ -ٕٚٔٓالمركز لمعاـ الدراسي 

 .ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٖولغاية  ٕٚٔٓ/ ٓٔ/٘ٔ: لمفترة مف المجال الزماني
امس األدبي في إعدادية جماؿ عبدالناصر لمبنيف القاعات الدراسية لمصؼ الخ المجال المكاني:

 ببعقوبة.
 

 األطار النظريالفصل الثاني/ 
 مفهوم إستراتيجية االكتشاف الموجهالمحور األول:  

فييا يؤدي و الطالب و المدرس بيف عالقة ال تؤكدالتي  إلستراتيجياتيعد االكتشاؼ الموجو مف ا   
تشاؼ مجموعة مف االستجابات ليذه االسئمة، فكؿ لمدرس الى قياـ الطالب باكاتعاقب اسئمة 

الى  لموصوؿواحدة منيا صحيحة يكتشفيا الطالب عديدة سؤاؿ مف المدرس يحدث استجابات 
  .اكتشاؼ المفيـو او الفكرة المطموبة

يستخدـ االستقراء كوسيمة لموصوؿ إلى مفاىيـ وقواعد ونظريات مجردة تدمج المعمومات في  "
بيقيا بسيولة مف خالؿ التدريب عمى التفكير،فالمدرس يعرض الحقائؽ أماـ ذىف المتعمـ وتط

الطمبة ويستقرء منيـ مالحظاتيـ المحسوسة ويتدرج معيـ إلى أف يصموا إلى قاعدة أو تصميـ 
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يشمؿ كؿ األمثمة الجزئية واألمثمة المشابية ليا ، وعميو أف يعطي الفرصة لمطمبة الكتشاؼ ىذه 
  (ٖ٘، ٕٙٓٓ)الربيعي،  عبروا عنيا بأسموبيـ"العالقة بأنفسيـ وي

وعرؼ برونر االكتشاؼ بأنو إعادة تنظيـ الفرد لمعموماتو السابقة أو تحويميا تحوياًل مناسبًا بشكؿ 
 (.ٜٙ،ٕٙٓٓيتمكف معو مف رؤية أو استبصار عالقات جديدة .)العبيدي وآخروف،

وتركيبيا مع بعضيا البعض حتى  ىو التعمـ الذي يحدث نتيجة معالجة المتعمـ لممعمومات  
 (.ٗٗٔ،ٕٓٔٓيصؿ إلى معمومات جديدة لـ تكف معروفة لو مف قبؿ.)محمد،

االكتشاؼ الموجو عبارة عف تعمـ استقصائي بحثي ذاتي ولكنو موجو تحت  إستراتيجيةأف       
مدرس عمى نوع مف التفاعؿ الفكري بيف ال اإلستراتيجيةا ىعتمد ىذتإشراؼ المدرس وسيطرتو ، و 

منيـ،أي سؤاؿ واحد مف  معرفيةوالطالب،إذ يقـو بطرح أسئمة متتالية عمييـ يقابميا استجابة 
 معرفيةالمدرس يتبعو استجابة واحدة ، مجموعة مف أسئمة متعاقبة يتبعيا مجموعة استجابات 

، ٜٜٛٔ)بيجت، المراد الوصوؿ إليو.  اإلجابة الصحيحة )اليدؼ التعميمي(تؤدى إلى اكتشاؼ 
٘ٔ) 
"وليذا عرؼ االكتشاؼ عمى انو"التعمـ الذي يحدث كنتيجة لمعالجة الطالب المعمومات    

وتركيبيا وتحويميا حتى يصؿ إلى معمومات جديدة تمكنو مف تخميف أو تكويف فرص أو يجد 
حقيقة استخداـ عمميات االستقراء أو االستنباط أو استخداـ المشاىدة أو أي طريقة 

   (ٙٚٔ، ٕٙٓٓ)الربيعي، أخرى".
 المعرفةالتي توفر لمطالب فرص استكشاؼ اإلستراتيجيات االكتشاؼ مف  إستراتيجية"ويعد 

والتجريب وتنمية صفات المبادرة واإلبداع واف جوىرىا ىو العالقة الخاصة التي تنشأ بيف المدرس 
مبة مف خالؿ أف دور المدرس ىو التوجيو والتشجيع وخمؽ الحوافز والدافعية عند الط إذوالطالب، 

واألنشطة وفسح المجاؿ أماميـ لتحديد ما يقوموف بأنفسيـ في أطار قواعد عامة  األسئمةتنويع 
وتزويد المتعمميف بتعميمات تكفي لضماف حصوليـ عمى خبرة قيمة وممارسة  .يضعيا المدرس

قمية االكتشاؼ بأنفسيـ، وتوجيييـ في جميع الخطوات فيضمف نجاحيـ في استخداـ قدراتيـ الع
 (.ٛ٘ٔ،ٜٕٓٓلتكويف العالقات بيف المعمومات بعضيا البعض)الشربيني،

 همية التعمم باالكتشاف: أ
لمتعميـ بطريقة االكتشاؼ أىمية كبيرة في العممية التعميمية التعممية فيرى جميسر أف التعمـ 

 (.ٖٕٔ،ٕ٘ٓٓباالكتشاؼ ، يساعد عمى اكتشاؼ التمميذ لالرتباط أو المفيـو أو القاعدة)جابر،
( بأف التعمـ باالكتشاؼ قادر عمى تحقيؽ األمور التربوية ٜٕٓٓ‘ٛ٘ٔولقد أوضح )الشربيني ، 

 الميمة التالية:
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تنمية القدرات العقمية لدى المتعمميف مثؿ : التصنيؼ ، إدراؾ أوجو التشابو وجوانب  (ٔ
 االختالؼ ، التمييز بيف المعمومات.

 والبيانات المتاحة. الذىاب بالمتعمميف إلى ما وراء المعرفة (ٕ
نتاج المعرفة. (ٖ  المساعدة في تكويف طالب لدييـ القدرة عمى االبتكار ،واالختراع، وا 

 دور المعمم في التعمم باالكتشاف : 
 تحديد المفاىيـ العممية والمبادئ التي ستعمـ وتطرح  في صور تساؤؿ أو مشكمة  -ٔ
 إعداد المواد التعميمية الالزمة لتنفيذ الدرس .  -ٕ
المشكمة عمى ىيئة أسئمة فرعية بحيث تنمي ميارة فرض الفروض لدى  صياغة -ٖ

 المتعمميف . 
 تحديد األنشطة أو التجارب االكتشافية التي سينفذىا المتعمموف .  -ٗ
)الربيعي، تقويـ المتعمميف ومساعدتيـ عمى تطبيؽ ما تعمموه في مواقؼ جديدة . -5

ٕٓٓٙ ،ٜٔٚ) 
 (929، 8112)الربيعي،  أنواع االكتشاف :

بحسب مقدار التوجيو الذي يقدمو المعمـ بإستراتيجية االكتشاؼ مف التعمـ  أنواعىناؾ عدة     
  -لممتعمـ وىي:

  -االكتشاف الموجه : -9
وفيو يزوّد المتعمميف بتعميمات تكفي لضماف حصوليـ عمى خبرة قيمة ،وذلؾ يضمف نجاحيـ     

لمبادئ العممية ،ويشترط أف يدرؾ المتعمموف في استخداـ قدراتيـ العقمية الكتشاؼ المفاىيـ وا
الغرض مف كؿ خطوة مف خطوات االكتشاؼ ويمثؿ أسموبا تعميميا يسمح لمطالب بتطوير 

 معرفتيـ مف خالؿ خبرات عممية مباشرة.
  -االكتشاف شبه الموجه : -8 

ال يحرمو مف وفيو يقدـ المعمـ المشكمة لممتعمميف ومعيا بعض التوجييات العامة اذ يقيده و     
 فرص النشاط العممي والعقمي . 

  -االكتشاف الحر : -4
وىو أرقى أنواع االكتشاؼ،وال يجوز أف يخوضو المتعمموف أال بعد أف يكونوا قد مارسوا     

النوعيف السابقيف ، وفيو يواجو المتعمموف بمشكمة محددة ، ثـ يطمب منيـ الوصوؿ الى حؿ ليا 
 روض وتصميـ التجارب وتنفيذىا . ويترؾ ليـ حرية صياغة الف

إف الخطوات األكثر أىمية في عممية االكتشاؼ الموجو ىي تحديد أو وضع سمسمة الخطوات     
التي تقود إلى االكتشاؼ وتتألؼ ىذه الخطوات مف األسئمة والدالالت التي تساعد المتعمـ وتقوده 
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واب المطموب ) مفيوـ ما ، حركة بشكؿ تدريجي ومضموف إلى اكتشاؼ النتيجة النيائية أو الج
معينة .... الخ ( كؿ خطوة مف ىذه الخطوات تعتمد عمى استجابة في الخطوات السابقة ليا ، 
وىذا يقودنا لمتقويـ وموازنة واختيار كؿ خطوة بعناية عند التطبيؽ ضمف أسموب االكتشاؼ 

 الموجو. 
 (972، 8112عي، )الربيالخطوات التي يمر بها التعمم باالكتشاف الموجه: 

 -مرحمة جمع المعمومات والبيانات وعرضها وتتضمن: -أوال :
 تحديد المفيـو .  -ٔ
 جمع المعمومات والبيانات .  -ٕ
 عرض المعمومات والبيانات التي تـ جمعيا وتصنيفيا )منتمية وغير منتمية(.  -ٖ
  -مرحمة التحميل وتتضمن: -ثانياً :
 ير المنتمية. قياـ الطالب بمقارنة األمثمة المنتمية وغ -ٔ
 يحدد الطالب السمات المشتركة بيف مجموعة األمثمة ،و البيانات المنتمية.  -ٕ
 يصوغ الطالب تعريفًا لممفيـو في ضوء تمؾ السمات الجوىرية.  -ٖ
  -مرحمة اختيار تحقيق المفهوم: -ثالثاً :
 يقدـ الطالب مزيدًا مف االمثمة المنتمية وغير المنتمية .  -ٔ
 لتعريؼ لممفيـو في ضوء السمات األساسية. يعيد المعمـ صياغة ا -ٕ
 يضرب الطالب مزيدًا مف األمثمة الجديدة . -ٖ

 خصائص التعمم باالكتشاف  
 ىذه ومف األخرى الطرؽ مف غيرىا عف تميزىا خصائص باالكتشاؼ التعمـ لطريقة يوجد   

 :يمي ما( ٕٓٔٓ،ٙٗٔمحمد،) ذكرتيا كما الخصائص
 الالزمة والظروؼ البيئة بتييئة وذلؾ المعمـ مف بدالً  لتعميميةا العممية مركز المتعمـ تجعؿ (ٔ

 .المعمـ أو الكتاب مف جاىزة يستمدىا أف مف بدالً  بنفسو المعمومات يكتشؼ الطالب تجعؿ التي
 (.والتنظيـ واالستدالؿ والتنبؤ والمقارنة والتفسير المالحظة) العقمية العمميات عمى تؤكد (ٕ
 .المتعممة المادة عمى ال المتعمـ عمى تؤكد (ٖ
 موضوع دراسة مف االنتياء بمجرد تنتيي ال مستمرة أنيا عمى التعميمية العممية إلى تنظر (ٗ

نما معيف  .بو ترتبط أخرى لدراسات انطالؽ نقطة الموضوع ىذا دراسة تكوف وا 
 فذالمن ال المكتشؼ موقؼ في المتعمـ يضع الذي المتكامؿ التعميمي الموقؼ بسمات تأخذ( ٘ 

 .لحميا بنفسو يخطط أف وعميو حؿ إلى وتحتاج اىتمامو تثير مشكالت أمامو يضع فيو
 المعوقات التي تواجو تنفيذ التعمـ باالكتشاؼ
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برغـ المميزات التي تتمتع بيا طريقة التعمـ باالكتشاؼ أال انو يوجد بعض العيوب ليذه الطريقة 
شافي حماسًا( يعترؼ بأف استراتيجية فنجد أف ساشماف )وىو مف أكبر مؤيدي المنحى االكت

التعميـ االكتشافي ال يمكف أف تحؿ محؿ التعمـ االستقبالي الجيد)المحاضرة والشرح(،ويرى أف 
 (.ٖٚ،ٜٕٓٓمكونات بعض المواد الدراسية ال تتفؽ مع استراتيجية االكتشاؼ)محمد،
 اؼ في النقاط التالية: باإلضافة إلى ذلؾ بإمكاننا أف نبرز أىـ عيوب طريقة التعمـ باالكتش

 بدرجة كافية. ءال يستطيع التالميذ في بداية تعمميـ اكتشاؼ كؿ شي  (ٔ
تحتاج ىذه الطريقة إلى نوعية خاصة مف المعمميف ممف توافر لدييـ شروط القيادة  (ٕ

 (ٗٙ،ٕٛٓٓالحكيمة والحـز في إدارة العمؿ داخؿ الفصؿ الدراسي.)نبياف،
 بقية الطرؽ األخرى.تحتاج إلى وقت أطوؿ، مما تحتاجو  (ٖ
ال تالئـ ىذه الطريقة تدريس كؿ الموضوعات الدراسية، وقد ال تناسب جميع  (ٗ

 التالميذ.
 يصعب استخداـ ىذه الطريقة في الصفوؼ ذات الكثافة المرتفعة (٘

 (ٕٗٔ،ٕ٘ٓٓ)جابر،
 

 مفهوم التفكير الناقدالمحور الثاني: 
ا الف معاني األشياء ىي حصيمة خبراتنا ونظر  ( المعنى) التفكير في معناه العاـ البحث عف    

لذا تختمؼ معاني األشياء باختالؼ األفراد والبيئات، وىذا ما جعؿ التفكير مثار جدؿ واىتماـ 
   (ٕٖ، ٕٔٓٓ، حسف)واسع بيف عمماء التربية وعمـ النفس.

 ويعتبر عممية عقمية معرفية راقية تنطوي عمي إعادة تنظيـ عناصر الموقؼ المشكؿ بطريقة
جديدة تسمح بإدراؾ العالقات أو حػؿ المشكالت ، ويتضمف التفكير إجراء العديد مف العمميات 

وكذلؾ بعض الميػارات العقمية  العقمية والمعرفية األخرى كاالنتباه واإلدراؾ والتذكر وغيرىا
، عاطيأبو الم)والمعرفية كالتصنيؼ واالستنتاج والتحميؿ والتركيب والمقارنػة والتعميـ وغيرىا.

ٕٓٓ٘ ،ٖٚٛ)   
 والتصور والتخطيط أثناء االبتكار في بيا نقـو التي الذىنية العمميات كؿ في يستخدـ التفكيرو   

 نشاطنا إف بؿ االمتحاف أسئمة عف واإلجابة وحال الختبارات الدروس واستذكار العمـ وتحصيؿ
 مستوى عمى تعتمداف كفاءتوو  التفكير الفرد عمى قدرة فإف كذلؾ يستخدـ التفكير والعضمي العممي
 (ٕٕٙ-ٕٕ٘، ٕٓٓٓ)فرج، .االنفعالي النفسية واتزانو سالمتوو  ذكائو

 في الحي الكائف يواجيو نقص أي ىي والمشكمة الفرد تواجو التي المشكالت حؿ عمى القدرة ىوو 
 الذي بالسموؾ بموغو يمكف ال ىدؼ تحقيؽ سبيؿ في عائؽ عف عادة المشكمة وتنجـ التوافؽ،
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 المشكمة لحؿ يسعى أف إلى يدفعو وىذا والتوتر والحيرة بالتردد شعوره إلى يؤدي مما الفرد، دهاعتا
   (ٕٕٗ، ٕٓٓٓ)المميجي، .وتوتر ضيؽ مف يعانيو مما يتخمص حتى
ويرى العتـو  " أف لكؿ فرد أسموبو الخاص في التفكير ، ومف الصعوبة بمكاف التنبؤ بطرؽ   

ب التفكير يقيس تفضيالت األفراد المغوية والمعرفية ومستويات تفكير اآلخريف ، كما أف أسمو 
، المرونة لدييـ في العمؿ والتعامؿ مع اآلخريف".   (٘ٗ، ٕٗٓٓ)العتـو

ىو التفكير الذي يبنى عمى احكاـ متميزة وتقويـ دقيؽ لمموضوعات وتتمخص  التفكير الناقد:
ناقشة ىذه الوقائع مناقشة واقعية عناصره في جمع الوقائع عف طريؽ المالحظة الدقيقة ثـ م

ات ىذا الموضوع الخارجي . ) صالح ، متؤسس عمى البحث الموضوعي بقصد العثور عمى مقد
 ( ٜٛٔ، ص ٜٚٚٔ

ُيعْد التفكير الناقد أحد انماط التفكير الميمة التي تقدميا الدراسات النفسية والتربوية في مجاؿ 
فأف تحديد طبيعة التفكير الناقد يعد أمرًا غاية الصعوبة تحديد القدرات العقمية . وبالرغـ مف ذلؾ 

لتعدد المفاىيـ التي قدمتيا الدراسات التربوية والنفسية لمتفكير الناقد ، وعدـ اتفاؽ الباحثيف عمى 
 (ٖٓ، ص ٜٜٗٔ) السامرائي ،  طبيعتو وتحديد قدراتو وأساليب قياسو .

ي انو تفكير ناقد . وما االتجاىات يز التفكير العممويعد التفكير الناقد تفكيرًا عمميًا فأىـ مايم
العممية كالموضوعية والتفتح العقمي والتريث في االحكاـ واخضاع المعمومات والبيانات إال معايير 
لصحة االتجاىات لمتفكير الناقد ، وىي كميا امور اساسية لمحصوؿ عمى استنتاجات ىادفة يقبؿ 

 (ٜٔٗ، ص ٕٓٓٓبيا العمماء . ) قطامي ، 
 

 التحصيل المعرفيثالث: المحور ال
اف التحصيؿ المعرفي يشكؿ جزءا اساسا وميما مف حياة االنساف يستخدميا اذا أراد            

مواجية الصعوبات وايجاد الحموؿ البديمة ليا ، فيي الى جانب ذلؾ تعد جزءا ميما وعنصرا 
 نيا وعقميا ونفسيا واراديا.اساسيا اذ ال يمكف االستغناء عنو في اعداد برنامج لمرياضي وتييئتو بد

ومف أىمية التحصيؿ المعرفي انو يعد مؤشرا لنجاح العممية البحثية في تحقيؽ أىداؼ محددة 
ويدؿ عمى مستوى السموؾ الذي بمغو المبحوث في مجاؿ البحث عف طريؽ التقديرات أو النتائج 

 التعمـ.المأخوذة مف القياس يمكف التعديؿ أو التطوير في إجراءات التعميـ و 
والتحصيؿ المعرفي ىو مجموعة مف المثيرات )االسئمة( اعدت بطريقة منيجية لقياس         

سموؾ ما وتيدؼ الى قياس المعارؼ التي اكتسبيا الطمبة نتيجة مرورىـ بالخبرات 
 .)قطيط، ب.ت(التعميمية
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لما يقدمو الفرد   تقيماً   ييدؼ ويعطيتيتـ  المؤسسات  التربوية  بالتحصيؿ  المعرفي،  لكونو  
، التي تحرص التعميمية نحو األىداؼ التربوية و يعكس نتائج  التعمـ التي تسعى ليا المؤسسات
فإحدى   أىدافيا. تحقيؽعمى   تحقيؽ مستوى عاؿ  مف التحصيؿ المعرفي ،وقدرتيا عمى 

في حؿ  واجبات  المعمـ ىي تعميـ  المتعمميف كيؼ ينجحوف بآستخداـ المعمومات  المعرفية 
كمية  المعمومات    معرفة وقيايوسيمة منظمة تيدؼ الى"ىو والتحصيؿ المعرفي ،مشاكؿ  أدائيـ 

التي  يحتفظ  بيا  المتعمـ ،  كما  يشير الى قدرتو عمى فيميا  وتطبيقيا  في مواقؼ الحياة  
 (ٕٚ، ٕٛٓٓ)نوفؿ، والريماوي، المختمفة.

مف المحتوى  الفعمية التعميمية، أو ىو حصيمة المتعمـ  المتعمـ مف األىداؼ يكتسبوُ وىو مقدار ما 
، ٜ٘ٛٔ)سعد، التعميمي بعد دراستوِ  إياه ، ويقاس باختبارات التحصيؿ المعدة لذلؾ المحتوى.

ٖٓٙ) 
 

جراءاته الميداني:الفصل الثالث/   منهجية البحث وا 
 منهج البحث: اواًل:  
وعتيف المتكافئتيف ذات االختبار القبمي استخدـ الباحث المنيج التجريبي ذي تصميـ المجم 

 ( يبيف ذلؾٔوالجدوؿ ) والبعدي لمالءمتو مشكمة البحث وىدفو.
 ( يبين التصميم التجريبي لمبحث9الجدول )

 المقارنة  االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبمي المجموعة
غستراتيبة  التفكير الناقد التجريبية

 االكتشاؼ الموجو
كير الناقد الف

والتحصيؿ 
 المعرفي

االختبار البعدي 
 بيف المجموعتيف 

الطريقة المتبعة  الضابطة
 مف قبؿ المدرس

 
 مجتمع البحث وعينته:ثانياً: 

اشتماؿ مجتمع البحث عمى طالب الخامس األدبي في إعدادية جماؿ عبد الناصر لمبنيف  
، موزعيف عمى شعبتي )أ(، ( طالباً ٜ٘)والبالغ عددىـ  ٕٛٔٓ -ٕٚٔٓببعقوبة لمعاـ الدراسي 

 ( طالبًا لكؿ مجموعةٖٓ)ب(، واختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية المنتظمة  وبمغت )
( المجموعة أ( المجموعة الضابطة، وطالب الشعبة )ب، إذ كاف طالب الشعبة )( طالباً ٘ٔ)

( طالب ٚي السابؽ، و)( طالب لرسوبيـ في العاـ الدراسٗ، واستبعد الباحث )التجريبية 
 ( يبيف توزيع مجتمع البحث وعينتو:ٕوالجدوؿ )النتقاليـ إلى مدرسة أخرى 
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 ( يبين توزيع أفراد مجتمع البحث وعينته8الجدول )
عدد كؿ  المستبعدوف العدد الكمي الشعبة المجموعة

 اسباب اخرى الراسبوف مجموعة

 ٘ٔ ٗ ٔ ٕٛ أ التجريبية
 ٘ٔ ٖ ٖ ٖٔ ب الضابطة

 
 : ضبط المتغيرات الدخيمة:ثالثاً 

 قاـ الباحث بضبط المتغيرات الدخيمة والتي قد تؤثر عمى سير التجربة ومنيا: 
 :الفروق الفردية ألفراد العينة 

قاـ الباحث بالسيطرة عمى ىذا المتغير مف خالؿ التجانس والتكافؤ الذي عممو الباحث باالختبار 
 القبمي.
  :سرية التجربة 

دارة المدرسة بعدـ ابالغ عمؿ الباح ث عمى ىذا الجانب مف خالؿ االتفاؽ مع مدرس المادة وا 
 الطالب بأنيـ تحت التجربة.

 :المادة الدراسية 
اعتمدت المادة الدراسية مف خالؿ مفردات كتاب التاريخ لمصؼ الخامس األدبي الفصوؿ الثالثة 

 اشتممت عمى مايمي:التي  .ٕٚٔٓمف التاريخ األوري الحديث ذي الطبعة التاسعة 
 .ـٜٛٚٔالفصؿ األوؿ: الثورة الفرنسية 

استقالؿ الواليات المتحدة األمريكية عف االستعمار البريطاني وطبيعة نظاميا الفصؿ الثاني: 
 .ـ(٘ٙٛٔ -٘ٚٚٔالسياسي)

 .ثورات أوربا )خالؿ القرف التاسع عشرالفصؿ الثالث: 
 :مدرس المادة 

) االستاذ وليد في إعدادية جماؿ عبدالناصر لمبنيفمدرس المادة  لتفادي تأثير ىذا المتغير ، قاـ 
( بتدريس المادة لممجموعتيف التجريبية والضابطة بعد االتفاؽ مع / بكالوريوس تاريخعمي حسيف

 الباحث عمى توزيع مفردات المادة المقررة عمى الدروس.
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 :توزيع الدروس في الجدول األسبوعي 
بيف مجموعتي  عمى ىذا العامؿ مف خالؿ التوزيع العادؿ لمدروسإذ قاـ الباحث بالسيطرة 

البحث، فقد وزعت المادة عمى خمس أسابيع بمعدؿ ثالث دروس أسبوعيًا، موزعة عمى أياـ 
 )األحد، الثالثاء، الخميس(

 :غرفة الصف 
طبقت التجربة في غرفة الصؼ لممجموعتيف بحيث تكوف متشابية  مف حيث اإلضاءة والتيوية  

 الء الجدراف والسبورة المستخدمة.وط
 :مدة التجربة 

وأنتيت يـو   ٕٚٔٓ/ٓٔ/٘ٔنفذت التجربة بنفس الفترة لممجموعتيف، إذ بدأت يـو األحد  
   ٕٚٔٓ/ٔٔ/ٙٔالخميس 
 االختبار المعرفي رابعاً: 

اعتمد الباحث اختبار التحصيؿ المعرفي الذي أعده حوؿ المادة المقررة ضمف مفردات كتاب 
( لمكورس األوؿ والمعتمدة مف قبؿ  ٕٚٔٓلسنة التاسعة  يخ لمصؼ الخمس األدبي )الطبعةالتار 

 ( درجة لمشير الواحد.٘ٔوزارة التربية. عممًا إف درجة االمتحاف التحريري كانت مف )
 مقياس التفكير الناقد:خامساً: 

( ٕٗٔٓنو )الزبيدي، ( وقنٜٜٗٔاختار الباحث مقياس التفكير الناقد الذي أعده )السامرائي،    
صممت لقياس قدرات التفكير الناقد والخاص بمادة تأريخ أوربا وىو مف المقاييس الحديثة التي 
( قدرات ىي )االستنتاح، ٘( موقفًا ؿ)٘ٔ( فقرة موزعة عمى )٘ٗالحديث ويحتوي المقياس عمى )

صحيح(، وتعطى  االفتراضات،  االستنباط، التفسير، وتقويـ الحجج(، ذو بدليف )صحيح، غير
( درجة،  ٘ٗالدرجة واحددة لالجابة الصحيحة وصفر لالجابة غير صحيح وتكوف اعمى درجة )

 ( فقرة.ٕٓ. أما الوسط الفرضي لممقياس )(ٓواقؿ درجة )
 االختبار القبميسادساً: 

 ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٕٔقاـ الباحث باجراء االختبار القبمي والخاص بمقياس التفكير الناقد يـو الخميس   
، إذ تـ توزيع المقياس عمى أفراد المجموعتيف بنفس الدرس بالتعاوف مع أحد مدرسي المدرسة ، 
إذ قاـ الباحث طريقة اإلجابة عف المقياس ومدى الفائدة منو في معرفة قدرات الطالب بمادة 

، واشتمؿ االختبار جميع طالب الحاضريف بدوف استثاء كي اليؤثر ذلؾ عمى نتائج التاريخ
 ( يبيف ذلؾ:ٖار، فضاًل عف استخراج التجانس والتكافؤ لممجموعتيف، والجدوؿ )االختب



13 

 

وقيمة وقيمة ليفين لمتجانس ( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 4الجدول )   
التفكير القبمي )ت( المحسوبة ونسبة الخطأ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار 

 الناقد
   

 المجموعة تغيرالم 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
ليفين 

 لمتجانس
نسبة 
 الخطأ

قيمة )ت( 
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

القرار 
 اإلحصائي

التفكير 
 الناقد

  

 1.831 25.933 التجريبية
2.209 ٓ.ٔٗٛ 

 عشوائي ٗٓٔ.ٓ ٛٚٙ.ٔ
 1.134 25.000 الضابطة

لمتجانس ىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية بمستوى داللة أكبر  مف خالؿ الجدوؿ أعاله،إف قيمة ليفيف
( مما دؿ عمى تجانس العينة في مقياس التفكير الناقد. أما التكافؤ فقد ٘ٓ.ٓمف  مستوى )

( وبنسبة ٛٚٙ.ٔكانت قيمة )ت( المحسوبة ) استخدـ الباحث اختبار )ت( لمعينات المستقمة فقد 
( مما دؿ عمى عدـ وجود فروؽ بيف المجموعتيف ٘ٓ.ٓ( أكبر مف قيمة الداللة )ٗٓٔ.ٓخطأ )

 وىذا يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف في مقياس التفكير الناقد.
 تنفيذ التجريبة الرئيسيةسابعاً: 

، عمى المجموعتيف ، إذ تـ استخداـ ٕٚٔٓ/ٓٔ/٘ٔقاـ الباحث بتنفيذ التجربة يـو األحد  
الطريقة المتبعة ) المحاضرة والمناقشة( بية، و إستراتيجية االكتشاؼ الموجو مع المجموعة التجري

( حصص أسبوعيًا ٖ( أسابيع بواقع )٘مع المجموعة الضابطة، ووزعت مفردات المادة عمى )
 .ٕٚٔٓ/ٔٔ/ٙٔلكؿ مجموعة ، وأنتيى تنفيذ التجربة يـو الخميس 

 االختبار البعديثامناً: 
ختبار البعدي لممجموعتيف لمدة يوميف وكما بعد االنتياء مف تنفيذ التجربة قاـ الباحث باجراء اال 

 يمي:
 االختبار المعرفي بالمادة. ٕٚٔٓ/ٔٔ/ٜٔيـو األحد 

 اختبار التفكير الناقد.  ٕٚٔٓ/ٔٔ/ٕٔيـو الثالثاء 
 الوسائل االحصائيةتاسعاً: 

لمعالجة البيانات منيا )الوسط الحسابي، االنحراؼ  SPSSاستخدـ االبحث الحقيبة االحصائية
 (.لمعينات المستقة وغير المستقمة اختبار )ت(، (F)اختبار ليفيف ي، المعيار 
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 وتفسيرها:عرض النتائج الفصل الرابع/ 
 الناقد والتفكير في والبعدي القبمي االختبار بين معنوية فروق توجدالفرضية األولى: أواًل: 

 .البعدي االختبار ولصالح والضابطة التجريبية لممجموعتين
ن األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعتين التجريبية والضابطة ( يبي3لجدول )ا

 في االختبارين القبمي والبعدي بمقياس التفكير الناقد

 العينة االختبار المجموعة
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الخطأ المعياري المعياري

 472ٓ. 1.831 25.933 ٘ٔ قبمي التجريبية
 1.191 4.614 38.000 ٘ٔ بعدي

 293ٓ. 1.339 ٓٓٓ.ٕ٘ ٘ٔ قبمي الضابطة
 857ٓ. 3.321 34.200 ٘ٔ بعدي

 
( التقديرات اإلحصائية الخاصة باالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ٗبيف الجدوؿ ) 

لممجموعتيف التجريبية والضابطة في االختباريف القبمي والبعدي، ويالحظ إف ىناؾ تبايف بينيما 
( ٘ذه االختالفات استخدـ الباحث اختبار )ت( لمعينات غير المستمقة والجدوؿ )ولغرض معرفة ى

 يبيف ذلؾ:
( يبين متوسط الفروق وانحراف الفروق وقيمة)ت( المحسوبة بين االختبارين 5الجدول )

 القبمي والبعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس التفكير الناقد

 ع ؼ س ؼ  المجموعة
قيمة )ت( 

  لمحسوبةا
نسبة 
  الخطأ

القرار 
  اإلحصائي

 معنوي ٓٓٓ.ٓ 8.058 5.800 12.067 التجريبية
 معنوي ٓٓٓ.ٓ 10.154 3.509 9.000 الضابطة

 

متوسط الفروؼ وانحرافات الفروؽ وقيمة )ت( المحسوبة بيف  (٘أظيرت نتائج الجدوؿ )
قيمة )ت( المحسوبة لممجموعة  االختباريف القبمي والبعدي في مقياس التفكير الناقد، إذ بمغت

( مما دؿ عمى وجود فروؽ ٘ٓ.ٓ( أقؿ مف مستوى )ٓٓٓ.ٓ( وبنسبة خطأ )ٛ٘ٓ.ٛالتجريبية )
( ٗ٘ٔ.ٓٔفقد بمغت ) معنوية ولصالح االختبار البعدي. أما قيمة )ت( لممجموعة الضابطة

ح ( مما دؿ عمى وجود فروؽ معنوية لصال٘ٓ.ٓ( أقؿ مف مستوى )ٓٓٓ.ٓوبنسبة خطأ )
 االختبار البعدي. 
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 االختبار في والضابطة التجريبية المجموعتين بين معنوية فروق توجدالفرضية الثانية: ثانياً: 
   .التجريبية المجموعة ولصالح الناقد والتفكير المعرفي لمتحصيل  البعدي

ؿ لغرض التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية استخدـ الباحث اختبار )ت( لمعينات المستقمة والجدو 
 ( يبيف ذلؾ:ٙ)
وقيمة )ت( المحسوبة ونسبة  ( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية2الجدول ) 

الخطأ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لمتحصيل المعرفي والتفكير 
 الناقد

   

 المجموعة المتغير 
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة )ت( 
 بةالمحسو 

القرار  نسبة الخطأ
 اإلحصائي

التفكير 
 الناقد

  

 4.614 38.000 التجريبية
ٕ.ٜ٘ٛ 

 معنوي ٘ٔٓ.ٓ
 3.3213 34.200 الضابطة

التحصيؿ 
 المعرفي

  

 1.805 10.400 التجريبية
ٕ.ٖٗٗ 

 معنوي ٕٕٓ.ٓ
 1.642 8.867 الضابطة

يف التجربية والضابطة في التفكير ( بوجود فروؽ معنوية بيف المجموعتٙأظيرت نتائج الجدوؿ ) 
الناقد والتحصيؿ المعرفي ، فقد بمغت قيمة )ت( المحسوبة بيف المجموعتيف في مقياس التفكير 

( مما دؿ ٘ٓ.ٓ( أقؿ مف مستوى )٘ٔٓ.ٓ( وبنسبة خطأ )ٜٛ٘.ٕالناقد في االختبار البعدي )
 عمى وجود فروؽ معنوية ولصالح المجموعة التجريبية. 

( وبنسبة خطأ ٖٗٗ.ٕختبار التحصيؿ المعرفي فقد بمغت قيمة )ت( المحسوبة )أما في اال
( مما دؿ عمى وجود فروؽ معنوية لصالح المجموعة ٘ٓ.ٓ) ( أقؿ مف مستوىٕٕٓ.ٓ)

 التجريبية. 
 تفسير النتائج:

يعزو الباحث سبب ذلؾ إلى التأثير االيجابي الذي احدثتو إستراتيجية :  بالنسبة لمفرضية األولى
الكتشاؼ الموجو عمى أفراد المجموعة التجريبية، وكذلؾ الطريقة المتبعة مف قبؿ المدرس عمى ا

المجموعة الضابطة وبذلؾ تحقؽ الفرض الذي يقوؿ بوجود فروؽ معنوية بيف االختباريف القبمي 
 والبعدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس التفكير الناقد.
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و الباحث سبب ذلؾ إلى تأثير الفعاؿ وااليجابي إلستراتيجية االكتشاؼ يعز أما الفرضية الثانية: 
الموجو عمى أفراد المجموعة التجريبية مف خالؿ إعطاء الفرصة لمطالب بالمشاركة بالدرس مف 
خالؿ البحث االستقصاء واالكتشاؼ لالجابات الصحيحة لألسئمة التي طرحيا المدرس حوؿ 

" ( الذي يؤكد إف اليدؼ مف ٕٗٓٓيتفؽ مع )الشيراني، وىذا المادة المطروحة لمنقاش. 
االكتشاؼ الموجو إلى "الحصوؿ عمى المعمومات والمعارؼ باإلضافة إلى ممارسة الطالب 
التفكير العممي ، ،اذ يكتشفيا الطالب بنفسو دوف أف يقدميا المدرس جاىزة لو،فالطالب قد ال 

نما االكتشاؼ ينصب عمى العمميات العقمية التي يكتشؼ شيئًا جديدًا لـ يكف موجودًا مف قبؿ وا  
، ٕٗٓٓ" ) الشيراني، يقـو بيا الطالب ليكتشؼ شيئًا جديدًا بالنسبة لو ىو أوال ثـ جديدًا لزمالئو.

ٕ٘ٛ)  
ويعطى الطالب الفرصة لتجريبيا  االجاباتواالكتشاؼ الموجو يقدـ فيو المدرس عدة بدائؿ مف 

، والمدرس لو دور ىاـ في االكتشاؼ حيح لحؿ التسائؿوالصجميعا، ويحدد ما ىو مناسب 
في االعتبار خبرات الطالب مف خالؿ  الموجو. حيث يمقي أسئمة موجية ومناسبة واضعاً 

فاضؿ بيف تأثيرات التجريب لمبدائؿ المختمفة وكذلؾ يمكف أف يتعمـ مف خالؿ ت الممارسة في
 )www.startimes.com ( مالحظة األفراد.

وبذلؾ تحقؽ الفرض الثاني الذي يشير إلى وجود فروؽ معنوية بيف المجموعتيف التجريبية  
والضابطة في االختبار البعدي في التفكير الناقد والتحصيؿ المعرفي ولصالح المجموعة 

 التجريبية. 
 والمقترحات االستنتاجات والتوصياتالفصل الخامس/ 

 االستنتاجات:أواًل: 
 ستنتاجات التالية:إلى االمف خالؿ النتائج التي توصؿ الباحث  

إلستراتيجية االكتشاؼ الموجو تأثير إيجابي عمى التفكير الناقد والتحصيؿ المعرفي  .ٔ
 .أوربا وأمريكا الحديث والمعاصر لطالب الصؼ الخامس األدربي في مادة تاريخ

ريبية والضابطة في االختبار البعدي في التفكير وجود فروؽ معنوية بيف المجموعتيف التج .ٕ
 الناقد والتحصيؿ المعرفي ولصالح المجموعة التجريبية.

 التوصيات:ثانياً: 
 يوصي الباحث بما يمي:

ضرورة استخداـ إستراتيجية االكتشاؼ الموجو في تدريس مادة التاريخ ولجميع المراحؿ  .ٔ
 والصفوؼ.

http://www.startimes.com/
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رسي التاريخ بدورات تدريبية تطويرية خاصة إشراؾ مدرسي االجتماعيات وباألخص مد .ٕ
 بإستراتيجيات وطرائؽ وأساليب التدريس الحديثة ومنيا إستراتيجية االكتشاؼ الموجو.

 ثالثاً: المقترحات: 
ضرورة اجراء بحوث ودراسات مشابية باستخداـ اإلستراتيجيات والطرائؽ واألساليب الحديثة  -ٔ

 اد االخرى ولكافة الصفوؼ.في تدريس  مادة التاريخ وكذلؾ المو 
 
 المصادر:  

 (ٕ٘ٓٓأبو المعاطي ، يوسؼ :)أسـاليب التفكير المميزة لألنماط المختمفة لمشخصية  ،
 (. ٜٗ( ، العدد )٘ٔالمجمة المصرية لمدراسات النفسية ، المجمد )

  ،القاىرة ، عالـ الكتب  التعميم الجماعي والفردي: (ٜٜٛٔ)رفعت محمود بيجت ،. 
 ،عماف .طرق التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها التربوية.(ٕ٘ٓٓليد احمد)و  جابر 

 دار الفكر لمنشر والتوزيع. :
 مركز ٔ، ط التفكير مهاراته واستراتيجيات تدريسه: (ٕٔٓٓ)حسف، عبد الباري ،

 اإلسكندرية. اإلسكندرية، 
  ،ار الكتاب ،ط ، عماف ،دطرائق وأساليب التدريس المعاصرة: (ٕٙٓٓ)محمود الربيعي

 العالمي، لمنشر والتوزيع، االردف.
  ،(؛ فاعمية إستراتيجية باير في تنمية التفكير الناقد لدى ٕٗٔٓقيصر إسماعيؿ )الزبيدي

طالبات المرحمة اإلعدادية في مادة التاريخ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية 
 لمعمـو اإلنسانية، جامعة ديالى.

 اثر استخدام طريقتي المناقشة وااللقائية مع ( ٜٜٗٔلطيؼ .) السامرائي ، قصي محمد
االحداث الجارية في تنمية الناقد في مادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاني في معهد 

 .ابف رشد -، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كمية التربية اعداد المعممين 
  ،دار الفكر العربي. القاىرة ،  المرجع في عمم النفس؛ (ٜ٘ٛٔ)جالؿ سعد. 
 (ٕٓٔٓالشربيني، فوزي عبد السالـ .)رؤية جديدة في طرق واستراتيجيات التدريس .

 مصر: المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع.
 (. ٜٚٚٔصالح ، احمد زكي )مصر ، مكتبة النيضة العربية . عمم النفس التجريبي ، 
 ( ،)ات حديثة في التدريس استراتيجي(.ٕٙٓٓالعبيدي، ىاني ابراىيـ شريؼ؛ و)آخروف

 . إربد:عالـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع.والتقويم
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 ( ٕٗٓٓالعتـو ، العتوـ  : )عماف ، دار  ،عمم النفس المعرفى  النظرية والتطبيق
  المسيرة لمنشر والتوزيع.

  ،دار الحديث ، قباء.  أصول عمم النفس( : ٕٓٓٓ)طو فرج ، 
 (.ٕٔٓٓقطامي ، نايفو)عماف ، االردف : دار  ر لممرحمة االساسيةتعميم التفكي ؛ ،

تدريس العموم في : (ٕٗٓٓ)سعيد محمد والسعيد، عامر،  ،الفكر لمطباعة الشيراني
 ، مكتبة الممؾ فيد ، الرياض. ٕ، ط التعميم العام

  :حوسبة التقويـ الصفي، دار الحاسوب وطرق التدريس والتقويمقطيط، غساف يوسؼ ،
 ، عماف )المكتبة االفتراضية(الثقافة لمنشر والتوزيع

 ( ٕٓٔٓمجمد؛ والمواجدة ، بكر سميح .)استراتيجيات معاصرة في تدريس التربية 
 ، عماف : دار عالـ الثقافة لمنشر والتوزيع. االسالمية

 (ٜٕٓٓمحمد ، صفاء أحمد .)القاىرة: عالـ التعميم باالكتشاف والمفاهيم العممية .
 الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع.

  ،العربية، النيضة دار ، بيروت ،  المعاصرالنفس   عمم( : ٕٓٓٓ) حمميالمميجي  
 ،دار  : عماف. األساليب الحديثة في التعميم والتعمم.(ٕٛٓٓيحيى محمد) نبياف

 اليازودي العممية لمنشر والتوزيع.
 تطبيقات عممية في تنمية التفكير ؛ (ٕٛٓٓ)محمد عودة الريماوي، و  ،حمد بكر، ـنوفم

 : )عماف ، دار الميسرة لمنشر والتوزيع.ٔ. ط استخدام عادات العقلب
 http://www.startimes.com/?t=17817621                                                                                            

 


