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مدى تضمن محتوى كتاب الجغرافيا لمصف السادس األساسى لميارات التفكير 
 .اكتساب الطمبة لياو ،اقدالن

 الباحثة: ختام الكحموت 
 كمية التربية الجامعة السالمية 

 مهخــص انــذراســــة
 ،الجغرافيـا كتـاب الواجـب تضـمنيا فـح محتـوى ،ىدفت الدراسة إلى تحديد ميارات التفكيـر الناقـد

حيـث  تـتمخص مشـكمة الدراسـة فـح ، ومسـتوى اكتسـاب الطمبـة ليـا ،لمصف السـادس األساسـح
 اإلجابة عمى السؤال الرئيس اآلتح: 

 فكيـر الناقـد ادس األساسـح لميـارات التما مدى تضمن محتـوى كتـاب الجغرافيـا لمصـف السـ
 ؟واكتساب الطمبة ليا

 :اآلتيةيتفرع عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية 

 محتكل الجغرافيا لمصؼ السادس األساسى؟في  ما ميارات التفكير الناقد الكاجب تكافرىا 

 ؟األساسى لميارات التفكير الناقد ما مدل تضمف محتكل الجغرافيا لمصؼ السادس 

 ؟ب الطمبة لميارات التفكير الناقدمستكل اكتسا ما 
مػػػف  ػػػبلؿ تطبيػػػؽ  ،يت الباحثػػػة المػػػنيف الكصػػػفى التحميمػػػاتبعػػػ ،جابػػػة  مػػػى تسػػػاؤالت الدراسػػػةكلئل

 :يأدكات الدراسة المتمثمة ف
كفػػؽ قاةمػػة ميػػارات  ،ياب الجغرافيػػا لمصػػؼ السػػادس األساسػػتحميػػؿ كتػػ: أداة تحميــل المحتــوى .1

ميػػػارة )التنبػػػؤ  ي:ىػػػى  مػػػس ميػػػارات متمثمػػػة فػػػك  ؛الدراسػػػةفػػػي  ا تمادىػػػا تػػػـالتػػػي  ،التفكيػػػر الناقػػػد
تقػػػػكيـ المناق,ػػػات(، كقػػػػد تػػػـ الت كػػػػد مػػػف صػػػػدقيا ، االسػػػتنباط، االسػػػػتنتاج، التفسػػػير، باالفتراضػػػات

يجػػػاد معامػػػؿ االتفػػػاؽ  بػػػر إحسػػػاب ثباتيػػػا مػػػف  ػػػبلؿ ، ك بعرضػػػيا  مػػػى مجمك ػػػة مػػػف المحكمػػػيف
 .96,20بمغت  ص بر األ, اك  ،94,94ذ بمغت إ ،مفالز 
( فقػرة مكز ػة  مػى أربػا ميػارات باسػتثناة ميػارة تقػكيـ 37ضػـ ): وأداة اختبار التفكير الناقد .2

 ػػراج ا  ك  ،تجريبػػوك  ،كبعػػد تحكػػيـ اال تبػػار، لييػػاإتػػـ التكصػػؿ التػػي  لنتػػاةف التحميػػؿ المناق,ػػات كفقػػان 
 ،ييارىػػا ب,ػػكؿ  ,ػػكاةتػػـ ا تالتػػي  ،تػػـ تطبيقػػو  مػػى  ينػػة الدراسػػة ،(93,2معامػػؿ الثبػػات البػػال  )

مكز ة  مى أربا مػدارس مػف  ،يبة مف طالبات الصؼ السادس األساس( طال300كالبال   ددىا )
 ,ماؿ قطاع غزة. ديريةمفي  مدارس الحككمة

، (الجغرافيػػا الب,ػػرية) يالفمسػػطين مدراسػػة أيضػػان محتػػكل الكتػػاب الػػكزار كمػػا ,ػػممت  ينػػة ال  
كؿ األ يالفصػػػػػؿ الدراسػػػػػفػػػػػي  لتفكيػػػػػر الناقػػػػػد(ميػػػػػارات ا ا تبػػػػػار قيػػػػػاسأداة الدراسػػػػػة ) كتػػػػػـ تطبيػػػػػؽ
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لتحميػػػػؿ  ؛(SPSS)جمعػػػػت نتػػػػاةف الدراسػػػػة باسػػػػت داـ  البرنػػػػامف اإلحصػػػػاةي ، ك (2011-2012)
 يلمتحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػدا م ،كفمعامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكتتمثػػػؿ فػػػي  ،كمعالجتيػػػا ،البيانػػػات
بكاسػػطة   لمت كػػد مػػف ثبػػات اال تبػػار ،يةمعامػػؿ ارتبػػاط التجزةػػة النصػػفية غيػػر المتسػػاك ك  ،لبل تبػػار

النسػػب ك  ،كمػػا تػػـ اسػػت داـ التكػػرارات، 20ريت,ػػارد سػػكف  -ارتبػػاط كػػكدر معادلػػة جكتمػػاف، كمعامػػؿ
 كالمتكسطات الحسابية. ،المةكية

 

 وبناًء عمى تحميل المحتوى توصمت الدراسة إلى اآلتح:
 .44,30بكزف نسبىميارة التفسير المرتبة األكلى:  -
  36,71 ميارة االستنتاج بكزف نسبىالثانية:  -
 . 10,13ميارة االستنباط بكزف نسبى الثالثة:  -
 .8,86 بكزف نسبىأقميا ميارة التنبؤ باالفتراضات  ىيك الرابعة:  -
   ما  دـ تضمف محتكل الجغرافيا لمصؼ السادس  مى ميارة تقكيـ المناق,ات. -

ل ، و فكانـت دون المسـتوى المطمـوب ،أما عمـى مسـتوى اكتسـاب الطمبـة لميـارات التفكيـر الناقـد
 :كاآلتحىى و  ،تتعدى المتوسط النسبى

 (54,67ميارة االستنباط حصمت  مى كزف نسبي ) :المرتبة األكلى -
 ( 51,78ميارة التفسير حصمت  مى بكزف نسبي ) :الثانية -
 (45,37ميارة االستنتاج حصمت  مى بكزف نسبي ): الثالثة -
 (30,67ضات  مى بكزف نسبي )ميارة التنبؤ باالفترا :األ يرة -
 ( . 48,34أما الدرجة الكمية لبل تبار حصمت  مى كزف نسبي ) -

 

 :حىو  وعميو خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات الخاصة بيا
 نحػك ا تمػاد ميػارات  ، ػدادىاا  ك  ضركرة تكجيو اىتماـ كؿ مػف القػاةميف  مػى ت طػيط المنػاىف

قا ػػػدة ك  ،مجعمػػػو بمثابػػػة  ػػػط فكػػػر ك  ،قػػػد ب,ػػػكؿ  ػػػاصميػػػارات التفكيػػػر الناك  ،التفكيػػػر ب,ػػػكؿ  ػػػاـ
 بناة المناىف الدراسية .ك  ،أساسية لتصميـ

  ممػا يسػاىـ ، االىتمػاـ بالمنػاىف مػف حيػث الكيػؼ ال الكػـاالرتقاة بمسػتكل الطمبػة مػف  ػبلؿ 
 .بم تمؼ أنكا ومياراتو ك  ، ماؿ التفكيرإالمبنية  مى ،  دة المعرفيةرساة القاإفي  ب,كؿ أكيدك 
 ال سػػيما الميػػارات  ،لميػػارات التفكيػػر الناقػػد ياج الجغرافيػػا لمصػػؼ السػػادس األساسػػاة منيػػثػػر إ

 كميارة تقكيـ المناق,ات. ؛غير المتكفرة
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 ذاءــــــاإله

 

 أحبتحو  ،عينح  مقمة و  ،قمبحسويداء  فحمن ىم  إلى
 

 أسكنو فسيح جناتو و  ،الحبيب طيب اهلل ثراه والدي
 

 ةــبــــيـــــالحب حــدتـوال
  ديــنـسو  ،حـدربرفيق 

  حـأحبائ ديـكبذات ــفم
 حــــأحبت حــوتـخإ
 اتــالحبيب حــواتـأخ
  حــزميالتو  ،حـاتـرفيق

 والعمل ،عمى درب العمم
 

 الكرامة و  ،أتمنى ليم العزةو  ،إلييممن أنتسب  إلى
 

 دـن محمـد المرسميـــــــــة سيــــــأبناء أم
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 تقذيرو شكر
 تػػذكرة ألكلػػى العقػػكؿ، مكػػكر الميػػؿ  مػػى النيػػار، األقػػدارك  ر ال يػػرمسػػيٌ  ،العزيػػز الغفػػارالحمػػد   

 ماـ المتقيف األ يار.إ ،السبلـ  مى  ير الرسؿك  كالصبلة، األبصارك 

رضػػى ك  ،لػػؾ الحمػػد  ػػدد  مقػػؾ،  ظػػيـ سػػمطانؾك  ،لجػػبلؿ كجيػػؾ ي"الميػػـ لػػؾ الحمػػد كمػػا ينبغػػ
 ."مداد كمماتؾك  ،زنة  ر,ؾك  ،نفسؾ

أرسػػؿ أ بػػؽ ، حمػػكؿ الرحيػػؿك  ،قبػػؿ فكاتيػػاك  ،قػػد ,ػػارفت  مػػى االنتيػػاة ةالمحظػػات األ يػػر  يىػػا ىػػ
 ي نقػفػي   ػكنيـ  القػةك  ،سػنادىـإلػى مػف بػدت بصػمات إ ،التقدير بعد ,كره  ز كجػؿك  ال,كر آيات

، مسػا دةك  ، مػى مػا قػدمكه لػى مػف  ػكف ،ليـ بالغيػب يد اة، ك ي رفانك  مليـ ,كر  أسطر، يرسالتك 
فمػا أكثػر أف  كصػبر ،لمػا بذلػو مػف جيػد ،اآلغا ي بد المعط/ الفاضؿ الدكتكر مستاذأ ص بالذكر أ

تمػػاـ إفػػي  االجتيػػادك  ، مػػى المثػػابرة يحفزنػػ، ك ضػػاؽ كقتػػى، ك م,ػػت فكػػر ك  ي،أر,ػػدنى حػػيف أسػػرؼ قممػػ
 بنيو.ك  ، مرهك  ، طاهفي  فبارؾ ا  لو، دراستى

 ،طػػكاؿ فتػػرة دراسػػتى ىلتػػى حضػػنتناك  ،يػػال يأفت ػػر بانتسػػابالتػػي  ،يبفضػػؿ جػػامعت ي ترافػػان منػػا  ك 
كأ ػػػص بالػػػذكر كميػػػة  ،االمتنػػػاف بكامػػػؿ طاقميػػػاك  فميػػػا جزيػػػؿ ال,ػػػكر، اآل ػػػرةك  دتنػػػى بعتػػػاد الػػػدنيازكٌ ك 

قسػػػػـ فػػػػي  األ ػػػػكةك صكصػػػػان  ،المكتبػػػػة المركزيػػػػةفػػػػي  العػػػػامميفك  ،ت العميػػػػاالدراسػػػػا مػػػػادة ك  ،التربيػػػػة
 . طاىـي ف  طاة فبارؾ ا  ليـك  ، مى ما قدمكه مف صبر ،الدكريات

 م ضػكى  كاألسػتاذيف الكػريميف، أدكات الدراسػة يتحمؿ  ظيـ ال,كر لمسادة محكم يف نفسا  ك  كما
ر,ػػػادات اإلك  ،تقػػػديميما لمتكجييػػػاتك  ي،فضػػػميما الطيػػػب بقبػػػكؿ مناق,ػػػة دراسػػػتلجنػػػة المناق,ػػػة  مػػػى ت

 .العرفافك  جزيؿ ال,كر يمن افميمالقٌيمة، 
 ي ػػػاةمت ؛ىػػػـ منػػػىك  ،مػػػنيـ لػػػى مػػػف أنػػػاإ ،لػػػد اةاك  ،ليػػػـ بالحػػػب يلسػػػانك  ،يلػػػى مػػػف يميػػػف قمبػػػا  ك 
أ,ػكر بدايػةن ، ػكنيـ لػىك  ،كمسػاندتيـ ، ػنيـ يان,ػغالفػي   مػى صػبرىـ ،فال,كر ليـ مسبكؽ، الكريمة

كالدتى الحبيبة التى أست,عر حنينيا ك د كاتيا التى أمدتنى بالحماسة كالثقة، أد ك ا  أف يكفقنى فػى 
، ك مػف كػاف أ,ػكر ا  بكافر الصحة ك الرضى، كما ك أف يمتعيا  رد ك لك جزة بسيط مف فضميا  مىى

 ،أبػك أنػػس ابػػف أ ػىك  ،أبػك محمػكد يأ ػػى الغػال ،المعرفػةك   ا,ػؽ العمػـ ،لػػوي الػدا ك  ،كراة ىػذا الجيػد
سػندل ك رفيػؽ دربػى زكجػى العزيػز الػذل سػاندنى الػى ، ك  مى بداية سمـ دراسػتى ىػذه مالذل أ ذ بيد

قػدمت لػى مػا أنػا  ميػو اآلف، ك أ يػراى أ,ػكر األيػادل المباركػة التػى  طكة ب طكة الى أف كصمت الػى 
 العرفاف.ك  كؿ الحب جميعان  يليـ منالعكف ك المسا دة، 

ما  ، ك السبلـ  مى  اتـ األنبياة كالمرسميفك  الصبلةك  ،الحمد   رب العالميف أفكآ ر د كانا 
      .  المنةك  ،ذك الفضؿ ،الكريـ ،ال با  العظيـإ يتكفيق
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 م األولـــــانفص
 وأهميتها ةـــذراســة انـــفيــهخ

 
 الدراســـــــــــــــــــــة. ةمدـمقـــــــــــــــــــــ 

 
 الدراســــــــــــــــــــة مشــــــــــــــــــــكمة. 

 
  الدراســــــــــــــــــــــةأســــــــــــــــــــــئمة . 

 
 ةــــــــــــــــــــــالدراس أىــــــــــــــــــــداف . 

 
 ةـالدراســـــــــــــــــــــ ةـأىميـــــــــــــــــــــ. 

 
  الدراســــــــــــــــــــــةحــــــــــــــــــــــدود . 

 
  ةـالدراســــــــــــــمصــــــــــــــطمحات. 
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 ـدمـة الدراســةمقـ
ة يػمليػد ال,ػر ي لمثػكرة العممػا ىػي إال الك  ،ناقة مف حكلكم,كبلتو المحمٌ  ،إف قضايا العصر

 ،عقيػػػد بنيػػػة العبلقػػػاتت، اذ سػػػاىمت فػػػى  كر الحاصػػػؿ فػػػي جميػػػا مجػػػاالت الحيػػػاةكالتطػػػ ،الياةمػػػة
 ،المسػػػتحدثات الجاريػػػةك  ،لمتطػػػكرات ,ػػػاممة بػػػذلؾ البنيػػػة المعرفيػػػة، كمكاكبػػػةن  ،اكالتكاصػػػؿ فيمػػػا بينيػػػ

كالتعامػؿ معيػا كمنيجيػة كفػؽ  ،كتفعيميػا ،كالتعميميػة تكظيفيػا ، مى المؤسسات التربكية أصبح لزامان 
كممارسػػػة الحيػػػاة ب,ػػػكؿ  ، مػػػى حػػػؿ م,ػػػكبلتيـ كمسػػػا دتيـ ،أحػػػكاؿ الب,ػػػر رلتطػػػكي ؛أسػػػس  مميػػػة

بػؿ  ،في ح,ك أدمغة المتعمميف بالمعرفةدكرىا ال ينحصر  ،التعميميةك المؤسسات التربكية ، فمتكازف
كالميارم لػدل المػتعمـ بمػا يتكافػؽ  ،كتطكير الجانب التفكيرم ،يب الجانب الكجدانيذتي إلىيتعداىا 

ت العصػػر الػػذم يعػػيش فيػػو، حيػػث يسػػعى كتطػػكرا ،كالثقافيػػة لمجتمػػا المػػتعمـ ،كاأليدلكجيػػة الفكريػػة
ـ بيػػا ع ػػالتػػي يطى  ،ثػػراة المنػػاىف الدراسػػيةكا   ،كالتربكيػػكف ب,ػػكؿ داةػػـ مػػف أجػػؿ تحسػػيف ، ممػػاة التربيػػة

ة التػػػي يسػػػتند إلييػػػا رسػػػي بمحتػػػكاه "أحػػػد األركػػػاف الرةيسػػػكالتػػػي يعػػػد الكتػػػاب المد ،الجيػػػؿ الصػػػا د
أنيػػػػا األداة أك إحػػػػدل  التػػػػي يفتػػػػرض ،ميميػػػػةالمػػػػادة التع مج.. إذ ي,ػػػػكؿ الك ػػػػاة الػػػػذم يحتػػػػك االمنيػػػػ

" ة سػمفان عػددريف  مػى بمػكغ أىػداؼ المػنيف الماألدكات  مى األقؿ التي تستطيا أف تجعؿ التبلميذ قا
 (.77: 1997)المقاني كرضكاف،

 ،لطالػػػػبمػػػػف مصػػػػادر تعمػػػػـ ا مصػػػػدران "فػػػػي ككنػػػػو  كتكمػػػػف أىميػػػػة الكتػػػػاب المدرسػػػػي أيضػػػػان 
فيػك ميػـ لكػؿ  .كقمػة تكاليفػو ،سػيكلة اسػت دامو باإلضافة إلػى ،كحصكلو  مى المعمكمات ،كتقكيمو

ظيػػػار المفػػػاىيـ ا  ك  ،حيػػػث يسػػػاند المعمػػػـ فػػػي تحديػػػد األىػػػداؼ المػػػراد تحقيقيػػػا ،كالمعمػػػـ ،مػػػف المػػػتعمـ
اذ  مميػػة الػػتعمـ  فيػػك جػػكىر ،كالمناق,ػػة ،قضػػايا الحػػكارك  ،كالتػػدريبات ،كاقتػػراح األن,ػػطة ،ةالرةيسػػ

 ،كيعتبػر مصػدر المعمكمػات ،يجعؿ  مميػة الػتعمـ مسػتمرةك  ،ف معمكماتيحدد لممتعمـ ما سيدرسو م
ثارة دافعية الطبلب لمتعمـ  ،كالتنفيذ ،لمت طيط كمرجعان   (.453 :1996 ،)اآلغا"كا 

مدرسػػػى يحتػػػكل  بلصػػػة الفكػػػر الب,ػػػرل بمػػػا يتكافػػػؽ ك المػػػادة العمميػػػة الكتػػػاب الك بمػػػا أف 
ك ميػو فمحتػكل كتػاب  ،الجانػب التطبيقػيب مػوىتمااؿ مف  بل ،الحياتيةيكظؼ القضايا اذ كالدراسية 

لمتفكيػػػػر الناقػػػػد  ان تكظيفػػػػاألكثػػػػر مػػػػف المجػػػػاالت العمميػػػػة يعتبػػػػر  الجغرافيػػػػا  مػػػػى كجػػػػو ال صػػػػكص، 
مػا تصػكر  ،سػتعداد لممسػتقبؿكاال ،ا ىي تربية الطمبة فػي الحاضػر"فالكظيفة التربكية لمادة الجغرافي

 المحيطػػػػػػة بيػػػػػػـ"  ،كاالقتصػػػػػػادية ،تما يػػػػػػة السياسػػػػػػيةكالم,ػػػػػػكبلت االج ،دقيػػػػػػؽ لمظػػػػػػركؼ العالميػػػػػػة
 (.12:1996),مبي، 

 ،كالتغيػر ،يبلحظ أنيػا تتسػـ بسػر ة التطػكر ،لطبيعة مادة الجغرافيا بصفة  امة المت مؿف "
كػي تبلحػؽ  ،كتقييميػا باسػتمرار ،كأسػاليب تدريسػيا ،كمحتكاىا ،مما يتطمب ضركرة مراجعة أىدافيا
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بمػػا  ،كتدريسػػيا ،مػػا يطػػرأ مػػف م,ػػكبلت تسػػتد ي تطػػكير الجغرافيػػاك  ،مػػا يظيػػر مػػف أفكػػار جديػػدة
منيػػػػا  مػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ )اإلنفجػػػػار ك التػػػػى  ،يسػػػػا د المتعممػػػػيف فػػػػي التصػػػػدم لتمػػػػؾ الم,ػػػػكبلت

السػػكاني، أزمػػة الغػػػذاة العػػالمي، التمػػػكث البيةػػي، م,ػػػكبلت التصػػحر كالجفػػػاؼ، التغيػػرات الفيزيقيػػػة 
 يػػػة(" زؿ، كالتغيػػػرات فػػػي األنمػػػاط المنابركانيػػػة كزال تنػػػاكمػػػا ينػػػتف  نيػػػا مػػػف ثكرا ،لبػػػاطف األرض

  مػػػػـ سػػػػعىي حيػػػػث ،( باإلضػػػػافة إلػػػػى الم,ػػػػكبلت السياسػػػػية ب,ػػػػتى أنكا يػػػػا27:2005)محمػػػػكد،
 :منيا لتحقيؽ مجمك ة مف األىداؼالجغرافيا 

 كالتعميمػػػػػػات ،كالمفػػػػػػاىيـ ،المتمثمػػػػػػة فػػػػػػي الحقػػػػػػاةؽ ،ةكسػػػػػػاب الطمبػػػػػػة المعػػػػػػارؼ الجغرافيػػػػػػإ، 
 لقكانيف.كا ،كالنظريات

 كالتحميؿ. ،كالمقارنة ،كاالستنباط ،كالتعميؿ ،تنمية التفكير الجغرافي  ف طريؽ المبلحظة 
 م,ػكبلت كال ،فػي تصػكر الظػركؼ العالميػة ،سػتعداد لممسػتقبؿكاال ،تربية الطمبة في الحاضر

 .ـقتصادية المحيطة بيكاال ،كالسياسية ،االجتما ية
 ي، باإلضػػافة لتنػػكير أذىػػاف الطمبػػة ب ىميػػة التبػػادؿ كالعػػالم ،كالقػػكمي ،تنميػػة الحػػس الػػكطني

كأف جميعيػػػا بحاجػػػة  ،بعضالػػػأف م,ػػػكبلت العػػػالـ تػػػؤثر فػػػي بعضػػػيا مػػػف منطمػػػؽ  ،العػػػالمي
 كاإلجتما ي. ،كالثقافي ،كالحضارم ،كاإلقتصادم ،لمتعاكف السياسي

 أل رل.كا تبلؼ ىذا التفا ؿ مف بيةة  يـ،كبيةت ،تقدير الطمبة أىمية التفا ؿ بيف الناس 
 لحركيػة، كميػارات )الميارات اإلجتما ية، كا :تنمية الميارات الجغرافية األساسية المتمثمة في

كالكصػػػػكؿ إلػػػػى اإلسػػػػتنتاجات، تحديػػػػد  ،ال,ػػػػاممة لميػػػػارة: مقارنػػػػة ال ػػػػراةط اةةالدراسػػػػة، كالقػػػػر 
 ،تجاىػػػػات األصػػػػمية كالفر يػػػػةكتحديػػػػد الكقػػػػت، كتحديػػػػد اال ،النسػػػػبي كفيػػػػـ المكقػػػػا ،األمػػػػاكف

كمسػاقطيا، كميػارة مقيػاس  ،ت داميا في الحياة اليكمية، كميػارة تكجيػو ال ريطػة ب نكا يػاكاس
 كقراةة رمكزىا(. ،رسـ ال ريطة

 (.43:2001،كاإلبدا ي. )سعادة ،كالناقد ،كالعقبلني ،تنمية ميارات التفكير االستقصاةي 

كميػارات  ،ؼ الجغرافيػايبلحػظ التػرابط فيمػا بػيف أىػدا ،كبنظرة فاحصة ناقػدة ألىػداؼ الجغرافيػا 
 تـ ا تمادىا بالدراسة كىي:التي  ،التفكير الناقد

 ميارة االستنباط   -                            ميارة التنبؤ باالفتراضات          -

 ميارة اإلستنتاج                       -                                        ميارة التفسير        -

 .تقكيـ المناق,ات ميارة   -

مػف   مى كجو ال صػكص،الناقد ك التفكير االىتماـ بالتفكيرفقد أصبح  مى ما تقدـ  كبناةن 
 ، فػػي العقػػكد األ يػػرة ان كبيػػر  ك ممػػاة الػػنفس يكلكنيػػا اىتمامػػان  ،التػػي بػػدأ التربكيػػكف ،المسػػاةؿ التربكيػػة



 

7 

 

الػذم  ،تطػكر المعرفػي الفعػاؿضماف المف أجؿ متكيؼ ما كؿ جديد ل يامة،البا تباره أحد المفاتيح 
كمكاجيػػة ظػػركؼ  ،يسػػمح لمفػػرد باسػػت داـ أقصػػى طاقاتػػو العقميػػة لمتفا ػػؿ ب,ػػكؿ إيجػػابي مػػا بيةتػػو

 . تت,ابؾ فييا المصالحك  متطمباتياالحياة التي تزداد 

فمػيس ىنػاؾ ديػف  ،كرسخ مياراتيا فػي  قػكؿ أبناةػو ،فالتفكير فريضة أرسى أسسيا اإلسبلـ
ك نػػدما ي اطػػب القػػرآف  ،ىتمػػاـ مثػػؿ الػػديف اإلسػػبلميكيػػر مسػػاحة كبيػػرة مػػف االكالتف ،أ طػػى العقػػؿ

كالفػػبلح  ،يػػؽ النجػػاحألف ذلػػؾ ىػػك طر  ؛(23:2008،فإنػػو يركػػز  مػػى  قمػػو كك يػػو )مجيػػد ،اإلنسػػاف
آيػة  (269) ك ، مػؿتكال رلمتػدبتػد ك  ،آيػة (168),تمؿ القرآف الكريـ  مػى ا اذ"، رةكاآل ،في الدنيا

  (.84:2005،)نصر .آية تد ك لمنظر (129) تد ك لمتذكر،

َر َلُكم] :كقكلػو تعػالى َر َلُكمَوَسخَّ ا ِف   َوَسخَّ ا ِف مَّ نرَمُه  ِنَّ   مَّ ِوًَماِّ مه َِ   ِ َرر َر ِِ َوَمَما ِف ا َمَاَوا نرَمُه  ِنَّ السَّ ِوًَماِّ مه َِ   ِ َرر َر ِِ َوَمَما ِف ا َمَاَوا ِ    ِف ِف   السَّ َما ََ ََ َآ ِ  َذلَِم َما ََ ََ َآ َذلَِم

ُرونَ  َتَفكَّ ََ م   ُرونَ لََّقور َتَفكَّ ََ م     .[13: لجاثية]ا [لََّقور

كفػػؽ تكصػػيات  ،تمػػافميػػارات التفكيػػر الناقػػد يحتػػاج إلييػػا كػػؿ فػػرد مػػف أفػػراد المجك  ميػػو 
ا ككنيػػ ،تنميػػة ميػػارات ىػػذا النػػكع مػػف التفكيػػرل التػػي اسػػت دمت بػػرامف ،التجريبيػػة العمميػػة الدراسػػات

 :كجكه  دة ككنياتعكد بالفاةدة  مى المتعمميف مف 

 .تؤدم إلى فيـ أ مؽ لممحتكل المعرفي لممتعمـ 
 ات.ذالتمحكر حكؿ الك  ،كتحرره مف التبعية ،ستقبللية في التفكيرتقكد المتعمـ إلى اال 
 كاؼو  ك دـ التسميـ بالحقاةؽ دكف تحرو  ،كالبحث ،ت,جيا ركح التساؤؿ. 
  كممارستيا. ،لتطبيقيا ـمالمتع يكتعزز مف سع ،ىنات معذتجعؿ ال برات المدرسية 
 كم,اركة في  ممية التعمـ. ،كتفا بلن  ،تجعؿ المتعمـ أكثر إيجابية 
 .ترفا مف المستكل التحصيمي لممتعمـ 
  كات اذ القرارات المناسبة ب, نيا. ،ز مف قدرة المتعمـ  مى تممس الحمكؿ لم,كبلتوتعز 
 اتو.ذكترفا مف مستكل تقديره ل ،تزيد مف ثقة المتعمـ بنفسو 
 (63:2008،كاإلبداع. )مجيد ،كالتطكر ،تتيح لممتعمـ فرص النمك 

 

الػػػذم يػػػؤدم إلػػػى  بػػػؿ ال بػػػد لػػػو مػػػف المنػػػاخ ،أك ينمػػػك مػػػف فػػػراغ ،التفكير الناقػػػد ال ين,ػػػ فػػػ"
جتما ية بكصفيا مكاد تعميمية ليػا القػدرة  مػى المسػاىمة ثـ ممارستو، كالعمـك اال ،كتنميتو ،اكتسابو

 ،كالمكضػك ات ،ير مف الفرص التي ت,جا نقد األفكارثففي مضامينيا الك ،في ت,كيؿ ذلؾ المناخ
 ،سػيمكف فػي بنػاة مجػتمعيـي ،مما يسا د في إ ػداد مػكاطنيف  قبلنيػيف ،كتصار يا ،تبادؿ اآلراةك 
 (.49: 1995،" )السيديحافظكف  مى نقؿ ثقافتو كتطكيرهك 
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العديػد مػف الدراسػات العمميػة الباحثػة  أجريػتفقػد  ،د  مى أىمية تنمية ميػارات التفكيػر الناقػديكلمت ك
دراسػػػػة ك  ،(2000كدراسػػػػة )إبػػػػراىيـ،  ،(2001، دراسػػػػة )السػػػػميمافكفػػػػي جميػػػػا مجػػػػاالت المعرفػػػػة 

كالنػػدكات  ،دت العديػػد مػػف المػػؤتمراتًقػػ ي  كمػػا ،(2011، ك دراسػػة )أبػػك منػػديؿ، (2008)األسػػطؿ، 
المؤتمر كػ؛ لمقيػاـ بمسػةكلياتو ،كالمعمػـ الناقػد ،كتحػديثيا لتسػاند المػتعمـ ،بتطػكير المنػاىفنادت التي 
 .2005 اـ  الجامعة اإلسبلميةفي المنعقد ، "مناىف التعميـ كتنمية التفكير"الثاني  ميالعم

العالميػة المعنيػػة بالتربيػػة كالمؤسسػػات  ،ةمميػكالمػػؤتمرات الع ،ديػد مػػف النػدكاتأكػػدت العا كمػ
كىػػذا مػػا حػػدث فػػي فمسػػطيف فػػي مػػؤتمرات الجامعػػة  ،إلػػى ضػػركرة تبنػػي الجػػكدة فػػي التعمػػيـ ،ةميػػالعم

 كفي العديد مػف األقطػار ،مثؿ مؤتمر الجكدة في التعميـ الفمسطيني "مد ؿ لمتميز" ،اإلسبلمية بغزة
 ،قميميػػػةكاإل ،كاألبحػػػاث العالميػػػة ،الدراسػػػات العربيػػػة، كفػػػي ىػػػذا اإلطػػػار كانػػػت ىنالػػػؾ العديػػػد مػػػف

 ،المنيػػػاج الفمسػػػطينيتجكيػػػد كالمعػػػايير العالميػػػة مػػػف أجػػػؿ  ،الجػػػكدة التػػػي تحػػػدثت  ػػػف ،كالمحميػػػة
  .(2011)م كاليازكر  (2009) العرجارتقاة بو مثؿ دراسة كاال

منػػذ النصػػؼ الثػػاني  ،الناقػػد فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػةىتمػػاـ بػػالتفكير ىػػذا كقػػد زاد اال
 أساسػػيان  محػػكران  ،الناقػػد جتما يػػة التفكيػػرا تمػػد المجمػػس الػػكطني لمدراسػػات االحيػػث  ،مػػف ىػػذا القػػرف
س التفكيػر كذلؾ  ندما أصدر كتابو السنكم الثالث  ,ػر تحػت  نػكاف "تػدري ،جتما يةلمدرسات اال

يػػػرت حركػػػة التجديػػػد فػػػي كفػػػي السػػػبعينيات مػػػف ىػػػذا القػػػرف ظ "،يػػػةجتما الناقػػػد فػػػي الدراسػػػات اال
حيػث ،كطريقة مف طرؽ تدريسػيا ،كالتي ركز فييا  مى التفكير الناقد كميارة ،جتما يةالدراسات اال

( ا تمػد التفكيػر الناقػد 1980جتما ية، ك ػبلؿ الثمانينػات مػف ىػذا القػرف ),با بكثير مف القيـ االأ
 ،كبعػد  قػديف مػف ذلػؾ التػاريخ ظيػر  ػدد مػف اال تبػارات ،االجتما يػة مف أىػداؼ الدراسػات ىدفان 

 أك فػي طػرؽ تدريسػو. ،جتما يػةاة كػاف ذلػؾ فػي منػاىف الدراسػات االسػك  ،التي تقيس التفكير الناقد
 (.2001)السميماف،

إال أنيػػا تكػػاد تكػػكف  كدراسػػة  ،ك مػػى الػػرغـ مػػف تعػػدد الدراسػػات التػػي تناكلػػت التفكيػػر الناقػػد
 ، مػى صػعيد تحميػؿ محتػكل المنػاىف الدراسػية الجغرافيػة ،كدة فػي مجػاؿ المعرفػة الجغرافيػةمفق,بو 

ت بمجػػاؿ الحظػػت القصػػكر ليػػذه الميػػارا ،كمػػف كاقػػا  بػػرة الباحثػػة البسػػيطة فػػي المجػػاؿ التدريسػػي
 لتفكيػراميػارات ب,ػكؿ كبيػر  مػى  منصػب يػزحيث الترك ؛ك زكؼ الطمبة  نيا ،جتما يةالمكاد اال
 ،أال كىػػي كاقػػا الميػػارات العميػػا )التفكيػػر الناقػػد( ،لتبنػػي دراسػػتيا الحاليػػة الباحثػػة ا دفػػاممػػ ،الػػدنيا 

 كالسادس. ،المتضمنة بمحتكل مناىف الجغرافيا لمصفيف ال امس
بتداةيػػػة لككنيػػػا "المبنػػػة األكلػػػى فػػػي البنػػػاة قػػػا  مػػػى  ينػػػة الدراسػػػة، المرحمػػػة االفاال تبػػػار ك 

التػػي تغػػذم المراحػػؿ التعميميػػة التاليػػة، فيػػي  ،ية لمنظػػاـ التعميمػػيكالقا ػػدة األساسػػ ،التعميمػػي لمطفػػؿ
 كالعمميػػػػػػػػػة"  ،كالرياضػػػػػػػػػية ،المرحمػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػتعمـ فييػػػػػػػػػا األطفػػػػػػػػػاؿ معظػػػػػػػػػـ الميػػػػػػػػػارات المغكيػػػػػػػػػة

 .(600:2005)جحجكح كحمداف،
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 مشكمة الدراسة:
 :اآلتحمشكمة الدراسة فح السؤال الرئيس تتمحور 

  ؟لميارات التفكير الناقد حلمصف السادس األساسى كتاب الجغرافيا ما مدى تضمن محتو 

 :ةيتفرع  ف السؤاؿ الرةيس األسةمة الفر ية األتي

 ما مدل تضمف محتكل منياج الجغرافيا لمصؼ السادس األساسي لميارات التفكير الناقد؟ .1

 لميارات التفكير الناقد؟ األساسي ما مستكل درجة اكتساب طالبات الصؼ السادس .2
 

 ف الدراسة:اىدأ

 تي:تيدؼ الدراسة لآل

محتػػكل كتػػاب الجغرافيػػا لمصػػؼ التفكيػػر الناقػػد الكاجػػب تكافرىػػا فػػى  ميػػاراتالتكصػػؿ الػػى  -
 السادس األساسي.

 مدل تضمف محتكل كتاب الجغرافيػا لميػارات التفكيػر الناقػد لمصػؼ السػادسالتعرؼ  مى  -
 .األساسي

 التفكير الناقد.لميارات األساسي مستكل اكتساب طالبات الصؼ السادس الك,ؼ  ف  -
 

 أىمية الدراسة:

لمتعػرؼ  مػى  ،الفمسػطيني اج الجغرافيػايػلمن يػوتكمف أىميػة الدراسػة فػي ككنيػا دراسػة تحميم -
كتكصػيات  ،المسػتحدثة تجاىػات العمميػةكاسػتجابة لبلتػكفيره لمتطمبػات التفكيػر العميػا  مدل

مػػػا ركح  ف تكافقيػػػاتقػػػكيـ المنػػػاىف الدراسػػػية لضػػػماالتػػػي تػػػد ك إلػػػى  ،كالمػػػؤتمرات ،النػػػدكات
أكؿ محاكلػػة لتحميػػؿ محتػػكل الجغرافيػػا المقػػرر  مػػى طمبػػة كجكدتيػػا، حيػػث تعتبػػر  ،العصػػر

محتػػكل أداة تحميػػؿ لالباحثػػة، كتكفيرىػػا  ـبفمسػػطيف، حسػػب  مػػ  الصػػؼ السػػادس اإلبتػػداةي
كالتػػي مػػف المتكقػػا أف تفيػػد  ،المتضػػمنة فيػػو  ميػػارات التفكيػػر الناقػػدالجغرافيػػا لمكصػػكؿ الػػى 

 الباحثيف التربكييف في مجاؿ بحكثيـ التربكية.بعض 

تسػػا د فػػي كضػػا تصػػكر  ػػف مسػػتكل جػػكدة محتػػكل الجغرافيػػا مػػف حيػػث مػػدل تػػكفير قػػد  -
ميػػػارات التفكيػػػر العميػػػا بيػػػا، كالتػػػي ربمػػػا تفيػػػد المسػػػؤكليف فػػػي ت طػػػيط كتصػػػميـ المنػػػاىف 

مػػف المعرفػػة بػػتيـ فػػي التػػزكد كرغ ،الدراسػػية فػػي كضػػا مكاقػػؼ تعميميػػة تثيػػر تفكيػػر الطمبػػة
   السيما أف مناىجنا ما تزاؿ في المرحمة التجريبية. ،ةالعممي



 

: 

 

يف( فػي إ ػادة النظػر يف، مػدربقد تفيد القػاةميف  مػى العمميػة التعميميػة مػف )مػديريف، م,ػرف -
 تمكينػوك  ،كالتركيػز  مػى تدريبػو ،بما يتناسب ما متغيػرات العصػر ،في برامف إ داد المعمـ

 الناقد في المجاؿ العممي ليـ.تكظيؼ ميارات التفكير فى 

تثػػػرم المسػػػتفيديف فػػػي المجػػػاؿ  ،دراسػػػات بحثيػػػةحػػػداث إفػػػي  مػػػف المتكقػػػا أف تكػػػكف سػػػببان  -
 التربكم الجغرافي ال,بو نادر في محيطنا كما ىك مبلحظ. 

 حدود الدراسة :
 ،ان كيفك  ،ان كم اج الجغرافيا لمصؼ السادس األساسيتحميؿ محتكل مني الدراسة  مى تقتصر ا

 المتمثمة فى ميارة: لمتعرؼ  مى ميارات التفكير الناقد ،الفقرة ككحدة لمتحميؿك  ،بار الفكرةبا ت

المتضمنة فى محتكل ( سيرالتف ،االستنتاج ،االستنباط ،يـ المناق,اتك تق، التنبؤ باالفتراضات)
 تصنيؼل ان كفقبفصميو األكؿ كالثانى، ك الميارات جاةت  ـ2012- 2011لعاـ  كتاب الجغرافيا

 ،التحميؿ استبعد مضمكف الصكرك ، طبيعة  مـ الجغرافياك  نظران النسجاميا ،جميسرك  كاطسكف
 مى الدراسة  تقتصر ، كما ا2009 اـ طبعة  ،كؿ كحدة دراسيةفي  سةمة التقكيـ أك  ،الرسكماتك 

 مدارس الحككمة بمحافظات ,ماؿ قطاع غزة.في  طالبات الصؼ السادس،

 :طوات الدراسةخ
 ة لتنفيذ الدراسة:اآلتيبال طكات قامت الباحثة 

 ،كالدراسػػػات السػػػابقة المتعمقػػػة بميػػػارات التفكيػػػر بصػػػكرة  امػػػة االطػػػبلع  مػػػى األدب التربػػػكم، 
 .كميارات التفكير الناقد ب,كؿ  اص

 يتعمؽ بمكضكع الدراسة. إ داد اإلطار النظرم، الذم 

 دس األساسيفي مبحث الجغرافيا لمصؼ السا  داد قاةمة ميارات التفكير الناقدإ. 

 داد أداة تحميؿ محتكل كتاب الجغرافيا لمصؼ السادس.إ  

 كتػػـ  ،فقػػان لممعػػايير المحػػددةك  ،الجغرافيػػافػػي  ضػػكة قاةمػػة ميػػارات التفكيػػرفػػي  تحميػػؿ المحتػػكل
  .كالزمف ،كثباتيا  بر األ, اص ،الت كد مف صدقيا

 كثباتػػػو ،مػػػف صػػػدقو كالت كػػػد ، ػػػداد ا تبػػػار مػػػدل اكتسػػػاب الطمبػػػة لميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػدإ، 
 كال ركج بالصكرة النياةية لو.

 كذلػػؾ لتطبيػػؽ  ؛لػػى كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالىحصػػكؿ  مػػى تصػػريح مػػف الجامعػػة، مكجػػو إال
 المدارس.في  اال تبار



 

; 

 

 ر في المدارس التابعة لمديرية ال,ماؿالحصكؿ  مى تصريح مف الكزارة لتطبيؽ اال تبا. 

 كثباتو . ،كالت كد مف صدقو ،ستطبل يةتطبيؽ اال تبار  مى العينة اال 

 ( طالبػة، مكز ػة  مػى ثػبلث مػدارس 644ا ) ددىكالبال   ،تطبيؽ اال تبار  مى  ينة الدراسة
رصد الػدرجات إلجػراة المعالجػات ك  ،محافظة ,ماؿ قطاع غزة، كمف ثـ تصحيح اال تبار في
 .  SPSSكذلؾ باست داـ برنامف  ،حصاةية المطمكبةاإل

 لمقترحات ال اصة بمكضكع الدراسةكا ،كال ركج بالتكصيات ،كتفسيرىا ، رض النتاةف. 
 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة فح الدراسة:
، Statistic Package for Social Science (SPSS)تػػـ اسػػت داـ البرنػػامف اإلحصػػاةي 

 لتحميؿ البيانات كمعالجتيا. 

 صدؽ، كثبات أداة الدراسة: كاست داـ المعالجات اإلحصاةية التالية لمت كد مف 

  لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الدا مي لبل تبار (بيرسكف)معامؿ ارتباط  . 

  معادلة كفؽ لتجزةة النصفية المتساكية، امعامؿ: 

 (تمافك ج) .لمتجزةة ، لمت كد مف ثبات أداة الدراسة 

 )54كمعادلة )ككدرريت,ارد سكف. 

 . معامؿ )ىكلستى( لقياس ثبات التحميؿ 

  لتحميؿ نتاةف الدراسة الميدانية: اآلتيةداـ المعالجات اإلحصاةية كتـ است 

 كالمتكسطات الحسابية. ،النسب المةكيةك  ،التكرارات 

 :الجرائى لمباحثة(التعريف ) مصطمحات الدراسة:

 محتوى منياج الجغرافيا: -

 ،اىيـكمفػػ ،ىػػك مػػا تتضػػمنو مكضػػك ات المػػادة العمميػػة فػػي كتػػاب الجغرافيػػا الفمسػػطيني مػػف حقػػاةؽ
 ،كميػػارات م تمفػػة ،كقػػيـ ،ك مميػػات  مميػػة ،كطػػرؽ تفكيػػر ،كنظريػػات ،كقكا ػػد ،كقػػكانيف ،كمبػػادئ

بجزأيػػو فػػي الفصػػؿ الدراسػػي  ،السػػادس تحقػػؽ أىػػداؼ تػػدريس الجغرافيػػا المقػػرر  مػػى طمبػػة الصػػؼ
 ـ. 2012-2011كالثاني لمعاـ الدراسي  ،األكؿ

 

 



 

< 

 

   الجغرافيا: -

)المقػػػاني، رضػػػكاف: ك رضػػػكاف  كالمقػػػاني (14:1997)الفػػػرا، االفػػػر كػػػؿ مػػػف تعريػػػؼ  الباحثـــةتتبنـــى 
 حيث ترل أنو:  مـ الجغرافيا فى تعريؼ  (21، 1979

 ،أك صػػ رية ،حيكيػػة ،بمػػا يحكيػػو مػػف أغمفػػة جكيػػة ماةيػػة، لعمػػـ الػػذم ييػػتـ بدراسػػة سػػطح األرضا"
 ."كالت ثير بينيما ،كمدل التفا ؿ

 الصف السادس: -

كيتػػػراكح أ مػػػار  ،مرحمػػػة الػػػدنيا فػػػي محافظػػػات ,ػػػماؿ قطػػػاع غػػػزةآ ػػػر مراحػػػؿ التعمػػػيـ األساسػػػي لم 
 .كما حددتيا كزارة التربية كالتعميـ بفمسطيف ،سنكات 10إلى  9الطالبات فيو مف 

 الميارة: -

 حيث يعرفيا  مى أنيا: لمميارة (3: 1995رياف،) تعريؼ ريافو تعتمد الباحثة  

 ."كالسر ة ،قةكالد ،القدرة  مى األداة بدرجة كبيرة مف الكفاةة"

 التفكير الناقد: -

 ،الذل يتـ فيو إ ضاع المعمكمات ،حد أنكاع التفكير الن,ط المركبأتعرفو الباحثة عمى أنو: 
ت اذ اأك  ،م,كمةل سكاة كانت حبلن  ،ك برات المفكر لمجمك ة مف المعايير لمتكصؿ إلى نتيجة

في  تبا ال طكات الصحيحةتما  ،كمكضك ية ،يةممسس  أأك تعميؽ قاةـ  مى  ،أك نقد ،قرار
 ذلؾ.
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 انثانيم ـــــانفص
 إلطــــار اننــظـــريا

 
 

  .أوًل: محتـــوى عمـــم الجغرافيـــا 
 
  .ــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــًا: التفكيـ  ثاني

 
  .ــــــــــد ـــــــــر الناق ـــــــــًا: التفكي  ثالث
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 ـةمـدالمق
تضـم  حوالتـ ،يتناول ىذا الفصل عرضًا تفصيميًا لممفاىيم األساسية لموضوعات الدراسـة

 :من كالً 

ــوى  (1 مفيػػـك تحميػػؿ ثػػـ تعريػػؼ ، الجغرافيػػا  مػػـ محتػػكل تتنػػاكؿ الدراسػػة ىنػػاالجغرافيــا: عمــم محت
تنظيمػػات المحتػػكل، كمعػػايير ا تيػػار محتػػكل مػػا  ػػرض ل المحتػػكل، ك بلقػػة المحتػػكل باألىػػداؼ،

 –التعميمػػػػات  –المفػػػػاىيـ –المػػػػنيف، كمككنػػػػات محتػػػػكل المػػػػنيف المدرسػػػػي المتمثمػػػػة فػػػػي: الحقػػػػاةؽ 
مفيػػـك الجغرافيػػا، ك بلقتيػػا بػػالعمـك الميػػارات، ثػػـ التعػػرؼ  مػػى  –القػػيـ  –االتجاىػػات  –ات النظريػػ

جغرافيػػػا"، كأىػػػدافيا، األ ػػػرل، كفرك يػػػا، كأىميػػػة تػػػدريس الجغرافيػػػا "القيمػػػة التربكيػػػة لتػػػدريس  مػػػـ ال
معمػػـ دكر الجغرافيػػا، ك بلقتيػػا بػػالتفكير، ك التعػػرؼ  مػػى   أسػػس التػػدريس الجيػػد فػػيكمميزاتيػػا، ثػػـ 

   .الجغرافيا في تنمية التفكير الناقد

 ،مسػػتكياتوك ، مياراتػػوك ، أنكا ػػوك ، مككناتػػوك ، أىميتػػوك  ،مفيكمػػو مػػف حيػػث التعػػرؼ  مػػى :التفكيــر (2
 . صاةصوك  ،مى  ند الفردقتو بالنمك العق بلك 

األىميػػة التربكيػػة ك  ، بلقتػػو بػػالقرآف الكػػريـك  ،مػػف  ػػبلؿ التعػػرؼ  مػػى  مفيكمػػو: التفكيــر الناقــد (3
 ،مياراتػػػػوك  ،مككناتػػػوك  ،أنػػػػكاع التفكيػػػر األ ػػػػرلك  ، بلقتػػػػو بالقػػػدرات العقميػػػػة العميػػػاك  ،فكيػػػر الناقػػػدلمت
لتفكيػػر دكر اك  ،تنميػػة التفكيػػر الناقػػدفػػي  االسػػتراتيجيات ال اصػػةك  ،البػػرامفك  ،معػػاييرهك  ، صاةصػػوك 

يـ التفكيػػػر بنػػػاة المنػػػاىف الدراسػػػية بتعمػػػك  ،مبػػػررات اىتمػػػاـ المدرسػػػةك  المنيػػػاج المدرسػػػي،فػػػي  الناقػػػد
 .ثـ معكقات تعميـ التفكير الناقد مفك  ،الناقد
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 محتوى عمم الجغرافياأ: أوًل: 
 يحتػػكل ىػػذا الجػػزة مػػف اإلطػػار النظػػرل  مػػى التعريػػؼ بمفيػػـك محتػػكل الجغرافيػػا، كتحميمػػو، 

ظيمػػػات المحتػػػكل كتكضػػػيح  بلقػػػة المحتػػػكل باألىػػػداؼ، كتنظيماتػػػو، مػػػا تقػػػديـ تعريػػػؼ بسػػػيط لتن
ب ,ػػػكالو الم تمفػػػة، ثػػػـ  ػػػرض لمعػػػايير ا تيػػػار محتػػػكل المػػػنيف، كمككناتػػػو المتمثمػػػة فػػػي "الحقػػػاةؽ، 
المفػػاىيـ، التعميمػػات، المبػػادئ، النظريات،االتجاىػػات، القػػيـ، الميػػارات"، ثػػـ التعػػرؼ  مػػى طبيعػػة 

الكتابػػات الميتمػػة بيػػذا  مػػـ الجغرافيػػا، كمفيكميػػا مػػف الناحيػػة المغكيػػة كاالصػػطبلحية، كمػػا تناكلتيػػا 
ال, ف، ك بلقتيا بالعمـك األ رل، ما تناكؿ لفركع  مـ الجغرافيػا، بمػا فػي ذلػؾ الطبيعػى، كالب,ػرم، 
ثػػـ  ػػرض ألىميػػة تػػدريس الجغرافيػػا "القيمػػة التربكيػػة لتدريسػػيا"، كأىػػدافيا، كأىػػـ مميزاتيػػا، كأسػػس 

يػا، كالتفكيػر الناقػد، مػا بيػاف دكر معمػـ تدريسيا، كذلؾ يتناكؿ ىذا المحكر العبلقة بػيف  مػـ الجغراف
 الجغرافيا في تنمية التفكير الناقد.

 الجغرافياعمم  محتوىمفيوم    .1
 بعػػػد ،المتعممػػػيف لػػػىإ المػػػربيف مػػػف تناقميػػػا المفتػػػرض مػػػف التػػػي المعرفػػػة المحتػػػكل يتضػػػمف

 يفالػػػذ ،التربكيػػػة العمػػػـك مجػػػاؿ فػػػي المت صصػػػيف اىتمػػػاـىػػػذا يجعمػػػو محػػػط ، كتنظيميػػػا ،ا تيارىػػػا
 جػزة" نػوأ  مػى العػاـ بمفيكمػو يعػرؼ فػالمحتكل ،المحتػكل لمفيػـك م تمفػةال ,بو التصكرات كضعكا

 .(78:2006 ،الفتبلكم) "مرجكة  ىداؼأ تحقيؽ في لممسا دة كنظـ ،ا تير ،المعرفة مف
  ػػػف  بػػػارة" المػػػنيف محتػػػكل فأ ،المنػػػاىف  مػػػـ فػػػي المت صصػػػيف مػػػف  ػػػرآ فريػػػؽ كيػػػرل

  ػػف  بػػارة نػػوأك  ،كالنظريػػات ،كالمبػػادئ ،كالتعميمػػات ،كالمفػػاىيـ ،الحقػػاةؽ فػػي تتمثػػؿ التػػي ،المعرفػػة
 كصػػنا ،الناقػػد كالتفكيػػر ،كالفػػف ،كالحسػػاب ،كالكتابػػة ،ةةالقػػرا فػػي تتمثػػؿ التػػي ،كالعمميػػات ،الميػػارات

 ،كالرديةػة ،الجيػدة مػكراأل حػكؿ تػدكر التػي ،المعتقػدات فػي تتمثػؿ التػي القػيـ  ف  بارة نوأك  ،القرار
 .(254: 2011 ،ابراىيـ سعادة)". كالقبيحة ،كالجميمة ،كال اطةة ،اةبةكالص

  مييػػا يطمػػؽ المنظمػػة فالمعرفػػة ،منظمػػة غيػػر تكػػكف كقػػد ،منظمػػة تكػػكف قػػد المعرفػػة كىػػذه"
 (المجػاؿ)  ميو يطمؽ كسعياأ ،مستكيات كليا ، بلقات فييا تكجد معرفة كىي (،المنيجية المعرفة)
 يقسػـ الػذل  االجتما يػة العمػـك مجػاؿ :مثػؿ  ػدة، مػكاد لػىإ الحقػؿ كأ ،المجاؿ كيقسـ (،الحقؿ) كأ
 .(199 :2008 ، طية)....." االجتماع  مـ ،التاريخ ،الجغرافيا" كىي ،مكاد لىإ

 -: نوأ عمى الجغرافيا منياج محتوى الباحثة وتعرف
 ،دئكمبػا ،كمفػاىيـ ،حقػاةؽ مػف الجغرافيػا كتػاب فػي العمميػة المػادة مكضك ات تضمنوي ما

 ىػداؼأ تحقػؽ ،م تمفة كميارات ،كقيـ ، ممية ك مميات ،تفكير كطرؽ ،كنظريات ،كقكا د ،كقكانيف
 .ـ2012-2011 الدراسي لمعاـ ،ساسياأل السادس الصؼ طمبة  مى المقررة الجغرافيا تدريس



 

46 

 

ــوى: ــل المحت ــم تحمي  ػػبلـ اإل أربعينيػػات ىػػذا القػػرف تحػػت مظمػػة بحػػكثفػػي  ن,ػػ    ظيــور عم
 ال أنػو ,ػيدإ كغيػرىـ، (كيرلنجػز)ك (،السػكيؿ)ك (،بيرلسػكف) مى أيػدل  ممػاة أمثػاؿ  ،كاالتصاالت

نمػا ا  ك  ،سػاليب الكميػة مػى األ يعد تحميؿ المحتػكل مقتصػران فمـ  ،في  دد مف النكاحى كتكسعان  تطكران 
 ،كالمنػاىف ،التربيػة :اجتما ية  ديدة منيػا كما اتسا لي,غؿ  مكمان  ،أيضان  يأصبح ىناؾ تحميؿ كيف

 .( 98:2000 )كفافى،كدكاةر المعارؼ  ،كالركايات ،كالقصص ،كالكتب الدراسية

يسػػػت دميا البػػػاحثكف فػػػي مجػػػاالت بحثيػػػة  ،أداة لمبحػػػث العممػػػيكيعػػػرؼ تحميػػػؿ المحتػػػكل  مػػػى أنػػػو "
كالمصاغة فػي  ،تمبية لبلحتياجات البحثية ؛كالمضمكف ،لكصؼ المحتكل مف حيث ال,كؿ ،متنك ة

 "طبقػػػػػان لمتصػػػػػنيفات المكضػػػػػك ية التػػػػػي يحػػػػػددىا الباحػػػػػث ،األساسػػػػػية كفركضػػػػػو ،تسػػػػػاؤالت البحػػػػػث
 (.28: 1997 ،)العمادم

 ،كصػفان كميػان  ،كسيمة بحثية تسػت دـ لكصػؼ المحتػكل الظػاىر لممػادة العمميػة المػراد تحميميػاأك أنو "
 :(205: 2011تعريؼ )إبراىيـ ، ."كبطريقة منيجية منظمة ،كمكضك يان 

 تنظيماتو:و  ،ىدافاألب المحتوى عالقة .2
 ،ينسػجـ ب,ػكؿ  يػتـ المحتػكل أك ،المعرفػة فا تيػار ،كقكيػة ،كثيقػة العبلقػة كفقان لرؤل التربكيكف فػاف

 بعػد الثانيػة المرتبػة فػي تي يػ المحتػكل فا تيػار ذان إ ،مسػبقان  المرسػكمة أك ،المرجػكة ىداؼاأل كطبيعة
 العػاـ سػكاة ،ىػداؼاأل بمسػتكل ثر يتػ المحتػكل فا تيػار ،كالمترابطػة ،المتدرجة التربية ىداؼأ كضا
 فأ ينبغػى ،الثانكيػة المرحمػة ىػداؼأ ضػمف المينية ىداؼاأل د مت حينما" فمثبل ،ال اص كأ ،منيا

 ،العمػػؿ كلسػػكؽ، لمحيػػاة الطمبػػة  ػػدادإ سػػاسأ  مػػى الدراسػػية كالمقػػررات ،التعميميػػة المتطمبػػات ت تػػار
  (168: 1997 ،فالكقي) " نتاجكاإل
 يقدميا التي ،التعميمية ال برات ترتيب في المتبا سمكباأل نوأ لىإ المحتكل تنظيـ كي,ير"

 المحتكل ضمف تد ؿ التي كالفعاليات ،كالن,اطات ،ال برات ا تيار بعد يتـ كىذا ،المنياج
 ,كؿ ا تيار ثـ كمف ،المتبناة كاالتجاىات ،المن,كدة التربكية ىداؼاأل ضكة في لممنياج التعميمي
 ( .84 :2006 ،الفتبلكم)" وببمكج لمحتكلا سينظـ الذم التنظيـ

 :تنظيمات المحتوى .3
  -:منيا المحتوى تقديم فح اعتماده يمكن تنظيم من كثرأ ىناك

 نػػوأ سػػماتو كمػػف ،لػػو مػػد بل المػػادة  مػػى التنظػػيـ مػػف النػػكع ىػػذا كيعتمػػد -: حالمنطقــ التنظــيم -أ 
 المتعممػػػػػػيف نك يػػػػػػة الػػػػػػى النظػػػػػػر دكف ،كمعطياتيػػػػػػا ،المػػػػػػادة بطبيعػػػػػػة كثيقػػػػػػان  ارتباطػػػػػػان  يػػػػػػرتبط

 ىػذا مبػادئ كمػف ،التعمميػة العمميػة فػي سػاساأل المحتػكل ت,ػكؿ بمكجبو فالمادة .ك صاةصيـ
  -: التنظيـ



 

47 

 

 .الصعب لىإ السيؿ مف التدرج -
 .المجيكؿ لىإ المعمـك مف االنتقاؿ -
 .المجرد لىإ المحسكس مف االنتقاؿ -
 .الحاضر لىإ الماضي مف االنتقاؿ -
  .بالكؿ نتياةكاال ،جزاةباأل البدة -
   .حدثاأل لىإ قدـال مف التدرج -

 المتعممػػيف قػػدرات كفػػؽ المكضػػك ات  ػػرض يرا ػػي تنظػػيـ كىػػك -: الســيكولوجح التنظــيم -ب 
 يعتمػدف ،التعميميػة العمميػة محػكر كيجعمػو ،ك صاةصػو ،بػالمتعمـ ييتـ حيث ،كاستعداداتيـ

   .كحاجاتيـ ،كميكليـ ،بالطمبة ال اصة النفسية سساأل  مى
 -:مثل  التعمم لنظريات التربوية التطبيقات ضوء فح وىالمحت تنظيم -ج 

 مػف يتػدرج ىرمػي ب,ػكؿ الدراسػية المػادة يػنظـ الػذم (جانيػو) نظريػة كفػؽ: اليرمح التنظيم
   .البلحؽ مى  منيا السابؽ يؤسس حيث ،تعقيدا كثراأل لىإ تركيبا بسطاأل

 تنظػػػيـ تعػػػالف التػػػي التكسػػػعية (ريجمػػػكت ت,ػػػارلز) نظريػػػة لػػػىإ سػػػتنديك : التوســـعح التنظـــيم
   اآلتي: كفؽ المحتكل

 .بالمحسكس كاالنتياة ،بالمجرد البدة -
 .بال اص كاالنتياة ،بالعاـ البدة -

 :تيةاآل المبادئ عمى وتستند(، بيلأوز ) نظرية وفق المحتوى تنظيم
 .ال اصب نتياةكاال ،العاـ مف البدة -
  .تعممو سبؽ بما مكضكع كؿ يرتبط بحيث ،المكضك ات ترابط -
  .ببعضيا كارتباطيا ،المحتكل جزاةأ بيف امؿالتك -

 : التنظيم ىذا ومبادئ (،لبرونر) الحمزونح التنظيم
 .المنيف حكليا يدكر التي الكبرل المفاىيـ حكؿ المحتكل تنظيـ -
 تترابط فأ  مى ،المجردة ثـ ،المحسكسة ,بو لىإ االنتقاؿ ثـ ،المحسكسة المفاىيـ تقديـ -

 .لممادة العاـ يكؿالي دراؾإ لغرض المفاىيـ ىذه
 لىإ الكصكؿ حتى كتعقيدان  ،اتسا ان  كثرأ بصكرة ثـ ،كالن أ البسيطة بصكرتيا المفاىيـ تقدـ -

 .(212: 2008 ، طية) لممادة التعقيد مف مستكل  مىأ
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 :المنيج محتوى اختيار معايير .4
 بعػػد، المػػنيف كمصػػممي م ططػػي تكاجػػو التػػي القضػػايا ىػػـأ تمثػػؿ المحتػػكل ا تيػػار قضػػية فإ

 ،المعمكماتيػػػػة الثػػػػكرة ظػػػػؿ فػػػػي الب,ػػػػرية ال بػػػػرات تػػػػراكـ لػػػػىإ يرجػػػػا ذلػػػػؾ سػػػػبب، ك ىػػػػداؼاأل ضػػػػاك 
  مميػة تعقيد في يساىـ مما ،كاديميةاألك  ،التربكية المجاالت في نسانيةاإل لممعرفة الياةؿ كاالنفجار
 تعتمػػدىا ،محػػددة معػػايير لػػىإ ىػػذه اال تيػػار  مميػػة  ضػػاعإ يكجػػب الػػذم مػػراأل ،المحتػػكل ا تيػػار
 .المرسكمة ىداؼاأل تحقيؽ جؿأ مف الم تصة الجيات
 ت ضػػا فأ يجػب التػػي المعػايير  مػػى التربكيػة المراجػػا بػيف مػػا اتفػاؽ ,ػػبو فينػاؾ ،ذلػػؾ  مػى كبنػاة
 -:، كىى كاآلتيالمحتكل ا تيار  ممية ليا
 .(الصدؽ معيار)  ىدافو ب المنيف محتكل ارتباط -
  طاةاأل مف ك مكه ،يةمالعم المحتكل دقة بمعنى ،كدالالتو ،اثتودكح ،المحتكل صدؽ -

 ،صدقيا مف التثبت تـ التي ،المعاصرة العممية المعارؼ حدثأ يتضمف فأ معنىب ،العممية
 . كالتجريب ،بالبحث كصحتيا

  .كميكليـ ،المتعمميف حاجات مرا اة -
 ذات نيػاأل ؛كتػاب أم لمحتػكل ساسػيان أ منطمقػان  تعتبػر ،كرغباتػو ،كحاجاتػو ،التمميذ م,اكؿ فإ"  -

 "كرغباتػػػػػػػػو ،كميكلػػػػػػػػو ،حاجاتػػػػػػػػو ,ػػػػػػػػباأ قػػػػػػػػد بػػػػػػػػذلؾ المحتػػػػػػػػكل فيكػػػػػػػػكف ،بػػػػػػػػو مبا,ػػػػػػػػرة صػػػػػػػػمة
 .(37 :2003 ش،دند)

 غيػػػر الكاحػػػد صػػػؼال طمبػػػة يكػػػكف مػػػا غالبػػػان " ،التبلميػػػذ بػػػيف الفرديػػػة مفػػػركؽل المحتػػػكل مرا ػػػاة -
 ،الثقافيػػػػة كال مفيػػػػة ،الػػػػذكاة كمسػػػػتكيات ،كالميػػػػارات ،المعرفيػػػػة القػػػػدرات حيػػػػث مػػػػف متجانسػػػػيف

 فأ يجػػػب لػػذلؾ ،الػػتعمـ مسػػتكل فػػػي تػػؤثر التػػي ،العكامػػؿ مػػػف رىػػايكغ ،االقتصػػادم تكلالمسػػك 
  بلؿ مف ،ؼ )مستجدات العصر(الظرك  ليذه يستجيب فأ المنيف محتكل ند ا تيار  ىيرا 
 .التعميمية الكساةؿك  ،ثراةيةاإل ن,طةاأل تنكيا

  .لممتعمميف كالثقافي ،االجتما ي بالكاقا المحتكل ارتباط -
 النمػك تحػدث التػي ال برات جميا المحتكل ي,مؿ ف، كىك أ مقوك  المحتكل ,مكؿ بيف فالتكاز  -

 بػالعمؽ كيقصد ية،كالميار  ،كالكجدانيو ،المعرفية جكانبيـ في المتعمميف لدل المتكامؿ ،ال,امؿ
 ،ك بلقػػػات ،مفػػػاىيـ مػػػف الدراسػػػية المػػػادة  مييػػػا تقػػػـك التػػػي ،ساسػػػياتاأل المحتػػػكل يتضػػػمف فأ

 .ليا مسكغ ال بتفاصيؿ الطمبة جيد ت,تيت دكف مف ،كنظريات ،انيفكقك  ،كتعميمات
 : المثاؿ سبيؿ  مى كمنيا ،تطبيقو لظركؼ المحتكل مةةمبل  -
 .لممحتكل الم صص الكقت -
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 .الطمبة  دد -
 .نظمةكاأل ،داريةاإل التسييبلت -
  .ىيميـ ت كمستكل ،المعممكف -
  .لمتطبيؽ البلزمة المالية الكمفة -
 .المحتكل تطبيؽ كمستمزمات ،المادية مكانياتاإل -
 .(203 :2008 ، طية) ال,اممة الجكدة لمعايير المحتكل استجابة -

 ،ك الميػػػػة ،دكليػػػػة م,ػػػػكبلت ي,ػػػػمؿ فأ أم ،العالميػػػػة معيػػػػار: (264: 1995، اليػػػػافعي)كيضػػػػيؼ 
 مثػػؿ ،الب,ػػر بنػػي بػػيف الفاصػػمة الجغرافيػػة بالحػػدكد تعتػػرؼ كال ،سػػره ب نسػػانياإل المجتمػػا يكاجييػػا
 .العنصرم التمييز – التصحر – الطاقة -البطالة -السكاني االنفجار – التمكث – الفقر

 2823077-:المدرسح المنيج محتوى مكونات .5
 مككنػة الػبعض بعضػيا مػا تتنػاغـ التػي المككنػات مػف مجمك ػة مف المنيف محتكل لؼ يت 

 المككنػػات ىػػذه ؿكتتمثػػ (،المعرفػػي النظػػاـ بمككنػػات) يعػػرؼ بمػػا كأ ،المحتػػكل النياةيػػة صػػكرتيا فػػي
 فأ ممكػف ،الميػارات ،القيـ ،االتجاىات ،النظريات ،كالمبادئ ،كالتعميمات ،المفاىيـ – الحقاةؽ في

 (  1) ال,كؿ يمثميا
 
 
 
 

 (: مكونات النظام المعرفح1شكل رقم )
 
 

 :  ميو مثاؿ ذكر ما ككفم كؿ مفيـك الباحثة ستعرض ،المككنات ىذه  مى كثرأ كلمتعرؼ
  مييػػا كاالتفػػاؽ ،قرارىػػاإ تػػـ كقػػد ،بصػػحتيا ـمسػػم   كاضػػحة معمكمػػات ىػػي -:الحقــائق
 : نك اف فالحقاةؽ ك ميو، الناس بيف فييا جداؿ ال ،قاطعة بصكرة

  ف ،معنى ذات  قميو صكرة لو كترسـ ،بحكاسؾ تدركو ما كؿ كىي: محسوسة مادية حقائق -أ
  .حمك العسؿ :مثؿ ال مس الحكاس منافذ طريؽ

 الحكاس  طريؽ  ف دراكياإ نستطيا الالتي  كىي: رمزية وأ ،مجردة وأ ،لفظية حقائق -ب
  ف ، مييا لمداللة تجريدىا رضغل لفاظكاأل ،كالكممات ،,كاؿاألك  ،الرمكز لىإ  مجن لذلؾ ،مبا,رة

 (رفى )مكونات محتوى المنيج المدرسحمكونات النظام المع

 قيم      ميارات        نظريات      اتجاىات       مبادئ      تعميمات       حقائق    مفاىيم 



 

4: 

 

 التنمية لىإ تؤدم الديمقراطية :مثؿ ، نيا كالتعبير ،دراكياا  ك  ،العقيمة صكرتيا رسـ طريؽ
 ساسيةأ لبنات ت,كؿ فيي ،مجردة كأ ،مادية كانت سكاة فالحقاةؽ ك ميو( 4>4 :5447 ،ال كالدة)

 . رلاألي  المعرفة مككنات باقي  مييا تبنى كليةأ معمكمات فيي ،المعرفة لبناة

 معان  تجميعيا تـ التي ،ال اصة الحكادث كأ ،الرمكز كأ ،,ياةاأل مف مجمك ة  ف  بارة: المفاىيم
 ،معيف سـإ كأ برمز ليياإ ,ارةاإل يمكف كالتي ،الم,تركة اتالصف كأ ،ال صاةص ساسأ  مى
. المتقاربة فكاراأل كأ ،الحقاةؽ مف مجمك ة لىإ ,يري ،مكجزان  تجريديان  تعبيران  كأ ،كممة يمثؿ فيك
 .(266:2001،ابراىيـك  سعادة)

 يما ي تي:ف تم يصيا يمكف ،رلكب ىميةأ المفاىيـ كلتدريس
  ديدة مرات في يطبقو حتى ،المفيـك التمميذ يتعمـ فأ فما التعمـ،إ ادة  مف التقميؿ  مى تسا د -

 .جديد مف تعممو لىإ الحاجة دكف ،جديدة ميميةتع مكاقؼ في
 المدرسية المراحؿ في كمتكامؿ ،كمتتابا ،مستمر ب,كؿ المدرسي المنيف بناة في يسيـ -

 التركيز يتـ نوإف ،الدنيا اسيةساأل المرحمة في مثبلن  كالمناخ  بسيط مفيـك ا تيار فعند ،الم تمفة
 المرحمة في نكا وأ كأ ،المناخ نماطأ ك مى ،العميا ساسيةاأل المرحمة في المناخ  ناصر  مى

 . الصعب لىإ السيؿ مف نتقاؿلبل متتابعان  أم ،الثانكية
 مف التبلميذ انتقاؿ  بلؿ التعمـ صعكبات بعض حؿ كبالتالي ،التعمـ ثرأ انتقاؿ تسييؿ في تفيد -

 .  رآ لىإ صؼ
 كيمركف ،الكفيرة المعمكمات التبلميذ يقرأ حيث ،العقمية ال برة تنظيـ  مى المفاىيـ تسا د -

 كالكتب ،التعميمية الكساةؿ است داـ طريؽ  ف كذلؾ ،مبا,رة كغير ،مبا,رة  ديدة ب برات
 لعديدةا ال برات ىذه تنظيـ طريقيا  ف يمكف التي الكسيمة تتمثؿ حيث ،كالمناق,ات ،الم تمفة

  .بيا  اصة مفاىيـ ت,كيؿ في

 ينبغي لذا ،المدرسي المنيف في ساسيةاأل كاالستقصاة ،التفكير دكاتأ مف المفاىيـ تعتبر  
  .(198: 2004 ،ابراىيـك  سعادة) التبلميذ  ند كتنميتيا ،ت,كيميا في االىتماـ مف المزيد بذؿ

 :(198:2004 ،ال كالدة)  ند كرد كما نواعأ ولممفاىيم

 .بحر -مسجد – مدرسة مثؿ بالحكاس تدرؾ: حسية مادية مفاىيم - أ

 :مثؿ ،الرمكز كأ ،بالكممات  نيا كيعبر ،العقمية بالقكل كتدرؾ: معنوية وأ ،مجردة مفاىيم -ب
  . العدالة – الديمقراطية – الحرية

 النظاـ مثؿ ،المعا,ية حياتو في بمعرفتو نسافاإل ركبيا التي المفاىيـ كىي :معرفية مفاىيم -ج
 .الحرارم االحتباس – المغكم النظاـ – االجتما ي
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 تكضيح في ىدفيا كيتمثؿ ،المفاىيـ مف كثرأ كأ ،مفيكميف بيف تربط  بارات ىي -: التعميمات
 است داـ بمكجبيا يستطيعكف دكات ب المتعمميف تزكيد في ىميتياأ كتتم ص ،المفاىيـ بيف العبلقات

 التي العديدة لمم,كبلت حمكؿ يجادإ  مى تعمؿ فرضيات طرح كأ ،ت,كيؿ في التعميمات ىذه
 كؿ في لمطالب تصمح نيا ب كتمتاز ،جديدة بيانات مف استنتاجات  مؿ في تفيدىـ كما ،تكاجييـ
 ىابيا مـاأل مف مةأ قكيت كمما)  بارة فمثبل ،الت صص صفة  مييا تنطبؽ كال ،كمكاف ،زماف
  .افكمك ،زماف لكؿ يصمح تعميـ(   داةاأل

 :ىمياأ ،عدة نواعأ ولمتعميمات

  بارة مثؿ ،الظركؼ كأ ،الحقاةؽ مف مجمك ة تم يص  مى تعمؿ التي: الوصفية التعميمات -أ
 .(فيو المنتجيف  دد  ف المجتمعات مف مجتما أم في المستيمكيف  دد يزيد)

 : والنتيجة ،السبب تبين التح التعميمات -ب

  (البحر سطح مستكل  ند الحرارة درجة ارتفعت ،االستكاة رةداة مف اقتربنا كمما)  مثؿ      

 :اجتماعية قيمة عن تعبر التح التعميمات – ج

 .( طر في تصبح الناس حرية فإف ،الحرية مف , ص أم حرماف يتـ  ندما)  مثؿ      

 : مبادئ وأ ،نظريات وأ ،قوانين عن برعت التح التعميمات -د

 (يـك بعد يكمان  البعض بعضيا  مى كال,عكب ،مـاأل ا تماد يزداد) مثؿ     
 (270: 2011 ،براىيـكا   سعادة)

 ما  بلقة  مى تككف التي كالتعميمات ،المفاىيـ مف تنظيمات ىي: ك المبادئ وأ النظريات
  معنى ذات كحدة معان  ت,كؿ التي ،المعرفة تجميا  مى فتعمؿ ،البعض بعضيا

 .(274: 1995 ،اليافعي)

  -:فح تكمن ىميتياأو 

 .متعددة تعمميةك  ،تعميمية مكاقؼ في تطبيقيا مكانيةإ -

   .بو المحيطة البيةة في بفعالية العمؿ  مى لممتعمـ مسا دتيا -

 ،نسػانيةاإل المعرفػة ميػاديف كب اصػة، بػو كالتنبػؤ ،نسػانياإل السػمكؾ تكضػيح فػي لنا مسا دتيا -
 .كاالجتما ية

 المغػةك  كالعمػـك ،الرياضػيات ميػاديف فػي ماسػي ال ،المغكيػة العمميػة فكػاراأل مف لمكثير تم يصيا -
 .العربية
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 .قبؿ مف تحديدىا تـ التي ،المفاىيـ كأ ،المتغيرات بيف لمعبلقة تكضيحيا -

 .المعركفة المبادئ مف فييا المجيكلة المبادئ استنتاج يتـ ،ااجين تاستن نظامان  ا تبارىا -

  ( .272:2011 ،)سعادة كابراىيـ لبل تبار القابمة لمفرضيات مصدرا ككنيا -

 كتككف الفرد  برة  بللو مف تنتظـ ،النفسي كأ العصبي ىب كالت االستعداد مف حالة: التجاىات
 ىذه تستثير التي كالمكاقؼ المكضك ات لجميا الفرد استجابة  مى دنيامي كأ تكجييي ثير ت

  .(210 -2004 ال كالدة) االستجابة
 :نواع التجاىاتأ
 .ما مكضكع كأ ،فكرة تؤيد تيال كىي ،يجابيةإ اتجاىات -أ
 .ما مكضكع كأ ،فكرة ترفض التي ىي ،سمبية اتجاىات -ب
 قبكؿ كأ ،رفض بيف أك حيرتو ،الفرد اىتماـ  دـ في تتمثؿ التي كىي ،محايدة اتجاىات -ج

 . ما مكضكع
 -:لتجاىاتا خصائص

 الفرد ستجابةا مبلحظة كأ المفظية الفرد استجابة طريؽ  ف استنتاجيا يمكف نفسية مككنات -
 . االتجاه لمكضك ات

 تفا ميـ  بلؿ مف الطمبة  ند كتنمك تتككف كبالتالي ،مكركثة كليست لمتعمـ قابمة أم مكتسبة -
 .المنياج ىداؼأ تحقيؽ  بلؿ كمف ،المدرسية البيةة ما

 كمكضك ات ،قضايا نحك السمكؾ في كثرأ ثباتان  ينتف مما ،النفسي كاالستقرار ،بالثبات تتصؼ -
 .اهتجاال

 ،مستديـ قكم ىك ما فمنيا ،ك,مكليتيا ،,دتيا في ت تمؼ نياأ حيث ،انفعالي محتكل ذات -
 .متغير ضعيؼ ىك ما كمنيا

 .ضده كأ ،ما مكضكع ما تفصيميان  مكقفان  تتضمف -
 .رىايكتغي تعديميا يمكف -
 . ممي نزك يك  ،ككجداني ،معرفي بعد ذات– -
 .(277-276: 1995 ،اليافعي) كالتقكيـ ،لمقياس قابمة -

قدات، التي يت ذىا اإلنساف أك المعت ،المفاىيـ، ك كىى  بارة  ف مجمك ة مف المعايير: القيم
 .الحياة االجتما ية في  األ ماؿ، ك األفعاؿ، ك لمحاكاة األقكاؿ ان ك أسسمحكات، أ
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 خصائصيا:

 أكثر ثباتان مف االتجاه. -
 نسانية.، كأكثر أىمية لمحياة اإلأصعب تغييران  -
 لى ثقافة المجتما األصمية .، ت,ير إتما ية ليست فرديةتمثؿ قضايا اج -
 ليست  فية .، ك ألنيا ذات طباةا معمنة ،التقكيـ  ف طريؽ المبلحظةك  قابمة لمقياس -
 يجابية بصكرة داةمة.ـ قضايا إأف القي -
 . تتككف مف ثبلثة أبعاد، ىى معرفي، ككجداني، كسمككي -

جيد ، ك بكقت قصير، ك ف أداة  مؿ ما بدرجة متقنةنؾ متمك   تيىى القدرة الفعمية ال: الميارات
 :في اآلتيكتكمف أىميتيا ، قميؿ

، ىى األىداؼ ،حيث يستكجب ذلؾ تكافر  ناصر ضركرية ؛ـ فعاؿالحصكؿ  مى تعم   -
 المعمكمات بعد تحميميا.، ك است داـ الميارات مف أجؿ تفسير البيانات، ك المحتكلك 

الدراسات ، ك حيث أ,ارت البحكث ،حد ذاتوفي  يةصعكبة تعمـ محتكل المادة الدراسية كغا -
التي  ثبلث أرباع محتكل المكاد الدراسية إلى أف طمبة الجامعات ينسكف حكالي ،الم تمفة
ىذا يؤكد ضركرة االىتماـ ، ك المحتكل لو قيمة محددة كيدؼ  اـ فإف اكتسابلذا  ،تعممكىا

: 2004، ) ال كالدة طيط المناىف.زيادة الحافز الست داميا  ند ت ، ك بالميارات الضركرية
211.) 

  الذل تتضا ؼ منو المعرفة العممية. ، الـ اليـكفي  يادة أىمية المياراتز  -
المعمميف أف  مى يكجب  ،كثرة التغيرات السريعة فييا، ك المجتمعاتفي  التعقيد الذل ظير -

ارات الكاجب المي مف ىذه، ك بحيث يتمكنكا مف النجاح ،يقكمكا بتعميـ الميارات لطبلبيـ
 :تعميميا لمطمبة

 ميارة القراةة -ميارة الكبلـ                   - اإلصغاة          ميارة  -
أك كمية         ،ميارات  ددية -     كالمكاف  ،ميارات الكقت  -       ميارة المبلحظة    -
 ميارات العبلقات اإلنسانية  -
مة، كت,كيؿ الفرضيات التجريبية، كاست بلص ميارات الم,كمة: كىى القدرة  مى تحديد الم,ك -

 ( .277:1995  اليافعى،األحكاـ، كالقرارات )

بما أف المحتكل الدراسي ي,كؿ المبنة األ يرة في كضا مناىف  مـ الجغرافيا في المراحؿ  تعقيب
الدراسية الم تمفة، حيث يمثؿ  بلصة الفكر، كال طكات السابقة، ف ىميتو ال تقؿ  ف أىمية كضا 
األىداؼ، فالمحتكل الدراسي يمثؿ التراث الب,رم المتناقؿ ما بيف الماضى، كالحاضر، كالمستقبؿ، 
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كىذا يمـز الجيات الم تصة اال تناة بو قدر اإلمكاف لتقديـ محتكل بما يتناسب، كركح العصر 
  الذل يعي,و المتعمـ.

 :عمم الجغرافياب: 
 طبيعة عمم الجغرافيا:

بمػػػا تحكيػػػو مػػػف ظػػػكاىر  ،حػػػث فػػػي ق,ػػػرة األرضا ليتعػػػدل البيتسػػػا مجػػػاؿ  مػػػـ الجغرافيػػػ
 إذ ال ي فػػى  مػػى ،ب,ػػرية، لي,ػػمؿ البحػػث فػػي المحػػيط الحيػػكم الػػذم يعػػيش فيػػو اإلنسػػافك  ،طبيعيػػة
كتػػػ ثيره  ،كالب,ػػػرية ، بلقػػػة تفا ػػػؿ اإلنسػػػاف ببيةتػػػو الطبيعيػػػةكأثػػػره الكبيػػػر فػػػي  ،دكره الكاضػػػح ،أحػػػد

 ،جتما يػػػةأك الدراسػػات اال ،ع مػػف فػػركع المػػكادلجغرافيػػػا فػػر فامبا,ػػر فيػػو ك ميػػو، الكغيػػر  ،المبا,ػػر
 تػػػػػػػػػار ألغػػػػػػػػػراض تعميميػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تي  ،جتما يػػػػػػػػػةالتػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػدكرىا جػػػػػػػػػزة مػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػـك االك 

 .(28:2002،)الطيطي

جتما ية كما يفيـ مف اسميا، ىي تمؾ المكاد التػي تػدرس اإلنسػاف "كالمكاد أك الدراسات اال
ككعضػػػك فػػػي جما ػػػة، كمػػػف حيػػػث  ،باإلنسػػػاف كفػػػرد مػػػف حيػػػث  بلقتػػػو ،كالماضػػػي ،فػػػي الحاضػػػر

ى ىػذه العبلقػات، كتعنػكتن,ػ   ػف  ، بلقتو بالبيةة التي يعي,ػيا، كمػا تػدرس الم,ػكبلت التػي ن,ػ ت
 .(23 :1980 ،)إبراىيـ التي يجنييا الدارسكف  ف ىذه الدراسة ،جتما يةبالفاةدة اال

لمعرفػػػة الجغرافيػػػة ذات أصػػػكؿ  مػػػى أف ا ،كمفكػػػركه ،"كيكػػػاد يجمػػػا فبلسػػػفة  مػػػـ الجغرافيػػػا
كمكضػػكع مميػػز  ، ريقػػة، تعػػكد إلػػى أقػػدـ حضػػارات اإلنسػػاف، كمػػا يقػػرركف أف  مػػر الجغرافيػػا كعمػػـ

 .(21:2006 ،يزيد  مى األلفي سنة ) بابنة ،ال, صية

كيعتبػػر الفكػػر الجغرافػػي الحػػديث كليػػد جيػػكد فبلسػػفة كمفكػػرم العمػػـ، ك بلصػػة ألبحػػاثيـ فػػي الماةػػة 
أك يزيد بقميػؿ، كأف مػا حػدث مػف تطػكرات فػي مجاالتػو المتعػددة  ػبلؿ القػرف األ يػر، سنة األ يرة 

  .(17 :1997، نذ ن, تو ),مبيإلى اآلف يفكؽ ما حدث  بر القركف المتعددة السابقة لذلؾ م

 :الجغرافيا عمم مفيوم
ل تػػر  ،,اسػػا إذا جعمتػػو بمثابػػة بحػػر ، مػػـ الجغرافيػػا الكثيػػرفػػي  أثػػرت التطػػكرات الحاصػػمة 

 ػػر األبحػػاث الجغرافيػػة ب صػػكص  مػػـ آف  مػػا تكصػػمت إليػػو أكىػػذا يعنػػي  ،كال تجػػد نيايتػػو ،بدايتػػو
 ،المتميػػز بػػالتطكر ،نظػػران ل,ػػمكؿ  مػػـ الجغرافيػػا لمجانػػب الب,ػػرم ،كلػػف يكػػكف آ رىػػا ،الجغرافيػػا، لػػـ

حػػاؿ ممػػا يتػيح المجػػاؿ لظيػػكر مػا ىػػك جديػد  مػػى سػػاحة  مػـ الجغرافيػػا، كىػذا بطبيعػػة ال ،كالتحػديث
ال أنيػػػا ال تتعػػػدل إ ،كفػػػركع  مػػػـ الجغرافيػػػا ،كتػػػدا ؿ تعريفػػػات ،كت,ػػػابؾ ،سػػػكؼ يسػػػاىـ فػػػي تعقيػػػد
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كالتػ ثير  ،كالتفا ػؿ ،كالب,ػرم ،حتكاةيػا الجانػب الطبيعػيامػف حيػث  ،اكر األساسػية فػي تعريفيػاالمح
 المتبادؿ فيما بينيما.

 التعريف المغوى لعمم الجغرافيا:

تسػػتمد  ،Geographyفيػػي كممػػة جغرافيػػة  ،كصػػؼ األرض لغػػةن  مػػـ يتعنػػكممػػة جغرافيػػا  
كتعنػػػػػي األرض،  ،"Geoكىػػػػػي مككنػػػػػة مػػػػػف مقطعػػػػػيف " ،كالبلتينيػػػػػة ،أصػػػػػميا مػػػػػف المغػػػػػة اإلغريقيػػػػػة

"graphyكالدراسػػػػػات الجغرافيػػػػػة ت,ػػػػػتمؿ كصػػػػػؼ  ،أم تعنػػػػػي كصػػػػػؼ األرض ،الكصػػػػػؼ نػػػػػي" كتع
 (.6: 2005 ،كالفمكية الم تمفة )محمكد ،الظكاىر الككنية

 :حالصطالحالتعريف 

 -:يمكف الحديث  ف التعريؼ االصطبلحي لعمـ الجغرافيا مف  بلؿ التعريفات اآلتية

التػي يػتـ تدريسػيا فػي جميػا  ،جتما يػة"أحػد العمػـك اال :(  مى أنيا15 :1995 ،صفكح) يعرفيا  -
 ،كاالجتما يػػػػػة ،ىميتيػػػػا فػػػػي تن,ػػػػػةة المتعممػػػػيف مػػػػف النػػػػػكاحي العقميػػػػةأل نظػػػػػران  ،المراحػػػػؿ التعميميػػػػة

 ،كالحيػػػكاف ،نسػػػافك بلقاتػػػو باإل ،دراسػػػة  صػػػاةص المكػػػافالعمػػػـ الػػػذم ي ػػػتص ب فيػػػىكال, صػػػية، 
 بػيف كتجمػا ،الب,ػرم كالتطػكر ،العمرانػي النمػككمػا تتنػاكؿ  ،البيةػةى ككيفيػة المحافظػة  مػ ،كالنبات
ا كالتكزيػػػ ،نسػػػافباإل تحػػػيط التػػػي ،البيةيػػػة الظػػػاىرات كتػػػدرس ،الطبيعيػػػة الجغرافيػػػا ؛ األكؿ:مجػػػاليف

كمػػدل  ،تػػدرس مظػػاىر الحيػػاة اإلنسػػانية، ك الجغرافيػػا الب,ػػريةكالثػػاني:  ،المكػػاني لمظػػاىرات الطبيعيػػة
 كت ثرىا بيا. ،أثرىا في المظاىر الطبيعية

 ،مػػػف حيػػػث التبػػػايف ،كغبلفػػػو الجػػػكم ،"العمػػػـ الػػػذم يػػػدرس سػػػطح األرض :فيػػػرل أنيػػػا (الفػػػرا)أمػػػا  -
 ،لػػة بػػيف م تمػػؼ ظػػكاىر سػػطح األرض مػػف طبيعيػػةكتحميػػؿ العبلقػػات المتباد ،كالت,ػػابو ،كالتكامػػؿ
 (.14: 2005)محمكد،  .كمدل ارتباطيا بمكطنيا ،كب,رية

فيػػى دراسػػة المجتمػػا اإلنسػػاني  ،جتما يػػة( "ككنيػػا مػػادة مػػف المػػكاد اال6، 1980:إبػػراىيـ )كيػػرل  -
 بالنسبة لمبيةة الطبيعية".

 األرض با تبارىػػػػا مسػػػػكنان يريػػػػاف "أنيػػػػا دراسػػػػة سػػػػطح  (21: 1979 ،المقػػػػاني كرضػػػػكاف) تعريػػػػؼ -
 ،كالتػػ ثر بينيػػا ،يرك بلقػػات التػػ ث ،كمػػا  مييػػا مػػف الظػػكاىر الطبيعيػػة ،أم دراسػػة األرض ،لئلنسػػاف

 .كبيف اإلنساف"

بمػا يحكيػو مػف  ،العمـ الذم ييتـ بدراسة سطح األرض " مى أنو   مـ الجغرافيا  الباحثةتعرف   -
 كمدل التفا ؿ كالت ثير بينيما". ،ص ريان، أك حيكيان  أكماةيان،  سكاة كاف  غبلفان جكيان، أك ،أغمفة
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 :عالقة عمم الجغرافيا بالعموم األخرى
التػي  ،ك بلقاتو المركبة ،"الجغرافيا  مـ لو بيةتو المعرفية التي تجعؿ منو نظامان لو مقكماتو 

ف العمػػـك  ػػف غيػػره مػػف المجػػاالت المعرفيػػة األ ػػرل، ك مػػـ الجغرافيػػا لػػيس بمعػػزؿ  ػػ تجعمػػو متميػػزان 
مدرسػػية كثيقػػة الصػػمة األ ػػرل، كلكنػػو كثيػػؽ الصػػمة بػػنظـ معرفيػػة أ ػػرل  ديػػدة، كالجغرافيػػا كمػػادة 

كمتباينػة  ،ـ، فاألكلى أ ذت مف الثانية لتككف كسيمة التربكييف في بمكغ أىداؼ  ديػدةمعبالجغرافيا ك
 ،الجغرافيػػاكلقػػد صػػاحب ذلػػؾ إ ػػداد معمػػـ مت صػػص فػػي تػػدريس  ،فػػي جميػػا المسػػتكيات التعميميػػة
: 1984)فار ػة،  جتما يػة"ىػك المػكاد اال ،ي مجػاؿ أكثػر  مكميػةكىك في الكقت ذاتو مت صص ف

225.) 

حص فػػي طبيعػػة  مػػـ الجغرافيػػا مػػف حيػػث نظرتيػػا ال,ػػمكلية لمظػػكاىر الطبيعيػػة مفػػالمت  
كالعمػـك  ،جتما يػةكالعمػـك األ ػرل )العمػـك اال ،رافيػاسكؼ يدرؾ العبلقػة مػا بػيف  مػـ الجغ ،كالب,رية

إال  ،البيةػة الطبيعػةفكبلىمػا ي,ػتركاف فػي دراسػة ظػكاىر  ،الطبيعية( مػف حيػث التػدا ؿ فيمػا بينيمػا
 ،ممػيف، مػف حيػث الفػرؽ فػي النظػرة لممجتمػاكمف في الزاكية المنظػكر منيػا لكػبل العً ي تبلؼ أف اال
رس ـك الطبيعيػػػة فتػػػدأمػػػا العمػػػ ،جتما يػػػة تػػػدرس التفا ػػػؿ بػػػيف الطبيعػػػة )البيةػػػة( كاإلنسػػػافـ االفػػػالعمك 

أم مػػف ناحيػػة  مميػػة  ،كالفمػػؾ ،كالكيميػػاة ،الطبيعيػػة مػػف زكايػػا م تمفػػة فػػي ميػػاديف الطبيعػػةالظػػكاىر 
   .كي تفيد الب,رية مف نتاةف دراساتيا ،بحتة

تفادة مػػف نتػػاةف دراسػػات المػػكاد سػػمػػف  ػػبلؿ اال ةتضػػا نتػػاةف أبحاثيػػا بصػػبغة جغرافيػػ كالجيكلكجيػػا
سػػػػمكب العممػػػػي فػػػػي التفكيػػػػر مػػػػف العمػػػػـك الطبيعيػػػػة جتما يػػػػة تسػػػػتعير األجتما يػػػػة، كالمػػػػكاد االاال

 كتست دمو في دراساتيا.
كالتػرابط مػا  ،تصػاؿفػنبلحظ اال ،كالعمـك الطبيعػة ،ك مى سبيؿ العبلقة ما بيف الجغرافيا 

 ،احاتمػػػف حيػػػث دراسػػػة المسػػػ ،كالرياضػػػيات فػػػي مجػػػاؿ اإلحصػػػاة الرياضػػػي ،بػػػيف  مػػػـ الجغرافيػػػا
كمػػا أنيػػا  ،كالقاةمػػة تطػػكؿ ،ك ػػدد السػػكاف ، ػػتبلؼ  طػػكط كالطػػكؿاك  ، ػػتبلؼ الػػزمفكا ،كالمسػػافات
حيث تعمؿ  مى تقكية لغة الطالػب لمػا  ،كاسعا لتدريب الطبلب  مى التعبير الصحيح تعتبر ميدانان 

 ،ككصػػؼ فػػي غيػػر ا تصػػار، كجمػػا الطػػبلب لممعمكمػػات مػػف أكثػػر مػػف مصػػدر ،تتطمبػػو مػػف ,ػػرح
كرسػػػـ ال ػػػراةط  ،كالتكضػػػيحية ،كالت طيطيػػػة ،ى صػػػعيد الرسػػػـك البيانيػػػةكتصػػػنيفيا، ك مػػػ ،كتػػػدكينيا

كتنسػيقيا ب,ػكؿ  ،كجمػا الصػكر ،كغيرىػا ،كنماذجيػا البػارزة ،كغيػر الممكنػة ،بجميا أنكا يػا الممكنػة
 كتنمية الناحية الجمالية  ندىـ.  ،فني، تفيد في تدريب الطبلب  مى اإلنتاج الفني

فالطالػػػب يػػػػدرس مػػػػثبل المعػػػػادف مػػػػف حيػػػػث  ،افيػػػػا كالعمػػػػـككال نغفػػػؿ العبلقػػػػة مػػػػابيف الجغر  
 ،كالجغرافيػػػا تػػػدرس مػػػدل اسػػػت داميا فػػػي الصػػػنا ات المسػػػت دمة ،كتركيبيػػػا الكيميػػػاةي ، صاةصػػػيا

 ،كسياسػػػػية ،قتصػػػػاديةارية مػػػػف ناحيػػػػة كأثػػػػر ذلػػػػؾ  مػػػػى الحيػػػػاة الب,ػػػػ ،أمػػػػاكف تكفرىػػػػا فػػػػي الطبيعيػػػػةك 
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 ،كمتدا مػػة ،قػػة الجغرافيػػا بػػالعمـك األ ػػرل قكيػػةفعبل ،ىػػذا  مػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر، جتما يػػةاك 
- .كىػذا يكمػف بنظرتيػا ال,ػمكلية لمعمػـك الطبيعيػة كالب,ػرية ،أك غض الطرؼ  نيا ،كاليمكف إغفاليا

ف كجػكب الػربط مػا بػيف العمػـك يكالمدرس ،فيالكثير مف المرب لاةن  مى ذلؾ رأكبن -كما سبؽ كأف قيؿ
أك مػػػػنظـ فيػػػػي تجمػػػػا بػػػػيف متطمبػػػػات العمػػػػـك  ، رضػػػػيان  ربطػػػػان سػػػػكاة كػػػػاف  ،كالطبيعيػػػػة ،جتما يػػػػةاال

 .(46:2002، الطيطي)، ك7:1979)، عمـك اإلنسانية )المقاني كرضكافكال ،التطبيقية

 :فروع عمم الجغرافيا
 ،لنظرتػػػو المتكاممػػػة لئلنسػػػاف ،مترامػػػي األطػػػراؼ كػػػف لنػػػا القػػػكؿ بػػػ ف الجغرافيػػػا بحػػػره مي 

فػػي الجانػػب ال سػػيما  ،ليػػا دكر كبيػػر فػػي ظيػػكر فػػركع جديػػدة التػػي ،كمسػػتجداتيما المطػػردة ،كالبيةػػة
 ،كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ يتفػػؽ الجغرافيػػكف  مػػى تقسػػيـ  مػػـ الجغرافيػػا لتسػػييؿ  مميػػة تصػػنيفيا ،الب,ػػرم

 -كمف أىـ ىذه التقسيمات: ،كدراستيا مف قبؿ الميتميف بيا

 افيا الب,رية.الجغر    -ب                       الجغرافيا الطبيعية.             - أ

 الجغرافيا الطبيعية: - أ

التػي ال د ػؿ لئلنسػاف  ،الذم ييتـ بدراسة الظػكاىر الطبيعيػة ،ذلؾ القسـ مف  مـ الجغرافيا  
   :كؿ فرع مف فرك يا مرتبط بغبلؼ مف أغمفة الكرة األرضية ،فركع ةكت,مؿ  مس ،في إيجادىا

 الجيمكرفكلكجيا مرتبط بالغبلؼ الص رم. -

 تبطة بغبلؼ التربة.جغرافية التربة مر  -

 جغرافية المناخ مرتبطة بالغبلؼ الغازم. -

 جغرافية المياه مرتبطة بالغبلؼ الماةي )الييدركلكجيا(. -

 (.44: 5448الجغرافيا الحيكية مرتبطة بالغبلؼ الحيكم )محمكد،  -

 -الجغرافيا البشرية: - ب

نسػػػاف ,ػػػطة اإلكأن ،ةالػػػذم ييػػػتـ بدراسػػػة الظػػػكاىر الب,ػػػري ،ذلػػػؾ القسػػػـ مػػػف  مػػػـ الجغرافيػػػا  
 كت ثرىا بيا .، البيةة الطبيعية المحيطة ىكت ثيرىا  م ،الم تمفة

   :ىي ،أف أىـ فركع الجغرافيا الب,رية ىجما الجغرافيكف  ميي يكاد ك 

o ..:قتصادية إلى  دة فركع مف أبرزىا:..كتفر ت الجغرافيا اال الجغرافيا القتصادية 

 جغرافيا التكطف الصنا ي.  -       الزرا ية.جغرافيا اإلنتاج الزرا ي، كمكارد الثركة  -
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 جغرافيا التجارة، كالتبادؿ التجارم  -        المعدني، كمكارد الثركة المعدنيةجغرافيا اإلنتاج  -

                           جغرافيا اإلنتاج الصنا ي. -      جغرافيا اإلنتاج الحيكاني، كمكارد الثركة الحيكانية  -

 جغرافيا النقؿ كالمراصبلت. -       ستصبلح.ا استغبلؿ األرض، كمناطؽ االيجغراف -

                                      المكارد الغابية. جغرافيا مكارد الثركة الماةية ب ,كاليا المتعددة -

o جتماعية، وفروعيا:الجغرافيا ال- 

  جغرافية الت طيط اإلقميمي. -        كالريؼ. ،جغرافية المدف -    جغرافية السكاف.  -

 جغرافية العمراف.  -     الصحية جغرافية الديانات.  -           الجغرافيا  -

o :كمكقعيػا الجغرافػي ،ليا حػدكدىا ة،قـك بدراسة الدكلة كظاىرة جغرافيت الجغرافيا السياسية، 
مكاناتيػا اال ،تيػا الب,ػريةاكمقكم  ،بػراز الم,ػاكؿ السياسػيةقتصػادية، كتيػدؼ دراسػتيا فػي النيايػة إلكا 

 -كما تتناكؿ الجغرافيا السياسية دراسة العالـ مف زاكيتيف: ،ىذه األكضاع السياسية ماالتي ترتبت 

 دراسة  بلقة الدكلة بغيرىا مف الدكؿ.  -                دراسة الدكلة ذاتيا مف الدا ؿ  -

سػػػتعمار، الجغرافيػػػا مثػػػؿ اال مػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػرالسياسػػػية العاالظػػػكاىر باإلضػػػافة إلػػػى دراسػػػة  
 الصراع العالمي، كاألحبلؼ العسكرية، مراكز القكل، الحدكد السياسية كم,كبلتيا.

o والساللت البشرية:  ،جناسجغرافيا األ 

كمميزاتػػػػو  ،يرجػػػػا الفضػػػػؿ ليػػػػذا الفػػػػرع فػػػػي دراسػػػػة اإلنسػػػػاف مػػػػف حيػػػػث أصػػػػمو، كسػػػػبلالتو  
كىػذا الفػرع كثيػؽ الصػمة بعمػـ األنثركبكلكجيػا ) مػـ  الجسمانية، مدل ت ثرىا بعكامػؿ البيةػة الطبيعيػة،

فكبلىمػػػا يضػػػماف كػػػبل مػػػف جػػػانبي الجغرافيػػػا  ،كالجغرافيػػػا التاري يػػػة ،إلقميميػػػةالجغرافيػػػا ا اإلنسػػػاف(.
 .(31 :1997),مبي، كالب,رية  بلؿ دراستيما ،الطبيعية

 ( 2شكل )
 فروع عمم الجغرافيا

 

 

 

 

 الجغرافيا البشرية                                    الجغرافيا الطبيعية                 

 مدن        اقتصادية      ان     سك   سياسية        جيا               لوفو و ورمحيوية    مناخية    جي   المياه     التربة   
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 رافيا "القيمة التربوية لتدريس الجغرافيا":غأىمية تدريس الج
كتزكيػػػدىـ بالمعػػػارؼ الميمػػػة،  ،تنػػػاكؿ سػػػكارؼ دكر الجغرافيػػػا فػػػي إ ػػػداد التبلميػػػذ لمحيػػػاة 
كتبصػػػرىـ  ،ـ العػػػالميكتنميػػػة اتجاىػػػات مرغػػػكب فييػػػا لػػػدييـ نحػػػك التفػػػاى ،كسػػػابيـ ميػػػارات معينػػػةا  ك 

 بالم,كبلت العالمية، التػي ينبغػي أف تسػا دىـ الجغرافيػا كمػادة دراسػية  مػى ت,ػ يص أسػباب ىػذه
 .(46: 1997 ،),مبى الم,كبلت، كالبحث  ف حمكؿ ليا

 "التربكيػة قيمتيػا ، نعرض أىميتيا "يا كمادة دراسيةالجغرافلعمـ أىداؼ مف مف  بلؿ ما تـ  رضو 
 -كىي:كتاب بعض الكما يراىا 

 تقديـ المعمكمات كالحقاةؽ  ف العالـ.                  -

 كالتطبيقية.                               ،,حذ الميارات العقمية -

 تجاىات نحك البيةات.   ا تبار القيـ كاال -

 إدراؾ فيـ طبيعة المجتما. -

 ركة بيف األماكف كاألقاليـ.العبلقة بيف األماكف، كالحك المكاف، ك كتعزيز مفيـك المكقا،  ،تقديـ -

 ،يـ الجغرافي لؤلساسياتست داـ التنظاك  ،ستقصاة، كتقكية اكتسابكاال ،تعزيز أسةمة البحث
ت اذ القرارت كالميارات ال ،كالمعمكمات ،يحتاج المكاطنكف ىذه األساسيات، حيث كالميارات
ات، كما يحتاج المكاطنكف كالجما ية حكؿ است داـ البيةات، كحؿ الم,كبلت كفؾ ال بلف ،الفردية

 .(86: 5448 ،)يحيى م تمؼ الحضارات ما الناس مفأيضان إلى التعميـ لمتعامؿ 

 زيادة ك ي التمميذ باأل,ياة الغريبة. -

 تدريب التمميذ  مى المقارنة. -

 كالبحث  ف األسباب. ،غرس بذكر الميؿ إلى التعميؿ -

مف أ ماؿ سكانيا ميما بدا ىذا العمؿ  كتدريبو  مى احتراـ أم  مؿ ،زيادة حب التمميذ لبيةتو -
 .بسيطان 

 مرىـ تفا بلن قميؿ  ليصبح تفا ميـ ما بيةتيـ المحمية في مرحمة ،تدريبيـك تكجيو التبلميذ  -
 كالتقدير. ، مى الفيـ ياأل طاة مبن

كما فيو مف  ،لمحميةت,جيا التمميذ  مى اإلسياـ بقدر المستطاع فيما فيو مصمحة بيةتو ا -
 . (:6: 4;>4 ،)ابراىيـ اتدارؾ لعيكبي
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لدل الطالب  يمف  بلؿ المبلحظة التي تنم ،كالتفسير ،إثارتيا لقدرات الطبلب  مى الكصؼ -
كتثير فيو رغبة في اإلسياـ في مجاؿ البحث العممي في المستقبؿ،  ،قدرات البحث العممي

 ،مية لمعالـحتى يستطيا أف يككف صكرة  قمية ك ،كتنمية قدرة الطالب  مى الت يؿ كاإلدراؾ
 مى أنو يجب أف تككف ىذه الصكرة أقرب ما تككف لمكاقا حتى يتجنب الطالب المبالغة في 

تنمي قدرة  ،الرأم، كما تتضح القيمة التربكية لمجغرافيا مف  بلؿ ما تكفره مف مادة  ممية
رات صدار األحكاـ بمكضك ية، كفيما يمي القدإكالقدرة  مى  ،كالتحميؿ ،الطالب  مى التمييز

 -العقمية التي تعمؿ الجغرافيا  مى تنميتيا لدل الطبلب:

             كالتعميؿ.  ،الحكـ العقمي •الت يؿ            •   المبلحظة          •
 (21: 2005 ،)محمكد تنمية التفاىـ المتبادؿ بيف ال,عكب. •  تككيف النظرة الجغرافية     •

التػػي  لػى مسػتكل األىميػةإترقػى  بػ ف الجغرافيػا ال ،ة لممػػادةسػمػف كاقػا تجربتيػا كمدرٌ  وتـرى الباحثـة
 ،فضػػؿألػػى مسػػتكيات إالتػػي تحػػكؿ دكف ارتقاةيػػا  كىػػذا مػػف العقبػػات ،فػػالنظرة ليػػا دكنيػػة ،تسػػتحقيا

 كما يجب أف يككف. ،ثمارىا يا مف جنيتمكن

 -أىداف تدريس عمم الجغرافيا:
دكف ت صػيص لنػكع معػيف مػف  ،لى اليػدؼ العػاـإلي,ير  التربكم يست دـ مصطمح اليدؼ

ىػػداؼ، حيػػث تعتبػػر  ػػرل مػػف األأننػػا نحصػػؿ  مػػى مسػػتكيات إف ،ذا حاكلنػػا تحديػػدهإمػػا أ ،مسػػتكياتيا
مػف  ابتػداةن  ،درسػيةحقػؿ المنػاىف المفػي  لكػؿ العػامميف  يكالعممػ ،ىداؼ بمثابة المر,ػد  الحقيقػىاأل

كالػذيف يدرسػكنيا كيؤلفػكف منيػا الكتػب  ،مكف نتاةجيا كآثارىػاكالذيف يقي   ،الذيف يضعكف ىذه المناىف
ال مجرد اسػتيعاب محتػكاه  ،كحتى التبلميذ الذيف يدرسكنيا.. لتتحقؽ فييـ أىداؼ المنيف ،المدرسية
فيػد تحتػى  ،كمحػددة ،كضركرة أف تكػكف كاضػحة ،كمف ىنا جاةت أىمية األىداؼ التربكية ،كمادتو

 (.49: 4>>4،كآ ركف ي)ال,افع كؿ مف ىؤالة في ن,اطو ال اص

ألف ميػػػدانيا  ،ات فػػػي تحقيػػػؽ أىػػػداؼ التربيػػػة البيةيػػػةيػػػجتما مكػػػف اإلفػػػادة مػػػف االكمػػػف الم"
ىػػك البيةػػة، كمػػا يحػػدث فييػػا مػػف  بلقػػات كتفػػا بلت، كمػػا أنيػػا تت ػػذ مػػف البيةػػة  كمحكرىػػا األسػػاس

تحصػيؿ كالمبلحظة ل ،كالم,اىدة ،كالزيارة ،ن,اطيـ،  ف طريؽ التجكاؿ ايمارس التبلميذ فيي ميدانان 
  .(8:: >;>4 ،كمكاردىا الطبيعية )الفرا ،كمككناتيا ،كمفاىيـ تتعمؽ بالبيةة ،كحقاةؽ ،معمكمات

حيػػػػث منيػػػػا ت,ػػػػتؽ معظػػػػـ  ،جتما يػػػػةغرافيػػػػا ت,ػػػػكؿ صػػػػمب منػػػػاىف المػػػػكاد االف الجأكبمػػػػا 
 كالتطبيقػػات، فتدريسػػيا ال يقتصػػر  مػػى المراحػػؿ التعميميػػة العميػػا ،كالمبػػادئ ،كالتعميمػػات ،المفػػاىيـ

فحسػػػػب، بػػػػؿ يمكػػػػف تدريسػػػػيا فػػػػي المراحػػػػؿ األكلػػػػى،  اصػػػػة أنيػػػػا تمتػػػػاز  ػػػػف غيرىػػػػا مػػػػف العمػػػػـك 
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ب صػػاةص منيػػا )النظػػرة ال,ػػمكلية فػػي البحػػث(، حيػػث تتمتػػا بمػػدل كاسػػا مػػف القػػدرة  مػػى تحميػػؿ 
 (.:7: :>>4الظكاىر المنت,رة  مى سطح األرض" ),مبي 

سنحصػؿ  ،نك ػة مػا بػيف البػاحثيفلجغرافيػا متلػى  مػـ اإكالنظػرة  ،كككف مسػتكيات األىػداؼ
 :كاآلتيكىى  ،يضاحمنيا  مى سبيؿ اإل ان نسرد بعض ،كرؤل متنك ة مف األىداؼ ، مى ت,كيمة

 ،كالنظريات ،كالتعميمات ،كالمفاىيـ ،كساب الطمبة المعارؼ الجغرافية الم تمفة بالحقاةؽإ -
 .كرمكز ،كما يرتبط بيا مف مصطمحات ،كالقكانيف

المتمثمة في المحافظة  مى  ،حث الجغرافيابكالميكؿ المتعمقة بم ،جاىاتتكاال ،القيـتنمية  -
 كالتبادؿ الم,ترؾ. ،كالتعاكف ،كتر,يدىا ،كفي كيفية استغبلليا ،ك مى المكارد ،البيةة

كالم,كبلت  ،كر الظركؼ العالميةستعداد لممستقبؿ في تصتربية الطمبة في الحاضر لبل -
 ية المحيطة بو.كاإلقتصاد ،كالسياسية ،جتما يةاال

 كالتحميؿ. ،كالمقارنة ،ستنباطكاال ،كالتعميؿ ،ي  ف طريؽ المبلحظةتنمية التفكير الجغراف -

كالدفاع  نيما،  ،كاألمة ،كيتمثؿ ذلؾ بحب الكطف ،كالعالمي ،كالقكمي ،تنمية الحس الكطني -
لـ الم تمفة حيث أف م,كبلت العا ،باإلضافة إلى تنكير أذىاف الطمبة ب ىمية التبادؿ العالمي

 ،ا بحاجة إلى التعاكف السياسيكأف جميعي البعض، كتؤثر ببعضيا ان ت,كؿ بعضيا بعض
 (7;>78:4، ي. )سعادةجتما كاال ي،كالثقاف ،كالحضارم ،قتصادمكاال

  تبلؼ ىذا التفا ؿ مف بيةة أل رل. اك  ،تقدير الطمبة التفا ؿ بيف اإلنساف كبيةتو -

 -:في ية المتمثمةتنمية الميارات الجغرافية األساس -

مثؿ التفكير  التفكير اتميار ، ك ميارات الدراسة، ك الحركية، ك جتما يةالميارات اال -
 كالناقد اإلبدا ي. ،كالعبلةقي ،االستقصاةي

 ،كالصكر الجكية ،كاألجيزة ،كالرسـك البيانية ،كالجداكؿ ،ميارات القراةة: مثؿ قراةة ال راةط -
 (.64: 5449) بابنة،  كالفضاةية

تجاىات الحديثة في ىذا كاال ،راةفقد اتفقت معظـ اآل ،حقؽ أىداؼ تدريس الجغرافياي تتلكك 
 :اآلتي ال, ف  مى أنو ينبغي

مى ما مف , نو مسا دة الطبلب التركيز  ك  ،ىتماـاال في تصميـ مقررات الجغرافيا ىأف يرا  -
 التعميمات في الجغرافيا أكثر مف المعمكمات المحددة.في فيـ 
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كالتي تتطمب قدرة الطالب  ،باألن,طة التعميمية القاةمة  مى أسمكب حؿ الم,كبلتىتماـ اال -
 كطرح البداةؿ. ،مدل مصداقيتيا  مى تعرؼالك  ، مى ا تبار الفرضيات

 ،التي تتعامؿ ما م,كبلت المجتما ،كما أف ىناؾ ضركرة لمرا اة التكازف بيف أن,طة التعمـ -
ىتماـ مكجيان في دراسة ضاياه، كما بات االبلت المتعمـ كقكتمؾ التي تتعامؿ ما م,ك

 كالت طيط الحضرم، كالن,اط الب,رم. ،الجغرافيا بمراحؿ التعميـ نحك الدراسات الحقمية

في مجاؿ تطكير المنيف ىػك السػاةد فػي  System Approachأيضان أصبح المد ؿ النظامي في 
كػاة، كالػػتعمـ أللعػػاب التربكيػة، المحاتطػكير منػاىف الجغرافيػا الدراسػػية، مػا التػدريب بالمجمك ػات، كا

 (.26: 2005 ،متيميديا. )محمكدست داـ الماكالتعمـ ب ،التعاكني

قتضػت اأف يػد ؿ  مييػا بعػض التعػديؿ إذا  بػؿ يسػتطيا المػدرس ،ليست األىػداؼ جامػدة"
أك ظػػركؼ مدرسػػتو، كمػػا ينبغػػي أف يبلحػػظ المػػدرس مسػػتكل نمػػك تبلميػػذه  ،ذلػػؾ ظػػركؼ المجتمػػا

ؿ  مػػػى بمػػػكغ أم ىػػػدؼ مػػػف ىػػػذه األىػػػداؼ، بػػػؿ يجعػػػؿ مسػػػتكل كػػػؿ ىػػػدؼ يتم,ػػػى مػػػا أثنػػػاة العمػػػ
فػإف المػدرس ينبغػي أف  ان،استعدادات تبلميذه كقػدراتيـ، كبمػا أف ىػذه األىػداؼ يكمػؿ بعضػيا بعضػ

أك يترا ػى فػي العمػؿ  ،كييمؿ بقيتيػا ،منيا أك جانبان  ،ىااحدإفبل يؤكد  ،ينظر إلييا ككحدة متماسكة
أك  ،حػػػف ال ننظػػػر أف يتحقػػػؽ بمػػػكغ أم ىػػػدؼ مػػػف ىػػػذه األىػػػداؼ فػػػي درس كاحػػػدكن،  مػػػى بمكغيػػػا

ك ممية نمك أثنػاة المرحمػة المدرسػية ب كمميػا، كمػا يحتػاج مػف  ،درسيف، فكؿ ىدؼ يحتاج إلى تدرج
,ػػراؼ ،المػػدرس إلػػى تكجيػػو كقػػد يحتػػاج ر ايػػة اليػػدؼ الكاحػػد إلػػى كػػؿ الحيػػاة  ،كر ايػػة  اصػػة ،كا 

 (24: 1980 ،".) إبراىيـالمدرسية في جميا المراحؿ

ككػػػذلؾ فػػػإف لؤلىػػػداؼ  ،أك ىكػػػذا ينبغػػػي أف تكػػػكف ،غيػػػر جامػػػدة، ك متغيػػػرةإذا فاألىػػػداؼ  
كتؤكػػػد لمػػػف يتكلػػػكف تمػػػؾ  ،كظيفػػػة جكىريػػػة تبػػػدك فػػػي أنيػػػا تعػػػد  بلمػػػات  مػػػى طريػػػؽ بنػػػاة المػػػنيف

 المقػػػػػػاني كرضػػػػػػكاف) تجػػػػػاه الصػػػػػػحيحكفػػػػػػي اال ،يسػػػػػػيركف  مػػػػػى الطريػػػػػػؽ السػػػػػػميـالمسػػػػػةكلية، أنيػػػػػػـ 
،65:1979. ) 

 :مميزات عمم الجغرافيا
جتما يػػػػة ب ىميػػػػة  اصػػػػػة، فػػػػي حيػػػػػاة الدراسػػػػػات اال الجغرافيػػػػا ك حػػػػػد فػػػػركع  "كتتميػػػػز  

طف، كتسػػيـ بػػدكر بػػارز فػػي كالػػك  ،كالمجتمػػا ،ذات صػػمة بالبيةػػة ،لككنيػػا مػػكادان حياتيػػة ،المتعممػػيف
كفػػي  ،كفػػؽ األسػػس السػػميمةالػػديني ك  ،جتما يػػة، كتنميػػة ال,ػػعكر الػػكطني كالقػػكمي,ػػةة االنت مميػػة ال

صػػػمحة المجتمػػػا، كتنميػػػة تجػػػاه المرغػػػكب فيػػػو، بمػػػا يحقػػػؽ تكػػػكيف اإلنسػػػاف المػػػكاطف، كتحقيػػػؽ ماال
كالعػػػالـ المعاصػػػر،  ،كاألمػػػة ،كالػػػكطف ،ىتمامػػػات المناسػػػبة بمػػػا يتصػػػؿ بالبيةػػػة المحميػػػةكاال ،الميػػػكؿ

جتما يػػة تتػيح لمطمبػػة الفػػرص فالدراسػات اال ،كالديمقراطيػة كنظػػاـ كأسػمكب حيػػاة ،كاإليمػاف بال,ػػكرل
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 ةكاكتسػاب ميػار ، ت م تمفة تتعمؽ باإلنساف كبيةتولما ليا مف مجاال ،العديدة لبناة قدراتيـ التفكيرية
كالب,ػػرية، كتنميػػة أسػػمكب التفكيػػر  ،ةيػػالطبيعلمظػػكاىر  كتحمػػيبلن  ،كتفسػػيران  ،فيمػػان مبلحظػػة الك  ،قػػراةةال

      (,750:1990)الفرا بتكارم".الكا ،كالتفكير الناقد ،حؿ الم,كبلتك  ،العممي

لعمػػـ الجغرافيػػا كمػػا غيػػره مػػف العمػػـك  مجمك ػػة مػػف أف سػػبؽ ذكػػره  مػػى مػػا  بنػػاةن  الباحثــةوتخمــص 
 :كت صصاتيـ، كىى ،تكجياتيـ ؽكف ،فت كجيات نظر الباحثيف فيياا تم ،المميزات

كالعبلقػػات  ،حقػػاةؽس الجغرافيػػا فػػي رؤيػػة الر ادك  ،أنيػػا ذات نظػػرة ,ػػمكلية ينفػػرد بيػػا الجغرافػػي -
مػف حيػث دراسػتيا ل مػيط  ،مجتمعة في إطار المكاف، فالجغرافيا تنفرد مف بػيف العمػـك األ ػرل

كالتكليػػػؼ بينيػػػا، لتسػػػتطيا أف تقػػػدـ لنػػػا صػػػكرة  ،التػػػي تقػػػـك بتصػػػنيفيا ،مػػػف الظػػػكاىر المتنػػػافرة
 كاضحة متكاممة  نيا. 

كالبيةػػػة نظػػػرة تكامميػػػة.  ،اإلنسػػػاف أف الجغرافيػػػا ذات نظػػػرة متكاممػػػة، تنظػػػر إلػػػى العبلقػػػات بػػػيف -
 (13 :2005 ،)محمكد

 أف منيف البحث الجغرافي منيف مركب ككنو: -
 يبدأ بتكزيا الظاىرة الجغرافية. -
 ،بقصد الكصكؿ إلى معرفة التفا ػؿ ،البيةية الظكاىركغيرىا مف  ،يربط بيف الظاىرة الجغرافية -

 كاإلنساف. ،كالعبلقة بيف البيةة
بمبػػدأ السػػببية، الػػذم يسػػعى إلػػى تحميػػؿ  بػػؿ ي  ػػذ أيضػػان  ،ميػػؿ العبلقػػاتبط كتحال يكتفػػي بػػالر  -

 كردىا إلى أصكليا الجغرافية. ،الم تمفةالظكاىر 
أك فػػي مجمػػكع  ، تبلفػػات اإلقميميػػة فػػي الظػػاىرة الجغرافيػػةييػػدؼ المػػنيف الجغرافػػي إلبػػراز اال -

 (.30: 1997,مبي ) أم التقسيـ إلى أقاليـ. ،الجغرافية الظكاىر
 كت ثيرات ذلؾ.بينيا، براز العبلقات ا  ك الظكاىر، رتباط بيف يز  مى االالترك -
كىػػػي الدراسػػػة التػػػي  ،التركيػػػز  مػػػى دراسػػػة مظيػػػر الظػػػاىرة، كلػػػيس تركيبيػػػا كمككناتيػػػا فحسػػػب -

 كاإلقميمية ليا . ،كالعبلقات المكانية ،ترتبط بالمكقا

 -الجغرافيا:عمم سس التدريس الجيد فح أ
ميمػػا كانػػت الطريقػػة التػػي  ،تػػدم المػػدرس بيػػا فػػي تػػدريس الجغرافيػػاىنػػاؾ مجمك ػػة مػػف األسػػس يي

 -سس:ىذه األ ي تيكفيما  ،ا تبلميذهيتبعيا م

 ي,تقو مف أىداؼ تدريس الجغرافيا. ،كاضحان  ينبغي أف يحدد المدرس ىدؼ الدرس تحديدان  -
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حػت ت ،ن,ػط ،يضػا التبلميػذ فػي مكقػؼ إيجػابي المدرس بإ داد دركسو إ ػدادان يقـك ينبغي أف  -
فػػػي أم طريقػػػة مػػػف الطػػػرؽ التػػػي تسػػػت دـ فػػػي  إ,ػػػراؼ المػػػدرس، كىػػػذا اإل ػػػداد ضػػػركرم جػػػدان 

 التدريس.
فػي المرحمػة التعميميػة  ،تدريس الجغرافيا  مى  برات التبلميذ السابقة في الحياة ىيجب أف يبن -

كمػا يدرسػو  ،كربػط كبيػر بػيف الحيػاة ،السابقة لممرحمة التي ىـ فييا، بحيث يصػبح ىنػاؾ تػدرج
 ككذلؾ بيف المراحؿ المدرسية الم تمفة. ،التبلميذ

فييػػػػا تػػػػدريس  ىالتػػػػي يرا ػػػػ ،تكػػػػكف المعمكمػػػػات الجغرافيػػػػة كسػػػػيمة مػػػػف كسػػػػاةؿ بمػػػػكغ األىػػػػداؼ -
 الجغرافيا.

 ،قتصػػػػػاديةكاال ،جتما يػػػػػةب كجػػػػػو ن,ػػػػػاط السػػػػػكاف فػػػػػي النػػػػػكاحي االالجغرافيػػػػػا  ىيجػػػػػب أف تعنػػػػػ -
يحػيط بػو مػف العكامػؿ الطبيعػة، كتفسػر  كتظير مف  بلؿ ذلؾ  بلقات اإلنساف بمػا ،كالقكمية

 ،بحيػػػث تكضػػح التفا ػػؿ بػػيف اإلنسػػػاف ،كتعمميػػػا فػػي مسػػتكل التبلميػػذ ،الدراسػػة ىػػذه العبلقػػات
 كبيةتو.

مػا بينيػا مػف  ما إظيار ،سيا في مستكل التبلميذيتدر يجب  بؿ ،العكامؿ الطبيعية دـ إىماؿ  -
 عية.دكف التقيد بترتيب  اص في ىذه العكامؿ الطبي ، بلقات

تتصؿ الدراسة اتصاالن كبيران بكاقا الحياة، فتعني في مستكل التبلميذ بمػا يكجػد فػي األقػاليـ أف  -
مػػف م,ػػكبلت بػػيف اإلنسػػاف كبيةتػػو، كتسػػتغؿ الحػػكادث الجاريػػة لزيػػادة الفيػػـ، كتسػػت دـ  ينػػات 

 كالصكر التي تمثؿ ما ىك قاةـ فعبلن. ،اإلنتاج
بػؿ يمجػ  فػي  ،كاست بلص األحكاـ ،جما المعمكمات صر التمميذ  مى الكتاب المقرر فيال تق -

الكسػػاةؿ التػػي تعػػيف  مػػى ك  ،لػػى كػػؿ مػػا يمكػػف اسػػت دامو مػػف مصػػادر المعمكمػػاتإذلػػؾ أيضػػان 
 كالفيـ. ،الدراسة

,ػػرافو، ك مػػى المناق,ػػة إمناق,ػػة فيمػػا بيػػنيـ كبػػيف بعػػض تحػػت ي,ػػجا المػػدرس تبلميػػذه  مػػى ال -
ك مػػى القيػػاـ بن,ػػاط ذاتػػي لػػو قيمتػػو الكبيػػرة  ،تفسػػارسكبيػػنيـ أيضػػان، كمػػا ي,ػػجعيـ  مػػى االبينػػو 

 في نمكىـ المتكامؿ.
 يعمؿ المدرس كؿ ما يستطيعو لتييةة الجك المناسب لتحقيؽ أىداؼ تدريس الجغرافيا -

 .(52: 1980 )إبراىيـ،
 -:ماى ،ف ىذا اإل داد  طكتيف رةيستيفكيتضم ،إ داد الدرس إ دادان متقنان  -

  (21: 2006:القياـ بعممية اإل داد. )برىـ -ب  اح الدرس.     حديد ما يتطمبو نجت -أ    

فػػػي الجيػػػد، ساسػػػية لمتػػػدريس الجغرافػػػي األكآ ػػػركف فقػػػد حػػػددكا مجمك ػػػة مػػػف المبػػػادئ  (جكلػػػد)أمػػػا 
 -:ي تيكيمكف تم يصيا فيما  ،كالعاـمراحؿ التعميـ العميا 
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 ب بعضيـ البعض.التدريس الجيد في الجغرافيا يجب أف ي,جا ركح التعاكف بيف الطبل -
 يجب أف يجعؿ  ممية التعمـ ن,طة، كيكفر تغذية راجعة فكرية لمطالب. -
 كطرؽ تعمميـ. يـ،قدرة الطبلب  مى احتراـ قدراتبني تيجب أف يع -
 يجب أف ينمي قدرة الطبلب  مى التقييـ الذاتي. -
 (.30: 2005 ،كمصادره. )محمكد ،كأىدافو ،يجب أف يتميز بكضكح في غاياتو -
 كالتكامؿ في ال برة المقدمة لمتبلميذ. ،كالتتابا ،ستمرارالمرا اة ا -
 تنسيؽ جيكد المدرسيف فيما بينيـ لتحقيؽ ذلؾ. -
 .متكازنان  ان دراسي يجب أف يسا د التنظيـ في إ طاة التبلميذ يكمان  -
 ،ةيػػبحيػػث يسػمح بم,ػاركة التبلميػػذ فػي ت طػػيط ال بػرات التعميم ،يكػكف التنظػػيـ مرنػان  فيجػب أ -

 .(46: 1997 ،) ,مبى ، كالتعمـ فيياكالمركر بيا

 -:الناقد عالقة الجغرافيا بالتفكير
 ،ككنيػػا تتصػػؼ ب نيػػا  مػػـ كغيرىػػا مػػف العمػػـك ،الجغرافيػػا ,ػػ نيا ,ػػ ف بقيػػة المػػكاد الدراسػػية

بػػ ف   (,ػػمبي)كيػػرل  ،اسػػتعماؿ الطػػرؽ العمميػػة  نػػد التفكيػػر فػػي مكنكناتيػػا ايفتػػرض فييػػ افالجغرافيػػ
كما أنو مػنيف  ،ييتـ بتكزيا الظكاىر  مى سطح األرض ،ممي ىك منيف تفكيرالمنيف الجغرافي الع

 (.26,25: 2005 ،)محمكد كاستنتاج ،ربط

ذا ما نظرت   ترل أنيا تيدؼ لتمكيف الطبلب مف ميارة التفكير الناقد. ،ىداؼ  مـ الجغرافياألكا 

تسػػعى  أىػػداؼىػػي  ،اتكمػػا يحتػػاج مػػف ميػػار  ،بػػ ف  مميػػة تعمػػـ التفكيػػر العممػػي  (المقػػاني)كي,ػػير 
يمػػػارس قػػػدرات  ،السػػػيما أف المػػػتعمـ أثنػػػاة اكتسػػػابو الميػػػارات الجغرافيػػػة ،لتحقيقيػػػا العمميػػػة التربكيػػػة

 (25:2006، تحديد ال صاةص الم,تركة. ) بابنةك  ،كالربط ،كالتميز ،كالفيـ ،كالتفسير ، قمية

ي ا تمػػؼ فػػي كميػػا كالتػػ ،التفكيػػر الناقػػد يحتػػكم مجمك ػػة مػػف الميػػارات وتــرى الباحثــة أن 
 ،فتراضػػػػاتميػػػػارة التنبػػػػؤ باال :إال أف ميػػػػارات التفكيػػػػر األساسػػػػية تتمثػػػػؿ فػػػػي ،البػػػػاحثكف التربكيػػػػكف

 ستنتاج.كميارة اال ،كالتمييز ،كالتفسير ،,اتكالمناق ،كالتبايف ،كالمقارنة

األسػباب التػي تقػـك بدراسػة  ،كبنظرة ناقدة ليذه الميارات يمكف ربطيا بزكايا طػرؽ البحػث الجغرافػي
 ،الجغرافية في األماكف الم تمفة )المقارنة كالتبايف، كالتفسػيرلمظكاىر كالتكزيا الجغرافي  ،)التفسير(

 ،كالطبيعيػػػة( ،كالفرضػػػيات المحتممػػػة لمظػػػكاىر الم تمفػػػة )الب,ػػػرية ،حتمػػػاالتكالتكصػػػؿ لبل ز(يػػػكالتمي
ميػػػػػػارات )التنبػػػػػػؤ  ت,ػػػػػػتمؿ  مػػػػػػى ،كالحقػػػػػػاةؽ ،كالقػػػػػػكانيف ،كالنظريػػػػػػات ،لمتكصػػػػػػؿ إلػػػػػػى التعميمػػػػػػات

، ك ميػػو يتجمػػى الحصػػرسػػتنتاج( ىػػذا  مػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال كاال ،كالتفسػػير ،فتراضػػات، كالمناق,ػػةباال
 مكالتفكير الناقد( حػر  ،)الجغرافيا فكبلىما، كالتفكير الناقد ،بعمـ الجغرافيا كالتدا ؿ ،الترابط الكاضح



 

66 

 

كالمعرفيػػػة  ،نيػػػة العقميػػػةكتطػػػكير الب ،ةكتنميػػػ ،بيمػػػا أف يقػػػدما الكثيػػػر فػػػي إيضػػػاح الرؤيػػػة الجغرافيػػػة
 لممتعمـ.

 دور معمم الجغرافيا فح تنمية التفكير الناقد:
مػػػػى فالحػػػػديث ال ينحصػػػػر   ،ال يمكننػػػػا تيمػػػػيش دكر المعمػػػػـ كمكمػػػػؿ فػػػػي العمميػػػػة التعميميػػػػة

بػػؿ جميعيػػا تمثػػؿ منظكمػػة  ه،أك المعمػػـ كػػؿ  مػػى حػػد ،أك السياسػػة التعميمػػة ،أك الطراةػػؽ ،المنػػاىف
 ،كىػذا يمثػؿ قا ػدة ال منػاص منيػا ،فكػؿ طػرؼ يكمػؿ اآل ػر ،ال غنى لطػرؼ  ػف اآل ػر ،يةميتعم

مػػف  ػػبلؿ تػػدريس جميػػا المػػكاد الدراسػػية بػػبل  ،ك ميػػو فمممعمػػـ دكر أساسػػي فػػي تنميػػة التفكيػػر الناقػػد
لػى ككنػو الطػرؼ المحتػؾ ب,ػكؿ مبا,ػر مػا إا  ف سبب األىمية فمرد ذلؾ يعكد كلك بحثن ،استثناة
معممػػػو قػػػادر  مػػػى  ؛كيمكننػػػا القػػػكؿ أف المػػػتعمـ كالعجينػػػة ،كالمسػػػتقبؿ ،كالحاضػػػر ،ماضػػػيأجيػػػاؿ ال

 ؟ ف  مى ذلؾيف قادر يترل ىؿ جميا المعمم ،ت,كميو كيفما ,اة

 .كقدرة , صيتو ،ككفاةتو ،ك برتو ،ال براة ب ف الت ثير يككف كفؽ طبيعة المعمـيؤكد  الكاقا في

 ن فى:كمي تنمية التفكير الناقدفح  دور المعممف

 ف المعمـ مف التعرؼ الجيد  مى أفكارىـ  ف قرب.ستماع الجيد لمطمبة، مما يمكٌ اال -

كمناق,ػة  ،يػـةف الطمبة يحتاجكف داةمان إلى فرص لمتعبيػر  ػف آراأل ،ت,جيا المناق,ة كالتعبير -
كمعممػػػػييـ، ك مػػػػى المعمػػػػـ أف يييػػػػن لطبلبػػػػو فرصػػػػان لمنقػػػػاش،  ،كجيػػػػات نظػػػػرىـ مػػػػا زمبلةيػػػػـ

 مى الم,اركة فيو.كي,جعيـ  

يتجػاكز حػدكد  ،يتطمػب قيػاـ الطمبػة بػدكر ن,ػط ،كتعممػو ،ت,جيا الػتعمـ الن,ػط، فتعمػيـ التفكيػر -
ة مبػػكتكضػػيحاتو، إلػػى ممارسػػة الط ،حاتوك,ػػرك  ،كاالسػػتماع السػػمبي لتكجييػػات المعمػػـ ،الجمػػكس

كالبحػػػػث  ػػػػف  ،كفحػػػػص الفرضػػػػيات ،كالتفسػػػػير ،كالتصػػػػنيؼ ،كالمقارنػػػػة ،لعمميػػػػات المبلحظػػػػة
فػػػالمعمـ مطالػػػب بتغيػػػر أنمػػػاط التفا ػػػؿ  ،ةيػػػاالفتراضػػػات، كاالن,ػػػغاؿ فػػػي حػػػؿ م,ػػػكبلت حقيق

بػػػدالن مػػػف اقتصػػػار دكرىػػػـ  مػػػى  ،حتػػػى يقػػػـك الطمبػػػة أنفسػػػيـ بتكليػػػد األفكػػػار ،الصػػػفي التقميديػػػة
 االستماع ألفكاره.

ممػػػا يسػػػا د  مػػػى  ،بغػػػض النظػػػر  ػػػف درجػػػة مكافقتػػػو  مييػػػا ،كاحتراميػػػا ،فكػػػار الطمبػػػةأتقبػػػؿ  -
كالم,اركة، ك دـ التػردد فػي  ،كتدفا الطمبة إلى المبادرة ،ت مك مف التيديد ،يةفص ةسيس بيةت 

 التعبير  ف أفكارىـ.

ممػا يػؤدم إلػى ترسػيخ بيةػة  ،ك دـ مطػالبتيـ بسػر ة اإلجابػة ،إ طاة الطمبة كقتان كافيان لمتفكير -
 (:38 :2007 ،)الحبلؽ فية محفزة لمتفكير الناقدص



 

67 

 

ا ينبػػرات ال, صػػية، ك نػػدما تتػػكافر لػػدب نفسػػيـ، كىػػذه الثقػػة تتطػػكر نتيجػػة لم تنميػػة ثقػػة الطمبػػة  -
الثقػػة ب نفسػػنا، فإننػػا قػػد نػػنجح فػػي حػػؿ م,ػػكبلت تتجػػاكز تكقعاتنػػا، أمػػا  نػػدما تنعػػدـ الثقػػة فإننػػا 

يراكمػكف  ،بتػومن فؽ في معالجة م,ػكبلت بسػيطة، لػذلؾ فػإف المعمػـ مطالػب بتػكفير فػرص لط
كميػاراتيـ  ،حتى تنمك ثقتيـ ب نفسػيـ، كتتحسػف قػدراتيـ ،في التفكيرمف  بلليا  برات ناجحة 

 الفكرية.

حتػى  ،كد مػو ،فالطمبة يحتاجكف إلى ت,جيا المعمـ ،تعزيز الطمبة بتقديـ تغذية راجعة إيجابية -
يحػبط الطمبػة، أك يقسػك كالمعمـ يستطيا أف يقـك بيذه الميمػة دكف أف  ،ال تيتز ثقتيـ ب نفسيـ

 كالمسيةة. ،ةحنتقادات الجار بعيدان  ف اال ،التقكيمي اإليجابي ـ المعمـ بالمنحىتز لاإذا  ، مييـ

ال يتػردد فػي اال تػراؼ ب  طاةػو،  ،تثميف أفكار الطمبة، فالمعمـ الذم ييتـ بتنمية تفكير طبلبو -
كما أنو ال يتكانى  ف التنكيو بقيمة األفكػار  ،أك اال تراؼ ب نو ال يعرؼ اإلجابة  ف سؤاؿ ما

ككضػػا مكاصػػفات معياريػػة  ،لكػػي يتحقػػؽ ذلػػؾ فمػػف الضػػركرم صػػياغةك تػػي يطرحيػػا الطمبػػة، ال
تكحيػػد متطمبػػات بػػرامف ك  ،جتما يػػة ب,ػػكؿ  ػػاصكالمػػكاد اال ،إ ػػداد معمػػـ ب,ػػكؿ  ػػاـ لبػػرامف

كاإل ػػداد  ،كالتػػكازف بػػيف ىػػذه المتطمبػػات فػػي الجانػػب الثقػػافي ،جتما يػػةإ ػػداد معمػػـ المػػكاد اال
 (.247 :1996 ،الت صص. )المتكلي داد في كاإل ،التربكم

 بدالن مف تغطية سطحية ليا. ،كاألفكار ،مف المكضك ات قميبلن  ان تصميـ درس يتناكؿ  دد -

 المبني  مى المعرفة الدقيقة. ،مف  بلؿ البحث المنظـ ،كالمنطقي لمدرس ،العرض المترابط -

 تيـ.داستعداادراتيـ ك كبما يتناسب ما ق ،قياـ المعمـ بتكجيو أسةمة تتحدل تفكير التبلميذ -

 بو في مجاؿ التفكير العميؽ. لككف المدرس نمكذجان يحتذ -

  مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػد يـ آراةيػػػػػػػػـ. ؛يقػػػػػػػػـك التبلميػػػػػػػػذ بتقػػػػػػػػديـ ال,ػػػػػػػػركح مػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػر المبػػػػػػػػررات المؤيػػػػػػػػدة
 . (118، 2005محمكد: )

أف  مػـ الجغرافيػا  مػـ حيػكم، كمتطػكر، يمػس حيػاة المػتعمـ ب,ػكؿ مبا,ػر، إذان فيػك  القولو يمكن 
مثػػؿ قا ػػدة النطػػبلؽ ميػػارات التفكيػػر الناقػػد، كيػػؼ ال، كأىػػدافيا تتكافػػؽ، كب,ػػكؿ كبيػػر، كميػػارات ي

التفكير الناقد، ككنيا أيضان تتناكؿ الم,كبلت الجغرافية ب,قييا الطبيعػى، كالب,ػرل، كمػف ىنػا كجػب 
 مػػػى التربػػػكييف الجغػػػرافييف اسػػػتغبلؿ ىػػػذا الجانػػػب، كتكظيفػػػو ب,ػػػكؿ صػػػحيح مػػػف  ػػػبلؿ تكظيػػػؼ 

ارات التفكير الناقد، التي ليا القدرة  مى جعػؿ مػادة  مػـ الجغرافيػا، كالتػى ينفػر منيػا المتعممػكف، مي
مػػادة م,ػػكقة، كمحببػػة ليػػـ، كىػػذا يتػػ تى  ػػف طريػػؽ تطعيميػػا بميػػارات التفكيػػر الم تمفػػة، كاالىتمػػاـ 

 بكيؼ المناىف التي لربما كانت السبب في  زكؼ المتعمميف  ف مادة الجغرافيا. 
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كف لديػػػو حيػػػث تكػػػ  ،بمػػػكرة , صػػػية المػػػتعمـفػػػي  اف الجغرافيػػػا تسػػػيـ رى الباحثـــة أيضـــاً وتـــ  
تعزيػز مفيػـك فػي  كمػا أنيػا تسػاىـ ،لي,ػمؿ الظػكاىر األرضػية بمفيكميػا العػاـ ،كاسا المػدل تصكر

 كجعمو  نصر بناة فييا. ،بيةتوفي  كدمجو ،التعمـ مف  بلؿ تكظيفيا جميا حكاس المتعمـ

 ،حيػػػث تركػػػز الػػػدكؿ االسػػػتعمارية  مػػػى  مػػػـ الجغرافيػػػا ؛ىميػػػةمػػػف األ ف ىػػػدافيا  مػػػى درجػػػة
كد امات منظكمتو االستعمارية المعتمدة الكماؿ م,ػاريعو  ،أحد زكايا ،كتعتبرىا مف العمـك المرتكزة

كبسػػػط نفػػػكذه، فمػػػف  ،تثبيػػػت كيػػػاف المحتػػػؿفػػػي  تسػػػاىـ ،لمػػػا لػػػذلؾ مػػػف أبعػػػاد سياسػػػية ،االسػػػتعمارية
 ،تطعػػػػيـ  مػػػػـ الجغرافيػػػػا بميػػػػارات التفكيػػػػر الم تمفػػػػة ،ب أرض مغتصػػػػبةفػػػػاألكلى لنػػػػا ككننػػػػا أصػػػػحا

 يجابى يعكد  مى الفرد كالمجتما.إكميارات التفكير الناقد  مى كجو التحديد، لما لذلؾ مف مردكد 
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 : التفكيرثانيأً 
 :مفيوم التفكير

ػػ  ،فػػي التعريفػػات اتاال تبلفػػ مػػا كجػػكد بعػػض ،الكثيػػر مػػف األدبيػػات التربكيػػةفػػي رؼ التفكيػػر لقػػد  ي
 ،ككجيػػات نظػػرىـ ،المفكػػريف التربػػكييفكت صصػػات  ،اىتمامػػاتتبػػايف إلػػى ذلػػؾ ا يرجػػا ربمػػكالتػػى 

حيث كرد مػف  ،يا  مى سبيؿ التعريؼعرض مجمك ة منبناةن  ميو سنك  ،كالمدارس التي ينتمكف ليا
 -:ىذه التعريفات

سمة مف سم" :تعريؼ لو  بارة  ف التفكير في أبسط أفيرل حيث  (,33:1999جركاف) رفو  -
 ف طريؽ كاحدة أك  ،ثير يتـ استقبالو ندما يتعرض لم ،التي يقـك بيا الدماغ ،الن,اطات العقمية

أك  ،كقؼم ممية بحث  ف معنى في ال ،الكاسااه كالتفكير بمعن ،أكثر مف الحكاس ال مس
 ."ال برة

صكرة أساسية تيتـ ب ،ة ذىنية نفسية ممي" :حيث يرل أف التفكير ىك( ,116:2005محمكد) رفو  -
 ،معرفة العبلقاتك  ،كالتفكير ييتـ بمعرفة العناصر ال,اممة ،بالسمكؾ في مكقؼ فيو م,كمة

 ."حد ذاتيابفكار كاأل

ككسيمة  قمية  ،تصكر  قمي دا مي لؤلحداث باأل,ياة بارة  ف: "( ,30:2007إبراىيـ) رفو  -
مف  بلؿ العمميات المعرفية  ،كاألحداث ،كالكقاةا ،يستطيا اإلنساف أف يتعامؿ بيا ما األ,ياة

 ."كالكممات ،كالمفاىيـ ،التي تتمثؿ في است داـ الرمكز

سيبلن مف يتضمف  ،أك  قمي ،كؿ ن,اط ذىني"أنو فعرفتو  مى مكسك ة  مـ النفس التربكم أما  -
سبقتو م,كمة ذا إال إ حتاج إلى حؿ، فيك ال يحدثمس لة ت أك ،تنيره م,كمةك  ،تبعثو ،األفكار

 ،أك تكاردان غير منظـ مف األفكار ،فتراضي يتضمف سيبلن افالتفكير مفيـك  ،تتحدل  قؿ الفرد
، الجراج كب,ارة) "نطبا ات العالقة في الذىفكاال ،كالذكريات ،كالصكر  (.,19:2009العتـك

أنو مف  إال ،ـ سردىاالكاضح في التعريفات التي ت اال تبلؼ أنو رغـ وترى الباحثة 
ك ممية مجردة   ، قميك ، ن,اط ذىني" :م,تركة بينيا مف حيث أف التفكيرسـ قكا المبلحظ كجكد

أف ىذه الت,كيمة مف ، كما "كاليدؼ ،كالعمر ، ر حسب ال برةمف , ص آل ةكمتغير  ،ةمتطكر 
في  سكاة ،كافة النكاحى الحياتيةفي  فيك ذات أىمية ،تعكس أيضان أىمية التفكير تالتعريفا
 . ، أك العممىأك النفسى ،لتربكما الجانب
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ليػػا يكظػػؼ فييػػا مػػف  بل ،كاالسػػتجابة ، بػػارة  ػػف  مميػػات التفا ػػؿ بػػيف المثيػػرالتعريــف الجرائــى: 
 ،إمػا أف يكػكف حػؿ م,ػكمة ،صػؿ إلػى ىػدؼ مػاكمعرفتو )ميارات التفكير( لمتك  ،العقؿ جميا  براتو

 أك ات اذ قرار. ،مكقؼ ،أك إدراؾ

 : رـأىمية التفكي
ة ا  األزمنة د ك  مدار د األدلة القاطعة  مى أىمية التفكير في حياة بني الب,ر  مىأح  
 لنظر العقمي د كة مبا,رةا لىإ فقد د ا القرآف الكريـ، حصتمكال ،كالت مؿ ،لمتفكر  باده، 

حيث يعتبر نكع مف أنكاع  ؛كما كيثاب  ميو ،ككاجب ديني يتحمؿ اإلنساف مسؤكليتو ،كصريحة
فبل حياة ببل  ،رض إلى مماتوفممتفكير أىمية في حياة الفرد منذ كجد  مى سطح األ، العبادات
 ؛ف بالفكز بالجنةيبيف المفكر  كما كربط ا   ،طالما لديو  قؿ سميـ ،فيك مبلـز لئلنساف ،تفكير

َا ََيرَشى ا]قاؿ تعالى:   كضعؼ اإلنساف لى التعرؼ  مى قدرة ا  إألف التفكير يؤدم  هللَ  ِىَّ

َلَاءُ  ًُ  . (13:1999)جركاف،  {;5}فاطر:[ ِمنر ِعَباِدِه ال

 كونو: فحوتتجمى أىمية التفكير 

 كت,اؼ نكاميس الحياة.اك  ،ضركرة حيكية لئليماف -

 كالحياتي. ،دكر التفكير في النجاح الدراسي -

 .فيك ال ينمك تمقاةيان  ،كالمجتما معان في  الـ اليـك كالغد ،قكة متجددة لبقاة الفرد -

 (  ,24:2011الصافيك ة ر )قا .معان  يفكالدارس ،تعميـ ميارات التفكير لغير المعمميف -

 تي:ير  مى الصعيد المدرسي كاآل( فقد ل صت أىمية التفك81:2008)دمجي أما

 كم,اركة. ،يجعؿ تعميـ التفكير المكاقؼ الصفية أكثر حيكية -

يا فػي التعامػؿ الػكا ي مػا كاسػت دام ،كتصػنيفيا ،يسا د الطبلب  مى البحث  ػف المعمكمػات -
 ظركؼ الحياة المتغيرة المحيطة بيـ.

 ،كمعرفػػة مػػاذا يفعمػػكف ،كتنميػػة اتجاىػػات مرغكبػػة ، ػػدةف الطػػبلب مػػف اكتسػػاب ميػػارات يمٌكػػ -
 كلماذا؟ ،ككيؼ

تيـ التفكيريػػة فػػي نيـ مػػف رفػػا كفػػاةكيمٌكػػ ،يسػػا د الطػػبلب  مػػى ربػػط معمكمػػاتيـ ب,ػػكؿ أفضػػؿ -
 كالفيـ. ،ف الك يتصريؼ أمكرىـ  مى أسس قكية م

 يسا د الطبلب  مى ممارسة السمكؾ السكم. -
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يػػؤدم فػػي النيايػػة إلػػى إ ػػداد أجيػػاؿ مػػف المفكػػريف المبػػد يف القػػادريف  مػػى مكاجيػػة تحػػديات  -
 المستقبؿ.

 :محكر فيب ف أىمية التفكير تت (28:2003) فانة ك بيد كيرل 

 كالتفكؽ. ،كتحقيؽ النجاح ،المنفعة الذاتية لمفرد نفسو -

 .االجتما يةمم,كبلت لحؿ كالعامة  االجتما يةنفعة الم -

 كالمتغيرات. ،التفكير الجيد يكسب صاحبو قدرة  مى التكيؼ ما األحداثف ،الصحة النفسية -

و مػف التػ ثير ممػا يقيػ ،كالنقد ،كالتقكيـ ،كاكتسابو القدرة  مى التحميؿ ،إتقاف المرة لمتفكير الجيد -
 ب فكار الغير.عمؽ السريا غير المت

 :مكونات التفكير
 (29:2011، قارة كالعباني) ىي: مككنات ةيت لؼ مف ثبلث ،ف التفكير مفيـك معقدإ

 ،كالتطبيػػػػػؽ ،كأقػػػػػؿ تعقيػػػػػدان )كاالسػػػػػتيعاب ، مميػػػػػات معرفيػػػػػة معقػػػػػدة )مثػػػػػؿ حػػػػػؿ الم,ػػػػػكبلت( -
 كتحكـ فكؽ معرفية. ،ك مميات تكجيو ،(كاالستدالؿ

 أك مكضك يا. ،معرفة  اصة بمحتكل المادة -

التفكيػػر ميػػارات ذىنيػػة معرفيػػة  كيتضػػمف ،ميػػكؿ( مػػؿ , صػػية )اتجاىػػات،اك ك  ،اتاسػػتعداد -
   .كغيرىا ،التقكيـ ،مثؿ التصنيؼ، التركيب

 : أنواع التفكير
كربمػا كػاف تعػدد كآ ر مػف أنػكاع التفكيػر،  ،ز بيف نكعياست دـ الباحثكف أكصافان  دة لمتمي

كفػؾ  ،ـ البػاحثيف بدراسػة مكضػكع التفكيػرىتمػااأحد ال,ػكاىد  مػى مػدل  ،ماتوكس ،أكصاؼ التفكير
كمػػػػف  ،منػػػػذ بػػػػدأت المحػػػػاكالت الجػػػػادة بقيػػػػاس الػػػػذكاة بعػػػػد منتصػػػػؼ القػػػػرف التاسػػػػا  ,ػػػػر ،رمػػػػكزه

 ،كالتربكيػة ،كالتصنيفات التي أصػبحت تحمػؿ دالالت ذات معنػى فػي الػذات األكاديميػة ،األكصاؼ
 .كيرلمتمييز بيف أنكاع التف التصنيؼ  مى أساس األزكاج المتناظرة
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 (2.1)جدول 
 ائمة بأنواع التفكيرق

 .التفكير غير الفعاؿ - .التفكير الت ممي - .التفكير الفعاؿ -

 .التفكير المتبا د - .التفكير المجرد - .التفكير المتقارب -

 .التفكير المبدع - .التفكير العممي الكظيفي - .التفكير الناقد -

 .التفكير المنطقي - .التفكير الرياضي - .التفكير المنتف -

 .التفكير اإلستنباطي -   .التفكير المعرفي - .التفكير االستقراةي -

 .التفكير الرأسي/ المركز - .التفكير المفظي - .التفكير الجانبي -

 .التفكير التحميمي - .التفكير فكؽ المعرفي - .التفكير ال,امؿ الج,طالتي -

 .التفكير المتسارع - .التفكير العممي - .التفكير المحسكس -

 (. 34:1999،)جركاف

 رات التفكير:ميا
كنسػػت دميا  ػػف قصػػد فػػي معالجػػة  ،نمارسػػيا ،ميػػارات التفكيػػر  بػػارة  ػػف  مميػػات محػػددة

يجاد الفرضيات غيػر المػذككرة فػي الػنصك  مثؿ ميارات تحديد الم,كمة، ،المعمكمات أك تقيػيـ قػكة  ،ا 
ة  بػػار )( أف الميػػارة 277:2009 ،كيػػرل ) بػػد العزيػػز ،(35:1999 ،فاإلد ػػاة )جػػركا أك ،الػػدليؿ

أك غيػر مبا,ػر، كتعمميػا  ، ف سمسمة متتابعة مػف اإلجػراةات التػي يمكػف مبلحظتيػا ب,ػكؿ مبا,ػر
تقتضػييا طبيعػة الميمػة التػي يحكػـ  مػى نجاحيػا كفػؽ معيػار  ،يتضمف سيرىا كفػؽ  طػكات معينػة

أك  ،فقػد تكػكف معرفيػة ،كن,ػاطاتيا ،مكضػك اتيا بػا تبلؼت تمػؼ  ،كالميارات كثيرة جػدان  ،ن أ د سمفا
 ،كالمػػػراس ،فيػػػي تترسػػػخ بػػػالتكرار ،أك رياضػػػية ،اجتما يػػػةأك  ،أك نفػػػس حركيػػػة ،أك حركيػػػة ،ىنيػػػةذ

التفكيػػر ات التػػي ت,ػػكؿ ميػػار  ،مػػف الميػػارات الفر يػػة ان  ػػدد (174:2007،)الحػػبلؽ كذكػػر (،كال بػػرة
الذم ييدؼ إلى تدريب طمبتو  مػى التفكيػر  ،كالتي يمكف أف تككف محكر ممارسات المعمـ ، مكمان 

 -كمف ىذه الميارات: ،كاد الم تمفةر المنياج الدراسي في الم ب

 كالمعمكمات  ف طريؽ المبلحظة. ،ميارة جما البيانات -

 كتقكيميا. ،كتنظيميا ،ميارة تصنيؼ المعمكمات -

 كال,بو بيف األ,ياة. ،كجو اال تبلؼألمقارنة ميارة إجراة  -
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 ميارة طرح األسةمة البحثية. -

 االستنتاجات مف الدليؿ. أك ،ميارة است بلص النتاةف -

 ميارة التكصؿ إلى تعميمات. -

 ميارة صكغ تنبؤات معقكلة مف التعميمات. -

 بداةؿ متعددة  مى صكرة حمكؿ.ة غميارة صيا -

 . لمعالجة الذىنية لم برات الجديدةميارة ا -

 )لجنة الترجمة  ف أبعاد التفكير ،كتطكير المناىف ،كيتكافؽ تصنيؼ الجمعية األمريكية لئل,راؼ
 .د لميارة التكلي ة األ يرما إضاف( 174:2007، ك تصنيؼ )الحبلؽ( ,20:2006كالتعريب

لميػػارات التفكيػػر فيػػى م تمفػػة بعػػض ال,ػػين  ػػف ( 31:2003)  بيػػد ك فانػػةتصػػنيؼ كػػؿ مػػف  أمػػا
 التصنيفات السابقة حيث تتمثؿ فى: 

ف مػػػػا يميزىػػػػا مػػػػ أسػػػػاس مػػػػى  ،أك األحػػػػداث ،: كىػػػػي  مميػػػػة تجميػػػػا الظػػػػكاىرالتصــــنيف -
  صاةص م,تركة ضمف فةات معينة.

كفقػػػان لطبيعػػػة العبلقػػػات  ،أك األ,ػػػياة فػػػي نظػػػاـ معػػػيف ،كتنسػػػيؽ الفةػػػات ،ترتيػػػب: التنظـــيم -
 المتبادلة بينيا.

 تجريد األ,ياة  ف ذاتيا.: التجريد -
كتطبيقػػو  مػػى المكاقػػؼ ، أك المبػػدأ العػػاـ لمظػػاىرة ،العامػػة ةي: التكصػػؿ إلػػى ال اصػػالتعمــيم -

 الم,ابية.
 : االنتقاؿ مف التجريد إلى التعميـ إلى الكاقا الحسي.اط بالمحسوساتالرتب -
 : كىي  ممية تفكيؾ الظاىرة إلى أجزاة )مككناتيا الجزيةة(.التحميل -
 : تكحيد الظاىرة المركبة ) كس التحميؿ( التجميا.التركيب -
 : كىي استنتاج صحة حكـ معيف مف صحة أحكاـ أ رل.ستدللال -

 الى: رض خمصت الباحثة فى ضوء ما تقدم من ع

كالجمعيػػة  ،ؽكالحػػبل ،ك فانػػة ،كمػػا  نػػد  بيػػد ،بعػػض الميتمػػيف ثمانيػػة ميػػارات لمتفكيػػر داا تمػػ -
 كتطكير المناىف. ،األمريكية لئل,راؼ



 

74 

 

 كردتك  ،رلجمعيػة األمريكيػة ب بعػاد التفكيػاكردت  نػد كما  ،أف الميارات كردت ب سماة مغايرة -
سػـ أدكات اب كردت بعػض الكتابػات األ ػرل ، ك  نػد فانػةك  ، مميػات التفكيػر  نػد  بيػد باسـ

 .المفيـك كاحداال أف ، أك مككنات التفكير ،التفكير

 ،كالجمعيػػة األمريكيػػة لئل,ػػراؼ ،اال ػػتبلؼ فػػي تصػػنيؼ الميػػارات بػػيف كػػؿ مػػف  بيػػد، ك فانػػة -
 . كتطكير المناىف

 ؛أساسػػية التفكيػػر اتميػػار  ىنػػا أف أف نقػػكؿإال أننػػا مػػف الممكػػف  ، ػػتبلؼك مػػى الػػرغـ مػػف اال -
كذلػػػؾ حسػػػب العمميػػػة  ، تمادىػػػا أثنػػػاة  ميمػػػة التفكيػػػراكيػػػتـ  ،حيػػػث تمثػػػؿ لبنػػػات بنػػػاة التفكيػػػر

 تمادىػػا اكبعضػػيا يػػتـ  ،مػػف الميػػارات ان كبيػػر  ان فبعضػػيا تكظػػؼ  ػػدد ،ال اصػػة لعمميػػة التفكيػػر
 لػػػىكمنيػػػا مػػػا يحتػػػاج إ ،أثنػػػاة  ضػػػكع الظػػػاىرة لمتفكيػػػر، كمنيػػػا مػػػا يكظػػػؼ جميػػػا الميػػػارات

 أك المكقؼ المحدث لعممية التفكير. ،كىذا مرتبط بالظاىرة، بعضيا

 : يات التفكيرمستو 
 ،كتػػزداد تعقيػػدان  ،كمتسػار ة ،تتطػػكر بصػكرة منتظمػػة ،نيػة المعرفيػػةكاألب ،العمميػات العقميػػة إف"        

 ،(16 :2009، ) ميكتعقيدان"  ،كالتعمـ بحيث تتزايد  ددان  ،كت,ابكان ما التقدـ في مستكل النضف

 ،يعتمػد بصػكرة أساسػية  مػى مسػتكل الصػعكبة ،كما الحظ الباحثكف أف مستكل التعقيد فػي التفكيػر
 (.36: 1999 ،أك المثير )جركاف ،كالتجريد في الميمة المطمكبة

 -كىما: ،ف ليذه العممية الذىنيةيف بالتفكير مستكييف رةيسك كالميتم ،فك ك ميو فقد حدد الباحث

 كالتي تتطمب  ،أك الذىنية غير المعقدة ،ىك  بارة  ف األن,طة العقميةك  :التفكير األساسح
كالمتمثمة  ،أك العقمي ،أك تنفيذ المستكيات الثبلث الدنيا في تصنيؼ بمـك لممجاؿ المعرفي ،ممارسة

 ،مثؿ المبلحظة ،األ رل كالتطبيؽ، ما بعض الميارات القميمة ،كالفيـ ،في مستكيات الحفظ
 نتقاؿ إلى مستكل التفكير المركب.إتقانيا قبؿ االمف كىي ميارات ال بد  ،يؼكالتصن ،كالمقارنة

 :التي تضـ ميارات التفكير  ،مثؿ مجمك ة مف العمميات العقمية المعقدةيك   التفكير المركب
كالتفكير فكؽ المعرفي )سعادة:  ،ك ممية صنا القرارات ،كحؿ الم,كبلت ،كالتفكير اإلبدا ي ،الناقد

2009: 60.) 

مػا  (60:2002 ،الحيمػة( ) 17:2008، بػكم)( 42:1999 ،كيتفػؽ كػؿ مػف )جػركاف 
( فتتمثػؿ 38:1999، نػد )جػركاف مسػتكيات التفكيػرأمػا  ،التفكيػر مسػتكياتيؼ تصن في ىذا الرأم

 :اآلتيال,كؿ فى 
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 :فيى (92:2009) غانـ ند  يرمستكيات التفك

 أك ما يسػمى  ،كالتقييـ ،كالمراقبة ،كي,مؿ ميارات الت طيط ،فكؽ المعرفي: المستوى األول
 بما كراة المعرفة.

 ت ػاذ القػراراك  ،كحػؿ الم,ػكبلت ،كي,مؿ  مميات التفكير الناقػد ،معرفي: المستوى الثانح، 
 كالتفكير اإلبدا ي.

 :كالمبلحظة ،كالمقارنة ،مثؿ التصنيؼ ،ر األساسيةميارات التفكي المستوى الثالث. 

ليػػة التقسػػيـ آلكػػف  ،(، مػػا غػػانـ فػػي  ػػدد مسػػتكيات التفكيػػر23 :2003) فانػػة ك بيػػد كيتفػػؽ 
 كاآلتي:كىي  ،م تمفةلدييما 

 ف  ػبلؿ النظػر إلػى األمػكر مػف مظيرىػا ال ػارجيتـ تقييمو مػكىك ما  :التفكير السطحح، 
 .ـ الظركؼ التي تحيط بومحاكلة لفيأك  ،دكف أم تعمؽ

 كلكنػو قػد يكفػي لمحكػـ  مػى  ،:  يتـ مف  بلؿ التعمؽ في فيػـ كاقػا األمػكرالتفكير العميق
 أك ال يكط الدقيقة التي تربطو بغيره. ،التي تتطمب فيـ ظركؼ المكقؼ ،حقيقة األ,ياة

 بحػكثالذم يبحث فيمػا يحػيط المكقػؼ الم ،:  ىك ذلؾ النكع مف التفكيرالتفكير المستنير، 
لػػى كػػؿ مككنػػات المكقػػؼ مػػف منظػػكر إكمػػا ينظػػر  ،كالعبلقػػات التػػي تربطػػو بغيػػره مػػف المكاقػػؼ

 كالمكضك ية. ،لى الصكابإر المستنير مف إصدار أحكاـ أقرب ف المفكك  يمى  مما ،,امؿ

 :قتيا بالنمو العقمح عند الفردوعال ،مستويات التفكير
 :  ي تيكىي كما  ،راحؿ النمك العقمي  ند الفردليا  بلقة بم دة، التفكير إلى مستكيات ينقسـ 

 كيػػػػػدكر حػػػػػكؿ أ,ػػػػػياة محسكسػػػػػة  ،كىػػػػػك مػػػػػف صػػػػػفة تفكيػػػػػر األطفػػػػػاؿ: المســـــتوى الحســـــح
 كالمعاني الكمية. ،مستكل األفكار العامة إلىكال يصؿ  ،كم, صة

 :كيظيػػػػر دكر  ،كىػػػػك أكثػػػر ,ػػػيك ان  نػػػد األطفػػػػاؿ منػػػو  نػػػد الكبػػػار المســـتوى التصـــويري
 ،صػػػكرم إذ أجػػػاز التعبيػػػر  نػػػد األطفػػػاؿ  ػػػف طريػػػؽ األلعػػػاب اإليياميػػػةتلكالتفكيػػػر ا ،الصػػػكر

 كقد يست دمو الرا,دكف أيضان لحؿ بعض م,كبلتيـ. ،باإلضافة ألحبلـ اليقظة

 :كمػػا  ،األ,ػػياة كيعتمػػد  مػػى معػػاني ،كىػػك أرقػػى مػػف المسػػتكل التصػػكرم التفكيــر المجــرد
كيتقػػدـ  ،كىػػك يتطػػكر ،ةكسػػسماديػػة المح,ػػياة الاألكال يعتمػػد  مػػى  ،رقػػاـأك  ،يقابميػػا مػػف ألفػػاظ

 المغة  ند الفرد. بتطكر
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  فػػاىيـ التػػي تسػػا دنا مكال ،كالمبػػادئ ،كالمقصػػكد بػػذلؾ القكا ػػد المبــادئ:و التفكيــر بالقواعــد
كمػػف أمثػػاؿ ىػػذه  ، تمػػاد  مييػػا فػػي تفكيرنػػا العممػػيالتػػي يمكػػف اال ، مػػى فيػػـ قػػكانيف الطبيعيػػة

 ػػدة معػػافو كال يابسػػان فتكسػػر" كىػػذه الحكمػػة  بػػارة  ػػف  ،القكا ػػد القػػكؿ "ال تكػػف رطبػػان فتعصػػر
ىػػك إحػػدل  ،كيمكػػف القػػكؿ بػػ ف التفكيػػر المجػػرد ،كالت مػػؿ ،ةتمفػػت فػػي  بلقػػة معينػػة قبػػؿ النظػػرا

 (.25:2009،) بد العزيز كالقكانيف. ،أ,كاؿ ىذه المبادئ

  خصائص التفكير:

ــول       حيػػث  ،الي سػػت  صػػاةصأف األدب التربػػكم أجمػػا  مػػى أف لمتفكيػػر حػػك ممكــن الق
( :26:2003 بيػػػػد ك فانػػػػة)إال أف  ، ػػػػرف ىػػػػذه ال صػػػػاةص متناقمػػػػة مػػػػف مرجػػػػا آللػػػػكحظ أ
صػػؿ  ػػتبلؼ الحاكمػػا اال ، ػػر مػػف ال صػػاةصآؿ ( تميػػزا بعػػرض ,ػػك,32:2007ك)ابػػراىيـ

 .تميز التفكيرميمة جميعيا  صاةص  أف بيف األدبيات التربكية إال

، الجراج ب,ارة  ال صاةص  ندف  :يكالتال (21:2009)العتـك

مػػف مرحمػػة  مريػػة إلػػى  ،كمسػػتكياتو ،درجتػػوفػػي  ي تمػػؼ ،كنمػػاةي ،التفكيػػر سػػمكؾ متطػػكر -
 ،تبعػػان لنمػػك الفػػرد ،كنك ػػان  ،يتغيػػر كمػػان  ،مرحمػػة أ ػػرل، ك ميػػو فػػإف التفكيػػر سػػمكؾ تطػػكرم

 كتراكـ  براتو.

نمػػا يحػػدث فػػي مكاقػػ ،التفكيػػر سػػمكؾ ىػػادؼ، فيػػك ال يحػػدث فػػي فػػراغ - ؼ أك بػػبل ىػػدؼ، كا 
 معينة.

 ،كالمنطقػػي ،كالمجػػرد ،كالناقػػد ،كػػالتفكير اإلبػػدا ي ، ػػدة اأك أنماطػػ ،التفكيػػر ي  ػػذ أ,ػػكاالن  -
 كغيرىا.

كالمعمكمػػػػات الممكػػػػف  ،التفكيػػػػر الفعػػػػاؿ ىػػػػك التفكيػػػػر الػػػػذم يكصػػػػؿ إلػػػػى أفضػػػػؿ المعػػػػاني -
 است بلصيا.

أك أف  ،فػبل يعقػػؿ لفػرد مػا أف يصػؿ إلػػى درجػة الكمػاؿ فػي التفكيػػر ،التفكيػر مفيػـك نسػبي -
كيمػػارس جميػػا أنمػػاط التفكيػػر، حيػػث يت,ػػكؿ التفكيػػر مػػف تػػدا ؿ  ناصػػر البيةػػة  ،يحقػػؽ

 أك ال برة. ،كالمكقؼ ،التي يجرم فييا التفكير )فترة التفكير(

يحػػدث التفكيػػر ب ,ػػكاؿ كأنمػػاط م تمفػػة )لفظيػػة، رمزيػػة، كميػػة، منطقيػػة، مكانيػػة، ,ػػكمية(  -
 .لكؿ منيا  صكصية
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 (,21:2009العتوم، الجراج بشارة ) ضح خصائص التفكير عنديو ( 4شكل )
 

 فيى: (32:2007) إبراىيـ ( ك25:2003)  بيد ك فانةال صاةص  ند أما 

 التفكير ن,اط  قمي غير مبا,ر. -

 يعتمد التفكير  مى القكانيف العامة لمظكاىر. -

 ينطمؽ التفكير مف ال برة الحسية. -

 ىر في ,كؿ لفظي رمزم.نعكاس لمعبلقات بيف الظكااالتفكير  -

 يرتبط التفكير ارتباطان كثيقان بالن,اط العممي لئلنساف. -

 التفكير يدؿ  مى  صاةص ال, صية. -

جميا األطراؼ آنفة  ند كما كردت  ، صاةص التفكير ىنا الباحثةو فيما يمى تمخص 
 : (3الشكل ) يح مف  بلؿ مى سبيؿ التكض ،الذكر
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 متطور نمائح

 متفاعل مع البيئة

 متعددة األشكال

 نشاط عقمح

يعتمد عمى القوانين 
 العامة لمظواىر

منطمق من الخبرة 
 الحسية

انعكاس العالقات 
 ىربين الظوا

مرتبطة بالنشاط 
 العممح لإلنسان

يدل عمى 
خصائص 
 الشخصية

 ىادف

 نسبح

 التفكير

 
 
 

 
 
 

 فكيرخصائص التممخص ( 5شكل )
المراجا السابقة في  كردتالتي  أف جميا ال صاةص :الىلباحثة اىذا و قد خمصت 

 ،, صيةك  ،فيك يت ثر بطبيعة ؛سمات التفكيرك  ،ت,كؿ جكىرك  ، مى درجة مف األىمية
حيث ت تمؼ مف  ، راج العاـ لعممية التفكيراإلفي  جميعيا تنسجـك  ،بيةة المفكرك  ،ثقافةك 

و سنن مفاذ تعتبر سمة التغير سنة ، تميزه التي  سابقة الذكر, ص آل ر كفؽ المتغيرات 
يبلحظ التطكر كإحدل نتاجاتيا  ،طبيعة حياة بني الب,ر في الككف ، فالمتمحص تعالى فى

كبناةن  مى ذلؾ فممتطكر مستمزمات  ،حتمية، حيث أضحى سمة العصر الذم نعي,وال,بو 
دكا ي اىتماـ التربكييف  أحدكيعتبر ىذا كالتعميمي،  ، صكصان  مى الصعيد التربكم ميمة،

إذ أصبح التعامؿ غير مرتبط بكـ  ،الياةؿ يب نماط التفكير الم تمفة لمعالجة الكـ المعمكمات
مف  بلؿ تكظيؼ التفكير  ،كحمكؿ لمم,اكؿ ،ك مؿ ،بؿ الكقكؼ  مى أسباب ،المعمكمات

 مى ساحة األحداث الب,رية.ستجدة  متابعة المجريات المل ،كالتفكير الناقد  اصةن  ، امةن 
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 التفكير الناقد : اً ثالث

كالميتمػػيف فػػي مجػػاؿ  ،ات ػػذ التفكيػػر الناقػػد حيػػزان ال بػػ س بػػو مػػف اىتمامػػات التربػػكييف  
 حيث الثكرة المعرفية. ، صكصان في كقتنا الحاضر ،كىذا يعكس أىمية التفكير الناقد ،التربية

 كقيت بالذات؟ىذا التفي ؿ: تيرل لماذا  سيؿ اةس كلعؿ

قاىا ي الالت االىتماماتكبناةن  مى  ،الصفحات المقبمة كفيمة باإلجابة  ف سؤالنا ىذا  
تحتكل ىذه الجزةية مف حيث ، أك المركب ،أنكاع التفكير الفعاؿ أحدالذم يعد  ،التفكير الناقد

 ،الناقدطبيعة العبلقة بيف التفكير لثـ  رض  ،الدراسة  مى بعض تعريفات التفكير الناقد
 ، رلاأل ك بلقتو بالقدرات العقمية العميا، كأنكاع التفكير ،ما تكضيح أىميتو ،كالقرآف الكريـ

 ،ثـ  رض جممة مف البرامف ،كمعاييره ،وةصالك,ؼ  ف  صاك  ،كمياراتو ،مككناتوك 
 ،المنياج الدراسىفي  كن تـ ببياف دكره ،تنمية التفكير الناقدفي  كاالستراتيجيات ال اصة

 يقاتو. معك 

 :الناقد مفيوم التفكير
 التعريف المغوي:

)ابػػػف  "ج الزيػػػؼ منيػػػاا ػػػر ا  ك  ،ميػػػز الػػػدراىـ"كرد الفعػػػؿ "نقػػػد" فػػػي لسػػػاف العػػػرب بمعنػػػى   
( كمػػا كرد تعبيػػر "نقػػد ال,ػػعر كنقػػد النثػػر" فػػي )المعجػػـ الكسػػيط( بمعنػػى 425ب ت: منظػػكر،

يػػز العمػػؿ الفنػػي، جيػػده مػػف كالناقػػد الفنػػي كاتػػب  ممػػو تمي "أك حسػػف ،أظيػػر مػػا فيػػو مػػف  يػػب"
ذا مػػػا رجعػػػت إلػػػى الكممػػػة  ،(982: 1985مػػػف زيفػػػو )المعجػػػـ الكسػػػيط: رديةػػػو، كصػػػحيحو  كا 

أك اليكنػػػػػاني  ،((Criticusا م,ػػػػػتقة مػػػػػف األصػػػػػؿ البلتينػػػػػي يػػػػػنجػػػػػد أن ((Criticalاإلنجميزيػػػػػة 
(Kritikos)، كفػػػػي الكاقػػػػا  ،أك إصػػػػدار األحكػػػػاـ ،كالػػػػذم يعنػػػػي ببسػػػػاطة القػػػػدرة  مػػػػى التمييػػػػز

 ،العيػػػكبمػػػف أىميػػػا الك,ػػػؼ  ػػػف  ،يسػػػت دـ مفيػػػـك التفكيػػػر الناقػػػد لمداللػػػة  مػػػى معػػػاف  ػػػدة
حػػؿ الم,ػػكمة  مػػى ك التفكيػػر التػػ ممي، ك التفكيػػر التحميمػػي، ك  ،فػػي كػػؿ ,ػػية ال,ػػؾك كاأل طػػاة، 

،  عمياميارات التفكير ال  التفكيػرك التفكيػر الكاضػح، ك ميارات التفكير الميمػة، ك في تصنيؼ بمـك
 .تسػػػػػػاؽاالك ػػػػػػدـ  ،اقضلتنػػػػػػيػػػػػػز كايجػػػػػػو التميػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ، كالتعػػػػػػرؼ  مػػػػػػى أك التفكك الػػػػػػيقظ، 

 .(14:2006،اني)الع
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 :لمتفكير الناقد التعريف الصطالحح

كأحكاـ قاةمة  مى  ، بارة  ف  ممية تبني قرارات"(: ,54:2003كليـك  فانة، )تعريؼ  -
 ممي بعيدان  ف  كالتي يتـ مناق,تيا ب سمكب ،تتفؽ ما الكقاةا المبلحظة ،أسس مكضك ية

أك تعرضيا إلى  ،بيا الدقةك تجنأ ،التي تفسد تمؾ الكقاةا ،جيةأك المؤثرات ال ار  ،التحيز
 ."تد ؿ محتمؿ لمعكامؿ الذاتية

استنادان إلى  ،أك الفعؿ ، تقادباال ،الحكـ  مى جدارة فكرة ماىك: "تعريؼ سكارتز  -
 (135 :2011 ،)نكفؿ، سعيفاف ."كاألدلة المتكافرة ،األسباب

صػػياغة  يعتمػػد  مػػى كضػػا فرضػػيات ،مميكتػػ  ،تفكيػػر منطقػػي" :ىػػك (Ennis)تعريػػؼ  -
  ."غفمػػػػػػػوكمػػػػػػػا ن ،أسػػػػػػػةمة كتجريبيػػػػػػػا، كىػػػػػػػذا النػػػػػػػكع مػػػػػػػف التفكيػػػػػػػر يقػػػػػػػرر مػػػػػػػا قػػػػػػػد نػػػػػػػؤمف بػػػػػػػو

 . (55: 2004 ،جبر)

ف فيػػػـ المجػػػاالت  بػػػارة  ػػػ" : نػػػوبأجمػػػا  ػػػدد مػػػف المػػػربييف  مػػػى تعريػػػؼ التفكيػػػر الناقػػػد  -
كالنتاةف النياةيػة، كالعمػؿ  ،التفريؽ بيف المسمماتك  غالطات المتعددة،مال ؽ مفالم تمفة، كالتحق

  ".كالمعمكمػػػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػػػر ذات الصػػػػػػػػػػػمة ، مػػػػػػػػػػػى الفصػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػيف المعمكمػػػػػػػػػػػات ذات الصػػػػػػػػػػػمة
 (.103، 2009)سعادة: 

ستدالؿ ست داـ قكا د االا ممية  قمية تعتمد  مى " :ب نو( 29 :2009) يتعريؼ  م -
 ،بة في ضكة األدلةاـ السميمة، كات اذ القرارات المناسالمنطقي، تيدؼ إلى إصدار األحك

  ."كالحجف المقدمة

م,ػتركة  سػـمف المبلحػظ كجػكد قكاال أنو ، إرغـ تعدد تعريفات التفكير الناقد أنو احثةالب ىوتر 
 -:يتفيد ف ،فيما بينيا

 كالمجتما. ،أف التفكير الناقد تفكير فعاؿ يفيد الفرد -

 يارات العقمية العميا.أف التفكير الناقد يكظؼ الم -

 المكضك ية. ي أنو يسير كفؽ نسؽ معيف ما تك  -

كأدلػة  ، مػى أسػس منطقيػةمبنية تككف  ،كات اذ القرارات في التفكير الناقد ،أف إصدار األحكاـ -
 كصادقة. ،كاضحة

كطبيعػػػػة  ، ػػػػتبلؼ مياراتػػػػوامػػػػف حيػػػػث  ،أنػػػػكاع التفكيػػػػر األ ػػػػرل التفكيػػػػر الناقػػػػد م تمػػػػؼ  ػػػػف أف -
 تكظيفيا.

  كمكضك يتو. ،ك برتو ،يعكس طبيعة , صية الفرد ،دلتفكير الناقا أف -
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 :القرآن الكريم والتفكير الناقد
التي استندت إلييػا الػد كة  ،كالتفكير الناقد مف األمكر الرةيسة ،لقد كاف مكضكع التفكير

 كفيميػا تطكيعػػان  ،اإلسػبلمية، ككنػػو كسػيمة اإلنسػػاف فػي اكت,ػػاؼ سػنف الكػػكف، كنػكاميس الطبيعيػػة
كتكحيػػػػػده،  ،ك ظمتػػػػػو ،سػػػػػتدالؿ  مػػػػػى كجػػػػػكد ال ػػػػػالؽدتو، كالتعبػػػػػد بحقػػػػػاةؽ الكجػػػػػكد، كااللسػػػػػعا

، كقػػد بمػػ  آياتػػوجميػػا كالعبػػر، فػػالقرآف الكػػريـ ي اطػػب  قػػؿ اإلنسػػاف فػػي  ،كسكاسػػت بلص الػػدر 
( آية قرآنية 644نحك ) ،كالد كة إل مالو ،ككظاةفو ، دد اآليات التي كردت فييا م,تقات العقؿ

لػػػى إآيػػػة تػػػد ك  (18) ك ،آيػػػة كريمػػػة (6236)جمػػػكع آيػػػات القػػػرآف الكػػػريـ البالغػػػة كريمػػػة مػػػف م
كردت فييا م,تقات العقػؿ  ،يات القرآف الكريـآ% مف 10أف أكثر مف  يتضح مما تقدـ .التفكير
مػػف حيػػث كجػػكد  ،لػػى حقيقػػة اإليمػػافإنظػػران ألىميتػػو فػػي الكصػػكؿ  ؛كالػػد كة إل مالػػو ،ككظاةفػػو

كمػػف  ،ممػػا يعيػػؽ اإليمػػاف فػػي الػػنفس الب,ػػرية، مػػؽ لػػـ يكػػف  بثػػان ىػػذا ال ى كأف  ، ػػالؽ ليػػذا الكػػكف
 مثمة  مى اآليات الكريمة الدا ية إلى التفكير:األ

َ  ]آيات تد ك إلى التفكير، كقكلو تعػالى:  -  َواََرر
ِِ َمَاَوا ََ اهللُ السَّ ُفِسِهمر َما َخَلَم ُروا ِف َأىر َتَفكَّ ََ ر  َ  َأَوََل  َواََرر
ِِ َمَاَوا ََ اهللُ السَّ ُفِسِهمر َما َخَلَم ُروا ِف َأىر َتَفكَّ ََ ر  َأَوََل

ِمر َلَكافُِرونَ َوَما َبورنَُهَا  َِّلَّ َوَما َبورنَُهَا  َِّلَّ  ا ِمَن النَّاِس بِلَِقاِء َرِّبه ى َو ِنَّ َكثرِيِّ َه َوَأَجل  ُمَسمًّ ِمر َلَكافُِرونَ بِاحَل ا ِمَن النَّاِس بِلَِقاِء َرِّبه ى َو ِنَّ َكثرِيِّ َه َوَأَجل  ُمَسمًّ وم:بِاحَل  . { ;[ }الرُّ

ِل الكَِتاِب ِمنر ]قكلو تعػالى: ، ك تبار بوتد ك إلى اال ياتآ"  - َرَج الَِّذََن َكَفُروا ِمنر َأهر ِل الكَِتاِب ِمنر ُهَو الَِّذي َأخر َرَج الَِّذََن َكَفُروا ِمنر َأهر ُهَو الَِّذي َأخر

ِ َما ظَ  ِل احَلْشر َوَّ
َِ اِرِهمر  ََ ِ َما ظَ ِد ِل احَلْشر َوَّ
َِ اِرِهمر  ََ ر ِد ُُ ََل ُتُهمر ُحُصوَُّنُمر ِمَن اهللِ َفَيَتاُهُم اهللُ ِمنر َحورَم ًَ

ُمر َماىِ ر نَنرُتمر َأنر ََيرُرُجوا َوَظنُّوا َأَّنَّ ُُ ََل ُتُهمر ُحُصوَُّنُمر ِمَن اهللِ َفَيَتاُهُم اهللُ ِمنر َحورَم ًَ
ُمر َماىِ نَنرُتمر َأنر ََيرُرُجوا َوَظنُّوا َأَّنَّ

َم ََ وا  ُ
ُِ َت ََ َفَماعر

ِ ِمن ًر ِدي اُدَم َر ِدهيِمر َوَأ َر مر بَِي ِرُبوَن ُبُووََتُ َب َُير عر َتِسُبوا َوَقَذَف ِف ُقُلوِِّبُِم الرُّ َمََير ََ وا  ُ
ُِ َت ََ َفَماعر

ِ ِمن ًر ِدي اُدَم َر ِدهيِمر َوَأ َر مر بَِي ِرُبوَن ُبُووََتُ َب َُير عر َتِسُبوا َوَقَذَف ِف ُقُلوِِّبُِم الرُّ ِِ اََ ََير ِِ اََ ا ُأو [ برَصَمارِ برَصَمارِ ا ُأو

 .{ 5}اِلرش:

ُُ َمَما َلَمورَ  ] :منيػا قكلػو تعػالى ،ية كردت فييا م,تقات العقؿ بالصػيغة العقميػةآ( 49) َم ُُ َمَما َلَمورَ  َوََّل َتقر َم َوََّل َتقر

ُْوَّلِّ  َمَم ََ َكَمَماَن َعنرَمَمُه َمسر اَد ُكَمَملُّ ُأوَلَِْمَم ًَ َمَم َوالُفَمَم ََ َوالَبَفَ َمَممر َمَمم   ِنَّ السَّ ََ بَِمَمِه ِعلر ُْوَّلِّ َلَمَم َمَم ََ َكَمَماَن َعنرَمَمُه َمسر اَد ُكَمَملُّ ُأوَلَِْمَم ًَ َمَم َوالُفَمَم ََ َوالَبَفَ َمَممر َمَمم   ِنَّ السَّ ََ بَِمَمِه ِعلر ) مػػي:  .{69[ }اإلرساء:َلَمَم
2009 ،34). 
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 ( 2.2جدول )
 (13، 1997)جروان: الداعية إلى التفكير بالقرآن الكريم ،اآليات الكريمةبين عدد ي

 

 :األىمية التربوية لمتفكير الناقد
ىػي  ،إلػى جانػب أىميتيػا العمميػة التربكيػة ،ف قضية إد اؿ تعميـ التفكيػر الناقػد إلػى المػدارسإ

 ،في  الـ أصػبح قاةػده الفكػر ،مستقبؿكمكاجية تحديات ال ،كالتقدـ ،قضية تتعمؽ بمس لة النمك
 (.,95:1996المانا لتبلميذنا ىي حاجة  ظيمة. )كمف ثـ فإف حاجتنا إلى تعميـ التفكير 

ؿ  مميػػػة فيػػػك يحػػػكٌ  ،ةيػػػكيكػػػاد يجمػػػا التربيػػػكف  مػػػى أىميػػػة التفكيػػػر الناقػػػد فػػػي العمميػػػة التعميم
ف أفضػػػؿ لممحتػػػكل يػػػؤدم إلػػػى إتقػػػا ،اكتسػػػاب المعرفػػػة مػػػف  مميػػػة  اممػػػة، إلػػػى ن,ػػػاط  قمػػػي

كمقبكلػػة لممكاضػػيا المطركحػػة،  ،الطمبػػة القػػدرة  مػػى تقػػديـ تعمػػيبلت صػػحيحة بي ًسػػكٍ العممػػي، كيي 
فػػي مػػدل كاسػػا مػػف م,ػػكبلت الحيػػاة اليكميػػة، يعمػػؿ  مػػى تقميػػؿ التعمػػيبلت غيػػر الصػػحيحة، 

أكثػر كثػر دقػة، ك أكضػبطو، كبالنتيجػة تكػكف أفكػارىـ  ،كيؤدم أيضان إلى مراقبة الطمبة لتفكيرىـ
صحة، مما يسا دىـ  مى صنا القرارات في حياتيـ اليكمية، كيبعدىـ  ف االنقيػاد العػاطفي، 
كالتطرؼ في الرأم، فضبلن  ف أف التفكير الناقد مف المقكمات األساسية لممكاطنة الفا مػة فػي 

 .(43:2007، الحبلؽ)  صر  اتسعت فيو المعمكمات

 

 

 

 آية 49 الفعمية    آيات كردت فييا م,تقات العقؿ بالصيغة -

 آية 129 أيات تد ك إلى النظر -

 آية 148 آيات تد ك إلى التعبير -

 آية 4 أيات تد ك إلى التدبر -

 آية 16 آيات تد ك إلى التفكير -

 آيات 7 تد ك إلى اإل تبارآيات  -

 آية 20 آيات تد ك إلى التفقو -

 آية 269 آيات تد ك إلى التذكر -
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   لى أنيا :إ( 69:2008)  بكمكيضيؼ  

 دم إلى فيـ أ مؽ لممحتكل المعرفي لممتعمـ.تؤ  -

 كالتمحكر حكؿ الذات. ،كتحرره مف التبعية ،تقكد المتعمـ إلى االستقبللية في تفكيره -

 كاؼ. ك دـ التسميـ بالحقاةؽ دكف تحرو  ،ت,جا ركح التساؤؿ كالبحث -

 .كممارستيا ،المتعمـ لتطبيقيا يكتعزز مف سع ،تجعؿ مف ال برات المدرسية ذات معنى -

 ترفا مف المستكل التحصيمي لممتعمـ. -

 كم,اركة في  ممية التعمـ. ،كتفا بلن  ،تجعؿ المتعمـ أكثر إيجابية -

 كات اذ القرارات المناسبة ب, نيا. ،تعزز مف قدرة المتعمـ  مى تممس الحمكؿ لم,كبلتو -

 كترفا مف مستكل تقديره لذاتو. ،تزيد مف ثقة المتعمـ في نفسو -

 كاإلبداع. ،كالتطكر ،مكنمتتيح لممتعمـ فرص ل -

 : ككنيا في تتجمى أف أىمية التفكير الناقد( 148:2005) محمكديرل بينما  -

تحػػػػػديات  صػػػػػر مػػػػػا التػػػػػي يحتاجيػػػػػا مػػػػػف أجػػػػػؿ التعامػػػػػؿ  ،تػػػػػزكد المػػػػػتعمـ بػػػػػ دكات التفكيػػػػػر -
 المعمكمات.

 يعد مف األىداؼ التربكية التي تحتاجيا مدارس المجتما. -

 المنت,رة في المجتما. ،الصغار مف الت ثيرات المضادة قكؿ  مايةيعتبر ضركرة تربكية لح -

كاليكيػػػػة  ،كالعكلمػػػػة ،تكػػػػكيف العقميػػػػة الناقػػػػدة التػػػػي تسػػػػتطيا أف تحقػػػػؽ تكازنػػػػان بػػػػيف المعاصػػػػرة -
 كالثقافية. ،القكمية

 كالحفاظ  مى اليكية الثقافية.  ،يسا د في مكاجية حمبلت الغزك الثقافي -

بصػكرة تسػا د  مػى  ،كالفيزيقيػة فػي المجتمػا ،يػةيسا د في التعامؿ ما الم,كبلت اإلجتما  -
 إيجاد حمكؿ مناسبة ليذه الم,كبلت.

 كالعقبلنية في مقابمة القضايا التي تكاجيو. ،كالمكضك ية ،تكسب الفرد المركنة -

 كتغيراتو. ،تسا د الفرد  مى التكيؼ بدرجة كبيرة في المجتما -

 كالتثقيؼ العممي. ،تصاؿتنمي لدل الفرد ميارات اال -

 كاست داـ الميارات العقمية لدل المتعمـ. ،زيد مف فا مية التعمـي -



 

85 

 

 ،ينطمػػؽ منيػػا التفػػا بلت المجتمعيػػةالتػػي  يمثػػؿ القا ػػدة الناقػػد أف التفكيػػر كتضػػيؼ الباحثػػة -
 ميػػػو يجػػػدر بػػػالميتميف ، ك الصػػػكرة الكميػػػة ليػػػا الػػػذل يعطػػػي ،لػػػكجيك التكنك  ،العممػػػيالتطػػػكر ك 

فػػػي  القػػػدرةك  ،الحصػػػانةك  ،ة ىػػػذه القا ػػػدة المتانػػػةيػػػبلحقػػػؿ تصػػػميـ المنػػػاىف إفػػػي  التربػػػكييف
 تكظيفيا بما ي دـ صالح العممية التعميمية .ك  ،كفقيا ،التعامؿ

 والقدرات العقمية العميا: ،العالقة بين التفكير الناقد
التػي تػؤدم  ،السػيما فػي مجػاؿ تييةػة الظػركؼ ،قكيػةبينيمػا العبلقػة مف الممكػف قكلػو ىنػا أف 

كذلػؾ إذا لػـ يرتكػز  مػى  ،فقػد يكػكف التفكيػر م,ك,ػان  ،ى اسػتيعاب المكاقػؼإلى تفكير قادر  م
كذلػؾ إذا كػاف  ،كقػد يكػكف التفكيػر ,ػبو  ممػي ،طبيعة المكقؼ الذم يحتػاج إلػى قػدرات  قميػة

 كالقدرات العقمية  الية جدان، ،إذا كاف مستكل التفكير ان،تفكير ناقدالكقد يككف  ،التركيز ضعيفان 
 كالتفكير الناقد. ،يكضح العبلقة بيف القدرات العقمية  التالي كالم طط

 
 

 

 تركيز ضعيؼ                                           

 
 

        

     

 تركيز قكم                                            
 

 (.44 :2009 ،)عمح ناقدالتفكير العالقة بين القدرات العقمية وال( يوضح 6شكل )

 
 العالقة بين التفكير الناقد والذكاء:  -

كالقػػدرة  العقميػػة التػػي تقيسػػيا  ،ىنػػاؾ  بلقػػة بػػيف التفكيػػر الناقػػد الػػذم يقػػاس بمقػػاييس التفكيػػر
ا تبػارات الػذكاة المعركفػة، كأف المسػتكل العػالي لمػػذكاة ,ػرط أسػاس فػي تحقيػؽ مسػتكل  ػػاؿو 

 (.41 :2009 ،) ميكلكنو ,رط غير كاؼ  ،مف التفكير الناقد
 
 

 القدرات العقمية تفكير شبو عممح 

 تفكير مشوش

 تفكير ناقد
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 :عالقة التفكير الناقد بأنواع التفكير األخرى
 كأنكاع التفكير األ رل؟ ،رل ما ىي العبلقة بيف التفكير الناقدتي 

 كفيما يمي بياف ىذه العبلقة: ،يتقاطا التفكير الناقد ما أنكاع التفكير اآل رل ب,كؿ متفاكت

كربما  ،اف بينيما صمة قكيةىاتاف العمميت :وأسموب حل المشكالت ،كير الناقدعالقة التف -
كحؿ الم,كبلت يتضمناف  ،إف كبلن مف التفكير الناقد، ي بعض الحاالت تككناف متطابقتيفف

أك  ،قد تككف غير  ادية ،ا يمكف أف يقكد إلى أفكارمألف كبلن مني ،جانبان مف اإلبداع
 كمعقكلة. ،كفي نفس الكقت مفيدة ،متكقعة

ناقد يحدث في التفكير الف ،  مميات كنكاتفمد بلت ك كؿ مف ىاتيف العمميتيف يتضمناف  
بينما حؿ الم,كبلت يحدث في  ،التي ليا أكثر مف حؿ ،حة أم الجدليةفتك حالة القضايا الم

ف كبلىما مفيداف في حؿ مدل كاسا مف الم,كبلت ،الة األمكر التي ليا حؿ كاحد فقطح  ،كا 
 ،بالمساةؿ العممية كانتياةن  ،جتما يةا االالقضاي ف س ؿ يكميان دةان باألسةمة التي تي كذلؾ ب

 عادية.الكالرياضية غير 

 ،ي,ير التفكير اإلبدا ي إلى القدرة  مى  مؽ والتفكير اإلبداعح: ،التفكير الناقد -
 ،في حيف التفكير الناقد يظير في تقييـ األفكار اإلبدا ية ،كأصيمة ،كاستمياـ أفكار جديدة

التفكير أما  .كالعممي ،األفكار  مى المستكل النظرم كالفاةدة المتحققة مف تطبيؽ تمؾ
في حيف التفكير  ،بناةن  مى تكفر معمكمات كثيرة ،كالنتاةف ،اإلبدا ي يربط بيف األسباب

 (.179 :2009 ،كالبرىاف لتفسير المطركح )غانـ ،الناقد يقدـ التعميؿ

أك حدث  ،ى فيـ ظاىرةيسعى التفكير العممى إل عالقة التفكير الناقد بالتفكير العممح: -
أك  ،بمطابقة التنبؤات التي ت,تؽ منو بالكقاةا ،كا تباره ،مف  بلؿ تككيف تفسير  ممي ،ما

في ضكة الكقاةا التي  ،كيتضمف التفكير الناقد تقكيـ التفسير العممي المفترض ،الم,اىدات
تؤ ذ بعيف  لناقد، فالنتاةف الكىك ما يسعى إليو التفكير ا ،أم التحقؽ مف صدقو ،جمعت

ك مى ذلؾ ف ىـ ما يميز التفكير العممي أنو تفكير  ، تبار إال بعد إ ضا يا إلى النقداال
 ناقد.

ستنتاجي التفكير المنطقي االإف  ستنتاجح:فكير الناقد بالتفكير المنطقح العالقة الت -
لعبلقة بيف با ىيعن ،ستنتاجي في جكىرهكذلؾ ألف التفكير المنطقي اال ؛جزة مف التفكير الناقد

زيادة  مى - ىفي حيف أف التفكير الناقد يعن ،تنبا منيا بالضركرة التي ،كالنتيجة ،المقدمات
 ،أك األدلة المؤيدة لمفرضيات ،التي تقـك  مييا النتيجة ،بالحكـ  مى صدؽ المقدمات -ذلؾ

 (.42 :2009 ، مي) كاأللفاظ التي تضمنتيا ىذه المقدمات ،لفحص معاني المفاىيـ
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 نات التفكير الناقدمكو 
بعض   مييا اتفؽ حيث ال تتـ  ممية التفكير بدكنيا مجتمعة، ،تلمتفكير الناقد مككنا  
، يػػػػػػػػكنس) ،(116:2009 ، بػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػز)ك ،(180:2009 ،غػػػػػػػػانـ)كمػػػػػػػػا  نػػػػػػػػد  ،ابت ػػػػػػػػالك

 :فيتتمثؿ ك  (60:2001

 المككنات المعرفية. -أ 

 أك الميارية. ،المككنات السمككية -ب 

 ك الكجدانية.أ ،تجاهالمككنات ا -ج 

 :ىى كاآلتيك  ،حيث يندرج تحت كؿ مككف مجمك ة مف المككنات الفر ية

 كت,مؿ: ،المككنات المعرفية -أ 

 أفكار اآل ريف.ك  ، دـ الت ثر بآراةك  ،التفكير  مى نحك مستقؿ -

 مدل ارتباطيا بالمكقؼ.ك  ،لتحديد قيمتيا ؛البياناتك  ،تحميؿ المعمكمات -

 .الجدليك  ،االستدالليك  ،تفكير االستنتاجي، مثؿ التكظيؼ  مميات  قمية أ رل -

 مييػا المكقػؼ  التػي ينطػكم ،الػربط بػيف العناصػر الم تمفػةأم  ،أك التركيب ،التجميا -
 أك قيمة. ،بحيث يصبح لو معنى ، مى نحك معيف

بحيػػػػث ت,ػػػػمؿ المكاقػػػػؼ األ ػػػػرل الم تمفػػػػة  ػػػػف المكقػػػػؼ  ،تجنػػػػب التعميمػػػػات الزاةػػػػدة -
ىػػػذا فػػػي  السػػػت داميا ؛اقػػػؼ سػػػابقة غيػػػر مناسػػػبةأك اسػػػت داـ  بػػػرات مػػػف مك  ،الػػػراىف
 .(180:2009 ،غانـ) المكقؼ

 :ي تييمكف تم يصيا فيما ك  ،المككنات السمككية -ب 

 مف المعمكمات. صدار األحكاـ حتى يتكفر قدر كاؼو ت  ير إ -

 ا تيارىا تجريبيان.ك  ،بحيث يسيؿ تعريفيا ،مصطمحات دقيقةك  ،است داـ مفاىيـ -

 ترتبط بالمكقؼ.التي  مات المناسبةالمعمك ك  ،تجميا البيانات -

بينمػا  ،أك  اةبػان  ،صػاةبان ف يكػكف يمكػف أ ، حيػث أف الػرأمالحقيقػةك  التمييز بيف الػرأم، -
 ثبات صحتيا.الحقيقة يمكف إ

ثارة التحدمك  ،التساؤالتك  ،ت,جيا المناق,ات -  .ا 

 ستماع  مى نحك فعاؿ لآل ريف .اال -
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 .الجديدةةؽ الحقاك  ،ضكة المعمكماتفي  ألحكاـتصديؽ ا -

 .(60:2001،يكنس)المعمكمات  مى مكاقؼ جديدة ك  ،تكظيؼ المعرفة -

 ،يمكف أف تسيؿالتي  مجمك ة مف العكامؿ العاطفيةفي  كتتمثؿ ،المككنات الكجدانية -ج 
 ت,مؿ:ك  ،تعيؽ التفكير الناقدك 

 اآل ر. تقبؿ الرأمك  ،مف  بلؿ ضبط الذات قديـ الحقيقة  مى االىتماـ ال, صي،ت -

 .الرأمفي   دـ التصمبك  ،رقبؿ التغييت -

 . دـ التمركز حكؿ الذاتك  ،م,ا ر اآل ريفك  تقبؿ أفكارأم  ،التعاطؼ -

 .النقد المكضك يك  ،ا ضا يا لمفحصك  ،الترحيب باألفكار غير الم لكفة -

 ،قػػد تحتمػػؿ ال طػػ  ،حمكليػػاك  ،دراؾ الفػػرد بػػ ف المكاقػػؼ المعقػػدةإ أم ،تحمػػؿ الغمػػكض -
 .الصكابك 

 .(116:2009،) بد العزيزالتفسيرات الذاتية ال اطةة ك  ،صيتجنب التحيز ال,  -

  نػد كػؿ مػف :كمػا  ،ليػـ رؤيػة أ ػرل لمككنػات التفكيػر الناقػدف ، التربكييأف بعض الكتابال إ 
 كىي: (،130:2008 ،) مجيدك ،( 69:2009 ، مي)ك ،(151:2011 ،الصافيك  قارة)

لكػػي يحػػدث ال,ػػعكر  ؛ركريةالفػػرد كيعتقػػد فيػػو، كىػػي ضػػ ويعرفػػ مػػا عرفيػػة: كىػػيالقا ػػدة الم -أ 
 بالتناقض.

 األحداث ال ارجية: كىي الميزات التي تستثير اإلحساس بالتناقض. -ب 

النظريػػػػة ال, صػػػػية: كىػػػػي اإلطػػػػػار التػػػػي يػػػػتـ فػػػػي ضػػػػػكةو محاكلػػػػة تفسػػػػير األحػػػػػداث  -ج 
 ال ارجية.

تترتػػػب  ميػػػو  ،دافعػػػان مثػػػؿ  ػػػامبلن يأك التبا ػػػد: فمجػػػرد ال,ػػػعكر بػػػذلؾ  ،ال,ػػػعكر بالتنػػػاقض -د 
 ت التفكير الناقد.ساةر  طكا

حيػػث يسػػعى  ،حػػؿ التنػػاقض: كىػػي مرحمػػة تضػػـ جميػػا الجكانػػب المككنػػة لمتفكيػػر الناقػػد -ق 
بنيػػػة التنػػػاقض بمػػػا ي,ػػػمؿ مػػػف  طػػػكات متعػػػددة، فيػػػذه ىػػػي األسػػػاس فػػػي الفػػػرد إلػػػى حػػػؿ 

 الناقد.التفكير 

 تىػذه المككنػا يػا تػرل أفألن ،ك بد العزيػز ،تميؿ إلى تصنيؼ كؿ مف غانـ الباحثة فأ غير 
الكجدانيػػة مػػف البيةػػة المعرفيػػة مػػا تكظيػػؼ الجكانػػب  ،إذ ينطمػػؽ التفكيػػر ، مميػػة التفكيػػر جسػػدت

 ترجميا السمكؾ لدل الفرد.كي ،ب نكا يا
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 :ميارات التفكير الناقد
 ،مػف الميػاراتما يزيد  ف المةػة إلى ست تتراكح مف  ذإ ،ميارات التفكير الناقدتتعدد   
كفيمػا كاألطػر النظريػة  ،ة دراستيـكطبيع ،كاىتماماتيـ ،تربكييففكر الىذا يتبا بطبيعة الحاؿ ك 

 يمى  رض ألىـ ميارات التفكير الناقد:

 كضا التجريب التنبؤ )الكصكؿ إلى االستنتاج( االتصاؿ القياس التصنيؼ ظةالمبلح 
 .(126: 2008 ،الفركض)مجيد

 ،ة مػػف المكاقػػؼسػػتيعاب، كالتعبيػػر  ػػف داللػػة كاسػػع: كىػػك االInterpretationالتفسػػير  -
 ؛فر يػػة ػػدة كي,ػػمؿ ميػػارات  ،جػػراةاتكاإل ،كالمعػػايير ،كالقكا ػػد ،كالتجػػارب ،كالمعطيػػات

 كتكضيحو. ،كاست راج المعنى، تصنيؼلكا

سػػػػػتنتاجية بػػػػػيف كاال ،سػػػػػتقراةيةاال: كي,ػػػػػير إلػػػػػى تحديػػػػػد العبلقػػػػػات Analysisالتحميػػػػػؿ  -
 ،فحػػػػص األداة :ة منيػػػػاكلػػػػو ميػػػػارات فر يػػػػ ،كالصػػػػفات ،كالمفػػػػاىيـ ،كاألسػػػػةمة ،العبػػػػارات

 كتحميميا. ،كاكت,اؼ الحجف

كتضػػػػػـ  ،أك إدراؾ ال,ػػػػ ص ،كي,ػػػػير إلػػػػى مصػػػػػداقية العبػػػػارات Evaluation:التقػػػػكيـ  -
 .الحجف  كتقكيـ ،د اةاتميارات تقكيـ اال

لػػو ك  ،: كىػػك تحديػػد العناصػػر البلزمػػة السػػت بلص نتػػاةف معقكلػػةInferenceسػػتدالؿ اال -
 ستنتاجات.االكالتكصؿ إلى  ،ت ميف البداةؿك  فحص الدليؿ، :ميارات فر ية ىي

 ،كالمفاىيـ ،في ضكة األدلة ،كتبريره ،: كىك إ بلف نتاةف التفكيرExplanationال,رح  -
 ،إ ػػػبلف النتػػػاةف :كالميػػػارات الفر يػػػة لم,ػػػرح ىػػػي ،كالحجػػػف المقنعػػػة ،ؽسػػػياالك  ،كالقيػػػاس

 رض الحجف.ك  ،كتبرير اإلجراةات

 ،مقػػػدرة الفػػػرد  مػػػى التسػػػاؤؿ"عرفيػػػا ال بػػػراة ب نيػػػا كي SelfRegulation:تنظػػػيـ الػػػذات -
 ،ا تبػػػار الػػػذات :كلػػػو ميارتػػػاف ىمػػػا ".كالت كػػػد مػػػف المصػػػداقية، كتنظػػػيـ األفكػػػار كالنتػػػاةف

 ال,كؿ التالى يم ص ميارات التفكير الناقد لديو.ك  (76:2009، العتـك) كتنظيـ الذات

 

 

 

 



 

8: 

 

 التحميل

 التفسير

تنظيم 
 الذات

 التقييم

 الشرح

 الستدلل

التفكير 
 الناقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 (76:2009( ميارات التفكير الناقد)العتوم، 7شكل )

,بو متفؽ  مييا مف قبػؿ ك  ،كأ,ير الميارات ،أكثر أف ىذه المياراتيتضح مما سبؽ 
كفقػان الدراسػات التربكيػة فػي  المتناكلػة ،تعتبر أبرز ميارات التفكير الناقدحيث  ،فيك ربتمعظـ ال
   .لتصنيفيا

 :يتكاآل ىكىلمميارات،  Watson&Glase ميسرتصنيؼ كاطسكف كج

درجػات صػدؽ معمكمػات لػى القػدرة  مػى التمييػز بػيف إكت,ػير : اتفتراضـمى العالتعرف  -
كمػػػػات مكالػػػػرأم، كالغػػػػرض مػػػػف المع ،الحقيقػػػػةالتمييػػػػز بػػػػيف ك  ،أك  ػػػػدـ صػػػػدقيا ،محػػػػددة
 المعطاة.

ريػر عػرؼ  مػى التفسػيرات المنطقيػة، كتق: كيعني القدرة  مػى تحديػد الم,ػكمة، كالتالتفسير -
 ال. معمكمات معينة مقبكلة أـ مى  كالنتاةف المبنية ،فيما إذا كانت التعميمات

أك مقترحػة،  ،: كي,ير إلى قدرة الفرد  مػى اسػت بلص نتيجػة مػف حقػاةؽ معينػةالستنباط -
كيكػػػكف لػػػدل الفػػػرد القػػػدرة  مػػػى إدراؾ صػػػحة النتيجػػػة  ػػػف  طةيػػػا فػػػي ضػػػكة المعمكمػػػات 

 المعطاة.

يا، كالتمييػز ضػرف أك ،كقبكليػا ،أم قػدرة الفػرد  مػى تقػكيـ الفكػرة )التقػكيـ( :تقويم الحجـج -
صدار الحكـ  مى مػدل  ،كالحجف القكية ،كالثانكية ،المصادر األساسيةبيف  كالضعيفة، كا 

 (.48 :2007 ،كفاية المعمكمات. )الحبلؽ

 معظـ التربكييف.تصنيفات في   ان ر اكر تميارات التفكير الناقد يبيف أكثر  اآلتيجدكؿ كال
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 (2.3جدول )
 (81 :2009 ،العتوم) ت عند معظم التربويينيارات التفكير الناقد كما وردم

 وصف الميارة الميارة رقم

 باالفتراضاتالتنبؤ  1
 ،معمكمػػػػػػػػات، كالحقػػػػػػػػاةؽالالتعػػػػػػػػرؼ  مػػػػػػػػى درجػػػػػػػػة صػػػػػػػػدؽ 

 ؤات.بنت، كصياغة الفرضيات، كصياغة التطامغالكال

 كالفيـ ،التفسير 2

 ،ك,ػػػػرحيا ،كفيميػػػػا ،كيعنػػػػي القػػػػدرة  مػػػػى تحديػػػػد الم,ػػػػكمة
 ،سػػػيرات المنطقيػػػة، كممارسػػػة التصػػػنيؼكالتعػػػرؼ  مػػػى التف

كاسػػت راج المعنػػى مػػف المعطيػػات، كتحديػػد دقػػة المعمكمػػات 
 مصادرىا.ك 

االستناد إلى قكا د  3
 نطؽمال

كاالسػػػػػػتدالؿ ب ,ػػػػػػكاليا  ،كاالسػػػػػػتنتاج ،ممارسػػػػػػة االسػػػػػػتنباط
 الم تمفة.

 التقكيـ 4
 ،كاإلد ػػػػاةات ،كاألدلػػػػة ،البػػػػراىيفك  ،كت,ػػػػمؿ تقػػػػكيـ الحجػػػػف

 ،كتفنيػػػػػػػػػدىا، كالتمييػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػيف الحقػػػػػػػػػاةؽ ،تحديػػػػػػػػػد قكتيػػػػػػػػػاك 
 كاإلد اةات.

 :خصائص التفكير الناقد
 مػف كتػبم كثيػرىنػاؾ الك  ،باىتماـ ناق,ت األدبيات التربكية مكضكع   صاةص التفكير الناقد

 :فضؿ ما دكف فى ىذا ال صكصحيث ا تارت الباحثة أ ،تم يصيافي  كأبدع

 :ىكى (148 :2011) قارة، كالصافي: ال صاةص  ند

ت,ػػير إلػػى أف الػػدماغ ي,ػػبو  ،كت,ػػريح الػػدماغ ،أف المعمكمػػات الػػكاردة فػػي  مػػـ األ صػػاب -
 .ةح أكثر فعاليككمما است دمناه أصب ،العضمة

كلػػػيس  ،كالفيػػػـ، تؤكػػػد أف التفكيػػػر الناقػػػد فػػػا بلن  ،أف األسػػػاليب الجما يػػػة لتطػػػكير الػػػتعمـ -
 سمبيان.

ليػػا الػػدكر الفا ػػؿ فػػي  ،الجمػػالي كالميػػكؿ مثميػػا مثػػؿ العامػػؿ ،ف االىتمامػػات ال, صػػيةأ -
 تطكير االتجاىات البلزمة لمتفكير الناقد.

ىتمػػػػاـ بمعرفػػػػة كيفيػػػػة صػػػػنا لػػػػى االإتػػػػؤدم  ،زيػػػػادة االىتمػػػػاـ بعمميػػػػات التفكيػػػػر المنطقػػػػي -
 كاالستنتاجات. ،كتكضيح مثؿ ىذه القرارات ،كاالستنتاجات ،القرارات
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ات نظػر م تمفػة لتطػكير القػدرة كاسػت داـ كجيػ ،التركيز  مى فيـ كجيػات النظػر األ ػرل -
  مى التفكير المنطقي، فالعقكؿ المفكرة ليست بالضركرة مت,ابية.

لػػيس ىنػػاؾ جػػكاب كاحػػد "أك  ،ىنػػاؾ طريػػؽ كاحػػد لمحػػؿ" القنا ػػة المتزايػػدة بفكػػرة "أف لػػيس -
 أف كؿ جكاب صحيح في سياقو المناسب"."كبعبارة أ رل  ،"صحيح

فيػػػدة، كبفكػػػرة أف الف,ػػػؿ المرحمػػػي ىػػػك ثمػػػف النجػػػاح اال تػػػراؼ المتزايػػػد بفكػػػرة األ طػػػاة الم -
تمػؾ التػي تسػا د اآل ػريف  مػى تجنػب  ،كاالقتناع بعمميات الم,اركة في ال طػ  ،كالتطكر

 األ طاة نفسيا.

تسػػػا د  مػػػى االسػػػتفادة مػػػف آليػػػة  مػػػؿ دفا نػػػا، كىػػػذا مػػػا  ،سػػػتراتيجيات جديػػػدةاتطػػػكير  -
مػػػػػد، ت,ػػػػػكيؿ  ػػػػػادات جيػػػػػدة كيفيػػػػػة حفػػػػػظ المعمكمػػػػػات فػػػػػي الػػػػػذاكرة طكيمػػػػػة األ يتضػػػػػمف

 لبلستقصاة. 

مجمك ػػػػة مػػػػف ال صػػػػاةص األساسػػػػية  (104 :2009 ،)سػػػػعادة بــــاير يالتربــــو  وضــــعو 
 تمثمت في اآلتي: ،الناقد متفكيرلالميمة 

كالعقػػػػؿ  ،: فعػػػػؿ الت,ػػػػكؾDispositionsأك العػػػػادات العقميػػػػة الميمػػػػة  ،تػػػػكفر القابميػػػػات -
كتغييػػػػر  ،ى م تمػػػػؼ كجيػػػػات النظػػػػركالنظػػػػر إلػػػػ ،كالكضػػػػكح ،ىتمػػػػاـ بالدقػػػػةالمتفػػػػتح، كاال

 كالمبررات الجديدة. ،المكاقؼ في ضكة األسباب

: فمف أجؿ التفكيػر بطريقػة ناقػدة سػميمة، Griteriaأك المحكات المناسبة  ،تكفر المعايير -
كمػػا أنػػو يكجػػد جػػداؿ حػػكؿ أف كػػؿ  ،أك المحكػػات المبلةمػػة ،فػػبل بػػد مػػف تطبيػػؽ المعػػايير

فإف بعض ىذه المعايير يمكػف تطبيقيػا  مػى  ، اصة بيامادة دراسية تحتاج إلى معايير 
 جميا ىذه المكاد.

 ،أك مقتػرح مػد ـك بػدليؿ ،: كالتػي تتمثػؿ فػي  بػارةArgumentتكافر نكع مف المجادلة  -
 كتطكيرىا. ،كالعمؿ  مى تقييميا ،كىنا فإف التفكير الناقد يتضمف تحديد المجادالت

: حيػث مػف الضػركرم تػكفر المقػدرة  مػى Inferringأك االسػتنتاج  ،االىتماـ باالستنباط -
مات، كمف أك القكا د النياةية مف كاحدة كأكثر مف المسم   ،أك استنتاج األحكاـ ،االستنباط

 ،أجػػػؿ الكصػػػكؿ إلػػػى ذلػػػؾ، فػػػإف األمػػػر يتطمػػػب فحػػػص العبلقػػػات المنطقيػػػة بػػػيف البيانػػػات
 كالمعمكمات المتكفرة.

 ،: فالفكر الناقػد ينظػر إلػى الظػاىرةPoint of viewsىتماـ بكجيات النظر األ رل اال -
فػي الحسػباف أنػو إذا كانػت لديػو كجيػة  كاضػعان  أك الم,ػكمة مػف زكايػا م تمفػة ،أك القضية
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أ ػػػرل يجػػػب  فػػػإف لآل ػػػريف كجيػػػات نظػػػر ،أك ىػػػذا المكضػػػكع ،نظػػػر فػػػي ىػػػذه القضػػػية
ار األكثر مف أجؿ الكصكؿ في نياية األمر إلى القر  ؛ستفادة منيابؿ كاال ،ستماع إلييااال
 كصكابان. ،دقة

حيػػػث يػػػتـ فػػػي التفكيػػػر  ؛كالمحكػػػات ،: لتطبيػػػؽ المعػػػاييرProceduresتػػػكفر إجػػػراةات  -
التػػػي  ،أك المحكػػػات ،التػػػي تسػػػا د  مػػػى تطبيػػػؽ المعػػػايير ،الناقػػػد العديػػػد مػػػف اإلجػػػراةات

  .كتحديد االفتراضات ،يتمثؿ أىميا في طرح األسةمة، كالتكصؿ إلى األحكاـ

تػرل كػكف التفكيػر  مميػة ك  ،(148:2011،الصػافى،قػارة) صاةص  ند ال الباحثة تتبنى
كمػػف ، أداؤىػػا يتكقػػؼ  مػػى مػػدل ممارسػػتياك  ،تػػدريبك  ،لػػى مػػرافإذان فيػػى بحاجػػة إ ،ذىنيػػة

 ،منػػذ نعكمػػة أظػػافرىـ  مػػى التمػػرس ف نحػػك تػػدريب الن,ػػنك ىنػػا فقػػد لػػكحظ تكجػػو التربكيػػ
 .قدر ال سيما ميارات التفكير الناتكظيؼ ميارات التفكيك 

 :عايير التفكير الناقدم
كيقصػػػد بيػػػا تمػػػؾ المكاصػػػفات العامػػػة المتفػػػؽ  مييػػػا لػػػدل البػػػاحثيف فػػػي مجػػػاؿ التفكيػػػر،   

( حيػث تمثػؿ  طػة سػير 78: 1999 ،كالتي تت ذ أساسان في الحكـ  مى نك ية التفكير )جػركاف
 ،ك مكقػؼ مػاأ ،بيا  نػد معالجػة ظػاىرة االلتزاـفترض مكالطالب مف ال ،لممفكر  صكصان المعمـ

، كتتمثػػؿ (113:2009،  بػػد العزيػػز)كمػػا  نػػد  ،فيجمػػاع مػػف البػػاحثاكىػػذه المعػػايير تمثػػؿ ,ػػبو 
 باآلتي:

كيعنػػي ذلػػػؾ كضػػكح العبػػػارات  ،لبػػاقي المعػػػايير عيػػػار الػػرةيسم: كىػػك المعيــار الوضـــوح -
ىػػػؿ  ،طريػػػؽ األسػػػةمة مثػػػؿ ا  ػػػفكيمكػػػف اسػػػتجبلؤى ،الناقػػػد مػػػف الحكػػػـ  مييػػػا ليػػػتمكف 

 قصد بقكلؾ كذا...؟ رل؟ ماذا تأي تعبر  ف رأيؾ بطريقة مكف أف ي تستطيا؟ ىؿ

حيػػث أف العبػػارة  ،كمكثكقػػة ،: كالمقصػػكد بػػذلؾ أف تكػػكف العبػػارة صػػحيحةمعيــار الصــحة -
سػػةمة التػػي ت ػػدـ ىػػذا المعيػػار؟ كيػػؼ ف األكمػػ ،كلكنيػػا غيػػر صػػحيحة ،قػػد تكػػكف كاضػػحة

ت كػػد مػػف صػػحة مػػا تػػؾ ىػػذه الفكػػرة؟ كيػػؼ يمكػػف أف تةيمكػػف فحػػص ذلػػؾ؟ مػػف أيػػف جا
 تقكؿ؟

أك  ،بػػبل زيػػادة ،كالتعبيػػر  نػػو ،أم إ طػػاة المكضػػكع حقػػو فػػي المعالجػػة معيــار الدقــة: -
 كاإلطناب. ،كتبلفي الح,كد ،نقصاف

 كمكضكع النقاش. ،: أم مدل العبلقة بيف السؤاؿالربط -

 العمؽ الذم يتناسب ما تعقيداتيا. إلىأك الم,كمة  ،فتقار الفكرةام  دـ : أالعمق -
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ىػػؿ  :كيمكػػف اسػػت داـ  بػػارات مػػف مثػػؿ ،: أم األ ػػذ بجميػػا جكانػػب الم,ػػكمةتســاعال  -
 ىناؾ حاجة أل ذ كجيات نظر أ رل؟ ىؿ ىناؾ كجيات نظر ال تنطبؽ  مى الحالة؟

لػػى إكترابطيػػا بطريقػػة تػػؤدم  ،يامكتسمسػػ ،: أم قػػدرة الفػػرد  مػػى تنظػػيـ األفكػػارطــقنالم -
األسػةمة فػي  مػةمثأكمػف  ،ف معقكلػةنتيجػة مترتبػة  مػى حجػلػى إالكصكؿ ، ك معنى كاضح
 ىؿ ذلؾ معقكؿ؟ ىؿ يكجد تناقض بيف األفكار المطركحة؟ :ىذا المجاؿ

 ت خاصة بتنمية التفكير الناقدواستراتيجيا ،برامج
 منيػػا لتفكيػػر الناقػػد،ؿ تعمػػيـ احػػاك تك  ،حاكلػػت التػػيالبػػرامف ك  ،سػػتراتيجياتىنػػاؾ العديػػد مػػف اال

 :المتمثؿ فى ،لتعميـ التفكير الناقدالنمكذج المنظـ مف  بلؿ األسةمة 

مػػف  ػػبلؿ  ،نمكذجػػان منظمػػان لتعمػػيـ التفكيػػر الناقػػد يقتػػرح حيػػث :Hainsنمــوذج ىينــز  -1
معتبػػػران تطبيػػػؽ ىػػػذه األسػػػةمة كسػػػيمة فعالػػػة تػػػكفر مسػػػتكيات مػػػف التفكيػػػر  ،طػػػرح  مسػػػة أسػػػةمة

 كاألسةمة ىي: ،ؤلفرادلف مف مستكل التفكير الناقد س  يحى  ،المنظـ

 أيف نحف اآلف في تفكيرنا؟  -                 تسعى إلى تحقيقو؟ ما الذم -

 ىؿ تعرؼ متى نستطيا تحقيؽ أىدافنا؟ -

 كيؼ ننتقؿ مف مرحمة ما في التفكير إلى مرحمة اليدؼ؟ -

 ما الذم يحدث في بيةتنا كيؤثر  مى تفكيرنا؟ -

كما  ،استراتيجيتيف لتنمية ك تعميـ التفكير  ككريكمك ،نسكفج بينكر ككضا كؿ مف -2
 (.2.4جدكؿ رقـ )في  ىي مكضحة
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 ( 2.4جدول )
 (86، 2009)العتوم: جنسون وكريكمو لتنمية التفكير الناقد  ستراتيجية بينكرا

 الستراتيجيات المعرفية الستراتيجيات النفعالية

اسػػػػتراتيجيات تركػػػػز  مػػػػى التفكيػػػػر باسػػػػتقبللية 
 .تامة

مػػػػػػػى اسػػػػػػػتراتيجيات تركػػػػػػػز  مػػػػػػػى تطػػػػػػػكير القػػػػػػػدرة  
 .كاالبتعاد  ف التبسيط ،التعميـ

اسػػػتراتيجيات تعمػػػؿ  مػػػى تطػػػكير القػػػدرة  مػػػى 
 .التبعد

 ،كالبػراىيف ،استراتيجيات تركز  مى تطػكير الحجػف
 كالحقاةؽ.

اسػػػتراتيجيات تركػػػز  مػػػى تطػػػكير القػػػدرة  مػػػى  قػػػد  .استراتيجيات تطكر العقؿ المنفتح
 ،كاألفكػػػػػار ،كالحجػػػػػف ،المقارنػػػػػات بػػػػػيف المعتقػػػػػدات

 كمعرفة أكجو ال,بو كالتناقض. ،لحقاةؽكا
 ،اسػػتراتيجيات تركػػز  مػػى تطػػكير القػػدرة  مػػى النقػػد .كاألفكار .استراتيجيات تكازف بيف االنفعاالت

 ،كالحقػػػػػػػػػػػػػػػػاةؽ ،كاألفكػػػػػػػػػػػػػػػػار ،كالتقػػػػػػػػػػػػػػػػكيـ لمحمػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
 .كاالفتراضات

اسػػػػػػػتراتيجيات تركػػػػػػػز  مػػػػػػػى تطػػػػػػػكير سػػػػػػػمات 
 .كالتحمؿ ،كالصبر ،اإل بلص

تطػػػػػػػكير القػػػػػػػدرة  مػػػػػػػى اسػػػػػػػتراتيجيات تركػػػػػػػز  مػػػػػػػى 
 التساؤؿ.

 ،كالبػراىيف ،استراتيجيات تطكير الثقة بػالحجف
 .كاألسباب

 ،اسػػتراتيجيات تركػػز  مػػى تطػػكير التفكيػػر بػػالتفكير
 كالك ي بو.

ـــــرت ف) -3 يقػػػػػدـ ركبػػػػػرت  ، حيػػػػػثفكيػػػػػر الناقػػػػػد لؤلطفػػػػػاؿفػػػػػي تنميػػػػػة الت (يشـــــرنمـــــوذج روب
التػي يجػب أ ػذىا باال تبػار ، بلمػحالممػفى  ػدد  فٍ نمكذجػان يتكػكف ًمػ (Robert fisher),ػرف

 مؿ:كت, ، ند تدريب األطفاؿ  مى التفكير الناقد

 عتبر د كة إلى التفكير.ا تألني ؛طرح األسةمة الجيدة -

 كيفية اإلجابة  مى األسةمة )تنكيا األسةمة(. -

أك لمراجعػة  ،است داـ الصمت )استراحة معرفية( تسا د الطمبة  مػى التفكيػر ب,ػكؿ أ مػؽ -
 كتعديميا. ،السابقة ردكد فعمو

 است داـ االستدالؿ  ف طريؽ األن,طة المسا دة  مى ذلؾ. -
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 ،ارسػػػة التصػػػنيؼكمم ،أك مجمك ػػػات ،كضػػػا ال بػػػرة فػػػي فةػػػاتنمذجػػػة ال بػػػرة: مػػػف  ػػػبلؿ  -
تسػا دىـ فػي صػقؿ  بػرات  ،مف أجؿ بنػاة قكا ػد لمفيػـ ،كالتنظيـ لممفاىيـ كالعبلقات ،كالتتابا

 المستقبؿ.

ك ػف اآل ػريف  ،ف صػكرة مكضػك ية سػميمة  ػف نفسػوكػكٌ : يتطمػب أف يي الذاتك  فيـ اآل ريف -
 .(87 :2009 ،)العتـك مف حكلو

ىػػذا البرنػػامف ا تمػػادان  (Mary Mecker): أ ػػدت مػػارم ميكػػر برنــامج التكــوين العقمــح -4
، ككاف اليدؼ منػو تزكيػد الطمبػة مجمك ة القدرات العقمية (Guilford)  مى نمكذج جيمفكرد 

نى ىذا البرنامف المكضك ي لدييـ، كقد بي ك  ،لتنمية التفكيريف الناقد ،فكير الضركريةبميارات الت
كىػي مػزيف  ،قػدرة مػف قػدرات التفكيػر 120أف الػذكاة يتكػكف مػف  :كىػي  دة؛ فتراضاتا مى 

 مف العمميات، كالمحتكل، كالنماذج.

يػة التفكيػر مف مبسػطة لتنم: قػدـ بػرا(Richard Paul: 1987) لوبرنـامج ريتشـارد بـا  -5
فػػػػػي صػػػػػكرة  ،مكػػػػػف لمبػػػػػاحثيف اسػػػػػت داميا كفػػػػػؽ  طػػػػػكات محػػػػػددة ال يحيػػػػػدكف  نيػػػػػاي ،الناقػػػػػد

 سػتراتيجياتكاال ،مباحث أف ي تػار مػا يناسػبو كفقػان لطبيعيػة بحثػوممكف ل ،متعددة استراتيجيات
 -ىي:

 التي تتعمؽ بالقدرة العامة لمطفؿ. ،الميارات الصغيرة األكلية تيجياتااستر  -

ني لؤلفراد: تسا د  مى تنمية اتجاه أنػا أسػتطيا أف اجدتعتمد  مى الجانب الك  ستراتيجياتا -
 أفعؿ ذلؾ بنفسي.

 استراتيجيات تعتمد  مى القدرات الكمية. -

اليػدؼ منػو تطػكير بعػض ميػارات حيػث أف  :: لتنميػة التفكيػر الناقػدبرنامج جامعة نوفـا  -6
 ،جتما يػػةمكضػػك ات مػػادة الدراسػػات االسػػير فػػي كالتف ،كالتحميػػؿ ،كاالسػػتنتاج ،التفكيػػر الناقػػد

 سػػػتراتيجيات اآلتيػػػةككصػػػفت اال ،لكػػػؿ طالػػػبةػػػت ي  ىي  ،,ػػػكؿ أكراؽ  مػػػؿكقػػػدـ البرنػػػامف  مػػػى 
 لتنمية ميارات التفكير الناقد:

                       حتراـ الكقت ا -         التعمـ التعاكني -              حؿ الم,كبلت -

 ستفسار.كاال ،كالتركيب ،التحميؿ –         .مف التفكير لعالىاألسةمة ذات المستكل ا -

: ييدؼ إلى تعميـ الطمبة كيؼ يفكركف بصكرة (Gregory,1995)برنامج كريكوري   -7
 ،كالتفكير بالنتاةف ،كات اذ القرارات ،كتنمية الميارات ،الحياة الم تمفة نقدية حكؿ مساةؿ
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 ،ألفكار الطالب يارات التفكير الناقد تمثؿ تحدو م كفحص الكقاةا كتفسيرىا مف حيث ا تبار
 . يةك كمكض ،كنقد المكقؼ بدقة ،التفكيربيدؼ تحفيزه  مى 

 كىي:.. ،كيت لؼ مف ستة أجزاة، برنامج اإلحساس القوي بالتفكير-8

 الجزة األكؿ: يتضمف اليدؼ مف التربية.  -

مؿ  مى جعؿ الفرد يتساةؿ  ف كالع ،كالتعريؼ بو ،الجزة الثاني: يناقش  نكاف البرنامف  -
 إطار تفكيره.

 الجزة الثالث: يتضمف اإلجراةات.  -

يتضمناف تحديد المدة الزمنية البلزمة لتطكير اإلحساس بالتفكير  الجزة الرابا كال امس:  -
 الناقد.

 (.103 :2009 ،ي) م حتماالت المستقبمية ليذا البرنامف.: يناقش االالجزة السادس  -

 Patreck: ي,ير باتريؾ يات التدريس المباشر لتنمية ميارات التفكير الناقداستراتيج -9
مف التدريس تنمية التفكير  يككف اليدؼمكف االستر,اد بيا  ندما لى مجمك ة مف المبادئ يإ

 د، كىي: الناق

 كالتكجيو. ،التدرب  مى تمؾ الميارات ما اإلر,اد

 كالمبا,ر لممادة. ،ست داـ التدريس المنظـا

يتبا المعممكف  ند تنفيذ ىذه االستراتيجية ال طكات  :استراتيجيات الكممات المترابطة-10
 :اآلتية

مك ة تمثػؿ جكؿ م ،كؿ مجمك ة تضـ  مس كممات ، مؿ مجمك ات  ديدة مف الكممات -
ككممػة  ،بحيث يككف في المجمك ة الكاحدة أربا كممات ذات صمة بالمكضكع ان؛معين ان مكضك 

 ة بو.كاحدة ليس ليا صم
حتػػى  ؛ك قػد جمسػات تدريبيػة تحػت إ,ػراؼ المعمػـ ،مناق,ػة تبلميػذ الصػؼ بصػكرة جما يػة -

كتميػػز الكممػػة التػػي  ،عك ليػػا صػػمة بالمكضػػالتػػي  ،يف  مػػى تحديػػد الكممػػات األربػػاحكا قػػادر بيصػػ
 ليس ليا صمة بو.

 تػػػي ال تبػػػيف الطريقػػػة ،أك الجممػػػة ،بػػػارةكىػػػذه الع ،مطالبػػػة التبلميػػػذ بتركيػػػب الكممػػػات األربػػػا -
 لو. كمناسبتو ،كتتصؿ بالمكضكع المدركس ،ترتبط بيا معان 

مػػػف  ػػػبلؿ ت,ػػػجيا  ،يػػػتـ تركيػػػب الكممػػػات األربػػػا فػػػي جممػػػة كاحػػػدة ذات صػػػمة بالمكضػػػكع -
 كصحيحة. ،الطبلب  مى التفكير ب ساليب منطقية
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كيػػرل )ماكفرلنػػد( أف ىػػذه االسػػتراتيجية ىػػي  :عــن وجيــات النظــر فاعســتراتيجية الــدا -11
بيػػػػذه  كفكيتعممػػػػ ،ممعرفػػػػة لتطػػػػكير دفػػػػاع مناسػػػػب  ػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر معينػػػػة أك أكثػػػػرتطبيػػػػؽ ل

أف لغتيػا كترتيبيػا قػد يػؤثراف  مػى  يتدربكف  مى أف العبػارة قػد تكػكف مناسػبة إالستراتيجية ك اال
 درجة اإلقناع أثناة الدفاع  ف مكقؼ ما.

معػػايير  ػػدة  أنػػو تكجػػد (سػػميث)ف بػػي   :لتقــويم صــحة المعمومــات (ســميث)اســتراتيجية -12
كتتضػػمف ميػػارة  ،إذا تطابقػػت مػػا ىػػذه المعػػايير المعمكمػػات لتقػػكيـ صػػحة مصػػادر ،ضػػركرية

 ير حكؿ األجكبة.فسكالت ،المعمكمات، القدرة  مى المساةلة الحكـ  مى صحة مصادر
أف تطػػكير قػػدرات الطػػبلب  (بػػاير)يعتقػػد  فــح تــدريس التفكيــر الناقــد: (بــاير)يجيةتتراســا-13

سػػػتراتيجية ف: االيكيتبػػػا اسػػػتراتيجيت ، طػػػكات معينػػػةك ناقػػػد يسػػػير كفػػػؽ مبػػػادئ  مػػػى التفكيػػػر ال
 أك المكجية. ،اإلستراتيجية المبا,رةك ، اإلستقراةية

ــدليل وتقويمــو-14 ــد ال ــح( لتــدريس ميــارة تحدي تتمثػػؿ ال طػػكة األكلػػى  :اســتراتيجية )اورامم
تكجيػػػو الطػػػبلب ب حيػػػث تتطمػػػ ،ارة تحديػػػد الػػػدليؿبجعػػػؿ الطالػػػب مت,ػػػككان مػػػف أجػػػؿ تعممػػػو ميػػػ

 -األسةمة إلى أنفسيـ:
 ىؿ ليذه العبارة مف ,يكد؟ 
 ىؿ تكجد كثيقة مكتكبة تؤيد ىذه العبارة؟ 
  (199 :2009 ،)غانـ أك تمؾ الحادثة؟ ،ما الدافا لقكؿ ىذه العبارة 

إذ  ،كالكصػكؿ إلػى النتػاةف ،قـك  مى الػربط بػيف األجػزاةتاستراتيجية التفكير التحميمح:  -15
يػػا تحميػػؿ التػػي يػػتـ مػػف  بلل ،عمميػػات العمميػػةمجمك ػػة مػػف ال)فكيػػر التحميمػػي ب نػػو يعػػرؼ الت

 .(ظاىرة معينة

 كتقػـك  مػى تحديػد أىػـ األسػباب كالعكامػؿ التػي أدت تفكير حـل المشـكمة: استراتيجية  -16
 إلى ظيكر الم,كمة.

 ،(فكريػػؿ)ك ،(لكزمنسػػتا)راة كػػؿ مػػف آكيتمثػػؿ ذلػػؾ بػػتجاىــات اإلنســانية: اســتراتيجية ال  -17
سػػتراتيجيات فػػي ركضػػات األطفػػاؿ إلػػى ت سػػيس التفكيػػر إذ يػػؤدم اتبػػاع ىػػذه اال، (منتسػػكرم)ك

 . (95، 2009الناقد.) بد اليادم ك ياد:

  ،م تمفػػة راسػػيةدك  البػػرامف ,ػػممت مراحػػؿ  مريػػةك  ،أف ىػػذه االسػػتراتيجياتيتضــح ممــا ســبق 
 ت .منيا ما ,مؿ طبلب الجامعاك  ،منيا ما كاف لرياض األطفاؿ

الفةػة العمريػة ك  كما أف ا تبلفيا جاة متكافؽ ،ات كاضعيياتكجيك  ،أف تنك يا ت ثر باىتماماتك 
 ،كركبػػرت في,ػػر ،يكمػػكككر  ،اسػػتراتيجية كػػؿ مػػف بينكػػرك جنسػػكف أفالمسػػتيدفة، كتػػرل الباحثػػة 
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مػادة كال ،كالزمػاف ،مكانية تسييرىا كفؽ المكػافإما  ،كقابمية لمتطبيؽ ،كبرنامف نكفا أكثر ,مكالن 
العممية المعطاة لمطالب المراد تدريبو  مى التفكير الناقد لتمكنو منػو، فػالتفكير الناقػد يجػب أف 

   .مكانو نقد ما حكلوإبففمف تمكف مف نقد ذاتو  ،ثـ بيةتو كمحيطو ،ينبا بدايةن مف ذات المتعمـ

 حالمنياج الدراسفح  لتفكير الناقددور ا
فيػك ال  ،إلػى اتسػاع ذلػؾ المحتػكل ك مقػو  )المنيػاج( ي,ير مصػطمح مجػاؿ المحتػكل

يدؿ  مى مجمك ة ميػاديف المعرفػة المتمثمػة فيػو فقػط، كلكنػو ي,ػير أيضػان إلػى العمػؽ الػذم تػـ 
ج المدرسػي ضػيقان لمغايػة االتعامؿ فيو ما كؿ ميداف مف ىذه الميػاديف، لقػد كػاف محتػكل المنيػ

 ،كالتػػػاريخ ،كالحسػػػاب ،كالقػػػراةة ،ةبالدرجػػة األكلػػػى  مػػػى التربيػػػة الدينيػػ يقتصػػػرك  ،فػػي الماضػػػي
لكػػف ا تمػػؼ الكضػػا تمامػػان منػػػذ  ،ككػػاف  مػػى جميػػا الطػػبلب دراسػػة المحتػػكل ب,ػػكؿ إجبػػارم

بحيػػػػث أصػػػػبح مػػػػف  ،نفجػػػػار المعرفػػػػيكحػػػػدث مػػػػا يسػػػػمى باال ،ظيػػػػكر ميػػػػاديف معرفيػػػػة  ديػػػػدة
أك مػػػكاد دراسػػػية  ديػػػػدة.  ،مػػػا يطػػػرح مػػػػف مكضػػػك اتبكػػػؿ المسػػػتحيؿ  مػػػى المػػػتعمـ اإللمػػػػاـ 

حيػػث  ،كا تيػػار المحتػػكل ال يعتبػػر  مميػػة سػػيمة ،ك ميػػو فػػإف كضػػا ،(361: 1999 ،ادة)سػػع
 ،ألىػػػداؼ المكضػػػكع مػػػف بػػػيف كػػػـ ىاةػػػؿ يكاجػػػو كاضػػػا المػػػنيف م,ػػػكمة ا تيػػػار أنسػػػب محتػػػكل

 .(136 :2007 ،)المفتي. نكع مف المعرفةككيؼ مت

 أو المنياج ؟ ،فح المحتوى الدراسحد دور التفكير الناق

 يككاضػػػع ،في قػػػكؿ المػػػرب حيػػػرتالتػػػي  ياضػػػالمكامػػػف  مكضػػػكعال فػػػى الحقيقػػػة ىػػػذا
 إال أنيػػا أجمعػػت  مػػى ،فػػي اإلجابػػة  ميػػو كالنظريػػات ،كالػػرؤل ،ا تمفػػت اآلراةحيػػث  ،المنػػاىف

لفطرة فػالتفكير الناقػد لػيس مكجػكدان بػا ،أف التفكير ال يحدث مف فراغ بمعزؿ  ف محتكل معػيف
كىػك ال يػرتبط  ،كتػدريب لػى مػرافإكىي بحاجة  ،تعميـكتسابيا بالافميارتو يمكف  ، ند اإلنساف

إذ يعتبػػر تنميػػة ميػػارة التفكيػػر الناقػػد مػػف أىػػـ األىػػداؼ األساسػػية فػػي  ،بمرحمػػة  مريػػة معينػػة
 ،كيػػتـ ذلػػؾ مػػف  ػػبلؿ اسػػتحداث أسػػاليب كطراةػػؽ تدريسػػية م تمفػػة ،المجػػاالت الدراسػػية جميعػػان 

 ،دابؿ يمكف تنميتيػا بػالمك  ،أك منياج محدد ،اسيةفتنمية ميارة التفكير الناقد ال تتحدد بمادة در 
 (.97: 2009 ،الدراسية الم تمفة ) مي تصاصات الكا

كتطػػكرات فػػي  ،كمسػػتجدات ،نتيجػػة لمػػا يحػػدث مػػف تغيػػرات ،كلمػػا كػػاف مػػف الضػػركرم
القػػاةمكف  مػػى أمػػر  أف يسػػعى ،ليػػذه التغيػػرات كالتطػػكرات كمسػػايرة المجتمػػا ،العػػالـ كتطبيقاتػػو

 ،أم جعميػا كظيفيػة ،كالمجتمػا إلى جعميا مرتبطة بالبيةة ،راسية في م تمؼ المكادالمناىف الد
 (.6: 2010 ،كفاةدتيا )الفرا ،لي,عر المتعمـ ب ىميتيا ؛كذات قيمة
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سػػاليب التفكيػػر كأ ،أف نعمميػػـ طػػرؽ ،ف نحسػػف إ ػػداد أطفالنػػا لمحيػػاةك مينػػا إذا أردنػػا أ
التػي سػر اف مػا يتجاكزىػا  ،كالمعرفػة الجػاىزة ،ال أف نركز  مى تحصػيؿ المعمكمػات ،كمياراتو

ذا لـ يتعمـ أبناؤنا كيػؼ يسػيمكف فػي إنتػاج المعرفػة ،التقدـ العممي ادىـ لمحيػاة فسػيظؿ إ ػد ،كا 
كمكاقػؼ جديػدة فػي  ،لمكاجيػة مػا سيصػادفيـ مػف مطالػب ب,ػكؿ كػاؼو ا  ك ييػألنيـ لػـ يي  ؛ناقصان 

 .(45 :2000، حياتيـ )كفافي

 تعميم التفكير:بلمناىج الدراسية او  ةمبررات اىتمام المدرس
 كاكت,اؼ نكاميس الحياة. ،يمافئلالتفكير ضركرة حيكية ل -

 كليس نتاجان  رضيان لم برة. ،التفكير الحاذؽ ال ينمك تمقاةيان  -

 فراد.كالحياتي لؤل ،في النجاح الدراسي يمعب التفكير دكران ميمان  -

 ،ألف المعمكمػػات تتغيػػر ،ـ اليػػـك كالغػػدالتفكيػػر قػػكة متجػػددة لبقػػاة الفػػرد كالمجتمػػا فػػي  ػػال -
 ،نيػػا سػػر اف مػػا تصػػبح قديمػػةأل ؛كتتطػػكر بسػػر ة ىاةمػػة ال يمكػػف  االسػػتفادة منيػػا طػػكيبلن 

كما يػراه  ،أما ميارات التفكير فتبقي صالحة متجددة في معالجة المعمكمات المتغيرة دكمان 
 .(,9:1999جركاف)

 ،مػيف، فيػك يرفػا مػف مسػتكل إيجابيػة المػتعمـكالمتعم ،تعميـ ميارات التفكير يفيد المعمميف -
 (231: 2000كيقمؿ مف جيد المعمـ ) بلة كفػافي،  ،مما ييسر  ممية التعميـ ،كفا ميتو
فيػػك  ،جتما يػػة ينظػػر إليػػو مػػف ثػػبلث نػػكاظيرأف التفكيػػر فػػي مجػػاؿ الدراسػػات اال كيتضػػح

دراسػػػػات كنمػػػػط مػػػػف أنمػػػػاط برامجيػػػػا فػػػػي ال ،كطريقػػػػة تعميميػػػػة ليػػػػا ،ىػػػػدؼ مػػػػف أىػػػػدافيا
 (.23:1979، )المقانى جتما ية.اال

غيرىػا فػي  كمػا ،ىتماـ بالتفكير الناقد في الكاليات المتحدة األمريكيةزاد االىذا فقد  مى  كبناةن 
ناقػػد محػػكران جتما يػػة التفكيػػر الا تمػػد المجمػػس الػػكطني لمدراسػػات االحيػػث  ،مػػف بمػػداف العػػالـ

در كتابػػػػػو السػػػػػنكم الثالػػػػػث  ,ػػػػػر تحػػػػػت كذلػػػػػؾ  نػػػػػدما أصػػػػػ ،جتما يػػػػػةأساسػػػػػيان لمدراسػػػػػات اال
 Teching critical thinking the (جتما يػةالدراسػات االتدريس التفكير الناقد في ) نكاف

solial studies،  جتما يػػػةيػػػرت حركػػػة التجديػػػد فػػػي الدراسػػػات اال( ظ1960) ػػػاـ كفػػػي، 
New social studies movement، كالتػػػي ركػػػز فييػػػا  مػػػى التفكيػػػر الناقػػػد كميػػػارة، 

جتما يػػة، القػػيـ االر مػػف يكثال,ػػبا بػػأي جتما يػػة، حيػػث كطريقػػة مػػف طػػرؽ تػػدريس الدراسػػات االك 
اة كػاف التػي تقػيس التفكيػر الناقػد سػك  ، تبػاراتيف مف ذلؾ التاريخ ظير  دد مػف االكبعد  قد

 (.120: 2001)السميماف، أك في طرؽ تدريسيا ،جتما يةذلؾ في مناىف الدراسات اال
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بحػػػاث التربكيػػػة أف األىػػػداؼ التػػػي يرسػػػميا المعممػػػكف فػػػي كاأل ،اسػػػات"كلقػػػد أثبتػػػت الدر   
ف ىنػػاؾ  بلقػػة قكيػػة بػػيف تقبػػؿ إبػػؿ  ،فػػي تحصػػيؿ الطمبػػة بػػارزان  تمعػػب دكران  ، ططيػػـ التعميميػػة
 صكصػان  نػدما يعػرض المعمػـ المفػاىيـ  مػى الطمبػة  ،كقدرتيـ  مى التفكيػر ،الطمبة لمعمميـ

 ،محتػكل المػادة فإنيػا تكػكف أيسػر إلػى فيػـ الطمبػةبمػؽ مػا يتعأمػا في ,كؿ متسمسؿ كمنطقػي، 
 ،كمبسػػط، كلكػػف ىػػذا يحتػػاج إلػػى سػػعة فػػي التفكيػػر ، نػػدما يعرضػػيا المعممػػكف ب,ػػكؿ م,ػػكؽ

 (.120، 1989) يكسؼ: ك برة جيدة في إيصاؿ المعمكمة إلى الطمبة مف قبؿ المعمميف"
التفكيػػػر الناقػػػد مػػػف  ( مػػػا كجػػػكب اىتمػػػاـ المدرسػػػة بتكظيػػػؼ135: 2000،المقػػػدادل)كيتفػػػؽ 
 - بلؿ:

  مسػػػا دة الطمبػػػة فػػػي التغمػػػب  مػػػى صػػػعكبات التعمػػػيـ المدرسػػػي فػػػي الميػػػارات األكاديميػػػة
 كغيرىا مف المكاد الدراسية. ،حساب(، األساسية )قراةة، كتابة

 لممػادة  ان مسػتمر  ان إكساب الطمبة فيمان أ مؽ لممحتكل المعرفي في المادة الدراسػية، كتن,ػيط
 يجعؿ المكضك ات الدراسية أكثر ارتباطان.مما  ،الدراسية

  تحسيف قدرة الطمبة في تعمـ المػادة التعميميػة بحفػزىـ السػت داـ  مميػات التفكيػر الم تمفػة
 كات اذ القرارات الدقيقة في المادة الدراسية. ،في الكصكؿ لمتفسيرات الصحيحة

 .تطكير ميارات التفكير الناقد لدل الطمبة تقا  مى  اتؽ المعمـ 
 حسػػػيف نك يػػػة أدكات التقيػػػيـ التػػػي تصػػػمـ لقيػػػاس كفػػػاةة الطمبػػػة فػػػي اجتيػػػاز المتطمبػػػات ت

 التعميمية في كؿ مادة دراسية.
المنياج الجغرافى الفمسطينى  مػى كجػو في  أف المبررات لتكظيؼ التفكير الناقد كترل الباحثة
،ك  ،ال صػكص النيايػة فػي  األنيػ ؛األىميػةفػي  أمػر غايػة المنػاىف التعميميػة  مػى كجػو العمػـك

 ،قرارتقػػدمان نحػػك االسػػ يلػػى المضػػإ المجتمػػا ت  ػػذ بيػػدالتػػي  ،المنتجػػة ،تف األجيػػاؿ الفا مػػةتنػػ
  كريادة األمـ. ،كالتقدـ

 :معوقات تعميم التفكير
كالسياسػػات التعميميػػة  ،كاألسػػاليب ،كالطػػرؽ ،كمػػا كسػػبؽ الحػػديث  ػػف طبيعػػة المنيػػاج

كىػػذا مػػا  ،تكظيػػؼ التفكيػػر الناقػػد فييػػافػػي  لػػكحظ مػػف  ػػبلؿ العػػرض قصػػكر المنػػاىف الدراسػػية
كتطبيػػؽ ميػػػارات التفكيػػر الناقػػػد فػػي المػػػدارس  ،يمثػػؿ فػػي الغالػػػب معيقػػات تحػػػكؿ دكف تحقيػػؽ

 : (21: 2004 ،جبركما تراىا ) مف ىذه المعيقات، ك الفمسطينية

 فػػالمكاد التدريبيػػة  ،الطمبػػة ليتعمػػؽ بتنميػػة ميػػارات التفكيػػر لػػد ضػػعؼ ت ىيػػؿ المعممػػيف فيمػػا
  مػى يحػثتكػاد ت مػك مػف أم مكضػكع  ،كأثناة ال دمة ،التي يتمقاىا معممك ما قبؿ ال دمة

 تعميـ التفكير.
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 يحكمػو الكثيػر  يعاف  مػى التفكيػر، فالنظػاـ المدرسػالنظاـ المدرسي كالبيةة الصفية ال ي,ج
د المعمػػػـ، فيصػػػبح ال يممػػػؾ الحريػػػة الكافيػػػة فػػػي ات ػػػاذ القػػػرارات، التػػػي تقي ػػػ ،مػػػف الضػػػكابط

 ،كالحػػكار ،ت,ػػجا طػػرح األسػػةمة ،كبالتػػالي فإنػػو يصػػعب  ميػػو بنػػاة بيةػػة صػػفية ديمقراطيػػة
 كالتفكير.

 رجاعكاالسػت ،طبيعة األسػةمة التػي يطرحيػا المعممػكف تركػز  مػى قػدرة الطمبػة  مػى الحفػظ، 
ك ػػدـ مػػنح  ،كالتقيػػيـ ،كالتحميػػؿ ،بتعػػاد  ػػف أسػػةمة التطبيػػؽكاال ،كالفيػػـ فػػي أحسػػف األحػػكاؿ

 كقت الكافي إلجابة األسةمة التي تتطمب التفكير.الطمبة ال

 فػالمعمـ ال  ،كمراقبة التعمـ فػي المدرسػة ،في أغمب األحياف ال يتـ تعميـ ميارة مراقبة الذات
أك  ػادات الدراسػة التػي تسػا د الطمبػة  مػى  ،يناقش ما الطمبػة اسػتراتيجيات لحػؿ األسػةمة

يطرحػكف األسػةمة التػي تحػث الطمبػة  مػى كالمعممكف نػادران مػا  ،التغمب  مى صعكبة النص
 الت مؿ في أ ماليـ.

 يسػػػت دـ المعممػػػكف فػػػي العػػػادة أسػػػاليب التقيػػػيـ التقميديػػػة لفحػػػص تحصػػػيؿ الطمبػػػة كأداةيػػػـ، 
كفيميػـ  ،يػؼ معػرفتيـتتطمػب مػف الطمبػة تكظ ،كنادران ما يطمبكف منيـ القيػاـ بميػاـ حقيقيػة

 . (23: 2004 ،جبر) لمكضكع الدرس

 :يما يأتحت المتمثمة فيدًا من المعيقا( مز 87:1999): جروانويبين 

 معممػػيفكبػػرامف تػػدريب ال ، مػػى تصػػميـ المنػػاىف ،سػػيطرة المفيػػـك التقميػػدم حػػكؿ التعمػػيـ، 
أنو  بارة  ف  مميػة نقػؿ معمكمػات )فما زاؿ المفيـك الساةد  ف التعميـ  ،ساليب التدريسأك 

الػػػذم يتكقػػػا منػػػو أف يمعػػػب دكر  ،الػػػذم يمثػػػؿ مصػػػدر المعرفػػػة إلػػػى الطالػػػب ،مػػػف المعمػػػـ
 .(المتمقي

 كليػػػذا يبقػػػى مفيػػػـك  ،تفػػػاؽ  مػػػى تعريػػػؼ محػػػدد لػػػوك ػػػدـ اال ، ػػػدـ كضػػػكح مفيػػػـك التفكيػػػر
 ك دـ الكضكح. ،التفكير مغمفان بالضبابية

  ال ترقػى إلػى مسػتكل الممارسػة ،أف المكاد التدريبية التي يتمقاىا المعممػكف ىػي مػكاد نظريػة
 لتعميمية.الميدانية أك ال برة ا

 كالتذكر  ند الطمبة. ،ا تماد النظاـ التربكم  مى امتحانات مدرسية تقيس مستكل الحفظ 

 :اآلتحفح  تتمثلالمعيقات أن  (70 :2009)سعادة ويرى 

 يرة دا ؿ الحجرة الدراسية، ممػا لمعمـ ىك صاحب الكممة األكلى كاألا تقاد الكثيريف ب ف ا 
 جانبو. يجعؿ معظـ التفا ؿ المفظي ي تي مف
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  إيمػػاف الكثيػػريف بػػ ف الكتػػاب المدرسػػي المقػػرر ىػػك المرجػػا الكحيػػد لمطالػػب كالمعمػػـ فػػي آف
الػػػػذم ال يمكػػػػف  ،كاحػػػد، ممػػػػا يضػػػػعؼ االسػػػػتفادة البلزمػػػػة مػػػػف االنفجػػػػار المعرفػػػػي المػػػػذىؿ

أك مرجا كاحد تغطية جكانب المكضك ات التي تطػرؽ إلييػا ميمػا كانػت م تصػرة  ،لكتاب
طػػػبلع  مػػػى كران فػػػي كجيػػػات نظػػػر المؤلػػػؼ دكف االنػػػا يبقػػػى محصػػػفػػػالتفكير ى ،أك مكسػػػعة

 كتحقؽ أىدافو المن,كدة. ،تثير التفكير ،كأفكار كثيرة أ رل ،كجيات نظر

  لتكضػيح جكانػب الػدرس  ،األحيػاف أغمػبا تماد الكثير مف المعمميف  مى السبكرة فقط فػي
لتػػي ت,ػػجا  مػػى تبػػادؿ اآلراة كنػػدرة اسػػت داـ الكسػػاةؿ التعميميػػة الحديثػػة الكثيػػرة كالمتنك ػػة ا

ثػػارة كثيػػر مػػف النقػػاط لمنقػػاش كالحػػكار المثمػػر فػػي  صػػر الحاسػػكب كاإلنترنػػت  ،كاألفكػػار كا 
 ك فضؿ كسيمة تعميمية تعمـ  مى تنمية التفكير.

 كتمقػػى األجكبػػة ،كفػػي تكجيػػو األسػػةمة ،قتصػػار الكثيػػر مػػف المعممػػيف فػػي التفا ػػؿ الصػػفيا ،
 كىـ يمثمكف ،مما يحـر الباقي ،أك المتفكقيف ،يفطي مى  دد محدد مف الطمبة الن,

 كاإلضافات.  ،أك التعميقات ،أك االستفسارات ،أك األفكار ،األغمبية مف طرح اآلراة

 ك ػػدـ تقبػػؿ أفكػػار الطمبػػة التػػي تتعػػارض مػػا  ،تمسػػؾ الكثيػػر مػػف المعممػػيف بكجيػػات نظػػرىـ
 آراةيـ.

 أك  ناصػػره  ،رج مػػف مكضػػكع الػػدرسأك أسػػةمة ت ػػ ،أك أفكػػار ،نػػدرة تقبػػؿ المعمػػـ لمعمكمػػات
 الم تمفة.

 أك طػػػػرح جديػػػػد  ،لجػػػػكة العديػػػػد مػػػػف المعممػػػػيف إلػػػػى السػػػػ رية كاالسػػػػتيزاة مػػػػف سػػػػؤاؿ ذكػػػػي
لممكضػػػكع، أك فكػػػرة مثيػػػره ليػػػا  بلقػػػة بالػػػدرس، بػػػؿ كقػػػد يمجػػػ  ىػػػؤالة المعممػػػكف أحيانػػػان إلػػػى 

كالعػػزؿ  ػػف  ،مػػاؿأك باإلى ،أك الػػدرجات ،باسػػت داـ سػػبلح العبلمػػات ،معاقبػػة ىػػؤالة الطمبػػة
 بقية تبلميذ الصؼ.

 دكالتقيػػػػ ،كالطا ػػػػة ،ف يتصػػػػفكف باليػػػػدكةقيػػػػاـ الكثيػػػػر مػػػػف المعممػػػػيف بمكافػػػػ ة التبلميػػػػذ الػػػػذي 
ممػػػا يسػػػاىـ فػػػي تن,ػػػةة جيػػػؿ يميػػػؿ إلػػػى الرضػػػكخ  ،كاآلراة التػػػي يؤمنػػػكف بيػػػا ،بالتعميمػػػات
أك  ،ةدكف مناق,ػػػػػػ ،ككجيػػػػػػات النظػػػػػػر  مػػػػػػى  بلتيػػػػػػا ،كاآلراة ،كقبػػػػػػكؿ األفكػػػػػػار ،لؤلكامػػػػػػر
 أك تفكير  ميؽ.  ،معارضة

 يحيػث يمثػؿ مقيػاس الػذكاة فػ ،تفضيؿ المعمـ لمطالب الذكي  مى حساب الطالب المبتكر 
أك  ،يةيإجابة ذلؾ الطالػب  مػى أسػةمة المعمػـ ال,ػففي  الغالب لدل ىذه الفةة مف المعمميف

مة  مػى الحفػظ أك ,بو كاممة، فػي الكقػت الػذم تركػز فيػو ىػذه األسػة ،المكتكبة إجابة كاممة
 بالدرجة األساس.
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 كتعكؽ مف تقدميا لدل  ،كؿ ىذه العكامؿ السابقة تحد بطريقة أك ب  رل مف  ممية التفكير
فػػي  يػػد يركػػز فيػػو المعممػػكف النػػاجحكف  مػػى  ،التبلميػػذ الػػذيف ىػػـ أحػػكج إلييػػا مػػف غيػػرىـ

كالحياتيػة  ،ةم,ػكبلت األكاديميػالتي تسا د في التغمب  مػى الكثيػر مػف ال ،ميارات التفكير
 ف كاحد.آفي 

البػد التي  أصبح الركيزة ،التربية المعاصرةفي  أف التفكير: يتضح عمى ما سبق بناءً 
 ،الصػػعابك  ،تى بالتغمػػب  مػػى المعيقػػاتىػػذا يتػػ ك  ،لتحقيػػؽ الغايػػة المرجػػكة مػػف اال تمػػاد  مييػػا

 ،المنػاىف كمػا كيتطمػب ذلػؾ االىتمػاـ بػالتفكير  مػى مسػتكل تصػميـ، تحكؿ دكف تكظيفػوالتي 
كمف يقكمػكف  مػى  ،ككذلؾ األ ذ بيد المعمـ ،المتابعة المستمرة، ك دا ؿ غرفة الصؼ اىتنفيذك 

 ،كمعنكيػػان باألفكػػار ،كد ميػػـ ماديػػان  ،كالعمميػػة التعميميػػة ب,ػػكؿ  ػػاـ ،تصػػميـ المنػػاىف التعميميػػة
كركح  ،كاالسػػػتراتيجيات مػػػف أجػػػؿ النيػػػكض بالمنػػػاىف التعميميػػػة لتتعامػػػؿ مػػػا الكيػػػؼ المػػػكاتى

 .م,رؽ كالباحثة  ف مستقبؿ ،جياؿ الناقدةالنتاج نك ية متميزة مف األ ،العصر

، طبيعة حياة بني الب,ر في حصمتمالك  ر،يمف سنف ا  في الككف التغ اف خالصة:
كبناةن  مى ذلؾ  ،، حيث أضحى سمة العصر الذم نعي,وونتاجاتك حد ىذه يبلحظ التطكر 

دكا ي  أحدكالتعميمي، كيعتبر ىذا  ، مى الصعيد التربكم صكصان  ميمةفممتطكر مستمزمات 
إذ أصبح التعامؿ  ،الياةؿ يلمعالجة الكـ المعمكمات ،اىتماـ التربكييف ب نماط التفكير الم تمفة

مف  بلؿ  ،كحمكؿ لمم,اكؿ ،ك مؿ ،بؿ الكقكؼ  مى أسباب ،غير مرتبط بكـ المعمكمات
 1400ف منذ يتطكرة، كا   ز كجؿ حث المسمملمكمتابعة المجريات ا ،تكظيؼ التفكير كحؿ

فإنو  ،فعند م اطبة القرآف الكريـ لئلنساف المسمـ ـ،فكرى  ماؿإفي كتابو العزيز  مى  ان  ام
كرسخ مياراتيا في  ،ا تبر التفكير قا دة أرسى قكا دىا إذكتفكيره،  ،كك يو ،يركز  مى  قمو
 العقكؿ السميمة.
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 انثانثم ـــــانفص
 ســــات انسابــقـــةنـذراا

 
 
 

  :المواد الدراسية مختمف تناولت التفكير الناقد فح دراساتأوًل. 

 تناولت التفكير الناقد فح محتوى المواد الجتماعية دراساتًا: ثاني. 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

عػرؼ لمت ،الدراسػات السػابقة ذات العبلقػة بمكضػكع الدراسػة الحاليػةيتناكؿ ىذا الفصؿ 
 ،مػف حيػث األسػاليب ةيػاكبالتالي التعرؼ  مػى آليػة إجرا ، مى أىـ المكضك ات التي تناكلتيا

كالتكصػػيات التػػي  ،كالنتػػاةف ،ككيفيػػة ا تيػػار  ينػػات الدراسػػة ،سػػتعانة بيػػاكاألدكات التػػي تػػـ اال
 ت ليا  مى سبيؿ االستر,اد بيا:تكصم

 -:كاآلتيي كى ،محكريفكبالتالي فقد صنفت الدراسات السابقة إلى 

 

 المواد الدراسية.  مختمف تناولت التفكير الناقد فح دراسات: أولً 

 

 .المواد الجتماعية محتوى فح  تناولت التفكير الناقد دراسات: اً ثاني
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 -:ةيالمواد الدراسمختمف ر الناقد فح يدراسات تناولت التفك أوًل:
فػػي جميػػا  ،العمػػـك الدراسػػية م تمػػؼ فػػي اقػػدالن الدراسػػات التػػي تناكلػػت التفكيػػرتنك ػػت 

 -كىي كاآلتي:منيا،  ان بعضعرض ن ،المراحؿ الدراسية الم تمفة

 :(2011) دراسة أبو ميادى .1
اج الفيزيػاة منيػفػي  الكاجػب تكافرىػا ،لػى تحديػد ميػارات التفكيػر الناقػدىدفت الدراسػة إ

 .لى معرفة مدل اكتساب الطمبة ليالممرحمة الثانكية، كا  

يػػػا الباحػػػث المػػػنيف مػػػف محافظػػػة غػػػزة، طبػػػؽ  ميطالػػػب كطالبػػػة  400ينػػػة الدراسػػػة ,ػػػممت  
داة تحميػػػؿ أك : قاةمػػػة ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد، مثػػػؿ ػػػدة، باسػػػت داـ أدكات ، الكصػػػفى التحميمػػػي

ميػػارة  :كىػػى ،مؿ  مػػى  مػػس ميػػاراتت,ػػاذ ، إالمنيػػاج، كا تبػػار قيػػاس ميػػارات التفكيػػر الناقػػد
 ضات، تقكيـ المناق,ات، التفسير، االستنباط(.)االستنتاج، معرفة االفترا

 حيػػث قػػاـ الباحػػث بتحميػػؿ كحػػدة كاحػػدة مػػف كحػػدات كتػػاب الفيزيػػاة المقػػرر  مػػى طمبػػة الصػػؼ
طبػػػؽ أدكات  ،كاال تبػػػار ،كبعػػػد تحكػػػيـ أداة التحميػػػؿ، الحػػػادم  ,ػػػر، ا تارىػػػا ب,ػػػكؿ  ,ػػػكاةي

 ، كمعػػػامبلت االرتبػػػاط،ةكيػػػةكالنسػػػب الم ،الدراسػػة، كجمػػػا نتػػػاةف الدراسػػػة مػػػف  ػػػبلؿ التكػػػرارات
 .ت لمعالجة بيانات الدراسةاا تبار ك (، بيرسكف)كمعامؿ ارتباط  ،)ألفا كركنباخ(كمعادلة 

تػػػـ التػػي  ،الكحػػػدةفػػي  ميػػارات التفكيػػػر الناقػػد تػػدنيبينػػػت تكصػػػمت ليػػا الدراسػػة التػػي  النتػػاةفك 
د  ينػػة الدراسػػة مػػا تحميميػا، كمػػا كدلػػت النتػػاةف  مػى ان فػػاض مسػػتكل التفكيػػر الناقػػد لػدل أفػػرا

 . ميارات التفكير الناقد  مى الطمبةفي  تفكؽ الطالبات

 (:.2010دراسة أبو شعبان ) .2
 مػى تنميػة  ،سػتراتيجية التػدريس بػاألقرافمعرفة كتقصػي أثػر اإلى الدراسة  ىذهىدفت 

لػػػػدل طالبػػػػات الصػػػػؼ الحػػػػادم  ,ػػػػر قسػػػػـ العمػػػػـك  ،ميػػػػارات التفكيػػػػر الناقػػػػد فػػػػي الرياضػػػػيات
( طالبػػػة مػػػف طالبػػػات الصػػػؼ الحػػػادم 80األدبػػػي"، كتككنػػػت  ينػػػة الدراسػػػة مػػػف )اإلنسػػػانية "

ىما يمثػػػؿ المجمك ػػػة كىػػػي  بػػػارة  ػػػف فصػػػميف أحػػػد ،قسػػػـ العمػػػـك اإلنسػػػانية "األدبػػػي" ، ,ػػػر
( 40ك ػػدد الطالبػػات فػػي كػػؿ مجمك ػػة منيمػػا ) ، ػػر يمثػػؿ المجمك ػػة الضػػابطةكاآل ،التجريبيػػة

بينمػػا تػػـ  ،سػػتراتيجية التػػدريس بػػاألقرافيػػة باسػػت داـ ايس المجمك ػػة التجريبطالبػػة، كقػػد تػػـ تػػدر 
المتبعة في مدارسنا فػي مدينػة  ،تدريس المجمك ة الضابطة باست داـ الطريقة التقميدية العادية

غزة، كما قاـ الباحث بإ داد ا تبار التفكير الناقد في الرياضيات في المحتػكل العممػي لمكحػدة 
د مػػػف صػػػػدؽ ىػػػذا اال تبػػػػار بعرضػػػو  مػػػػى مجمك ػػػة مػػػػف التجريبيػػػة المقترحػػػة، كقػػػػد تػػػـ الت كػػػػ
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لحسػاب معامػؿ  (بيرسػكف)كبحساب صدقو اإلحصاةي مف  ػبلؿ اسػت داـ معادلػة  ،المحكميف
 ،(Uكيتنػػي ) -ار مػػاف ػتبػػػكا  (T) داـ اإلحصػػاةي ػاالرتبػػاط بطريقػػة الػػدرجات ال ػػاـ، كباستػػ

سػتراتيجية التػدريس بػػاألقراف ع اأظيػرت النتػػاةف فا ميػة اتبػا ،(π2تػا )كاسػت داـ ا تبػار مربػا إي
أف حجػػػـ تػػػ ثير الػػػى الدراسػػػة تكصػػػمت ذلػػػؾ مػػػف  ػػػبلؿ ك ، فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد

لػػػدل  ،فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد فػػػي الرياضػػػيات سػػػتراتيجية التػػػدريس بػػػاألقراف كبيػػػرا
 طالبات الصؼ الحادم  ,ر قسـ العمـك اإلنسانية "األدبي" في محافظة غزة.

 :(2009دراسة األسطل ) .3
فػػػي كتػػػاب التفكيػػػر الناقػػػد الكاجػػػب تكافرىػػػا  الدراسػػػة إلػػػى تحديػػػد قاةمػػػة ميػػػاراتىػػػدفت 

محتػكل  لػى معرفػة مػدل تػكافر ىػذه الميػارات فػيصؼ الحادم  ,ر، كا  مكالنصكص ل ،األدب
فقػػد تكػػكف مجتمػػا الدراسػػة مػػف  لػػذلؾمبػػة ليػػا، اكتسػػاب الط  كالنصػػكص، كمػػدل ،منيػػاج األدب

الػػذم أقرتػػو كزارة  ،صػػؼ الحػػادم  ,ػػر )الفصػػؿ األكؿ(مكالنصػػكص ل ،يػػاج األدبمن محتػػكل
؛ كمتييمػا فػي الفصػؿ كىك  بارة  ف كحػدتيف، ـ 2008  -2007التربية كالتعميـ العالي لعاـ 

كطمبػػة الصػػؼ الحػػادم  ,ػػر فػػي محافظػػة  ػػانيكنس بفر يػػو العممػػي كالعمػػـك  ،الدراسػػي األكؿ
الحػػادم الصػػؼ مػػف طمبػػة  ،كطالبػػة ( طالػػبو 160) سػػة  مػػىتممت  ينػػة الدرااإلنسػػانية،  كا,ػػ

بيػػػدؼ جمػػػا  ،الباحثػػػة المػػػنيف الكصػػػفي التحميمػػػي كقػػػد اسػػػت دمت ,ػػػر بمحافظػػػة  ػػػانيكنس، 
 منياج األدب كالنصكص. ، كتفسيرىا حكؿ محتكلكتجييز بيانات ،المعمكمات

أجػػؿ اسػػت داـ  إ ػػداد قاةمػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد مػػف :مثػػؿ ، ػػدة كاسػػت دمت الباحثػػة أدكات
فػػػي ضػػػكة ميػػػارات  كلتمػػػؾ القاةمػػػة فػػػي تحميػػػؿ المنيػػػاج، كمػػػا كاسػػػت دمت أداة تحميػػػؿ المحتػػػ

تفكيػر الناقػد المكجػكدة فػي لميػارات ال و، كا تبػار لقيػاس مػدل اكتسػاب الطمبػة فيػالتفكير الناقػد
 ارنػػة كالتبػػايف،المق، )االسػػتنتاج، التنبػػؤ باالفتراضػػات:ميػػارات ىػػي  المحتػػكل، كتضػػمنت سػػت

أسػػاليب إحصػػاةية لحسػػاب صػػدؽ اسػػت دمت  ػػدة ك ز ( كمػػا يػػالتمي، ، التفسػػيرتقػػكيـ المناق,ػػات
كالنسػب  ،حيث اي تيػرت ب,ػكؿ  ,ػكاةي باسػت داـ التكػرارات ،كحدات منياج األدبتحميؿ أداة 

كمعادلػػة سػػبيرماف  ،كالمتكسػػط النسػػبي ،كالمتكسػػط الحسػػابي ،االرتبػػاطك  ،كالمعػػامبلت ،المةكيػػة
لقيػاس صػدؽ الفقػرات لبل تبػارات  ،(بيرسػكف)كمعامػؿ ارتبػاط  ،(ألفػا كركنبػاخ)ر كا تبا ،براكف

 .إحصاةية لمعالجة بيانات الدراسة ك ساليب ،كمعامبلت الثبات t-testالفر ية ،ا تبار )ت( 

المتضػمنة  ،تبايف نسػب ميػارات التفكيػر الناقػد لدراسة فيما يتعمؽ بتحميؿ المحتكلكقد ك,فت ا
، فقػػػد دلػػػت أمػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ با تبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد كالنصػػػكص، ،فػػػي منيػػػاج األدب

أنػػو يقػػا فػػي  ،فػػي األدب كالنصػػكص أفػػراد العينػػة ال تبػػار ميػػارات التفكيػػر الناقػػد النتػػاةف لػػدل
بينمػػا كػػاف مسػػتكل ميػػارة التميػػز أقػػؿ  ،ككػػذلؾ ميػػارات التنبػػؤ باالفتراضػػات ،العػػالي المسػػتكل
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منيػاج  في مستكل ميارات التفكير فػي محتػكل دالة إحصاةيان  كجكد فركؽ كاتضح أيضان  ،نسبة
كالت صػػػص لصػػػالح  ،تعػػػزل لمجػػػنس ،لػػػدل طمبػػػة الصػػػؼ الحػػػادم  ,ػػػر ،كالنصػػػكص ،األدب

 الطالبات.

 (2009)دراسة العواودة: .4
ي ميػارات التفكيػر الناقػد م  الذم ينى  ،التعرؼ  مى  البرنامف المقترحإلى الدراسة ىدفت 

 . مـ النفسفي  األساسي لدل طبلب الصؼ السابا

 مى طبلب الصػؼ السػابا األساسػي ، ـ2008/2009اسة في العاـ الدراسي ذ تـ إجراة الدر إ
لػى  ينػة إقسػمت  ،طالبػان  50 ينػة الدراسػة مػف ذ تككنت إطاع غزة، في المدارس الحككمية بق

ف مػػاسػػة أدكات الدر كقػػد تككنػػت ، ساسػػية لمبنػػيفاألمدرسػػة ابػػف الييػػثـ فػػي  ،كضػػابطة ،تجريبيػػة
ـ، كالػػػدكتكر ممػػػدكح محمػػػد )إ ػػػداد الػػػدكتكر فػػػاركؽ سػػػيد  بػػػد السػػػبل ،مقيػػػاس التفكيػػػر الناقػػػد

نتػػاةف الدراسػػة كدلػػت ، التفكيػػر الناقػػد )إ ػػداد الباحػػث(كبرنػػامف مقتػػرح لتنميػػة ميػػارات  سػػميماف(
 ،فػي القيػاس القبمػي 0.05ذات داللة إحصاةية  نػد مسػتكل داللػة  ، مى كجكد فركؽ جكىرية

فػػػي  كػػػؿ ميػػػارةفػػػي  ،كالرابػػػا ،كالثالػػػث ،كالثػػػانى ،كالقيػػػاس البعػػػدم فػػػي اال تبػػػار الفر ػػػي األكؿ
مػػا  ػػدـ كجػػكد فػػركؽ ، كاالسػػتنباط ،كتقػػكيـ المناق,ػػات ،كالتفسػػير ،ا تبػػار معرفػػة االفتراضػػات

كالقياس البعدم فػي  ،في القياس القبمي 0.05جكىرية ذات داللة إحصاةية  ند مستكل داللة 
كىػذا ي,ػير إلػى  ػدـ  ،لػدل طمبػة المجمك ػة التجريبيػة ،الفر ي ال ػامس )االسػتنتاج( اال تبار

 فا مية البرنامف المقترح تجاه ا تبار االستنتاج.

 (2009دراسة بركة:)  .5
المحكسػػب فػػي تنميػػة  (كػػكرت)الدراسػػة فػػي اإلجابػػة  ػػف مػػدل فعاليػػة برنػػامف ىػػدفت 

 ،كاتبعػػت الباحثػػة المػػنيف البنػػاةي، األقصػػىلبػػات تعمػػيـ العمػػـك بجامعػػة التفكيػػر الناقػػد لػػدل طا
ف مجتمػا الدراسػة مػف طالبػات تعمػيـ لئلجابػة  ػف أسػةمة الدراسػة، كتكػك   ،كالتجريبػي، كالكصفي

-2007العمػػػـك بجامعػػػة األقصػػػى بغػػػزة، كذلػػػؾ لمفصػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاني مػػػف العػػػاـ الدراسػػػي 
( طالبػػػة 27ة مػػػف ) ينػػػة الدراسػػػكتككنػػػت ، ( طالبػػػة90حيػػػث بمػػػ   ػػػدد الطالبػػػات )ـ، 2008

كاسػػت دمت الباحثػػة بصػػكرة قصػػدية، حيػػث أف الباحثػػة تػػدرس مػػادة تنميػػة التفكيػػر بالجامعػػة، 
، كتػػـ تطبيقػػو  مػػى ( بػػد السػػبلـ كسػػميماف)إ ػػداد مػػف ا تبػػار التفكيػػر الناقػػد، كأدكات الدراسػػة 

بػالطرؽ كثباتػو  ،كمػا تػـ التحقػؽ مػف صػدقو ،البيةة الفمسطينية مف قبؿ كؿ مػف " فانػة، األغػا"
 ،كا تبػػار قيمػػة "ت" ،كاألكزاف النسػػبية ،نحرافػػات المعياريػػةكاال ،المتكسػػطات :اإلحصػػاةية مثػػؿ
 ،لمتعرؼ إلى الفركؽ بػيف متكسػط درجػات الطالبػات فػي المجمك ػة التجريبيػة ،كمستكل الداللة
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ف كحجػػػـ التػػػ ثير إليجػػػاد فعاليػػػة برنػػػام ،فػػػي ا تبػػػار التفكيػػػر الناقػػػد قبػػػؿ كبعػػػد تطبيػػػؽ البرنػػػامف
 كبعد تطبيؽ البرنامف. ،قبؿ ،المحكسب لمتعرؼ  مى  مستكل التفكير الناقد (الككرت)

إحصػػاةية بػػيف متكسػػطي درجػػات الطالبػػات فػػي داللػػة كجػػكد فػػركؽ ذات نتػػاةف الدراسػػة أظيػػرت 
قبػػؿ كبعػػد تطبيػػؽ البرنػػامف لصػػالح التطبيػػؽ  ،التفكيػػر الناقػػدفػػي ا تبػػار  ،المجمك ػػة التجريبيػػة

، كمػػا أظيػػػرت ي أف لمبرنػػامف أثػػػر جيػػد  مػػى تنميػػة ميػػػارات التفكيػػر الناقػػدكىػػذا يعنػػ ،البعػػدم
كىػػػذا يػػػدؿ  مػػػى أف أثػػػر البرنػػػامف كبيػػػر، فػػػي جميػػػا ميػػػارات  ،أف حجػػػـ التػػػ ثير كبيػػػرالنتػػػاةف 

 ما ي تي: تكصيات الدراسة ككاف مف، التفكير الناقد

ت، كمكاقػػػؼ تفعيػػػؿ الجانػػػب العممػػػي التطبيقػػػي فػػػي مسػػػاؽ تنميػػػة التفكيػػػر مػػػف  ػػػبلؿ م,ػػػكبل -
،  كال, صػػػػية الناقػػػػدة المنتجػػػػة ،لمحصػػػػكؿ  مػػػػى م رجػػػػات تتميػػػػز بالعقميػػػػة المبد ػػػػة ؛تفكيريػػػػة

كالتحميػؿ، كالتقػكيـ لتحقيػؽ المتعػة  ،القاةـ  مى المبلحظة، كاالستنتاج ،االىتماـ بالتعمـ الذاتيك 
 ػػادة ا  ك ،  ـعمتفػػي التعمػػيـ، كالبعػػد  ػػف الممػػؿ، كالػػركتيف الػػذم مػػف ,ػػ نو أف يقمػػؿ مػػف قيمػػة الػػ

ف يبحيػث تسػا د المتعممػ ،تنػااكأسػاليب التػدريس المتبعػة فػي مدارسػنا، كجامع ،النظر في طرؽ
 في إجادة االست داـ األمثؿ لقدراتيـ، كاستغبلؿ طاقاتيـ.

 (2009دراسة حمودة ) .6
 ،ؼ  مػػى  بلقػػة االتجػػاه نحػك الكيميػػاة بالػػدافا المعرفػػير لتعػإلػػى اىػدفت ىػػذه الدراسػػة 

ل طمبة الصؼ الحادم  ,ر بمحافظات غػزة، كقػد ا تمػدت الدراسػة المػنيف كالتفكير الناقد لد
مػف الكصفي التحميمي، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة است دـ الباحث مقيػاس االتجػاه نحػك الكيميػاة 

كالثبػػػات البلزمػػػيف لممقيػػػاس، مقيػػػاس الحاجػػػة لممعرفػػػة  ،إ ػػػداد الباحػػػث، كقػػػاـ بػػػإجراة الصػػػدؽ
اسػػيبك كبتػػي، تعريػػب كا  ػػداد أ.د. صػػبلح الػػديف أبػػك ناىيػػة، "لقيػػاس الػػدافا المعرفػػي" تػػ ليؼ ك

كممػدكح محمػد سػميماف، كا تػار الباحػث  ،إ ػداد فػاركؽ  بػد السػبلـمػف ا تبار التفكيػر الناقػد 
( طالب مف طمبة الصؼ الحػادم  ,ػر 400قكاميا ) ، ينة الدراسة بطريقة  ,كاةية  نقكدية

جميػػا محافظػػات غػػزة، مػػف مجتمعيػػا ( طالبػػة  مػػى 200ك) ،( طالػػب200مػػكز يف ) ، ممػػي
إلػى  كقػد تكصػؿ الباحػث، ( طالبػة3207ك) ،( طالبان 3490بكاقا ) ،(6.697األصمي البال  )

أف مسػػتكل التفكيػػر الناقػػد لػػدل أفػػراد العينػػة كػػاف متكسػػطان  مػػى  جممػػة مػػف النتػػاةف كػػاف أىميػػا،
 .عد االستنتاجعد المناق,ات، ككاف ضعيفان  مى بي كبي  ،عد االفتراضاتبي 
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ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ  مػػى أثػػر اسػػت داـ األلغػػاز فػػي تنميػػة التفكيػػر الناقػػد فػػي 

ف مجتمػػا الدراسػػة كالميػػؿ نحكىػػا لػػدل تبلميػػذ الصػػؼ الرابػػا األساسػػي بغػػزة، كتكػػك   ،الرياضػػيات
صػؿ فػي الف ،مف جميا طمبة الصؼ الرابا األساسي بالمدارس الحككمية بمحافظػة ,ػماؿ غػزة

( طالبػػػان، كتككنػػػت  ينػػػة 1407كالبػػػال   ػػػددىـ ) ،ـ2008/2009الثػػػاني مػػػف العػػػاـ الدراسػػػي 
، تػـ ا تيػارىـ بصػكرة قصػديو مػف مدرسػة بيػت الىيػا األساسػية لمبنػيف ان ( طالب82الدراسة مف )

درسػػػت  ان ( طالبػػػ41كتككنػػػت مػػػف ) ،"ب"، كقسػػػمت العينػػػة إلػػػى مجمػػػك تيف، مجمك ػػػة تجريبيػػػة
درسػػػت بالطريقػػػة  ان ( طالبػػػ41لرياضػػػية، كمجمك ػػػة ضػػػابطة تككنػػػت مػػػف )باسػػػت داـ األلغػػػاز ا

كضػػا ا تبػػار لقيػػاس ميػػارات التفكيػػر الناقػػد، كبمػػ  ثبػػات فػػي  التقميديػػة، كتمثمػػت أدكات الدراسػػة
 (  ف طريؽ إ ادة اال تبار.0.72كبم  ) ،(0.86اال تبار  ف طريؽ التجزةة النصفية )

لػػػى كجػػػكد كأظيػػػرت النتػػػاةف إ ،(0.93لمقيػػػاس )ا مقيػػػاس الميػػػؿ نحػػػك الرياضػػػيات، كبمػػػ  ثبػػػات
فركؽ ذات داللة إحصاةية بيف متكسط درجات تبلميذ المجمك ة التجريبية في ا تبػار التفكيػر 

كمتكسػػػط أقػػػرانيـ فػػػي المجمك ػػػة الضػػػابطة لصػػػالح تبلميػػػذ المجمك ػػػة  ،الناقػػػد فػػػي الرياضػػػيات
 ،كالمراجػػػػػا ،رسػػػػػية بالكتػػػػػبكأكصػػػػػت الدراسػػػػػة إلػػػػػى ضػػػػػركرة إثػػػػػراة المكتبػػػػػات المد ،التجريبيػػػػػة

مػػف  ، بيػػدؼ مسػػا دة كػػؿكالفػػكازير ،التػػي تحتػػكم  مػػى األلغػػاز الرياضػػية ،كالمجػػبلت الحديثػػة
 .، كفي تنمية التفكير الناقدكالمعمميف في إثراة ثقافتيـ الرياضية ،المتعمميف

 (:2008)صالحدراسة  .8
ميػػارات  مسػػتكل تبلميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػداةي فػػي يت الدراسػػة م,ػػكمة تػػدنىػػدف
 ،كتمثمػػت  ينػػة الدراسػػة فييػػا  مػػى  ينػػة مػػف تبلميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػداةي ،التفكيػػر الناقػػد

كالمػكاد حكلنػا بكتػاب الصػؼ  ،كحدة المغنػاطيسك بمحافظة بيتة في المممكة العربية السعكدية، 
قيػػػاس ميػػػارات ا تبػػػار فػػػي  أداة الدراسػػػة تمثمػػػتككانػػػت  ،ـ2008-2007اةي دالسػػػادس اإلبتػػػ

، سػػتنتاج، تقػػكيـ الحجػػف، الدقػػة فػػي فحػػص الكقػػاةا()االسػػتنباط، االميػػارة فػػي  يػػر الناقػػد التفك
بعػػد إجػػراة ك  ،كالضػػابطة ،بنظػػاـ المجمػػك تيف التجريبيػػة حيػػث تبنػػى الباحػػث المػػنيف التجريبػػى

كمعالجػػػػػػة البيانػػػػػػات  ػػػػػػف طريػػػػػػؽ الحزمػػػػػػة اإلحصػػػػػػاةية  ،كرصػػػػػػد الػػػػػػدرجات ،القيػػػػػػاس البعػػػػػػدم
(SPSS)، درسػت كفػؽالتػي  ،المجمك ة التجريبيػةلصالح  احصاةيان دالة  ان تبيف أف ىناؾ فركق 

أكصػػى الباحػػث بنػػاةن  مػػى نتػػاةف الدراسػػة  بت,ػػجيا معممػػى ،ك  ميػػو دكرة الػػتعمـ فػػكؽ المعرفيػػة 
دل تبلميػػذ الصػػؼ مػػادة العمػػـك لػػفػػي  ،كالتحصػػيؿ  مػػى تنميػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد،العمػػـك 

 .السادس االبتداةى
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كالمقيػػد  ،كالمكجػػو ،ىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة أثػػر اسػػتراتيجيات التعبيػػر الكتػػابي الحػػر

فػػى ا تبػػار أداة الدراسػػة  تمثمػػتك كميػػارات األداة التعبيػػرم،  ،لناقػػدفػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر ا
فػػو الحمفػػاكم لمبيةػػة الػػذم كيٌ  (جميسػػر–كاطسػػكف )كفػػؽ مقيػػاس  ،قيػػاس ميػػارات التفكيػػر الناقػػدل

المػػنيف ,ػػبو التجريبػػي، كتػػـ تكزيػػا اسػػتراتيجيات التػػدريس  ,ػػكاةيان كا تمػػدت الدراسػػة  دنيػػة.األر 
ف مجتمػا الدراسػة مػف طمبػة الصػؼ األكؿ الثػانكم األدبػي فػي تكػك  كقػد  عب الدراسية. مى ال,ي 

ت  ينػة الدراسػة مك,ػم،  2005-2004لمعػاـ الدراسػي  ، مديريػة التربيػة كالتعمػيـ لمنطقػة إربػد
( طالبػان، 121مػف مجتمػا الدراسػة بكاقػا ) (%7.84)يمثمكف ما نسػبتو  ،لبان كطالبة( طا224)
ا تيػار المدرسػتيف بطريقػة حيػث تػـ  ،ألدبي( طالبات مف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم ا103ك)

لمتعبيػػػػر الكتػػػػابي الحػػػػر، كلمتفكيػػػػر الناقػػػػد )مقيػػػػاس كاطسػػػػكف  قبميػػػػان  ا تبػػػػاران مػػػػا اجراةقصػػػػدية، 
ال تبػػار  ان آ ػػر  ال تبػػار التفكيػػر الناقػػد، كيكمػػان  ميعيػػا، ك صػػص يكمػػان كجميسػػر( لممجمك ػػات ج

 ،كلتحديد ما إذا كاف ىنػاؾ فػركؽ فػي األداة التعبيػرم ،األداة التعبيرم، كضمف ظركؼ كاحدة
 ،اسػػػػػػت راج المتكسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية تػػػػػػـ ،كالتفكيػػػػػػر الناقػػػػػػد بػػػػػػيف أداة المجمك ػػػػػػات التجريبيػػػػػػة

 ك ات.نحرافات المعيارية ألداة المجمكاال

قػػد ك  ،لػػى حصػػكؿ اسػػتراتيجية التعبيػػر المقيػػد  مػػى الدرجػػة الكميػػة لبل تبػػارإكتكصػػمت الدراسػػة 
كأف متكسػػط الػػدرجات  مػػى أبعػػاد ا تبػػار التفكيػػر الناقػػد قػػد تراكحػػت مػػا بػػيف  ،(38.61بمغػػت )

أكصػػػى الباحػػػث بػػػإجراة ، ك عػػػد تقيػػػيـ الحجػػػف(  مػػػى بي 8.20اج، ك)عػػػد االسػػػتنت(  مػػػى بي 6.35)
 .بت مف أثر  امؿ الجنس في التفكير الناقد، كاألداة التعبيرمدراسة لمتث

   :(2007دراسة الفميت ) .10
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ  مػػى مػػدل فا ميػػة برنػػامف مقتػػرح فػػي تنميػػة ميػػارات 

لػدل طمبػة الصػؼ العا,ػر بغػزة،  ،كاالتجاىػات نحػك القػراةة ،ة الناقدة في مجتما المعرفػةةالقرا
 ،مقسمة  مى المجمك ػة التجريبيػة ،مف طمبة الصؼ العا,ر األساسيينة قتصرت  مى  اإذ 

طالبػػػان كطالبػػػة، كبعػػػض ميػػػارات القػػػراةة الناقػػػدة فػػػي مجتمػػػا  (173) بمػػػ   ػػػددىاكالضػػػابطة ك 
 تمػدت الدراسػة المػنيف احيػث  ،المعرفة البلزمة لطمبة الصؼ العا,ر مف كجية نظر ال بػراة

حػػث بػػ دكات الدراسػػة المتمثمػػة فػػي اسػػتبانة لميػػارات كاسػػتعاف البا ،كالمػػنيف التجريبػػي ،الكصػػفي
ان فػػاض  كا تبػػار قيػػاس ميػػارات القػػراةة الناقػػدة، كتكصػػمت نتػػاةف الدراسػػة إلػػى ،التفكيػػر الناقػػد

ككما أ,ارت إلى إمكانية تنمية ميارات القراةة الناقػدة  ، تبار القبميمستكل أداة الطمبة في اال
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أكصػػت الدراسػػة فقػػد ك ميػػو  ،كفعالياتػػو ،راةاتػػوكم طػػط إلج ،مػػف  ػػبلؿ تعمػػيـ مػػنظـ مقصػػكد
 كالمناىف الدراسية. ،كتطكير مستكل المعمميف ،كالتعمـ الذاتي ،بالتزكد بميارات التفكير الناقد
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كالنقػػد  ،الدراسػػة معرفػػة أثػػر اسػػت داـ طريقػػة االكت,ػػاؼ المكجػػو فػػي تنميػػة التفكيػػر الناقػػد تىػػدف

مػػف  ػػبلؿ تػػدريس  ،المرحمػػة الثانكيػػة )الثػػاني الثػػانكم(  بالجميكريػػة اليمنيػػةاألدبػػي لػػدل طمبػػة 
ا تبػػػار تحصػػػيمي يقػػػيس بعػػػض ميػػػارات النقػػػد مػػػف تككنػػػت أداة الدراسػػػة ك ، النصػػػكص األدبيػػػة

بعػػد تكييفػػو  مػػى البيةػػة  ،لقيػػاس التفكيػػر الناقػػد (كاطسػػكف كجبلسػػر)كاسػػت داـ ا تبػػار  ،األدبػػي
كا  ػػداد دليػػؿ المعمػػـ مػػا اسػػت داـ  ،لطريقػػة االكت,ػػاؼ المكجػػوكتعمػػيـ نمػػكذج مقتػػرح ، اليمنيػػة

( 120بمغػت )كالتػي  ،المنيف التجريبي  مى  ينة  ,كاةية مف طالبات الصؼ الثػاني الثػانكم
إلػػى مػػا تقسػػيـ العينػػة  ،ـ2001-2000كذلػػؾ فػػي الفصػػؿ األكؿ مػػف العػػاـ الدراسػػي  ،طالبػػة
ما تطبيؽ البرنامف )الطريقػة(  ،تجريبية طالبة فةة (60) ك ،طالبة فةة ضابطة (60) :قسميف

التي طبؽ  مييػا  ،نتاةف الدراسة  كانت تميؿ لصالح المجمك ة التجريبيةأما مدة أربا ,يكر، 
تقػػكيـ الحجػػف،  ،المتمثمػػة فػػي )معرفػػة االقتراحػػات، االسػػتنباط، التفسػػير ،ميػػارات التفكيػػر الناقػػد

 االستنتاج(.

فػي التفكيػر  ،كالتجريبيػة ،ل أداة المجمػك تيف الضػابطةتػدنى مسػتك كأ,ارت الدراسة أيضان إلػى 
ك ميػو فقػد أكصػت الدراسػة بضػركرة تضػميف ميػارات ، جػراة التجربػةإقبؿ  كالنقد األدبي ،الناقد

مػا كضػا  ،كالمغػة ب,ػكؿ  ػاص ،كمقررات المكاد الدراسية ب,كؿ  اـ ،التفكير الناقد بمفرادات
 .النتاةف المرجكة منياكتحقيؽ  ،الضكابط الكفيمة بتحسيف تكظيفيا

 (:.2001دراسة نبيان ) .12
كتنميػة التفكيػػر الناقػد فػػي الرياضػيات لػػدل  ،تطبيػػؽ برنػامف مقتػػرحإلػى ىػدفت الدراسػػة 

 ينػػػة الدراسػػػة مػػػف  ينػػػة قصػػػبية بػػػيف طػػػبلب  تكتككنػػػ ،التاسػػػا بمحافظػػػة غػػػزةالصػػػؼ طمبػػػة 
 ،طالبػان كطالبػة (256 ددىا) ،الصؼ التاسا بمحافظة المنطقة الكسطى بقطاع غزة بفمسطيف

مجمك ػػات متكافةػػػة، اثنتػػػيف تجػػريبيتيف تػػػدرس البرنػػامف المقتػػػرح  بػػػر  تػػـ تقسػػػيميـ إلػػى ثػػػبلث
 ،كالثالثػػػة ضػػػابطة تػػػدرس البرنػػػامف بػػػالطريؽ التقميديػػػة ، ميتػػػيف )حػػػؿ الم,ػػػكبلت، المكديػػػكالت(

مػػػا ضػػػبط متغيػػػرات البحػػػث كىػػػي )العكامػػػؿ  ،كذلػػػؾ فػػػي كػػػؿ مػػػف المدرسػػػتيف الػػػذككر كاإلنػػػاث
كبعػد تطبيػؽ البرنػامف  ،في الرياضيات، اال تبػار القبمػي( كاالقتصادية، التحصيؿ ،تما يةاالج

تػػـ تطبيػػؽ اال تبػػارات األربعػػة التػػي تمثػػؿ ا تبػػارات التفكيػػر الناقػػد بعػػديان  ،المدرسػػتيف فػػي كػػبل
 ،(T.Testكقػػػد اسػػػت دـ الباحػػػث ا تبػػػار ) ،الضػػػابطةك  مػػػى كػػػؿ مػػػف المجمػػػك تيف التجريبيػػػة 
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نتػػاةف الدراسػػة كجػػكد  تكبينػػ . مسػػتكل التفا ػػؿ ،التبػػايف الثنػػاةي، حجػػـ التػػ ثر كأسػػمكب تحميػػؿ
 فركؽ دالة إحصاةيان لصالح المجمك ة التجريبية.

 :(2011دراسة ماكميالن وسودن  ) .13
لػػة حاد )لتعزيػػز التفكيػػر الناقػػ؛ تصػػفح أفعػػاؿ تربكيػػة مناسػػبةلػػى ىػػذه الدراسػػة إ تىػػدف

كالتػػػي تػػػـ  ،التفػػػرد لػػػبعض الممارسػػػات التربكيػػػة لدراسػػػةا تأظيػػػر ك  ،(دراسػػػية لمبيةػػػات التعميميػػػة
التحميػػػؿ النػػػك ي  مييػػػا يقتػػػرح  ،مػػػف المعممػػػيف ومجمك ػػػلتػػػـ  قػػػدىا اكت,ػػػافيا  ػػػبلؿ مناق,ػػػة 

ف ممارسػػة أحػػد المعممػػيف حيػػث تبػػيف أب,ػػكؿ ظػػاىرم،  نظريػػان مييػػا يػػتـ االسػػتدالؿ   ، لمبيانػػات
، بػػر ضػػركرية لتعمػػيـ التفكيػػر الناقػػدتعت ،ثنيف مػػف زمبلةػػو تك,ػػؼ نكايػػا تربكيػػة كاضػػحةامقارنػػة بػػ

كراة  معرفػػة  كمػػا ،كالن,ػػاط المعرفػػي ،كمػػا أنػػو ممكػػف ليػػذه النكايػػا أف ت,ػػرح  ػػف طريػػؽ األدب
ذا مػا كػػاف األدب إ حػػكؿتػػـ الجػداؿ  قػدالتعمػػيـ المتمحػكر حػػكؿ الطػبلب. ك ك  ،السػمكؾ التنظيمػي

يعتبػػر  -ة األكؿ مػػف الدراسػػةكمػػا ىػػك ظػػاىر فػػي الجػػز  –الػػذم يك,ػػؼ الطبيعػػة كالتفكيػػر الناقػػد 
لتطكير التفكيػر الناقػد لممتعممػيف، كمػا كيعتبػر أيضػا معرفػة  ك برة سابقة لمنكايا التربكية البناةة

كالتػي يجػرل التغاضػي  ،نفسية كاسػعة ت فػؼ مػف مجازفػة الجكانػب التعميميػة اليامػة لممتعممػيف
  نيا.

 :( 2010دراسة أىونا وآخرون ) .14
ذت دكرة لمتفكيػػػر الناقػػػد لطػػػبلب ف ػػػفػػػي أكا ػػػر الثمانينػػػات ني نػػػو أىػػػذه الدراسػػػة أظيػػػرت 

ـ يكالفمسػفة، كتػـ تصػم ،المرحمة الجامعية. مػف  ػبلؿ الػدمف مػا بػيف رؤل  مػـ الػنفس المعرفػي
كضػػػماف  ،التنظػػػيـ فػػػي التعمػػػيـ ىػػػذا الصػػػؼ ال طػػػاة الطػػػبلب اسػػػتراتيجيات مممكسػػػة لتعزيػػػز

راسػة  مػى مسػتكدع بيانػات الجامعػة ألفػكاج النجاح األكػاديمي. كتسػتند التحمػيبلت فػي ىػذه الد
 ان طالبػ (1900)مػنيـ  ان،طالبػ (9665)لى  ينة مػف إمؤدية  ،ة لثبلث مرات  مى التكاليمبتدة

أكثػر  رضػة  ،تمػكا الػدكرة بنجػاحأف يتظيػر النتػاةف أف الطػبلب الػذك . اجتاز ىذه الدكرة بنجاح
مقارنػػة بيػػؤالة الػػذيف لػػـ يتمػػكا  ،ال امسػػة أك ،أك الرابعػػة ،أك الثالثػػة ،لمنجػػاح فػػي السػػنة الثانيػػة

 الدكرة . 

 :(2008دراسة وينستوك) .15
فػػي  ر أساسػػيكػػدك ك  المػػدارس كعامػػؿ معػػزز لمحكػػـ النفسػػي، دكرفػػي  الدراسػػة تبحثػػ

 ،تعتبػػػػر الفرضػػػػية ذات المسػػػػتكل العػػػػالي فػػػػي األداة .جيا المعممػػػػيف  مػػػػى التفكيػػػػر الناقػػػػدت,ػػػػ
 ،لػػػػبعض الفرضػػػػيات فػػػػي التطػػػػكير األ بلقػػػػي زان مركػػػػ ،كالمتميػػػػزة بمقػػػػدار كبيػػػػر مػػػػف االسػػػػتقبلؿ

 .كالسمكؾ ،التنمية األ بلقيةك 
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يعتبػػر كحكػػـ  ، مػػى الفرضػػيات السػػابقة نحػػف نفتػػرض أف تصػػكرات الطػػبلب لمعممػػييـ اسػػتنادان 
قػد يكػكف  ك مػى األغمػب أيضػان  ، مػى ,ػكؿ الت,ػجيا لمتفكيػر النقػدم دا ـ ب,كؿ أساس ،ذاتي

د مت البيانات التي تػـ جمعيػا األ بلقي لمطبلب المتقدميف.  بإيجابية لمحكـ اال تيار مرتبطان 
كمدرسػػػػتيف ديمػػػػكقراطيتيف ىػػػػذه  ،مػػػػف طػػػػبلب المسػػػػتكل الثػػػػاني  ,ػػػػر فػػػػي مدرسػػػػتيف  ػػػػاديتيف

كمعػػارض  ،كػػكف الطالػػب فػػي مدرسػػة ديمكقراطيػػة فأ كمػػا كأظيػػرت النتػػاةف أيضػػان ،رضػػياتالف
ـ بنػاة ىػذا االرتبػاط حسػب تصػكرات كلقػد تػ ،بالحكـ األ بلقي المسػتقؿ لمدرسة  ادية، مرتبط

يجػػب  مػػى بػػرامف التعمػػيـ  بحيػػث  ،كلػػيس لبل تيػػار ،الطمبػػة لت,ػػجيا المعممػػيف لمتفكيػػر الناقػػد
 مف ميؿ المعمميف لت,جيا التفكير الناقد لدل طبلبيـ.  األ بلقي أف تعزز دا ميان 

 :(2007دراسة كوينج ) .16
لمنػاطؽ الحضػرية فػي اانكيػة ثال لتفكيػر الناقػد لطػبلباتطػكير إلػى ىذه الدراسة  تىدف

كالتصػرفات تجػػاه  ،تقيػيـ الطػبلب لمككنػػات التفكيػر الناقػديػتـ فػي مدينػو ,ػياف الصػينية. حيػػث 
 ،تصػػػرفات التفكيػػػر الناقػػػد لكاليفكرنيػػػارصػػػد ل ػػػف طريػػػؽ اسػػػت داـ  ،وكمياراتػػػ ،التفكيػػػر الناقػػػد

ر صػرفات الطػبلب تجػاه التفكيػكا تبار ميارات التفكير الناقد لكاليفكرنيا. كأظيرت النتاةف أف ت
 يـ فػي مسػتكل متػدفو يف ميػارات التفكيػر الناقػد لػدأفػي حػيف  ،فػي مسػتكل متكسػطكانػت الناقد 
كطػبلب الفػف  ،نػو ال يكجػد ا ػتبلؼ ممحػكظ بػيف طػبلب العمػـكىػذه الدراسػة أظيػر ت. كمػا جدان 

رات التفكيػر اميػفػي  في تصرفات التفكير الناقد لدييـ. بينما يممؾ طبلب العمـك مستكل أ مػى
  في كبل المككنيف. ،ناثا تبلؼ بيف الطبلب الذككر كاإل ما  دـ كجكد ،الناقد

 :(2007دراسة ميرى وآخرون ) .17
كػاف التعمػيـ اليػادؼ لبلرتقػاة بميػارات  ذا ا ما لى فحصإراسة الطكيمة دال ىذه تىدف
تقسػػيـ تػػـ  حيػػث ـ.ضػػمف تػػدريس العمػػك  ،د لػػدل الطػػبلبقػػيعػػزز مػػف التفكيػػر النا ،التعمػػيـ العميػػا

بعػػػد ذلػػػؾ مػػػف  كمػػػا ، ػػػبلؿ مرحمػػػة قبػػػؿ لػػػى ثػػػبلث مجمك ػػػات بحثيػػػةإطػػػبلب مدرسػػػة ثانكيػػػة 
 عمػػػػـكالطػػػػبلب مػػػػف  مجمك ػػػػة (57المجمك ػػػػة التجريبيػػػػة )ف= تتككنػػػػ . التصػػػػميـ التجريبػػػػي

بينمػػػػا تػػػػـ تػػػػدريس  ،تعزيػػػػز ميػػػػارة التفكيػػػػر العميػػػػاى لػػػػإتيػػػػدؼ  ،تعرضػػػػكا السػػػػتراتيجيات تعمػػػػيـ
)ف=تيالمجمػػػػػك تيف األ ػػػػػر   غيػػػػػر  مميػػػػػةت صصػػػػػات كمجمك ػػػػػة  ،(41يف: مجمك ػػػػػو العمػػػػػـك

اسػػت داـ أدكات تقيػػيـ التفكيػػر الناقػػد كبعػػد  ،كاسػػت دمتا كمجمػػك تيف ضػػابطتيف ،)أدبيػػة(تقميديان 
فػػي مككنػػات  حصػػاةيةمػػف الناحيػػة اإل مممكسػػان  لػػكحظ أف المجمك ػػة التجريبيػػة أظيػػرت تحسػػنان 

 ،كالتفػتح العقمػي ،مثؿ السعي لمحقيقة ،الم,اركيف طريقة تصرؼبكتفي  ،ميارات التفكير الناقد
لػػػػك لنتػػػػاةف أف المعممػػػػيف كأكػػػػدت ا مقارنػػػػة بالمجمك ػػػػة الضػػػػابطة. ،كالنضػػػػف ،كالثقػػػػة بػػػػالنفس



 

;6 

 

ىنػػػاؾ فرصػػػة لكػػػاف اسػػػت دمكا اسػػػتراتيجيات لممارسػػػة التفكيػػػر العػػػالي ب,ػػػكؿ مسػػػتمر كىػػػادؼ، 
ة يػيتعامػؿ المعمػـ مػا م,ػاكؿ حقيق مػى سػبيؿ المثػاؿ كػ ف  ،جيدة لتطكير قدرات التفكير الناقػد

 .  ،فية ذات النيايات المفتكحةصأك أف ي,جا  مى المناق,ات ال ،دا ؿ بيةة الصؼ

 :(2004آخرون )و  دراسة ىيجر .18
لػػػى تعزيػػػز قػػػدرات إيـ لم,ػػػركع ىػػػدؼ كالتقيػػػ ، ػػػف التصػػػميـ تقػػػدـ ىػػػذه الدراسػػػة تقريػػػران 

 ،ر الناقػػدتعزيػز نطػاؽ قػػدرات التفكيػل ،سػػتراليةأقػد لطػػبلب السػنة األكلػى فػػي جامعػة التفكيػر النا
لتطبيقػات فػي بامة صػالتفكير النقػدم ليػا  ـمعظـ ميا حيث أف  ، (1991)اينسكالتي حددىا 

 ،تـ تطكير بعض مف ىذه الميػاـ مػف  ػبلؿ معمكمػاتك  ،كالفيزياة في الحياة اليكمية ،الكيمياة
يف فػػػي منظمػػػػات ممىػػػػا مػػػا  ػػػاؤ ؿ  مييػػػا  ػػػػف طريػػػؽ مقػػػاببلت تػػػـ اجراأك أفكػػػار تػػػـ الحصػػػك 

ـ ضػػمف مجمك ػػات اتػػـ مطالبػػة طػػبلب السػػنة األكلػػى بإنجػػاز تمػػؾ الميػػك  ك اصػػة. ،حككميػػة
كأف يتفػػا مكا فػػي ىػػذه المجمك ػػات بطريقػػة تيػػدؼ الػػى تعزيػػز ترتيبػػات المفكػػر النقػػدم  ،تعاكنيػػة
(. تـ تقييـ الم,ػركع  ػف طريػؽ مناق,ػات أجراىػا طمبػة المجمك ػات  ػف 1996)اينس المثالي

 ػػف طريػػؽ  كأيضػػان  ،ك ػػاتالمػػراقبيف لعمػػؿ الطػػبلب فػػي المجم ،يقػػات مػػف المعممػػيفطريػػؽ تعم
كمػػػات أف الكثيػػػر مػػػف الطػػػبلب أ,ػػػارت الػػػدالةؿ المست مصػػػة مػػػف ىػػػذه المعمكقػػػد  ،االسػػػتبانات

أنػػو تػػـ تعزيػػز تفكيػػرىـ الناقػػد مػػف  ػػبلؿ تجػػربتيـ لتطبيػػؽ الميػػارات فػػي مجمك ػػات  فيعتبػػرك 
 تعاكنية صغيرة.
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 :المواد الدراسية مختمففح  تناولت التفكير الناقدالتح  تعقيب عمى دراسات المحور األول

اقد في المكاد اتفقت معظـ دراسات ىذا المحكر في مناق,ة أثر تكظيؼ التفكير الن
رض فبعد   ،العممية التعميميةفي  كىذا ي,ير الى أىمية التفكير الناقد ،الدراسية الم تمفة

 :اآلتيلسابقة تبيف الدراسات ا

 :الدراسات السابقة منيجو أىداف   .1

: )حمػػػػكدةك ،(2009: ) األسػػػػطؿك ،(2011ىػػػػدفت دراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػف )أبػػػػك ميػػػػادل :
: ) كػػػػػػػػكينفك ،(2008)كينسػػػػػػػػتككؾك ،(2011: مػػػػػػػػاكيبلفك ) ،(2008: )صػػػػػػػػالحك ،(2009
 ا اتفقػتكجميعيػ، اسيةالمناىف الدر في  الناقد المتكفرةالك,ؼ  ف ميارات التفكير في  (2011
 . تطبيؽ المنيف الكصفى التحميميفي 

تنميػػػة التفكيػػػػر الناقػػػػد لػػػػدل طػػػػبلب المراحػػػػؿ ك  ،لػػػػى تطػػػػكيرالدراسػػػػات ىػػػػدفت إبعػػػض 
 ،(2009)بركػػػػػػػػػػػػة:ك ،(2009)العكاكدة:كدراسػػػػػػػػػػػػة ،يػػػػػػػػػػػػة محكسػػػػػػػػػػػػبةالم تمفػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػرامف تعميم

مػف  تبنييػا المػنيف التجريبػى البنػاةى،فػي  يث تت,ػابوح، (2001)نبياف :ك ،(2007)الفميت:ك
  داد البرامف اليادفة لتنمية ميارات التفكير الناقد. بلؿ إ

بة لمتفكير الناقد، إذ ساب الطماكتك  ،االستراتيجيات المتبعة لتنميةك  ،تنك ت األساليب
 ،(2010)أبك ,عباف: باألقراف كدراسة لى معرفة أثر التدريسإ ىدفت بعض الدراسات

مبحث في  كبلىماك  (،2009دراسة )نصار:ك ،بعضيا طبؽ طريقة التعمـ بكاسطة األلغازك 
في  المقيدك  ،المكجوك  ،األ رل ىدفت لمعرفة أثر استراتيجيات التعبير الحر، ك الرياضيات

التعرؼ  مى أثر طريقة  ( ىدفت إلى2002: أما دراسة )الحمادل ،تنمية التفكير الناقد
 (  نيت2010سة ) أىكنا :كدرا، المغة العربيةفي  تنمية ميارات التفكير الناقدفي  االكت,اؼ

بتطكير ميارات التفكير مف  بلؿ تنفيذ دكرة تعممية بكاسطة الدمف بيف رؤل  مـ النفس 
 الفمسفة .ك  ،المعرفى

ىدفت لتعزيز قدرات التفكير الناقد ( 2004ك) ىيجر: ،(2007سة )ميرل:بينما درا
لممنيف التجريبى بنظاـ  است داميافي  جميعيا تتفؽك  ،داـ استراتيجيات تعميمية م تمفةباست 

 التجريبية.ك  ،المجمك تيف الضابطة

محتكل في  ناقد المتضمنةىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ  مى ميارات التفكير الك 
دراسة كؿ مف ك  ىى بذلؾ تتفؽك  ،مدل اكتساب الطمبة لياك  ،منياج الجغرافيا لمصؼ السادس

 .المنيف الكصفى التحميمي حيث طبقت، (حمكدةك  ك) ،(طؿس)األك ،(أبك ميادل)
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 :الدراسات السابقة دواتألبالنسبة   .2

أداة  معظميا است دـ لكفك  ،ضيااراسات السابقة نتيجة ال تبلؼ أغر أدكات الدتنك ت  -
است داـ في  ت أغمبيا اتفق كما ،فكير الناقدت داد قاةمة لميارات الا  ، ك تحميؿ المحتكل

مف كدراسة ؼ  مى مدل اكتساب الطمبة ليا لمتعر ، التفكير الناقدا تبار قياس ميارات 
 .(2008: ) صالحك ،(2009: )حمكدةك ،(2009: )األسطؿك ،(2011)أبك ميادل :

مثؿ دراسة  ةبطاقة المبلحظة مف  بلؿ  قد جمسات مناق, تبعض الدراسات است دم -
ما أ ،(2004اة مقاببلت كدراسة )ىيجر :جر إكمنيا تـ  ف طريؽ  ،(2011)ماكيبلف:
 .االستبانة ك داة لمدراسة  ت( فقد است دم2007الفميت: دراسة )

ت امف  بلؿ است داـ قاةمة لميار  ة الحالية المنيف الكصفى التحميمياست دمت الدراس -
فكير أداة لتحميؿ المحتكل ما ا تبار لقياس ميارات التك  ،التفكير الناقد الكاجب تضمنيا

(، 2011دراسة، )أبك ميادل:المكتسبة لدل  ينة الدراسة، ك ىذا ما تطابؽ ما 
 (.2008(، ك) صالح: 2009(، ك)حمكدة: 2009ك)األسطؿ: 

 :عمييا الدراسة تطبقالتح  والمراحل الدراسية ،ت السابقةاعينات الدراس .3

حيث  ،ناثاإلك  ذلؾ الذككرفي  بما ،لمراحؿ الدراسيةمثمت الدراسات السابقة كافة ا
 كاآلتى: ، ,كاةى، كما أف ا تيارىا كاف ب,كؿ جاةت متنك ة 

 (.2008)صالح:  ،(2009دراسة )نصار: كتناكلتيا ،بتداةيةالمرحمة اإل -
 (.2001ك )نبياف: ،(2009مثمتيا دراسة )العكاكدة: ، داديةالمرحمة المتكسطة اإل -
األسطؿ: )ك ،(2010أبك ,عباف :)ك ،(2011المرحمة الثانكية كدراسة ) أبك ميادل : -

: الحمادل)ك ،(2007الفميت:)ك ،(2007حبلؽ:ك) ال ،(2009) حمكدة :ك ،(2009
 ( .2007ك )ميرل :،( 2007) ككينف :ك ،(2002

 (.2004: ىيجرك ، (2020)أىكنا :ك، (2009المرحمة الجامعية كدراسة )بركة : -
اجراة الدراسة في  (2008) كينستكؾ :ك ،( 2011ماكيبلف:)كانفردت دراسة كؿ مف  -

 فيـ لمتفكير الناقد . مى  ينة مف المعمميف لمتعرؼ  مى تكظي
الصؼ  تناكليا لطمبةفي  (2008ة ما  ينة دراسة ) صالح:كاتفقت  ينة الدراسة الحالي -

 .السادس األساسي
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 حصائية :بالنسبة لألساليب اإل .4

كاليػػدؼ منيػػا،  ،تحميػػؿ نتػػاةف الدراسػػاتفػػي  تكافقػػت األسػػاليب اإلحصػػاةية المسػػت دمة  
 :اآلتيحيث لكحظ 

اسػػػػػت دمت األسػػػػػاليب  ،كالبنػػػػػاةي اسػػػػػت دمت المػػػػػنيف التجريبػػػػػى، التػػػػػي اتف الدراسػػػػػأ  
كمعامػػػؿ ارتبػػػاط  ،تعػػػالف بيانػػػات الدراسػػػة مػػػف  ػػػبلؿ اسػػػت داـ ا تبػػػار )ت(التػػػي  اإلحصػػػاةية

التػػي  ،)بيرسػػكف كسػػبيرماف بػػراكف( لمكقػػكؼ  مػػى نتػػاةف التحميػػؿ لقاةمػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد
 ،(2009)العػػػكاكدة:، ك(2007:حػػػبلؽ)الك ،(2010:أبػػك ,ػػػعباف)ا تمػػدتيا الدراسػػػة كدراسػػػة ك

ا تمػػػػػػدت المػػػػػػنيف الكصػػػػػػفى التحميمػػػػػػي، فاألسػػػػػػاليب التػػػػػػي  أمػػػػػػا الدراسػػػػػػات، (2009ك)بركػػػػػػة:
كآليػػػة إجػػػراؤه مػػػف  ػػػبلؿ  ،اإلحصػػػاةية المسػػػت دمة فييػػػا جػػػاةت لمتعػػػرؼ  مػػػى نتػػػاةف التحميػػػؿ

 ،بػػػػػػاخ(كركنألفاك) ،معامػػػػػػؿ )سػػػػػػبيرماف بػػػػػػراكف(فػػػػػػي  اسػػػػػػت داـ معػػػػػػامبلت االرتبػػػػػػاط المتمثمػػػػػػة
 يػػػػػة لم ػػػػػركج بنتػػػػػاةف الدراسػػػػػة، كمػػػػػا فػػػػػيكالنسػػػػػب المةك  ،كالتكػػػػػرارات ،ك)بيرسػػػػػكف( ،ك)جتمػػػػاف(

ك تتكافػػؽ الدراسػػة الحاليػػة  ( 2009)األسػػطؿ: ، (2008)صػػالح: ،(2011)أبك ميػػادل:دراسػػة
 مف حيث ت,ابو األساليب اإلحصاةية .  ( 2009)األسطؿ:   األ يرةما 

 :الدراسات السابقة  نتائج  .5

البرامف ك  ،جماع مف جميا الدراسات السابقة  مى فعالية االستراتيجياتبو إىناؾ , -
في  فعاليتيابعض الدراسات ظيرت ، كما أنكا يا مى ا تبلؼ أ طبقتالتي  ،التعميمية

الذل أظير  دـ  ،(2009 دا دراسة) العكاكدة:  اكتساب ميارات التفكير الناقد ما
 كير الناقد .تنمية التففي  فعالية البرنامف المقترح

 ف ضعؼ مستكل ميارات  يالتحميم طبقت المنيف الكصفي يالدراسات التكما ك,فت  -
) األسطؿ: ك  ،(2011كدراسة ) أبك ميادل : ،التفكير الناقد لدل  ينات الدراسة

 (. 2007) ككينف :ك ،(2002: ) الحمادلك ،(2007)الفميت:ك ،(2009

o ابقة :ما أفاد الدراسة الحالية من الدراسات الس 

 طار النظرل لمدراسة الحالية .اإل تنظيـ -

 لتحديد ميارات التفكير الناقد . تحميؿ المحتكل،في  ـ أداة التحميؿاست دا -

 بناة ا تبار التفكير الناقد . -

 حصاةية .است داـ األساليب اإل -

 . كفؽ أسةمتيا ياتقديـ تكصياتك  ،تحميؿ نتاةف الدراسة -
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 ةالجتماعي محتوى الموادفح  ناقدالتفكير ال دراسات تناولت :ثانياً 
 :( 2011دراسة أبو الجديان ) .1
 ،سػتراتيجية ال ػراةط المفاىيميػة فػي تػدريس الجغرافيػااىدفت إلى التعرؼ  مػى فا ميػة   

لدل طمبة الصػؼ الثػامف األساسػي فػي مػدارس ككالػة الغػكث الدكليػة  ،في تنمية التفكير الناقد
( مػف 60مػنيـ ) ،( طالبػان مػف الجنسػيف140سة مػف )كتككنت  ينة الدرا ،محافظة ,ماؿ غزةب

 ( مف اإلناث.80)ك ،الذككر

باسػت داـ مجمك ػة تجريبيػة  ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ا تمد الباحث المنيف التجريبػي  
كبػػذلؾ ت,ػػتمؿ العينػػة  مػػى أربػػا  ،ككػػذلؾ المجمك ػػة الضػػابطة ،إنػػاث( -مػػف الطمبػػة )ذكػػكر 
لدراسة مف  بلؿ ا تبار التفكير الناقد في الجغرافيػا مػف كتـ تطبيؽ أدكات ا ،مجمك ات فر ية
حيػث  ،يػةمفاىيمسػتراتيجية ال ػراةط الامعمـ لتدريس الجغرافيا باست داـ كدليؿ ال ،إ داد الباحث

 ـ.2010 – 2009تمت الدراسة بالعاـ 

كأسفرت نتاةف الدراسة  ف كجكد فػركض دالػة إحصػاةيان لصػالح المجمك ػة التجريبيػة،   
المكاد االجتما يػة )الجغرافيػا( تػدريس طمبػتيـ المفػاىيـ  ي مى ذلؾ أكصى الباحث معمم كبناةن 

 ستراتيجية ال راةط المفاىيمية.ادة الجغرافيا لممرحمة األساسية بالعممية المتضمنة في ما

 ( :2011دراسة أبو منديل ) .2
افيػػا بميػػارات مػػادة  الجغر فػػي  ثػػراة كحػػدة مقترحػػةلدراسػػة إلػػى التعػػرؼ  مػػى أثػػر إىػػدفت ىػػذه ا
فػي  حيث اتبعت الباحثة، اتجاىاتيف نحكىاك  ،لدل طالبات الصؼ الثانى  ,ر ،التفكير الناقد

محتػػكل الكحػػدة الدراسػػية المقترحػػة ذ قامػػت بتحميػػؿ إ، ه الدراسػػة المػػنيف الكصػػفى التحميمػػيىػػذ
الناقػد  تحديػد ميػارات التفكيػرك  ،الجغرافيا السياحية " مف كتاب الجغرافيػا لمصػؼ الثػانى  ,ػر"

  داد قاةمة ميػارات التفكيػر الناقػداست دمت المنيف البناةى التجريبي في إ كما، المتضمنة فيو
تجريبيػا  مػى ، ك تجػاه نحػك مػادة الجغرافيػامقيػاس االك  ،ا تبار التفكيػر الناقػدك  ،ثراةيةالمادة اإلك 

 ،انى  ,ػرضابطة مف طالبات الصػؼ الثػك  ،التى تككنت مف ,عبتيف تجريبيةك  ، ينة الدراسة
 طالبػة( 40)قسمت إلى  طالبة، (79كاف  دد طالباتيا )، ك مدرسة  يمبكف الثانكية لمبناتفي 
لتحقيػػػؽ ىػػػدؼ الدراسػػػة ك  المجمك ػػػة الضػػػابطة،فػػػي  طالبػػػة( 39)ك ،ريبيػػػةالمجمك ػػػة التجفػػػي 

النسػػب ك  ،المتكسػػطات الحسػػابيةك  ،التكػػرارات :اآلتيػػةحصػػاةية اسػػت دمت الباحثػػة المعالجػػات اإل
حيػػث تكصػػمت ، (بيرسػػكفلاالرتبػػاط )معامػػؿ ك  ،يجػػاد حجػػـ التػػ ثيرإل (ايتػػا)معامػػؿ ك يػػة ، المةك 

مقيػاس االتجػاه ك  ،متكسػط درجػات الطالبػاتفػي  حصػاةيةالدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللػة إ
منيػػاج فػػي  ثػػراةحػػداث اإلإيعػػزل ذلػػؾ إلػػى فا ميػػة ، نحػػك المػػادة لصػػالح المجمك ػػة التجريبيػػة



 

;; 

 

المرحمػة الثانكيػة بػبعض فػي  ت الباحثة بضػركرة تضػميف كتػب الجغرافيػاكصك ميو أ، الجغرافيا
تقيػػػػيـ ، معرفػػػػة االفتراضػػػػات، التفسػػػػير، االسػػػػتنباط، االسػػػػتنتاج) مثػػػػؿ ،ميػػػػارات التفكيػػػػر الناقػػػػد

ضػػػكة فػػػي  تطكيرىػػػاك  ،تحميميػػػاك  ،منػػػاىف الجغرافيػػػا الحاليػػػةفػػػي   ػػػادة النظػػػرا  ، ك المناق,ػػػات (
 ميارات التفكير الناقد .

 :(  2011لفار )دراسة ا .3
التعرؼ  مى مدل فا مية اسػت داـ الػرحبلت المعرفيػة  بػر الكيػب  إلىالدراسة ىدفت   
(Web Quests)، لػػدل  ،كالتحصػػيؿ ،فػػي تػػدريس الجغرفيػػا  مػػى مسػػتكل التفكيػػر التػػ ممي

تبلميػػذ الصػػؼ الثػػامف األساسػػي فػػي محافظػػة ,ػػماؿ قطػػاع غػػزة، كتككنػػت  ينػػة الدراسػػة مػػف 
أدكات ، كتككنػػػت كر جباليػػػا اإل داديػػػة )أ( لبلجةػػػيف تيارىػػػا مػػػف مدرسػػػة ذكػػػطالبػػػان، تػػػـ ا (61)

 ،مػػف إ ػػداد الباحػػث ،ا تبػػار التحصػػيؿ المعرفػػي لممفػػاىيـ العمميػػة فػػي الجغرافيػػامػػف الدراسػػة، 
مقياس لميػارات التفكيػر التػ ممي فػي كذلؾ تـ است داـ ك   ،ا تباريان  ( بندان 40ف مف )كالذم تكك  
مقسػػـ إلػػى  مسػػة أبعػػاد،  ،ا تباريػػان  ( بنػػدان 30ف مػػف )حيػػث تكػػك   ،الباحػػث مػػف إ ػػداد ،الجغرافيػػا

 .دليؿ المعمـ لمرحبلت المعرفية  بر  الكيبككذلؾ است دمت الدراسة 

 حيػػث تككنػػت مػػف ، ينػػة الدراسػػة ب,ػػكؿ  ,ػػكاةى كلغػػرض ىػػذه الدراسػػة قػػاـ الباحػػث با تيػػار
( 30ك ػددىا ) ،المجمك ػة التجريبيػةإحػداىما تمثػؿ  ،لى مجمػك تيفإ تـ تقسيميـ ،( طالبان 61)

كقػػػد ت كػػػد الباحػػػث مػػػف تكػػػافؤ المجمػػػك تيف ، ( طالبػػػان 31ك ػػػددىا ) ،كاأل ػػػرل ضػػػابطة ،طالبػػػان 
حيػػػث ا تمػػػد الباحػػػث المػػػنيف  كدرجػػػاتيـ، كأ مػػػار التبلميػػػذبػػػالرجكع إلػػػى سػػػجبلت المدرسػػػة، 

ككػػذلؾ ا تمػػد ، كتصػػميميا ،حيػػث قػػاـ الباحػػث ببنػػاة الػػرحبلت المعرفيػػة  بػػر الكيػػب ،البنػػاةي
كالبعديػػػة  مػػػى المجمػػػك تيف  ،اـ بتطبيػػػؽ أدكات الدراسػػػة القبميػػػةفقػػػ ،المػػػنيف التجريبػػػيالباحػػػث 

كالسادسػػػة لؤلفػػػراد  ينػػػة المجمك ػػػة  ،ذ تػػػـ تػػػدريس الكحػػػدة ال امسػػػةإ ،)التجريبيػػػة كالضػػػابطة(
يػة الضابطة بالطريقػة العاديػة، فػي حػيف درسػتيا المجمك ػة التجريبيػة ب سػمكب الػرحبلت المعرف

ـ(. 2009/2010كتػػـ تطبيػػؽ الدراسػػة فػػي الفصػػؿ الثػػاني مػػف العػػاـ الدراسػػي ) .   بػػر الكيػػب
 ( لتفري  البيانات كمعالجتيا. SPSSاستعاف  الباحث ببرنامف الرـز اإلحصاةية )ك 

كاف مػف أىػـ النتػاةف التػي أسػفرت  ،كبعد تطبيؽ المعالجات اإلحصاةية  مى الدرجات  
مػا كجػكد تػ ثير  ،لصػالح المجمك ػة التجريبيػةذات داللة إحصػاةية كجكد فركؽ   نيا الدراسة:

 مػػػى جميػػػا أبعػػػاد ا تبػػػار  ،لطريقػػػة التػػػدريس باسػػػت داـ الػػػرحبلت المعرفيػػػة  بػػػر الكيػػػبكبيػػػر 
 تبار. ك مى الدرجة الكمية لبل ،لجغرافياالتفكير الت ممي في ا
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مػػف  ،إل داديػػةك ميػػو أكصػػت الدراسػػة بضػػركرة تحسػػيف ممارسػػات التػػدريس بالمرحمػػة ا  
 ،كالمفػػاىيـ لػػذاتيا ،التػػي تركػػز  مػػى اكتسػػاب المعػػارؼ ، ػػبلؿ البعػػد  ػػف األسػػاليب التقميديػػة

كالنمػػاذج التػػي تسػػتند إلػػى  ،كسػػمبية الطالػػب فػػي تحصػػيميا، كضػػركرة التركيػػز  مػػى األسػػاليب
 فمسفة تربكية كاضحة، كالتي تسيـ ب,كؿ فا ؿ في تنميػة ميػارات التفكيػر الم تمفػة، كممارسػة

 في المكاقؼ الم تمفة. كاالكت,اؼ ،التقصي

   :(2010) األسطلدراسة  .4

 تحصػيؿ فػي الن,ػط لمػتعمـ سػتراتيجيتيفا تطبيػؽ ثػرأ تقصػي إلػى الدراسػة ىػذه ىػدفت  
 كقػد، األردف فػي الناقػد تفكيػرىـ تنميػة كفػي ،التػاريخ مػادة في األساسي الصؼ التاسا طبلب

  .الناقد لتفكيرا لقياس تحصيمي  تبارا بتطكير الباحث قاـ

 التاسػا الصػؼ طػبلب مػف صػفية ,ػعب ثػبلثك  ،مدارس ثبلث  مى الدراسة  ينة كاقتصرت
 مجمك ػات ثػبلث  مػى تكزيعيػا كتػـ، العنقكديػة الع,ػكاةية بالطريقػة ا تيارىػا تػـ ،األساسػي
  ػدد كبمػ  ،الن,ػطة المناق,ػة باسػتراتيجية تدريسيا كتـ :األكلى التجريبية المجمك ة ، ,كاةية

 المعدلػة المحاضػرة باسػتراتيجية تدريسيا كتـ :الثانية التجريبية كالمجمك ة طالبان،( 38) فرادىاأ
 بالطريقػة تدريسػيا تـ كالتي ،الضابطة كالمجمك ة ،طالبان ( 36) أفرادىا  دد كبم  (،المكجية)

 ،الثانيػة الكحػدة دركس في الدراسية المادة كتمثمت(، طالبان  35) أفرادىا  دد كبم  ،اال تيادية
  ػبلؿ مػف حصػص ثمػاني في تدريسيا كالتي تـ األساسي، التاسا لمصؼ التاريخ مبحث مف

ك,ػفت نتػاةف الدراسػة  ػف ك ة ، المعدلػ كالمحاضػرة الن,ػطة، المناق,ػة :مػف لكػؿ تدريسية  طط
 ،فػي التحصػيؿ اال تياديػة الطريقػة  مػى( المكجيػة) المعدلػة المحاضػرة اسػتراتيجية تفػكؽ

 مػف  ػدد إلػى الدراسػة  مصػت كقػد، األساسػي التاسػا الصػؼ طػبلب لػدل دالناقػ كالتفكيػر
 كتفعيميػا ،الن,ػط الػتعمـ اسػتراتيجيات است داـ  مى التاريخ معممي تدريب: أىميا ؛التكصيات

 .  ططيـ التدريسية في

 :(2010دراسة عمار ) .5
القاةـ  مػى مف  بلؿ است داـ التعمـ   السابقةتنمية النتاجات التعميمية  ت الدراسةىدف  

فػي  المتضػمنة ،كالقضػايا البيةيػة ،نسػافتػدريس البػاب الثػانى "اإلفػي  تريػةالنظـ ال بيػرة الكمبيك 
ذك  ،ا الباحػػػث المػػػنيف التجريبػػػى التربػػػكم"، حيػػػث اتبػػػافيػػػا لمصػػػؼ األكؿ الثػػػانكمكتػػػاب الجغر 

تمثمػت ك  ،البحػث لمتغيػرات كالبعػدم ،تعتمػد  مػى طريػؽ القيػاس القبمػيالتي  المجمك ة الكاحدة
 ، ػداد الباحػث لبرمجيػة تعميميػة كفقػان ل صػاةص الػنظـ ال بيػرة الكمبيكتريػةإفي  أدكات الدراسة

فػي  ر,ػادل لممعمػـدليػؿ إك دراسة البرمجيػة، في  لطالبةكتيب اك ك داة يقـك  مييا التعمـ الذاتى، 
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ار ا تبػػػار التحصػػػيؿ المعرفػػػى، كا تبػػػك قاةمػػػة بػػػبعض القػػػيـ االقتصػػػادية، ك تػػػدريس البرمجيػػػة، 
 دية المراد تنميتيا.التفكير الناقد، ا تبار مكاقؼ القيـ االقتصا

حصػػػػػاةية بػػػػػيف المجمك ػػػػػة لػػػػػة إكجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات دال: لػػػػػى النتػػػػػاةف اآلتيػػػػػةكتكصػػػػػؿ البحػػػػػث إ
لػػى تطبيػػؽ التجربػػة، ك ميػػو أكصػػى تعػػزل إ ،لصػػالح المجمك ػػة التجريبيػػة كالتجريبيػػة ،الضػػابطة

تػدريس فػي  ريػةبلؿ تكظيؼ النظـ ال بيػرة الكمبيكتمف   ،الباحث بتنمية ميارات التفكير الناقد
 .رتقاة بمستكل تحصيؿ الطمبة فييامادة الجغرافيا لبل

 (:2009دراسة بارعيدة ) .6
لى معرفة برنػامف مقتػرح لتنميػة ميػارات التفكيػر الناقػد لػدل  ينػة ىدفت ىذه الدراسة إ  

داة الدراسػػة مػػف أتككنػػت ك  ،ةالدراسػػفػػي  الباحثػػة المػػنيف التجريبػػى سػػت دمتاك  ،معممػػاتالمػػف 
دمجيػا ضػمف الػدركس الم تػارة ك  ،تضمف  ,ػرة ميػارات لمتفكيػر الناقػد ،برنامف تدريبى مقترح

مػا بمػا يتكافػؽ  ،قد أجريت التعديبلت  مى البرنامف، ك بتداةيةحمة االمف مقررات الجغرافيا لممر 
ا,ػتمؿ كػؿ  ،تدريبيػة لقػاةات كلية مف  ,ػرصكرتو األفي  إذ تككف، طبيعة المجتما السعكدم

إلػػػى الكاجػػػب ضػػػافة ، باإلتػػػدريبات مقترحػػػة مػػػف محتػػػكل مقػػػررات الجغرافيػػػا ةلقػػػاة  مػػػى  مسػػػ
تػـ  رضػو  مػى مجمك ػة ،  مػى تػدريبيف ةحيث احتكل كؿ درس مف الػدركس الع,ػر  ؛المنزلي

تنميػػة ميػػارات التفكيػػر فػػي  كلقيػػاس فا ميػػة البرنػػامف ضػػكة ذلػػؾ.فػػي  تعديمػػوك  ،مػػف المحكمػػيف
 كاطسػػػػػكف) ػػػػػداد باحثػػػػػة ا تبػػػػػار التفكيػػػػػر الناقػػػػػد مػػػػػف إاسػػػػػت دمت ال ،لػػػػػدل المعممػػػػػات الناقػػػػػد

، التفسػػير، االفتراضػػاتمعرفػػة ة ر اميػػ :مسػػتقمة  مثػػؿ ميػػارات ف مػػف  مػػسالمكػػك   ،(جبلسػػيرك 
 البلتػي ،كتككنت  ينة الدراسة مف معممات الجغرافيااالستنتاج ، ، االستنباط، تقكيـ المناق,ات
كقػػد ، ( معممػػة35قػػد بمػػ   ػػددىف )ك   ،(2009) معػػاـلتداةيػػة بمدينػػة جػػدة بمػػة اإليدرسػػف بالمرح
حصػػاةية بػػيف متكسػػط درجػػات المجمك ػػة الدراسػػة  ػػف كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إك,ػػفت نتػػاةف 

 .مف أبعاده لصالح التطبيؽ البعدل لكؿ بعدك  ،ا تبار التفكير ككؿفي  التجريبية

 :(2008دراسة أمين ) .7
تنميػة التفكيػر فػي  ،مػدل  فا ميػة اسػتراتيجية تبػادؿ األدكارلػى معرفػة ىدفت الدراسػة إ  

ثػػػانكل بالمدينػػػة الالناقػػػد، كالتحصػػػيؿ، كاالحتفػػػاظ بمػػػادة التػػػاريخ لػػػدل طالبػػػات الصػػػؼ الثػػػانى 
المػػنيف التجريبػػى كتػػـ اتبػػاع طالبػػة،  (64)المنػػكرة، كطبػػؽ البحػػث  مػػى  ينػػة  ,ػػكاةية بمغػػت 

أدكات كضػمت أسػابيا،  ةمػدة التجربػة أربعػ ترقاسػتغك  .كتجريبيػة ،بنظاـ المجمك تيف ضػابطة
الحػػـز فػػي  المعالجػػة اإلحصػػاةيةتمثمػػت (، ك لكاطسػػكف كجميسػػر) تبػػار التفكيػػر الناقػػد االدراسػػة 
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كالتفكيػػػر  ،ت لمعرفػػػة نتػػػاةف التحصػػػيؿ(،  كا تبػػػاراكيػػػكدر ريت,اردسػػػكف)كمعامػػػؿ  ،حصػػػاةيةاإل
 :اآلتيةالمككف مف الميارات  ،ناقدال

كتكصػػؿ البحػػث  .ت، تقػػكيـ  المناق,ػػات ،التفسػػير، االسػػتنباط، االسػػتنتاج() معرفػػة االفتراضػػا
لعػب  ةدرسػف بطريقػ بلتيال ،ة لصالح المجمك ة التجريبيةيحصاةإلى كجكد فركؽ ذات داللة إ
المنػػػاىف بمحتػػػكل مػػػادة  أكصػػػت الباحثػػػة بضػػػركرة اىتمػػػاـ م ططػػػياألدكار، كفػػػى ضػػػكة ذلػػػؾ 

كتبػادؿ األدكار،  ،تتيح الفرصة لمطالبػات بػالتفكير ،كمفاىيـ ،بحيث يتضمف معمكمات ،التاريخ
كم,ػرفات المػكاد االجتما يػة  مػى اسػت داـ اسػتراتيجيات تػدريس م تمفػة  ،ما تػدريب معممػات
   .لتنمية التفكير الناقد

 :(2006) دراسة األىدل .8
التحصيؿ لتمميػذات الصػؼ كرفا مستكل  الناقد، إلى تنمية التفكير الدراسة هىذ تىدف  

بتػػػداةي بمحافظػػػة جػػػدة، كلتحقيػػػؽ ذلػػػؾ أ ػػػدت الباحثػػػة دليػػػؿ المعممػػػة لتعمػػػيـ بعػػػض بػػػا االالرا
 ،ميارات التفكير )االتصاؿ، التعميؿ، الربط، الكصؼ، المقارنة، التصنيؼ، الطبلقة، المركنػة(

ـ اكاسػت د ،بتػداةيمصػؼ الرابػا االل ،مف  بلؿ مادة الجغرافيا في كحدة مظػاىر سػطح األرض
مكز ػػة  مػػى مجمػػك تيف: المجمك ػػة  ،تمميػػذة (57)كقػػد تككنػػت العينػػة مػػف  ،المػػنيف التجريبػػي

 تمميذة(. 26تمميذة(، كالمجمك ة الضابطة ) 31التجريبية )

ت الجغرافيػػػػا فػػػػي مػػػػف دليػػػػؿ المعممػػػػة، كاسػػػػتطبلع رأم لمعممػػػػا لدراسػػػػةد كأدكات اكتككنػػػػت مػػػػكا
جغرافيػا لتمميػذات الصػؼ مػيـ التناسػب تع ،متفكيرلميارات  يثمانأىـ بتداةية لتحديد المرحمة اال
بتػػػداةي، كا تبػػػار تحصػػػيؿ، كا تبػػػار تفكيػػػر. كتػػػـ معالجػػػة البيانػػػات باسػػػت داـ الػػػرـز الرابػػػا اإل

 ،باسػػػت داـ ا تبػػػار "ت" لممجمك ػػػات المرتبطػػػة(SPSS) اإلحصػػػاةية لمعمػػػـك االجتما يػػػة 
 دراسػػػةال بػػػا "إيتػػػا"، كقػػػد أسػػػفرت نتػػػاةفكالمجمك ػػػات غيػػػر المرتبطػػػة، كحسػػػاب حجػػػـ األثػػػر بمر 

 ػػف كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػاةية  ،كا تبػػار التفكيػػر ،لمتطبيػػؽ البعػػدم ال تبػػار التحصػػيؿ
لصػػػالح المجمك ػػػة  ،كالضػػػابطة ،التجريبيػػػة ،بػػػيف متكسػػػط درجػػػات التمميػػػذات فػػػي المجمػػػك تيف

ا  ف كجكد فركؽ دالة بيف متكسط درجات التمميذات لممجمك ة التجريبية فػي  التجريبية، كأيضن
لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدم. كمػػا أسػػفرت قيمػػة مربػػا "إيتػػا"  ػػف قػػكة  ،القبمػػي كالبعػػدم ،قػػيفالتطبي

كبدرجة كبيػرة لممتغيػر المسػتقؿ )تعمػيـ التفكيػر مػف  ػبلؿ المػنيف المدرسػي(  مػى  ،حجـ األثر
إلػى فا ميػة تعمػيـ  دراسػةال تالتفكيػر(، ك مصػك  التحصػيؿ، ما تبػار درجات ) المتغيرات التابعة
 كرفا مستكل التحصيؿ. ،بلؿ المنيف  مى تنمية التفكيرالتفكير مف  
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مػػػادة مػػػف  ػػػبلؿ  الناقػػػد، االىتمػػػاـ بتعمػػػيـ التفكيػػػربكفػػػي ضػػػكة تمػػػؾ النتػػػاةف أكصػػػت الباحثػػػة 
ألىميػػة ذلػػؾ فػػي  مػػؽ  ،بتداةيػػةلمرحمػػة االا ك اصػػة ،جميػػا مراحػػؿ التعمػػيـ العػػاـ الجغرافيػػا فػػي

 مػػػى تعمػػػيـ التفكيػػػر مػػػف الجغرافيػػػا معممػػػات تػػػدريب ك ،كالمبد ة ،المفكػػػرةك  ،ال, صػػػية المسػػػتقمة
 لميػاراتفػي مػادة الجغرافيػا كتضػميف الكتػاب المدرسػي  ،فػي الجغرافيػا  بلؿ المنيف المدرسػي

   كتعريؼ التمميذات بيا. ،كالتدريبات ،مف  بلؿ األن,طة الناقد التفكير

 :(2005دراسة النجدى ) .9
راسػػػػات منػػػػاىف الدفػػػػي  ،اقػػػػدلػػػػى التعػػػػرؼ  مػػػػى ميػػػػارات التفكيػػػػر الناسػػػػة إىػػػػدفت الدر   

 قػػػد اتبػػػا، ك لمػػػاـ التبلميػػػذ بيػػػادل إمػػػك  (بسػػػمطنة  مػػػاف) االجتما يػػػة بمرحمػػػة التعمػػػيـ األساسػػػي
قاةمػة ميػارات فػي  داة الدراسػة لديػوأتمثمػت ، ك التجريبػيك  ،الدراسة المنيف الكصفيفي  الباحث

 يػػة بمرحمػػة  التعمػػيـ جتماأن,ػػطة منػػاىف الدراسػػات االفػػي  ينبغػػى تكافرىػػا يالتػػ ،التفكيػػر الناقػػد
ذ الصػؼ السػابا مػف التعمػيـ ا تبار ميارات التفكير الناقػد لػدل تبلميػ، ك لدل التبلميذ األساسي
تػػـ ا تيارىػػا بطريقػػة  لدراسػػة مػػف تبلميػػذ الصػػؼ السػػابا األساسػػي،تككنػػت  ينػػة ا، ك األساسػػي
 ،تصػػػػادمالمسػػػػتكل االقك  ،تػػػػـ مرا ػػػػاة العمػػػػر الزمنػػػػيك  ،( تمميػػػػذان 60بمػػػػ   ػػػػددىا ) ، ,ػػػػكاةية

 ،دبينػػت نتػػاةف الدراسػػة   ػػف  ػػدـ تػػكفر ميػػارات التفكيػػر الناقػػك  نك يػػة التعمػػيـ .ك  ،االجتمػػا يك 
 بسمطنة  ماف بدرجة كافية . لدل تبلميذ الصؼ السابا األساسي

 (:2001دراسة خريشة ) .10
ىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ  مػػػػى مسػػػػتكل مسػػػػاىمة معممػػػػي التػػػػاريخ لممرحمػػػػة   

 ،كاإلبػدا ي لػدل طمبػتيـ، كمعرفػة أثػر جػنس المعمػـ ،ميارات التفكير الناقػد في تنمية ،الثانكية
كتحديػػػد العبلقػػة بػػيف أراة المعممػػػيف حػػكؿ مسػػػتكل مسػػاىمتيـ فػػػي  ،كمؤىمػػو فػػػي ذلػػؾ ،ك برتػػو

كبػيف مسػتكل مسػاىمتيـ مػف  ػبلؿ مبلحظػتيـ مبلحظػة مبا,ػرة دا ػؿ  ،تنمية ميارات التفكيػر
مػف معممػي التػاريخ لممرحمػة الثانكيػة فػي  ( معممان 33ة مف )حجرة الدراسة. تككنت  ينة الدراس

لمتعػػػرؼ  مػػػى آراةيػػػـ فػػػي  ؛ مػػػييـ اسػػػتبانة تطبقػػػك (، لقصػػػبة المفػػػرؽ)مديريػػػة التربيػػػة كالتعمػػػيـ 
كبطاقػة مبلحظػة لمتعػرؼ  مػى  ،مستكل مساىمتيـ في تنمية ميارات التفكير الناقػد كاإلبػدا ي

 ،كتككنػػت كػػؿ مػػف االسػػتبانة ،جػػرة الدراسػػةمسػػتكل مسػػاىمتيـ مػػف  ػػبلؿ مبلحظػػتيـ دا ػػؿ ح
( مظيػران لمتفكيػر 24منيػا ) ،( مظيران سمككيان في تنمية ميارات التفكير العميا55كالبطاقة مف )

 ( مظيران لمتفكير اإلبدا ي.31)ك ،الناقد

 ،دلػػت النتػػاةف  مػػى تػػدني مسػػتكل مسػػاىمة معممػػي التػػاريخ فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد
أك مػػػف  ػػػبلؿ مبلحظػػػتيـ  ،سػػػكاة مػػػف  ػػػبلؿ آراة المعممػػػيف ،كالميػػػارات مجتمعػػػة ،كاإلبػػػدا ي
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حيػػػث  فقػػػد كػػػاف مسػػػتكل مسػػػاىمتيـ أقػػػؿ مػػػف المسػػػتكل المقبػػػكؿ تربكيػػػان  ،دا ػػػؿ حجػػػرة الدراسػػػة
أك نتيجػػة لمبلحظػػتيـ  ،دالػػة إحصػػاةيان بػػيف آراة معممػػي التػػاريخ ان كلػػـ تظيػػر فركقػػ ،%(85)بمػػ 

أك  ،تعزل لجنس المعمػـ ،ىمتيـ في تنمية ميارات التفكيردا ؿ حجرة الدراسة في مستكل مسا
( بيف آراة المعمميف فػي مسػتكل α=0.05أك مؤىمو، كلـ تظير  بلقة دالة إحصاةية ) ، برتو

 ،كبػػػيف مسػػػتكل مسػػػاىمتيـ فػػػي تنميػػػة تمػػػؾ الميػػػارات ،فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر ،مسػػػاىمتيـ
الدراسػػة إلػػى االىتمػػاـ بت ىيػػؿ معممػػي  ك ميػػو أكصػػت نتيجػػة لمبلحظػػتيـ دا ػػؿ حجػػرة الدراسػػة.

ثػػػراةيـ ب,ػػػكؿ مسػػػتمر لرفػػػا مسػػػتكل األداة  ،كبعػػػد مزاكلػػػة المينػػػة ،قبػػػؿ ،المػػػكاد االجتما يػػػة كا 
 كالكفاةة لدييـ.

 (:2001دراسة سميمان) .11
ىػػذه الدراسػػة إلػػى تحديػػد مػػدل معرفػػة معممػػي المػػكاد االجتما يػػة فػػي المرحمػػة  تىػػدف  

 كمدل اىتماميـ بيا مف كجية نظرىـ. ،ت التفكير الناقدالمتكسطة بمدينة الرياض لميارا

معممػػػي المػػػكاد االجتما يػػػة فػػػي المرحمػػػة  احػػػث فػػػي دراسػػػتو  مػػػى  ينػػػة مككنػػػة مػػػفاقتصػػػر الب
لريػػػػاض فػػػػي مدينػػػػة ا ،فػػػػي المػػػػدارس الحككميػػػػة التابعػػػػة لػػػػكزارة المعػػػػارؼ ،المتكسػػػػطة )ذكػػػػكر(

( معممػػػػان مػػػػف معممػػػػي المػػػػكاد 152تككنػػػػت  ينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف ) ،بالمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية
ف  مػى ك كجمػيعيـ حاصػم ،التابعة لػكزارة المعػارؼ ،االجتما ية )ذككر( في المدارس الحككمية

كقػػػد  ( غيػػػر تربػػػكم،57ك) ،( تربكيػػػان 95نيـ)مػػػ ،أك الجغرافيػػػا ،درجػػػة البكػػػالكريكس فػػػي التػػػاريخ
يقة الع,ػكاةية البسػيطة كالطر  ،است دـ الباحث الطريقة الع,كاةية العنقكدية في ا تيار المدارس

 تمػد ا ل,ماؿ التعميمية فػي مدينػة الريػاض،كا ،الكسطك  ،مف مراكز الجنكب ،في ا تيار المعمـ
الباحػػث فػػي بنػػاة أداة الدارسػػة  مػػى  ػػدد مػػف الدراسػػات السػػابقة، كمػػا ا تمػػد  مػػى اسػػتعراض 

ميـ أداة تتكػكف كبنػاة  مػى ذلػؾ تػـ تصػ ،كالمتعمؽ منػو بميػارات التفكيػر الناقػد ،األدب التربكم
قػػاـ الباحػػث بتحميػػؿ نتػػاةف ىػػذه الدراسػػة فػػي مركػػز ، ( ميػػارة لتحقيػػؽ أغػػراض الدراسػػة25مػػف )

 ،مسػػػػػت دمان األكسػػػػػاط الحسػػػػػابية ،(جامعػػػػػة الممػػػػػؾ سػػػػػعكد)البحػػػػػكث التربكيػػػػػة بكميػػػػػة التربيػػػػػة 
لئلجابػػػػة  مػػػػى السػػػػؤاؿ األكؿ كالثػػػاني. ككمػػػػا اسػػػػت دـ تحميػػػػؿ التبػػػػايف  ،كاالنحرافػػػات المعياريػػػػة

( لمعرفػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات أفػػراد العينػػة فػػي اإلجابػػة  مػػى السػػؤاؿ Tكا تبػػار) ،ألحػػادما
 (Contingency Coefficient) (ككنتجنسػػي)الثالػػث كالرابػػا، كمػػا اسػػت دـ معامػػؿ التكافػػؽ 

لحسػػاب الصػػدؽ  (بيرسػػكف كالفاكركنبػػاخ)لئلجابػػة  مػػى السػػؤاؿ ال ػػامس، كمػػا اسػػت دـ معامػػؿ 
   .كالثبات

 ارات التفكيػر الناقػد جػاةت متكسػطة،ف معرفة معممي المػكاد االجتما يػة لميػأ اسةكك,فت الدر 
بػػػػيف متكسػػػػط اىتمػػػػاـ  ،(0.01أف ىنػػػاؾ فركقػػػػان ذات داللػػػػة إحصػػػاةية  نػػػػد مسػػػػتكل الداللػػػة )ك 
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عػزل ال ػتبلؼ المسػتكل األكػاديمي لصػالح ت ،معممي المكاد االجتما ية لميارات التفكير الناقد
بحيػػػث تتضػػػمف  ،لػػػى إ ػػػادة النظػػػر فػػػي بػػػرامف إ ػػػداد المعممػػػيفاسػػػة إأكصػػػت الدر ك  التربػػػكييف.

تػػكزع  مػػى  ،إ ػػداد ن,ػػرات دكريػػةككػػذلؾ  فيػػة تػػدريس ميػػارات التفكيػػر الناقػػد،مسػػاقات  ػػف كي
بنػاة  ة مف استراتيجيات في طػرؽ التػدريس،تتضمف ما يستجد  مى الساحة التعميمي ،المعمميف

 اقد لمعممي الدراسات االجتما ية أثناة ال دمة.برنامف تدريبي لتنمية ميارات التفكير الن

 :(2000) براىيمإ راسةد .12
معرفػػػة مسػػػتكل التفكيػػػر الناقػػػد لػػػدل طمبػػػة التػػػاريخ فػػػي كميػػػة اآلداب ىػػػدفت الدراسػػػة إل   

كفؽ اال تبػار المعػد مػف قبػؿ الباحػث، إذ اقتصػرت الدراسػة  مػى  ،(المكصؿ)كالتربية بجامعة 
مكصػؿ لمعػاـ كالتربية في جامعػة ال ،كميتي اآلدابفي  لتاريخفي قسمى ا ،الرابا مستكلطمبة ال

البػػال   ػػددىـ  ،تككنػػت  ينػػة الدراسػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ الرابػػا، ك ـ2000 – 1999الدراسػػي 
 ،ر الناقػػػد فػػػي التػػػاريخيػػػاألدكات فػػػي بنػػػاة ا تبػػػار لقيػػػاس التفكتمثمػػػت ك  ،طالبػػػان كطالبػػػة (169)

كمعادلػػػػة ، كالثبػػػػات ،جػػػػاد الصػػػػدؽ البنػػػػاةيإلي ؛(بيرسػػػػكف)كاسػػػػت دـ الباحػػػػث معامػػػػؿ ارتبػػػػاط 
 ال تبار فرضيتي الدراسة.  تبار التاةيكاال ،مف  الثبات بالطريقة النصفيةتت كد مل (ىكرست)

لكنيػػػا ليسػػػت بالمسػػػتكل  ،كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى كجػػػكد ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد لػػػدل الطمبػػػة
بػػيف  ، أك نػػكع الكميػػةالجػػنسلػػى  متغيػػر تعػػكد إ ،، مػػا  ػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػاةيان المرجػػك
ىتمػػاـ ك ميػػو أكصػػى باال ،أداة أفػػراد العينػػة  مػػى ا تبػػار التفكيػػر الناقػػدفػػي  كالطالبػػات ،الطمبػػة

يس ميػداف المعرفػة التاري يػة، كمراجعػة األىػداؼ المقػررة لتػدر في  الناقد بتنمية ميارات التفكير
 .  التاريخ

 :(2008دراسة أبو سنينة ) .13
 تنميػة فػي الػذىني العصػؼ طريقػة اسػت داـ أثػر  ػف ,ػؼالك إلػى الدراسػة ىػدفت  

  .األكنركا- التربكية العمـك ميةك طمبة لدل الجغرافية مادة في الناقد كالتفكير ،التحصيؿ

 البػال  ،الثالثػة السػنة فػي ،الصػؼ معمػـ ت صػص طمبػة جميػا مػف الدراسػة مجتمػا فكتكػكٌ  
 ال,ػعب مػف ,ػعبتاف ا تيػرت ثػـ ,ػعب،  مػس  مػى مػكز يف ،كطالبػة طالبػان  (131)  ػددىـ
 فييػا الطمبػة  ػدد كبمػ  ،تجريبيػة مجمك ػة إحػداىا ت صػيص كتػـ الع,ػكاةية، بالطريقػة ال مػس

 طبلبيػا  ػدد بمػ  ضػابطة كاأل ػرل، الذىني العصؼ بطريقة تدريسيـ تـ ،كطالبة طالبان  (25)
 تحصػيمي را تبػا ـااسػت د تػـ ذلػؾ كبعػد التقميديػة، بالطريقػة تدريسػيـ تػـ ،كطالبػة طالبػان  (28)

 ،صػدقو مػف دكػالت  تػـ ،فقػرة أربعػيف  مػى ا,ػتمؿ، متعػدد مػف اال تيػار نػكع مػف الباحث أ ده
 لمتفكيػر ليفكرنيػاكا ا تبػار اسػت داـ تػـ مػاك, لو كالتمييز الصعكبة معامبلت كاست راج ،كثباتو
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 ياراتػوم  مػى مكز ػة ،فقػرة (34)  مػى م,ػتمبلن  كثباتػو صدقو مف د كالت كتـ ،(2000) الناقد
 ،التحصػيمي لبل تبػار القبمػي التطبيػؽ طريػؽ  ػف المجمك ػات تكػافؤ مػف دكػالت  كتػـ ال مس،
كجػكد فػركؽ دالػة  البعدم التحصيمي اال تبار نتاةف كأظيرت .الناقد لمتفكير ليفكرنياكا كا تبار

 بينػت مػاك،  الػذىني العصػؼ بطريقػة درسػت التػي ،احصػاةيان لصػالح المجمك ػة التجريبيػة
 .كاالستنتاج ،االستدالؿ ميارتي  مى إحصاةية داللة ذات فركؽ كجكد  دـ فالنتاة

 :(1999)دوردراسة  .14
لػػػػى معرفػػػػة أسػػػػباب ان فػػػػاض مسػػػػتكل ميػػػػارات التفكيػػػػر الناقػػػػد لػػػػدل ىػػػػدفت الدراسػػػػة إ  

فيػػة كي، ك الدراسػػات االجتما يػػة بالمرحمػػة الثانكيػػةك  ،فصػػكؿ الرياضػػياتفػػي  الطػػبلب المػػراىقيف
تككنػت  ينػة الدراسػة مػف ، ك  دادىـ لتعميـ يستمر مدل الحياةمف أجؿ إ تحسيف تمؾ الميارات

 تػػـ قػػدك  ،ميػػارات التفكيػػر الناقػػدفػػي  لػػدييـ قصػػكر، اب مريكػػمػػف الطبقػػة الكسػػطى  فمجمػػك ت 
قػػػد أظيػػػرت الدراسػػػة كجػػػكد ك  ،xمسػػػتكل  (لككرتيػػػؿ)تحديػػػدىا باسػػػت داـ ا تبػػػار التفكيػػػر الناقػػػد 

أف المعممػيف لػـ فػي ذلػؾ يرجػا السػبب ، ك بطريقػة نقديػةقػدرة الطػبلب  مػى التفكيػر في  قصكر
أظيػػرت ك  كمػػا، ف  مػػى ذلػػؾ، رغػػـ ا تقػػادىـ بػػ نيـ قػػادرك يقكمػػكا بالتػػدريس الجيػػد لمتفكيػػر الناقػػد

 .كير الناقد لدل العينة التجريبيةالدراسة تحسف ميارات التف
المواد ىج منافح  تناولت التفكير الناقدالتح  ،حالثان المحوردراسات التعقيب عمى 
 :الجتماعية

اتفػػػاؽ دراسػػػات ىػػػذا المحػػػكر مػػػف حيػػػث تناكليػػػا لػػػكحظ  السػػػابؽ،مػػػف  ػػػبلؿ العػػػرض   
 ،ىذا يب,ر بمستقبؿ جيػد ليػذه المباحػث، ك مبحث المكاد االجتما يةفي  لميارات التفكير الناقد
لمحػػكر دراسػػات ىػػذا افػػي  مػػا تػػـ مبلحظتػػوك  ،العمميػػة التعميميػػةفػػي  الناقػػد نظػػران ألىميػػة التفكيػػر

 :كما يمي

  : لدراساتا منيجو  ىدافبالنسة أل. 1
منػاىف فػي  المتضػمنة ،الك,ؼ  ف ميػارات التفكيػر الناقػدفي  ىدفت بعض الدراسات  

 ،(2000)ابػػػػراىيـ :، ك(2001)سػػػػميماف :ك ،(2001المػػػػكاد االجتما يػػػػة كدراسػػػػة ) ري,ػػػػة :
طبقػت  ف دراسة النجدم(، حيث طبقت جميعيا المنيف الكصفي التحميمي، إال أ1999)دكر:ك

 المنيف التجريبى .

 ،لتنمية التفكير الناقػد ،تبنت استراتيجيات تعميمية م تمفة يكىناؾ بعض الدراسات الت  
فػػػػي  مػػػػف  ػػػػبلؿ تطبيػػػػؽ اسػػػػتراتيجية  ػػػػراةط المفػػػػاىيـ ،(2011مثػػػػؿ دراسػػػػة ) أبػػػػك الجػػػػدياف :

ىنى لتنميػػة التفكيػػر اسػػت دمت طريقػػة العصػػؼ الػػذ ،(2008دراسػػة ) أبػػك سػػنينة :، ك الجغرافيػػا
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 يلػػى تنميػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد فػػ( ىػػدفت إ2000دراسػػة ) دكبمػػيس:، ك الجغرافيػػافػػي  الناقػػد
 (2011:فػي  انفػردت دراسػة ) أبػك منػديؿ، ك يالدراسات االجتما يػة مػف  ػبلؿ الحػكار المنطقػ

 بنػاةيث طبقػت المػنيف الحيػ ،مبحث الجغرافيا لمصؼ الثانى  ,ػرفي  ثراة كحدة مقترحةإفي 
بنظػػػػاـ المجمػػػػك تيف  يفقػػػػد طبقػػػػت المػػػػنيف التجريبػػػػ ،أمػػػػا الدراسػػػػات سػػػػابقة الػػػػذكر، يالتجريبػػػػ
   .التجريبيةك  ،الضابطة

( فقػػػػد طبقػػػػت المػػػػنيف 2009)بار يػػػػدة :ك ،(2010:) مػػػػارك ،(2011أمػػػػا دراسػػػػة ) الفػػػػار: 
الناقػد لػدل لػى تنميػة التفكيػر ىػدفت إالتػي  ،اة البػرامف التعميميػةمػف  ػبلؿ بنػ ةي التجريبيالبنا

  ينات الدراسة.

اج محتػػكل منيػػفػػي  المتضػػمنة ،لػػى الك,ػػؼ  ػػف ميػػارات التفكيػػر الناقػػدىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إك 
 .ليا مدل اكتساب الطمبةك  الجغرافيا لمصؼ السادس األساسي

 دوات:ألا .2
لمكقكؼ  مى مدل تضمف  ؛تطبيؽ ا تبار التفكير الناقدفي  دراسات ىناالت,ابيت جميا 
 ،است دمت االستبانة ( ري,ة)ف دراسة إال أ، محتكل المكاد االجتما يةفي  يرميارات التفك

 .المبلحظة لمتحقؽ مف ىدؼ الدراسة بطاقةك 
كيفية تكظيؼ ميارات التفكير في  دليؿ المعمـ لبلستر,اد بوالدراسات كما است دمت معظـ 

 ( .2011بك منديؿ:) أك (2011كدراسة )أبك الجدياف : ، داد قاةمة لياذلؾ بعد إك  ،الناقد

 داد أداة ر الناقد الكاجب تضمنيا مف  بلؿ إاةمة لميارات التفكيقالدراسة است دمت ىذه 
لقياس ميارات التفكير الناقد المكتسبة لدل  ان است دمت الباحثة ا تبار  كما ،تحميؿ المحتكل

 .دراسة ينة ال

 :السابقة الدراساتمجتمع و عينات . 3
غمػػب  مػػى معظميػػا التركيػػز  مػػى الدراسػػات السػػابقة، حيػػث   ينػػاتفػػي  لػػكحظ التنػػكع  

 مػف ىػذه الدراسػات دراسػةك  ،لى أىمية ىذه المرحمػة الدراسػية، لعؿ ذلؾ يرجا إالمرحمة الثانكية
 ،(2001) ري,ػػػػة:ك (2008: )أمػػػػيفك ،(2010) مػػػػار:ك ،(2011كػػػػؿ مػػػػف ) أبػػػػك منػػػػديؿ:

 ( .1999)دكر:ك

كدراسػػػة )أبػػػك الجػػػدياف:  ، ينػػػة ليػػػا ات ػػػذتياك  ، داديػػػةمػػػف الدراسػػػات مػػػا  نيػػػت بالمرحمػػػة اإلك 
 (.  2001)سميماف:ك ،(2010)األسطؿ: ك ،(2011
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د ات ػػػذت مػػػف مرحمػػػة التعمػػػيـ ( فقػػػ2005)النجػػػدل :ك ،(2006أمػػػا دراسػػػة كػػػؿ مػػػف )األىػػػدؿ:
 . ينة لدراستيا األساسي

 .( بالمرحمة الجامعية كعينة ليا2000)ابراىيـ: ك ،(2008انفردت دراسة )أبك سنينة :

ذىػػا معممػػات امػػف حيػػث ات  ، ػػف الدراسػػات األ ػػرل ت( ا تمفػػ2009ال أف دراسػػة )بار يػػدة :إ
 .الجغرافيا  ينة لدراستيا

  ينة ليا . ات ذت طالبات الصؼ السادس األساسيالدراسة الحالية ك 

 حصائية :ألساليب اإلبالنسبة ل. 4
، اليػػدؼ منيػػاك  ،سػػاتتحميػػؿ نتػػاةف الدرافػػي  حصػػاةية المسػػت دمةتكافقػػت األسػػاليب اإل  

اسػػت دمت األسػػاليب  ،البنػػاةيك  اسػػت دمت المػػنيف التجريبػػى،التػػي  ف الدراسػػاتأحيػػث لػػكحظ 
معامػػػؿ ارتبػػػاط ك  ،تعػػػالف بيانػػػات الدراسػػػة مػػػف  ػػػبلؿ اسػػػت داـ ا تبػػػار )ت(التػػػي  حصػػػاةيةاإل
تػػي ال ،لمكقػػكؼ  مػػى نتػػاةف التحميػػؿ لقاةمػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد ،(سػػبيرماف بػػراكفك  بيرسػػكف)

)أبػػػػػػك الجػػػػػػدياف: ك ،(2010) مػػػػػػار:ك ،(2011كدراسػػػػػػة ) أبػػػػػػك منػػػػػػديؿ: ؛ا تمػػػػػػدتيا الدراسػػػػػػة
 . (2011)الفار:ك ،(2011

حصػػػاةية المسػػػت دمة ا تمػػػدت المػػػنيف الكصػػػفى التحميمػػػي، فاألسػػػاليب اإلالتػػػي  أمػػػا الدراسػػػات
تبػاط جػراؤه مػف  ػبلؿ اسػت داـ معػامبلت االر آليػة إك  ،جاةت لمتعرؼ  مى نتاةف التحميػؿ ،فييا

 ،التكػػػراراتك  ،(بيرسػػػكف)ك ،(جتمػػػاف)ك ،(كركنبػػػاخ)ك ،(سػػػبيرماف بػػػراكف)معامػػػؿ فػػػي  المتمثمػػػة
 ،(2001:كمػػػػػػػا ىػػػػػػػى لػػػػػػػدل دراسػػػػػػػة ) ري,ػػػػػػػة ،ةكيػػػػػػػة لم ػػػػػػػركج بنتػػػػػػػاةف الدراسػػػػػػػةمالنسػػػػػػػب الك 
مػػػا مبلحظػػػة أف ىػػػذا ينطبػػػؽ  مػػػى دراسػػػة المحػػػكر (، 2000:ابػػػراىيـ)ك ،(2001:سػػػميماف)ك

 السابؽ .

 حصػػػاةيةاألسػػػاليب اإل مػػػف حيػػػثىػػػذا المحػػػكر دراسػػػات معظػػػـ  ليػػػة مػػػاالدراسػػػة الحاكتت,ػػػابو 
 المست دمة لتحميؿ نتاةف الدراسة.

 :نتائج الدراسات السابقةبالنسبة ل. 5
 البػػرامفك  ،االسػػترتيجياتك  ،سػػاليبات ىػػذا المحػػكر  ػػف فا ميػػة األك,ػػفت معظػػـ دراسػػ  

، (2011)أبػػػػك الجػػػػدياف: كدراسػػػػة ،الناقػػػػد فييػػػػا تطػػػػكير التفكيػػػػرك  تػػػػـ ا تمادىػػػػا لتنميػػػػةالتػػػػي 
 .(2010ك)األسطؿ: ،(2011ك)الفار:

 .(2011كدراسة )أبك منديؿ: ،أثرت محتكل الجغرافياالتي  كما أظيرت الدراسات
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فقػػد ك,ػػفت  ػػف ضػػعؼ تضػػمنيا لميػػارات التفكيػػر  ،تبنػػت تحميػػؿ المحتػػكلالتػػي  أمػػا الدراسػػات
 . (دكرك  سميمافك  كدراسة ) ري,ة ،الناقد الكاجب تضمنيا

كل الجغرافيػػا لمصػػؼ مػػف حيػػث ضػػعؼ تضػػمف محتػػ ، يػػرةتكافػػؽ مػػا األتةف ىػػذه الدراسػػة نتػػاك 
 ترتب  ف ذلؾ ضعؼ اكتساب الطمبة ليا . ،لميارات التفكير الناقد السادس األساسي

 ،ا بتبنػػػػػػػي البػػػػػػػرامفيػػػػػػػحيػػػػػػػث أكصػػػػػػػت جميع ،كمػػػػػػػا لػػػػػػػكحظ الت,ػػػػػػػابو فػػػػػػػي تكصػػػػػػػيات الدراسػػػػػػػة
ظيػػػؼ ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد فػػػي المنػػػاىف التػػػي تػػػـ تطبيقيػػػا مػػػا ضػػػركرة تك  ،كاالسػػػتراتيجيات

 الدراسية مف أجؿ استعادة العممية التعميمية لقكاىا.
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 التعقيب العام عمى الدراسات السابقة
بالتكجػو  ،يتجمػى لمباحثػة االىتمػاـ الكبيػر لػدل البػاحثيف ،لعرض السابؽ لمدراسات السػابقةمف ا

ىػذا يب,ػر بمسػتقبؿ أفضػؿ ك  ،العمميػة التعميميػةك  ،ف الدراسػيةالمنػاىفػي  نحك دراسة أثر التفكير
 ،بػيف ىػذه الدراسػةكاال ػتبلؼ  ،التكافػؽنقػاط حيث يكجد ىناؾ مجمك ة مػف  ،لمعممية التعميمية
 :تيكىى كاآل ،كالدراسات السابقة

 :الدراسات السابقةو  لحاليةبين الدراسة االتفاق نقاط : أولً 

ىك التعػرؼ  مػى ك  ،ظـ الدراسات السابقة مف حيث اليدؼاتفقت الدراسة الحالية ما مع -
الناقػد )أبػك دراسػة فػي  مدل تضمف محتكل منياج الجغرافيا لميارات التفكيػر الناقػد كمػا

 ،(2001ك) ري,ة : ،(2011: ك) أبك منديؿ (،2009األسطؿ :، ك)(2011ميادل: 
 .(1999)دكر:ك ،(2000براىيـ :)إك ،(2001)سميماف :ك

ا تبػػار قيػػاس ميػػارات التفكيػػر الناقػػد لقيػػاس مػػدل اكتسػػاب فػػي  المتمثمػػة ةأدكات الدراسػػ -
 .لياالطمبة 

 .كحاؿ جميا الدراسات السابقة داد قاةمة ميارات التفكير الناقد إ -

تحميػػػػؿ محتػػػػكل الجغرافيػػػػا لمصػػػػؼ فػػػػي  لتحميمػػػػيا اسػػػػت دمت الدراسػػػػة المػػػػنيف الكصػػػػفي -
 :)سػميمافك ،(2001 :) ري,ة كدراسة كؿ مف المحتكل،تحميؿ  داد قاةمة ا  ك  ،السادس
 .  (1999 :)دكك ،(2000 :)ابراىيـك ،(2001

 ؼ السػادس لميػاراتضػكة تضػمف محتػكل الجغرافيػا لمصػفػي  بناة أداة تحميػؿ المحتػكل -
 .التفكير الناقد

 .طار النظرل ال اص بالدراسةكا تيار اإل ،نسيؽتفي  التنكر -

 .ف الدراسةالبلزمة لمتحقؽ مف نتاةحصاةية تحديد األساليب اإل -

 .كتفسير نتاةف الدراسة ،تحميؿ -
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 :الدراسات السابقةو  ،الختالف بين الدراسة الحالية: اً ثاني

 ؛تحميميػػا لمحتػػكل منيػػاج الجغرافيػػا لمصػػؼ السػػادسفػػي  تميػػزت الدراسػػة  ػػف سػػابقاتيا -
 ،الحرتػانى كػؿ مػف مدرسػة  ػكنيفي  لمتعرؼ  مى مدل تضمنو لميارات التفكير الناقد

ىػػذه المػػدارس فػػي  ىكػػذا دراسػػة حيػػث لػػـ يجػػرل، حفصػػةك  ، مػػكاسك  ،صػػكارلذات الك 
 كعينة. 

أداة تحميػػػػؿ ك  الناقػػػػد، اقتصػػػػرت الدراسػػػػة الحاليػػػػة  مػػػػى ا تبػػػػار قيػػػػاس ميػػػػارات التفكيػػػػر -
بطاقػة ك  ،المقاببلتك  ،ما بيف االستبانة ،بينما تعددت أدكات الدراسات السابقة، المحتكل
 ككرش العمؿ . ،المبلحظة

فالدراسػػػات السػػػابقة  ،ف الػػػذل أجريػػػت فيػػػواكالزمػػػ المكػػػاف،فػػػي  راسػػػة الحاليػػػةت تمػػػؼ الد -
 .الغربيك  ،العديد مف دكؿ العالـ العربيفي  تأجري

 :ادة الباحثة من الدراسات السابقةمدى استف: ثالثاً 

 أداة تحميؿ المحتكل(.، بناة أدكات الدراسة )ا تبار قياس ميارات التفكير الناقد -

  ينة البحث.ك  ،اسةا تيار منيجية الدر  -

 حصاةية المناسبة .ا تيار األساليب اإل -

 ما نتاةف الدراسات السابقة . ،تكصمت ليا الدراسةالتي  مقارنة النتاةف -

 التعرؼ  مى العديد مف المراجا ذات الصمة بمكضكع الدراسة . -

 االستر,اد ب طكات الدراسة . -
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 انـرابــغم ـــــانفص
 ـــــةجـــراءات انـذراســـإ
 

 الدراســــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــنيج. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــع  .الدراســــــــــــــــــــــــــــة مجتم
 

 الدراســـــــــــــــــــــــــــــــة عي نـــــــــــــــــــــــــــــــة. 
 

 الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أدوات. 
 

 الدراســــــــــــــــــــــــــــة خطــــــــــــــــــــــــــــوات. 
 

 اإلحصـــــــــــــــــــــائية األســـــــــــــــــــــاليب. 
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 الفصل الرابع 
 ةـإجــراءات الدراس

ك ينتيػا، ككػذلؾ أداة  ،كأفراد مجتما الدراسة ،يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيف الدراسة
كثباتيػػػا، كمػػػا يتضػػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ كصػػػفان  ،ا، كصػػػدقياكطػػػرؽ إ ػػػدادى ،الدراسػػػة المسػػػت دمة

كتطبيقيػػا، كأ يػػران المعالجػػات  ،فػػي تقنػػيف أدكات الدراسػػة ،ةبيػػا الباحثػػ تئلجػػراةات التػػي قامػػل
كفيمػػػا يمػػػى  ػػػرض لمعناصػػػر  ، مييػػػا فػػػي تحميػػػؿ الدراسػػػة ةالباحثػػػ تالتػػػي ا تمػػػد ،اإلحصػػػاةية

 .الممثمة اجراةات الدراسة 

 : منيج الدراسة
 ،باسػت داـ المػنيف الكصػفي التحميمػي ةالباحثػ تقامػ ،تحقيػؽ أىػداؼ الدراسػةمف أجؿ 

أك  ،أك حػػػدثان  ،المػػػنيف الػػػذل يػػػدرس ظػػػاىرة( ب نػػػو 6; :5444) :كاألسػػػتاذ اآلغػػػاكالػػػذم يعرفػػػو 
دكف  ،يمكػػف الحصػػكؿ منيػػا  مػػى معمكمػػات تجيػػب  ػػف أسػػةمة البحػػث ،قضػػية مكجػػكدة حاليػػان 
 تد ؿ الباحث فييا .

في  المتضمنة ،ميارات التفكير الناقد"لى التعرؼ  مى إلدراسة اه تيدؼ ىذحيث  
 "مدل اكتساب الطمبة لياك  ،محتكل الجغرافيا لمصؼ السادس األساسي

 ،المتمثمػػة فػػي الكتػػب ،كقػػد تػػـ الحصػػكؿ  مػػى البيانػػات البلزمػػة مػػف  ػػبلؿ المصػػادر الثانكيػػة
 ،كالمجبلت العمميػة ،، كالدكرياتكالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع البحث ،جا العمميةاكالمر 

كالمعمكمات األكليػة  ػف طريػؽ ا تبػار  ،كالمينية المت صصة، كما تـ الحصكؿ  مى البيانات
كتػػـ تحميمػػو باسػػت داـ البرنػػامف  ،، كالػػذم تػػـ إ ػػداده ليػػذا الغػػرضلقيػػاس ميػػارات التفكيػػر الناقػػد

 (SPSSحصاةي)اإل

 :مجتمع الدراسة
 ألساسي . كتاب الجغرافيا لمصؼ السادس ا -

طالبػػات الصػػؼ السػػادس األساسػػي فػػي المػػدارس الحككميػػة فػػي محافظػػة ,ػػماؿ غػػزة،  -
 كفقػػان إلحصػػاةية كزارة، ( طالبػػة;475) كالبػػال   ػػددىـ، 5444/5445لمعػػاـ الدراسػػي 
  . 5444/5445التربية كالتعميـ 
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 : عينة الدراسة
  مف : كبلن ,ممت  ينة الدراسة 

مػػػف طالبػػػات الصػػػؼ السػػػادس  ،( طالبػػػةن 644)الدراسػػػة حيػػػث بمػػػ  حجػػػـ  ينػػػة : اتلبـــاالط -أ
،  تيارىػػا ب,ػػكؿ  ,ػػكاةياتػػـ ، 5445- 5444فػػي محافظػػات غػػزة لمعػػاـ الدراسػػي  ،األساسػػي

مكز ػة  مػى ، الفصػكؿ الدراسػية لمعينػةك  ،المدرسػة التابعػة ليػاك  ،الطالباتبما ي,مؿ ذلؾ  ينة 
 :  (4.1) اآلتيكؿ مكز يف حسب الجد .محافظة ,ماؿ قطاع غزةفي  ،أربا مدارس

 (4.1) جدول
 عينة الدراسةوضح ي

 

حيػث تػـ تحميمػو ب,ػكؿ  ،كل الجغرافيػا لمصػؼ السػادس األساسػيمحتػمف  ةنالمكك  : الكتب -ب
 ،ف مػػف  مػػس كحػػداتالمكػػك  ك  ـ،2012 -2011الدراسػػي  لمعػػاـ( الفصػػمييف الدراسػػييف) كامػػؿ

   يكضح كحدات الكتاب: ،(4.2) اآلتيالجدكؿ ك  .ان درس 19ك

 

 (4.2)جدول 
 وضح محتوى الجغرافيا لمصف السادس األساسحي

 عدد الصفحات عدد الدروس موضوع الوحدة الوحدة
 9 2 فيوم الجغرافيا البشريةم األولى 
 34 6 جغرافية السكان الثانية 
 16 2 ة العمرانيجغرافي الثالثة
 18 3 الجغرافيا  القتصادية الرابعة 
 28 6 والبيئة ،السكان الخامسة 

 

 عدد طالبات كل شعبة  عدد الشعب عدد طالبات الصف السادس فييا اسم المدرسة
 43 2 86 عونح الحرتانح
 32 3 97 حفصة ب
 26 2 51 )ب( ذات الصواري
 34 4 137 عمواس
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 : أدوات الدراسة
 :تيةاست دمت الدراسة األدكات اآل ، ،جابة  ف أسةمة الدراسةلئل
 .ب الجغرافيا لمصؼ السادس األساسي كفؽ المنياج الفمسطينياكتمحتكل تحميؿ أداة  -

 .متعرؼ  مى مدل اكتساب الطمبة ليال ،ا تبار قياس ميارات التفكير الناقد -

 :اجراءات الدراسة
 :محتوىالتحميل  أداة  أوًل: 
 :قائمة ميارات التفكير الناقدعداد * إ

كفػػؽ المنيػػاج  ،دس األساسػػياألداة إلػػى تحميػػؿ محتػػكل الجغرافيػػا لمصػػؼ السػػا ىػػدفت
 كقػػػد ا,ػػػتممت ىػػػذه األداة  مػػػى ،فػػػي ضػػػكة ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد ،ـ2011الفمسػػػطينى لمعػػػاـ 

مػف أجػػؿ الكصػكؿ إلػػى  ؛تحميػؿ المحتػػكلفػػي  السػت داميا قاةمػة ميػػارات التفكيػر الناقػػد، ػداد إ
  طكات التالية:بال ةالباحث تقاملتحقيؽ ذلؾ ك  ،المحتكلفي  المتضمنة ميارات التفكير الناقد

 كالدراسات السابقة. ،طبلع  مى األدب التربكماال -

 ك رضيا  مى الم,رؼ. ،بناة قاةمة التفكير الناقد -

كدراسػػػتيا،  ،كقػػػد تػػػـ تجميػػػا آراةيػػػـ ،تكزيػػػا القاةمػػػة  مػػػى مجمك ػػػة مػػػف اال تصاصػػػييف -
 كاإلفادة منيا في تحسيف القاةمة.

 مػػػػى  القاةمػػػػةبعػػػػد  مميػػػػة  ػػػػرض مناق,ػػػػة قاةمػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر الناقػػػػد مػػػػا الم,ػػػػرؼ  -
جػػرت  مػػى بعػػض التعريفػػات التػػي  مثػػؿ التعػػديبلت جػػراة التعػػديبلت،ا  ك  ،اال تصاصػػييف

 .ميارات  5لى إ ،ميارات 6 فض  ددىا مف ك  ،جراةية  لمميارةاإل

كفةاتػو،  ،اليدؼ مف  مميػة التحميػؿ، ك ينػة التحميػؿ، ككحدتػولى تحديد إ داةكما ىدفت األ -
 تاستمارة لرصد التكرارات، كقػد قامػ نتتضمك   ممية التحميؿ، طابكضك  ،ككحدة التسجيؿ

 :اآلتيةال طكات  ةببناة ىذه األداة متبع ةالباحث

ـــرف .1 ـــوى التع ـــل المحت ـــى طـــرق تحمي مػػػف  ػػػبلؿ  ،المناسػػػبة لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة: إل
 االطبلع  مى األدب التربكم المتعمؽ بيذا الجانب.

  مػىحيػث ىػدفت ىػذه العمميػة إلػى التعػرؼ : اليدف من عمميـة تحميـل المحتـوى تحديد .2
مػػدل تػػكافر ميػػارات التفكيػػر الناقػػد فػػي محتػػكل منيػػاج الجغرافيػػا المقػػرر لمصػػؼ السػػادس 
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 ،لالمحتػك فػي كتركيػزه  ،سػطينيكفػؽ المػنيف الفم ،كمدل اكتساب الطالبػات ليػا ،األساسي
 كاىتمامو بتمؾ الميارات.

يػػؿ  مػػى محتػػكل الجغرافيػػا المقػػرر  مػػى حيػػث ا,ػػتممت  ينػػة التحم: عينــة التحميــل تحديــد .3
 يكضح كحدات الكتاب.( 4.3) الجدكؿ، ك األساسى لمفصمييف الدراسييف الصؼ السادس

 

 ( 4.3)جدول 
 اب الجغرافيا لمصف السادس األساسحوضح محتوى كتي

 عدد الصفحات عدد الدروس موضوع الوحدة الوحدة

مفيـك الجغرافيا  األولى
 الب,رية

 .أقساموك  ،جغرافيامفيـك  مـ ال. 1
 .. فركع الجغرافيا الب,رية2

9 

 جغرافية السكاف الثانية

 .سامياأقك  ،.السبلالت الب,رية1
في  كزيا السبلالت الب,رية. ت2

 .العالـ
 ..النمك السكاني3
 .التكزيا السكاني 4
 ..الكثافة السكانية5
 .. التركيب السكاني6

34 

 جغرافية العمراف الثالثة
 .يؼ. جغرافية الر 1
 16 . ف. جغرافية المد2

 الجغرافيا  االقتصادية الرابعة
 ..جغرافية الزرا ة1
 .الصنا ة . جغرافية2
 .. جغرافية النقؿ3

18 

 السكاف كالبيةة الخامسة

 .ي. النظاـ البية1
 .نساف بالبيةة.  بلقة اإل2
 .. التمكث3
 . التصحر.4
 .. استنزاؼ المكارد5
 .. التنمية6

28 
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كأساسػػية  ،حيػػث ا تمػػدت الدراسػػة  مػػى  مػػس ميػػارات رةيسػػية: التحميــلمحــاور  تحديــد .4
 كىي: ،لمتفكير الناقد

 االستنباط. ميارة               التفسير ميارة -         االفتراضاتالتنبؤ ب ميارة -

 االستنتاج. ميارة  -            تقكيـ المناق,ات. ميارة -

ككحػػدات لتحميػػؿ محتػػكل  ،كالفكػرة ،فقػػرةحيػث ا تيػػرت كحػػدة ال :وحــدة التحميــل تحديــد .5
رات لميػػػارات ,ػػػ مػػػى ا تبػػػار أنيػػػا تمثػػػؿ مػػػا قػػػد يتضػػػمف المحتػػػكل مػػػف مؤ  ،الجغرافيػػػا

 التفكير الناقد.

 :اآلتيةحيث تحتكـ  ممية التحميؿ لمضكابط : عممية التحميل ضوابط .6

مؿ  مػى تحميػؿ األىػداؼ العامػة تالتحميؿ في ضكة المحتكل فقػط، كال ت,ػ ة ممي تمت -
 أك األىداؼ ال اصة. ،ممرحمةل

الجػزة  األساسػي مميػة التحميػؿ  مػى محتػكل منيػاج الجغرافيػا لمصػؼ السػادس  ت,مؿ -
 كالثاني. ،األكؿ

 كفةة تحميؿ. ،القاةمة المعدة لرصد النتاةف ما رصد كؿ كحدة است داـ -

 :اآلتيةتمت وفق الخطوات و  ،عممية التحميل خطوات .7

لككنػو مكضػكع  مميػة  ػس األساسػي قػراةة تحميميةػمحتكل الجغرافيا لمصؼ الساد قراةة -
 التحميؿ.

فػػػي قاةمػػػة  المتضػػػمنةالمحتػػػكل لمميػػػارات  بعمميػػػة التحميػػػؿ لتحديػػػد مػػػدل تضػػػمف البػػدة -
 التحميؿ.

كتحكيميػا إلػى  ،قكاةـ الرصػد لنتػاةف  مميػة التحميػؿفي  كتصنيفيا ،نتاةف التحميؿ فري ت -
 التعميؽ  مييا. أك ،يمكف تفسيرىا ،ثـ إلى نسب مةكية ،تكرارات

ــل المحتــوى .8  ةالباحثػػ تتحميػػؿ المحتػػكل قامػػ ةلمت كػػد مػػف صػػدؽ أدا: صــدق أداة تحمي
 :اآلتيةبال طكات 

ميارات التفكيػر للتبيف مدل تضمنو تحميؿ كتاب الجغرافيا لمصؼ السادس األساسي،  -
 .الكاجب الناقد
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 مجػػػػاؿ األدب فػػػػي  ف ال بػػػػراة مػػػػى مجمك ػػػػة مػػػػف المحكمػػػػي ػػػػرض قاةمػػػػة الميػػػػارات  -
فػػي  تػػـ اسػػت داميا ،ابػػداة المكافقػػة  مييػػإبعػػد ك  ،بعػػض الم,ػػرفيف التربػػكييفك  التربػػكم،

 .تحميؿ المحتكل

 :اآلتيةتـ اتباع ال طكات  ،كلمتحقؽ مف ذلؾ :ثبات أداة تحميل المحتوى .9

االتفاؽ بيف نتاةف يقصد بو معرفة مدل ك  : التعرف عمى ثبات التحميل عبر الزمن . أ
 ،الجغرافياكتاب التي قامت بإجراةيا الباحثة  مى  ثانى،الك  ، ممية التحميؿ األكؿ

حيث كانت المدة الزمنية بينيما  ثبلثة أسابيا تقريبان، كقد أسفرت  مميات التحميؿ 
 التي قامت بيا الباحثة.  ، ف كجكد اتفاؽ كبير بيف النتاةف في المرتيف

                                      × 2معادلة معامل الثبات =           

 (.474: 7>>4) أبك ناىية، 

 حيث أن: 

 تعنى التحميؿ األكؿ .: 1ؽ

 تعنى التحميؿ الثانى .: 2ؽ

 يكضح معامبلت الثبات بيف التحميميف . (4.5)ي كالجدكؿ التال

 (4.5جدول )
 يوضح نتائج عمميات التحميل عبر الزمن

 قالنسبة المئوية لالتفا التحميل الثانح التحميل األول 

 85.71 7 6 .الفتراضاتالتنبؤ ب ميارة

 91.43 35 32 التفسير. ميارة

 72.73 8 11 الستنباط. ميارة

 0.00 0 0 تقويم المناقشات. ميارة

 93.10 29 27 الستنتاج. ميارة

 96.20 79 76 المجموع

 

 ،يتيف( أف نسبة االتفاؽ كانت  الية بيف كؿ  مميتي تحميؿ متتال4.5كيتضح مف الجدكؿ )
كىي نسبة تدؿ  مى ثبات  ممية التحميؿ  بر  (%9.54>)كالثانية  ،حيث بمغت بيف األكلى

 الزمف.

 ( 2، ق1القيمة الصغرى )ق
 2+ ق 1ق
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 ثبات التحميل عبر األفراد: -ب

كيقصد بيا مدل االتفاؽ بيف نتاةف التحميؿ التي تكصمت إلييا الباحثة كبيف نتاةف التحميؿ 
قد ا تارت الباحثة زميمة ليا التي تكصؿ إلييا الم تصكف في مجاؿ تدريس الجغرافيا، ك 

 مف  بلؿ االجتماع معيا، بمدرسة أـ الفحـ الثانكية لمبنات، مجاؿ تدريس الجغرافيافي  تعمؿ
لفقرتيف  مى سبيؿ  جراة تحميؿ جما يإكذلؾ ب ،التحميؿ آليةك  ،االتفاؽ  مى  طكاتك 

المحتكل كفؽ  ثـ قامت المعممة المسا دة المحممة الثانية بتحميؿ ،التكضيحك  االستر,اد
بما ال ي ؿ  ،بيف التحميميف مبلحظة أف ىناؾ بعض اال تبلؼ ما تـك  ،ال طكات المحددة

كىذا ،كأسفرت النتاةف  ف كجكد اتفاؽ كبير في  مميات التحميؿ، بجكىر االتفاؽ  مى التحميؿ
لتحميؿ  (Holisti)كتـ ذلؾ باست داـ معامؿ ىكلستي  ،يدؿ  مى صدؽ  ممية التحميؿ

  (.134:1999 فانة،).ـ المعادلة التاليةباست دا ،مضمكفال

 معامل الثبات =

 عدد نقاط االتفاق               

 ×100 
 عدد نقاط التفاق + عدد نقاط الختالف

 (4.6جدول )
 وضح معامالت التفاق )الثبات( فح تحميل كتاب الجغرافيا لمصف السادسي

 

 يت لالتفبقالنسبت المئو الباحثة الثانية الباحثة 

 87.50 8 7 .الفتراضاتالتنبؤ ب ميارة

 91.43 32 35 التفسير. ميارة

 88.89 9 8 الستنباط. ميارة

 0.00 0 0 تقويم المناقشات. ميارة

 89.66 26 29 الستنتاج. ميارة

 94.94 75 79 المجموع

 
 (7>.7>)كانت  ،كالمحممة األ رل ،( أف نسبة االتفاؽ بيف الباحثة4.6يتضح مف الجدكؿ )

 مما يدؿ  مى صدؽ تحميؿ الباحثة.

تـ كضا الميارات في قاةمة تكضح تكرارىا في الكتاب  ،كبعد الت كد مف ثبات تحميؿ المحتكل
 المقرر.
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 ثانيًا: اختبار ميارات التفكير الناقد.
مدل اكتساب طريقة منظمة لتحديد  يىك  :ا تبار ميارات التفكير الناقد :األداة الثانية

 بلؿ  كذلؾ مف، تـ تعمميا مسبقان التى ك  ،مبحث الجغرافيافي  التفكير الناقد مياراتلطمبة لا
 . تمثؿ محتكل المادة الدراسية ، مى مجمك ة مف األسةمة فاتيإجاب

أبػػػك )ك ،(9>>4 ) فانػػػة:دراسػػػة ك  ،(5444: أبػػػك منػػػديؿ)الباحثػػػة مػػػف دراسػػػة  حيػػػث اسػػػتفادت
، كحتػػػى يكػػػكف اال تبػػػار كيفيػػػة بنػػػاة اال تبػػػار فػػػي (>544: ال,ػػػكربجى)ك ،(5444: ميػػػادل

 :اآلتيةثة اال تبار كفؽ ال طكات أ دت الباح ،تربكيان  ان كسميم، ان دقيق

ث مبحػفػي ميػارات التفكيػر الناقػد : قامت الباحثة بإ داد اال تبار لقياس محتوى الختبار -1
 رة .فق ( :6)الى  وفقرات  دد اذ يصؿ ، لمصؼ السادس األساسي، ،الجغرافيا

لػدل  ميارات التفكيػر الناقػد لمبحػث الجغرافيػا: صمـ ىذا اال تبار لقياس أىداف الختبار -2
 األساسي.  السادسطالبات الصؼ 

 :جدول المواصفات -3

 :  تمت من خالل بناء جدول المواصفات خطوات

 تحديد مكضك ات المادة الدراسية.  -

 المحتكل. كفؽ كركدىا في ،كؿ ميارةتحديد الكزف النسبي ل -

 .ة مى ضكة الزمف المتاح لئلجاب ،ال تبارتحديد العدد الكمي ألسةمة ا -

 .، كفؽ الزمف ك الكزف النسبى لياةمف محاكر اال تبار ال مسر ك حتحديد  دد أسةمة كؿ م  -

ك مدل  ،ك ميو تـ تقسيـ جدكؿ المكاصفات حسب الكزف النسبي لكؿ كحدة في المقرر
 الناقد. التفكير اتميار ل تضمنيا 
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 (4.7جدول )
 يوضح عدد فقرات الختبار لكل ميارة وفق جدول المواصفات 

 ةاألسئم عدد النسبح الوزن 
 1 8.8 .الفتراضاتالتنبؤ ب ميارة

 18 44.3 التفسير. ميارة

 1 10.1 الستنباط. ميارة

 0 0.0 تقويم المناقشات. ميارة

 17 36.7 الستنتاج. ميارة

 37 100 المجمكع

    

نمط )اال تيار مف متعدد(؛ كما ىك مكضح في  مى ( فقرة :6)مف فاال تبار مككفك ميو 
 (.:) الممحؽ رقـ

تػػـ بنػػاة اال تبػػار بطريقػػة اال تيػػار مػػف متعػػدد ك حػػد أسػػاليب الختبــار: فقــرات صــيا ة  -4
 .يارات التفكير اال تبارات المكضك ية المست دمة لقياس م

بحيػػث ير,ػػدىف إلػػى  ،ـ كضػػا تعميمػػات اال تبػػار المكجيػػة لمطالبػػاتتػػتعميمــات الختبــار:  -5
 :نكه إلى كقد ،(;ممحؽ رقـ ) ، انظركيفية اإلجابة الصحيحة

 مبةت الطدرجا  مى ت ثير أم لو كليس، فقط العممي البحث ألغراض اال تبار ككف. 

 البيانات األكلية قبؿ البدة باإلجابة  ف األسةمة.  ةباكت 

 اةة جيدة قبؿ اإلجابة.األسةمة قر  قراةة 

 حةالصحي اإلجابة رمزحكؿ  داةرة ف أسةمة اال تبار بكضا  اإلجابة. 

 السؤاؿ الكاحد.  إجابةتضا أكثر مف داةرة في  ال 

 (.اتصفح 7صفحات اال تبار )  دد 

 لكؿ إجابة صحيحة. ةبمعدؿ درجة كاحد ،( درجة:6)ردرجات اال تبا مجمكع   
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 : الصورة األولية لالختبار -6

فػػػي  الم تصػػػيفاألسػػػاتذة مػػػف  جممػػػةتػػػـ  ػػػرض اال تبػػػار فػػػي صػػػكرتو األكليػػػة  مػػػى 
 مبحػػث  كمعممػػي ،بعػػض م,ػرفيك ، ممػف يعممػػكف فػي الجامعػػات الفمسػطينية ،كالمنػػاىف ،التربيػة

 تيا مف حيث :مناسبك  ،أسةمة اال تبارحيث قامكا بإبداة آراةيـ، كمبلحظاتيـ حكؿ  ،جغرافياال
 .أ د مف أجمو لمغرض الذم مدل مبلةمتو -
 .كضكح صياغتو المغكية -
 متو لمستكل الطمبة .مبلة -

 ،فقػػػرة( 26) فقػػػرات مػػػف فقػػػرات اال تبػػػار ليصػػػبح  ػػػددىا  01 كفػػػي ضػػػكة ذلػػػؾ تػػػـ اسػػػتبعاد
 ،قصاة كؿ مف ميػارة االسػتنباطا  ك  (35-32-30-26-21-01-6-4-3-0): رات ىىكالفق
 إلغػاةتػـ  كمػا، تمػتالتػي  ف التحميػؿنتػاة  كفػؽ ،ميارة تقكيـ المناق,ػات  مػى فقػرة كاحػدة فقػطك 
 ،المنيػاجفػي  ثبتت  دـ تكفرىاأالتي  ،لنتاةف تحميؿ المنيف كفقان  ،سةمة ميارة تقكيـ المناق,اتأ

ممحػػؽ  . ػػراج العػػاـ لبل تبػػاراإل تعػػديؿمػػا  ، مميػػةك  ،جػػراة تعػػديؿ مػػف ناحيػػة لغكيػػةإكػػذلؾ تػػـ 
 (.45ك) ،(44رقـ )

 

 تقدير درجات الختبار:  -7

كسػػػػر ة  مميػػػػة  ،اد مفتػػػػاح لتصػػػػحيح مفػػػػردات اال تبػػػػار، كذلػػػػؾ ضػػػػمانان لسػػػػيكلةتػػػػـ إ ػػػػد 
( :6التصحيح، كتػـ تقػدير الػدرجات  مػى أسػاس درجػة كاحػدة لئلجابػة الصػحيحة، أم بكاقػا )

-4بػػيف)مػػا تحصػػؿ  مييػػا الطالبػػة محصػػكرة التػػي  كبػػذلؾ تكػػكف الدرجػػة، درجػػة لبل تبػػار ككػػؿ
        ( درجة .:6

 :تصحيحوو  ،تجريب الختبار -8

قامػػػت الباحثػػػة بتطبيػػػؽ اال تبػػػار  مػػػى  ينػػػة  ،بعػػػد إ ػػػداد اال تبػػػار بصػػػكرتو األكليػػػة
ا تيػػػػركا مػػػف  ػػػػارج  ينػػػػة  ،السػػػادسطالبػػػات الصػػػػؼ ( طالبػػػة مػػػػف 84قكاميػػػػا ) ،اسػػػتطبل ية

 الدراسة، كقد أجريت التجربة االستطبل ية بيدؼ:

  مى  ينة البحث.تحديد الزمف الذم تستغرقو إجابة اال تبار  ند تطبيقو   -أ

 .اال تبار حساب مدل صدؽ-ب

 ثبات اال تبار. - ج
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 تحديد الزمن الذي تستغرقو إجابة الختبار عند تطبيقو عمى عينة البحث: -أ

آ ػػر ك  ،دقيقػػة (84)بمػػ  ك  ،الػػذل اسػػتغرقتو أكؿ طالبػػة ،يجػػاد متكسػػط الكقػػتإقػػد تػػـ حسػػابو بك  
 :تيةذلؾ بتطبيؽ المعادلة اآلك  ،دقيقة (94)طالبة كبم  

 

 زمن إجابة الختبار =

 صدق الختبار: -ب        
ىػك الػذل يقػيس مػا  ،ذ أف اال تبػار الصػادؽ، إضا لقياسػوكيقصد بو "أف يقيس اال تبار ما كي 

 ك قد تـ ايجاد صدؽ اال تبار مف  بلؿ : (5444=644كضا ألجمو")ممحـ ،
 : صدق المحكمين

بػار بصػكرتو األكليػة  مػى مجمك ػة مػف  ػف طريػؽ  ػرض اال ت كقد تحققت الباحثػة مػف ذلػؾ
فػػػػي  مت صصػػػػيف ممػػػػف يعممػػػػكفك  ،الم,ػػػػرفيفك  ،طػػػػرؽ التػػػػدريسك  ،المنػػػػاىففػػػػي  الم تصػػػػيف
مبلحظػاتيـ ك  ،بػداة آراةيػـحيػث قػامكا بإ، محافظػات غػزةفػي  المػدارس الفمسػطينيةك  ،الجامعات

فػػى ، ك كيػػةالمغككضػػكح صػػياغتيا  ،مػػة فقػػرات اال تبػػار لميػػارات التفكيػػر الناقػػدحػػكؿ مػػدل مبلة
 ،( فقػػػرة:6تعػػػديؿ بعضػػػيا اآل ػػػر ليصػػػبح  ػػػددىا )ك  ،ضػػػكة ذلػػػؾ تػػػـ اسػػػتبعاد بعػػػض الفقػػػرات

 .(44ممحؽ رقـ)المحتكل في  مكز ة  مى ميارات التفكير الناقد كفؽ تضمنيا

 صدق التساق الداخمح :
 ،جرل التحقؽ مف صدؽ االتسػاؽ الػدا مي لبل تبػار بتطبيػؽ اال تبػار  مػى  ينػة اسػتطبل ية

كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسػكف بػيف مف  ارج أفراد  ينة الدراسة، ، طالبة( 84ة مف )مككن
 كالدرجػػػة الكميػػػة لبل تبػػػار، كذلػػػؾ باسػػػت داـ البرنػػػامف، اال تبػػػار فقػػػرة مػػػف فقػػػرات كلللم درجػػػات

 تيػػةذ ىػػذا اال تبػػار، كالجػػداكؿ اآل، ككػػذلؾ تػػـ حسػػاب الػػزمف الػػبلـز لتنفيػػ(SPSSاإلحصػػاةي )
 (>:>6694سيد:)ال .تكضح ما سبؽ

              
 ر = 

 
 حيث  ف:  دد أفراد العينة.

 مجمكع درجات اال تبار األكؿ.: مجػ س
 مجمكع درجات اال تبار الثاني.: مجػ ص
 مجمكع مربعات درجات اال تبار األكؿ.: 5مجػ س 
 مجمكع مربعات درجات اال تبار الثاني.: 5مجػ ص

 طالبة األولى + زمن اجابة الطالبة األخيرةزمن اجابة ال
2 
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 (4.8الجدول )
 والدرجة الكمية لمع  ،فقرات الختبارعامل ارتباط كل فقرة من م

 معامل الرتباط م معامل الرتباط م

1 **0.796 20 **0.700 

2 **0.632 21 **0.582 

3 *0.318 22 **0.631 

4 *0.321 23 **0.475 

5 **0.699 24 **0.776 

6 *0.326 25 **0.569 

7 **0.403 26 **0.631 

8 **0.663 27 **0.394 

9 **0.417 28 *0.292 

10 **0.775 29 **0.763 

11 **0.607 30 **0.693 

12 *0.283 31 **0.648 

13 **0.776 32 **0.394 

14 **0.334 33 **0.392 

15 *0.288 34 *0.290 

16 *0.569 35 **0.361 

17 **0.776 36 **0.450 

18 **0.611 37 *0.303 

19 **0.613  

  4.687( = 4.44ك ند مستكل داللة )، (;7**"ر" الجدكلية  ند درجة حرية )
 4.5:6( = 4.48ك ند مستكل داللة )، (;7*"ر" الجدكلية  ند درجة حرية )
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أف جميػػػػا األسػػػػةمة دالػػػػة إحصػػػػاةيان  نػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة  (4.8) يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ
 r ذا كانػػػتكا   ،بدرجػػػة  اليػػػة مػػػف االتسػػػاؽ الػػػدا مي اػار يتمتػػػػد أف اال تبػػػػ(، كىػػػذا يؤكػػػ4.44)

لػـ يكػف ىنػاؾ  r=0ذا كػاف ا  ك  ،كاف ىناؾ  بلقػة  طيػة قكيػة بػيف المتغيػريف، +_ 1قريبة مف 
 ( 5444=755)أبك صالح ، قة  طية. بل

 : Reliabilityثبات الختبار  -ج
فػراد العينػة أجرت الباحثة  طكات لمت كد مف ثبات اال تبار، كذلؾ بعد تطبيقيا  مى أ

ريت,ػػػػػارد  -طريقػػػػػة كػػػػػكدر ،، كفػػػػػؽ معادلػػػػػة جكتمػػػػافصػػػػفيةالتجزةػػػػػة النقػػػػػة االسػػػػتطبل ية بطري
 Richardson and Kuder: 54سكف

 طريقة التجزئة النصفية:* 

تػػػـ اسػػػت داـ درجػػػات العينػػػة االسػػػتطبل ية لحسػػػاب ثبػػػات اال تبػػػار بطريقػػػة التجزةػػػة 
النصػػفية؛ حيػػث احتسػػبت درجػػة النصػػؼ األكؿ لبل تبػػار، ككػػذلؾ درجػػة النصػػؼ الثػػاني مػػف 

   :بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف باست داـ الدرجات، كذلؾ
 : جوتمانمعادلة _4

2rhh Rxx 
1+hh 

 .  = الثبات المقدر لالختبار كامالً         rxxhاذ ان: 
Rhh  ـــــــــار ـــــــــات نصـــــــــف الختب ـــــــــين نصـــــــــفى  ،=  ثب ـــــــــاط ب ـــــــــل الرتب ـــــــــو معام أو ى

  (577:5447،)النبياف،الختبارين

، كىػػذا يػػدؿ  مػػى أف اال تبػػار يتمتػػا بدرجػػة (0.932) تسػػاكمفكانػػت معػػامبلت الثبػػات 
 طمةف الباحثة إلى تطبيقيا  مى  ينة الدراسة.مما ي ، الية مف الثبات

(، كىػػذا يػػدؿ  مػػى أف اال تبػػار يتمتػػا بدرجػػة 0.932) متسػػاك فكانػػت معػػامبلت الثبػػات 
  الية مف الثبات تطمةف الباحثة إلى تطبيقيا  مى  ينة الدراسة.

 Richardson and Kuder: 20ارد سون ريتش -كودر_ معامل 2

است دمت الباحثة طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات، كذلػؾ إليجػاد معامػؿ ثبػات اال تبػار، 
 ،بػػار ككػػؿ( لمدرجػػة الكميػػة لبل ت54 مػػى قيمػػة معامػػؿ كػػكدر ريت,ػػارد سػػكف ) تحيػػث حصػػم

 : يكضح ذلؾ (4.9) كالجدكؿ ،(688:5445،  كدة) :اآلتيةطبقان لممعادلة 
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 = 1   - 02 ر
 ( ـ –ؾ ) ـ

ؾ 0ع  

 التبايف : 5 دد الفقرات             ع: المتكسط             ؾ  : ـ  : حيث أف

 (4.9)الجدول 
 21دد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودرريتشارد سون ع

02كف ريت,ارد سمعامؿ ككدر  ـ 0ع ؾ   

 0.927 18.160 93.892 37 الدرجة الكمية

( لبل تبػار ككػؿ كانػت 54) أف معامؿ كػكدر ريت,ػارد سػكف (4.9)الجدكؿ السابؽ يتضح مف 
 (، كىي قيمة  الية، كبذلؾ تطمةف الباحثة إلى تطبيؽ اال تبار  مى  ينة الدراسة.0.927)

 الصورة النيائية لالختبار:-9
كآراة  ،ناقػدكصدؽ ا تبار التفكير ال ،المتمثمة بثبات ،جراةات السابقةبعد الت كد مف سبلمة اإل

ف مػف كالمكػك   ،بصكرتو النياةية ،أصبح اال تبار مجازان لمتطبيؽ  مى  ينة الدراسة ،المحكميف
  داده ليذا الغرض .ز ة كفؽ جدكؿ المكاصفات الذل تـ إمك  ،فقرة (:6)
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 اخلامــسم ـــــانفص
 تائج انـذراســــــــة ومناقشتها و تفسريهان

 

 ــــــن أســــــئمة الدراســــــة. مناقشــــــة  و تفســــــير الســــــؤال األول م
 

 ـــــن أســـــئمة الدراســـــة ـــــانح م  .مناقشـــــة و تفســـــير الســـــؤال الث
 

 ـــــث مـــــن أســـــئمة الدراســـــة  .مناقشـــــة و تفســـــير الســـــؤال الثال
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 الفصل الخامس
 ومناقشتيا ،نتائج الدراسة

 لييػا مػف  ػبلؿ اسػت داـتـ التكصؿ إالتي  ،فصيميان لمنتاةفيتناكؿ ىذا الفصؿ  رضان ت
 ل الجغرافيػػػػػا لمصػػػػػؼ السػػػػػادس  األساسػػػػػيأداة تحميػػػػػؿ محتػػػػػك : يالمتمثمػػػػػة فػػػػػ ،أدكات الدراسػػػػػة

لػؾ ذك  ،بػؽ  مػى  ينػة الدراسػةطي  الذم ،تطبيؽ ا تبار قياس ميارات التفكير الناقدك  ،بفمسطيف
، ما تفسير جابة  مى تساؤالت الدراسةبالتالى اإلك  ،حصاةيةمف  بلؿ است داـ المعالجات اإل

 قديـ التكصيات ذات االرتباط بمكضكع الدراسة.تك  ،النتاةف

 اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة: 
الواجـب  ،مـا ميـارات التفكيـر الناقـد: اآلتـح نص السؤال األول من أسـئمة الدراسـة عمـى    

 ؟ توافرىا فح محتوى كتاب الجغرافيا لمصف السادس األساسح

 ،بػػاالطبلع  مػػى األدب التربػػكم، كالدراسػػات السػػابقةلئلجابػػة  ػػف ىػػذا السػػؤاؿ قامػػت الباحثػػة 
 مصػػػت ، مػػػف  ػػػبلؿ السػػػادة المحكمػػػيفك  ذات الصػػػمة بمكضػػػكع الدراسػػػة ،كالرسػػػاةؿ العمميػػػة

 : اآلتيةالميارات  ا تماد إلىالباحثة 

 (5.1)جدول 
 يبين الميارات الواجب توافرىا فح كتاب الجغرافيا لمصف السادس األساسح

 قدميارات التفكير النا
 .االفتراضاتالتنبؤ ب ميارة

 التفسير. ميارة
 االستنباط. ميارة
 تقكيـ المناق,ات. ميارة

 االستنتاج. ميارة
 
تراضػات، التػي تصػمح كحػؿ أكلػي ف: كىي القدرة  مى تحديػد االميارة التنبؤ بالفتراضات .1

 ضية المطركحة.في الق
كميػارات  ،يػا مػا نممكػو مػف معػارؼكىي القدرة العقمية التػي نسػت دـ في: ستنتاجميارة ال .2

 لدرجة ارتباطيا بمعمكمات معطاة. أك  ط  نتيجة ما، تبعان  ،التمييز بيف درجات صحة
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كاألىمية لمعديػد مػف الكقػاةا  ،كالتعبير  ف المعنى ،: ىى القدرة  مى الفيـميارة التفسير .3
 ،ضػكة الكقػاةافػي  أك اسػت بلص نتيجػة معينػة ،المتكافرة، أك القدرة  مى إ طػاة تبريػرات

 كالحكادث الم,اىدة . 
كالحكػـ  مػى مػدل ارتبػاط  ،ىػى القػدرة  مػى فيػـ العبلقػات بػيف الكقػاةاميارة الستنباط:  .4

 . أك رأم المتعمـ ،بيف تمؾ الكقاةا بغض النظر  ف صحة الكقاةا ،نتيجة ما
لحكػـ افػي  كالضػعؼ ،: كىى القدرة  مى التمييز بيف مكاطف القكةميارة تقويم المناقشات .5

 ضكة األدلة المتاحة .في  أك كاقعة معينة ، مى قضية

(، ك)دراسػػػة أبػػػك 2009ك)بار يػػػدة: ،(2011: )أبػػػك منػػػديؿ  كىػػػذه الدراسػػػة تتفػػػؽ كدراسػػػة -
)ال,ػػػػػكربجى (، كدراسػػػػػة 2010(، ك)أبػػػػػك الجػػػػػدياف:2007(، ك)الحػػػػػبلؽ:2011ميػػػػػادل:

ة لتطبيػػؽ الدراسػػة ا تيػػار ميػػارات التفكيػػر الناقػػد الم تػػار فػػي  مػػف حيػػث الت,ػػابو (2009:
  مييا .

فػػػػي مػػػػادة المغػػػػة العربيػػػػة فػػػػي ميػػػػارتى التمييػػػػز،  (2009األسػػػػطؿ :مػػػػا تعارضػػػػيا كدراسػػػػة )
( التػػػػػي تبحػػػػػث فػػػػػي مػػػػػادة الرياضػػػػػيات، 2010كالمقارنػػػػػة، كالتبػػػػػايف، كدراسػػػػػة )أبػػػػػك ,ػػػػػعباف:

فمػػف (، فالتبػػايف كارد نظػػران لبل ػػتبلؼ فػػي طبيعػػة المباحػػث التدريسػػية، 2008كدراسة)صػػالح:
كافػػػة المباحػػػث فػػػي  بلحػػػظ أف ىػػػذه الميػػػارات أجريػػػت  مييػػػا العديػػػد مػػػف الدراسػػػات البحثيػػػةالم

لتحميػػػؿ محتػػػكل الجغرافيػػػا  تتفػػػؽ، كطبيعػػػة مػػػادة الجغرافيػػػا، ا تارتيػػػا الباحثػػػةكككنيػػػا  ،الدراسػػػية
 دس األساسي، كتطبيؽ الدراسة  مييا، كقياس مدل اكتساب الطمبة ليا .لمصؼ السا
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 من أسئمة الدراسة:  الثانحسؤال اإلجابة عن ال
الجغرافيـا  ما مدى تضمن محتوى منياج :عمى اآلتح من أسئمة الدراسة الثانحنص السؤال 

 ميارات التفكير الناقد؟لمصف السادس األساسح عمى 

قامػػت الباحثػػة بتحميػػؿ محتػػكل منيػػاج الجغرافيػػا لمصػػؼ السػػادس  ،كلئلجابػػة  ػػف ىػػذا السػػؤاؿ
التػػي قامػػت الباحثػػة بإ ػػدادىا، كفيمػػا يمػػي  ،ةمػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد مػػى قا بنػػاةن  ،األساسػػي

 (:5.2كما يكضحيا الجدكؿ ) ، رض تفصيمي لنتاةف التحميؿ

 (5.2جدول )
 ووزنيا النسبىيارات التفكير الناقد المتضمنة فح محتوى منياج الجغرافيا م

 )الفصل األول(

 الدرس الكحدة
ميارة التنبؤ 
 باالفتراضات

ميارة 
 التفسير

 ميارة
 االستنباط

ميارة 
تقكيـ 
 المناق,ات

ميارة 
 االستنتاج

 المجمكع

مجمكع 
الميارات 
 لكؿ كحدة

الكزف 
النسبي 
 لكؿ كحدة

الكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 
 األكلى

  0 0 0 0 0 0 األكؿ

1 

 

 1 0 0 0 1 0 الثاني 2.5

 الكحدة الثانية

  2 0 0 1 1 0 األكؿ

 

 

30 

 

 

 

75 

 

 2 2 0 0 0 0 الثاني

لثالثا  1 4 2 0 5 12 

 4 0 0 1 3 0 الرابا

 5 2 0 0 3 0 ال امس

 2 0 0 2 0 0 السادس

 3 2 0 0 1 0 السابا

 الكحدة الثالثة
  5 3 0 0 2 0 األكؿ

9 

 

 4 1 0 0 3 0 الثاني 22.5

 40 15 0 6 18 1 انمجموع

 100 37.5 0 15 45 2.5 الوزن النسبي
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 (5.3جدول )
 (األولالدراسح  لفصلا)موحدة الدراسية ووزنيا النسبى ل ت التفكير الناقديارام

ميارة التنبؤ  الوحدة
ميارة  ميارة التفسير بالفتراضات

 الستنباط
ميارة تقويم 
 المناقشات

ميارة 
الوزن النسبى  المجموع الستنتاج

 لموحدة
 2.5 1 0 0 0 1 0 األولى

 75 30 11 0 6 12 1 الثانية

 22.5 9 4 0 0 5 0 الثالثة

 100 40 15 0 6 18 1 المجموع

 

 

 (8شكل )
 ولالفصل الدراسح األ فح  ميارةلنسبى لمالوزن ا
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 (9شكل )
  ولمفصل الدراسح األ ل ووزنيا النسبى الوحدة الدراسيةفح  ميارةتكرار ال 

 
 

 تكرارىػػاك  ،ارةالميػػمػػف  أف الػػكزف النسػػبى لكػػؿ ( >)ك (;ال,ػػكؿ )ك  ،(5.3) يتضػػح مػػف الجػػدكؿ
 :  األكؿ بم  كاآلتي لمفصؿ الدراسي الكحدة الدراسيةفي 

 ــوزن النســبى لمميــارة وفــق تكرارىــامســتوى  عمــى كانــت  ولاأل  الدراســحفصــل الفــح  ال
 :كاآلتح

  (.45)بكزف نسبى  التفسير حازت  مى المرتبة األكلى،ميارة  -

 (.37.5 )بى بكزف نس ،بينما حصمت ميارة االستنتاج  مى المرتبة الثانية -

 ( .15 )بكزف نسبى  ،كحصمت ميارة االستنباط  مى المرتبة الثالثة -

 (.2.5)بكزف نسبى  ،بينما حصمت ميارة التنبؤ باالفتراضات  مى المرتبة الرابعة -

 أما ميارة تقكيـ المناق,ات لـ تحصؿ  مى أم نسبة. -

 الدراســح  صــلاســية لمفالوحــدة الدر فــح  ووزنيــا النســبى  ،عمــى مســتوى تكــرار الميــارة
 :األول، كاآلتح

 ،(1)  فييا  دد المياراتبم   ، حيثةالمرتبة الثالث: كحصمت  مى لكحدة األكلىا -
 (.2.5) كالكزف النسبي
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 ،(30)بم   دد الميارات فييا حيث  ،المرتبة األكلى: كحصمت  مى لكحدة الثانيةا -
 (.75) كالكزف النسبي

الكزف ك  ،(9) فييا  دد المياراتبم  حيث  ،الثانيةالمرتبة كحصمت  مى  :ثةللكحدة الثاا -
 ( .22.5) النسبي

o كثػر ميػارات التفكيػر أحيث بمغتػا  ، كاالستنتاج،التركيز  مى ميارة التفسير -  يالحظ ىنا
 ،لػػى تركيػػز  مػػـ الجغرافيػػا  مػػى تفسػػيرربمػػا يرجػػا ذلػػؾ إكل، األكؿالدراسػػي  الفصػػؿفػػي  تكاجػػدان 

 الجغرافية الم تمفة . مظكاىرتيا لدراسفي  النتاةف استنتاجك 

 ميارة تقكيـ المناق,ات . دـ تضمف مكاضيا الفصؿ األكؿ  مى  -

، الكحػػدة الثانيػػةفػػي  أكثػػر كحػػدات الفصػػؿ األكؿ احتػػكاةن  مػػى الميػػارات ب,ػػكؿ  ػػاـ كانػػت -
حيػػث بمػػ   ،كثػػر كحػػدات الفصػػؿ األكؿ تضػػمنان لمػػدركسالباحثػػة سػػبب ذلػػؾ إلػػى ككنيػػا أ كتعػػزك

 :ي، كىركسد ستة دد الدركس فييا 

 الكحدة الثانية: -

 .العالـفي  كزيا السبلالت الب,ريةت  –.                      السبلالت الب,رية -

 .العالـفي  التكزيا السكاني -                         .النمك السكانى -

 .التركيب السكاني  -                           .الكثافة السكانية -

ممػػػا يمػػػـز تكظيػػػؼ  ،م,ػػػكبلتياك  ،أنماطيػػػاك  ،غرافيػػػة السػػػكافجفػػػي  يضػػػان ككنيػػػا تبحػػػثأ  -
 ميارات التفكير فييا.

 ،يث تضمنت كؿ منيا  مػى درسػيف فقػطح ،فتميزت بقصرىا ،الثالثةك  ،الكحدة األكلى أما -
 ىى:ك 

 فركع الجغرافيا الب,رية . -أقسامو        ك  مفيـك  مـ الجغرافيا -:الكحدة األكلى -

  جغرافية المدف . -           الريؼ            جغرافية-: الكحدة الثالثة -

 ،بػػػو تعريفػػػان ك  ،لعمػػػـ الجغرافيػػػالػػػى كػػػكف الكحػػػدة األكلػػػى بمثابػػػة تمييػػػد إذلػػػؾ ربمػػػا رجػػػا ل -
  ميو كانت الميارات  فييا قميمة .ك  ،بفرك وك 

ممػػا  ،العػػالـفػػي  تعريػػؼ ب نمػػاط جغرافيػػة العمػػراف السػػاةدةك  ،كالكحػػدة الثالثػػة بمثابػػة مػػد ؿ -
 ندرة ميارات التفكير المتضمنة فييا .ي ف ساىـ
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 (5.4جدول )
 يارات التفكير الناقد المتضمنة فح محتوى منياج الجغرافيا )الفصل الثانح(م

 

 الدرس الكحدة
ميارة التنبؤ 
 باالفتراضات

ميارة 
 التفسير

 ميارة
 االستنباط

ميارة 
تقكيـ 
 المناق,ات

ميارة 
 االستنتاج

 المجمكع

مجمك ات 
الميارات 

 كحدة لكؿ

الكزف 
النسبي لكؿ 

 كحدة

الكحدة 
 الرابعة

 6 1 0 1 4 0 األكؿ
 

 

8 

 

 

20.5 
 2 1 0 0 1 0 الثاني

 0 0 0 0 0 0 الثالث

الكحدة 
 ال امسة

 3 1 0 1 1 0 األكؿ

 

 

 

31 

 

 

 

79.5 

 1 0 0 0 0 1 الثاني

 11 6 0 0 4 1 الثالث

 6 3 0 0 2 1 الرابا

 8 2 0 0 4 2 ال امس

 2 0 0 0 1 1 السادس

 39 14 0 2 17 6 المجمكع
 100.00 35.90 0.00 5.13 43.59 15.38 الكزف النسبي

 
 
 (5.5جدول )

 (الثانىالدراسح  لفصلا) ووزنيا النسبى ،لموحدة الدراسية يارات التفكير الناقدم

 الوحدة
ميارة التنبؤ 
 بالفتراضات

ميارة 
 التفسير

ميارة 
 الستنباط

ة تقويم ميار 
 المناقشات

ميارة 
 المجموع الستنتاج

الوزن النسبى 
 لموحدة

 20.5 8 2 0 1 5 0 االرابعة

 79.5 31 12 0 1 12 6 الخامسة

 100 39 29 0 8 35 7 المجموع
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 ( 10شكل )
  لثانحا الفصل الدراسحفح  ميارةلنسبى لمالوزن ا

 
 

 

 (11شكل )
 لثانح ا مفصل الدراسححدة الدراسية لالو فح  ووزنيا النسبح ،تكرار الميارة

 
(  أف الػػػػكزف النسػػػػبي لكػػػػؿ مػػػػف الميػػػػارة، 44(، ك)44(، كال,ػػػػكؿ )5.5يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ )

 كتكرارىا في الكحدة الدراسية لمفصؿ الدراسي الثاني، قد بم  اآلتي: 
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 ــوزن النســبى لمميــارة وفــق تكرارىــا فــح الفصــل الدراســح األول كانــت  عمــى مســتوى ال
 كاآلتح:

 (.43.59) بكزف نسبي زت  مى المرتبة األكلى،ميارة التفسير حا -
 (.35.90) بكزف نسبي ،اج  مى المرتبة الثانيةبينما حصمت ميارة االستنت -
 (.15.38) بكزف نسبي ،ات  مى المرتبة الثالثةبينما حصمت ميارة التنبؤ باالفتراض -
 (. 5.13) نسبيبكزف  ،اط  مى المرتبة الرابعةكحصمت ميارة االستنب -
 أما ميارة تقكيـ المناق,ات لـ تحصؿ  مى أم نسبة. -

 الدراسـح  لفصـلافـح  ووزنيا النسـبى ،الوحدة الدراسيةفح  المتوفرة ميارات التفكير الناقد
 :كاآلتح ،الثانى

كالػػكزف النسػػبي  (،8)فييػػا  ػػدد الميػػارات المرتبػػة الثانيػػة، كبمػػ  فػػي  لكحػػدة الرابعػػةجػػاةت ا  -
(20.5). 
الػػػكزف ك  (،31) فييػػػا  ػػػدد الميػػػارات  ، كبمػػػ المرتبػػػة األكلػػػىفػػػي  لكحػػػدة ال امسػػػةاجػػػاةت ك  -

 (.79.5) النسبي
o  كػبل فػي  ،كاالسػتنتاج ،ت,ػابيت النتيجػة ب صػكص ميػارة التفسػير أنو قػدمن المالحظ ىنا

حيػػث كظفػػت  كالتنبػػؤ باالفتراضػػات،االسػػتنباط،  ميػػارتىفػػي  مػػا ا ػػتبلؼ الترتيػػب ،الفصػػميف
كربمػا سػبب ذلػؾ  .بة أ مػى مػف الفصػؿ األكؿالفصؿ الثانى بنسػفي  نبؤ باالفتراضاتميارة الت
مكاضػػيا حيػػاة الطمبػػة مػػف فػػي  أكثػػر  مميػػة ،لػػى كػػكف مكاضػػيا دركس الفصػػؿ الثػػانىيعػػكد إ

 الفصؿ األكؿ .
مػا  ،ا الميػارات  مػى مسػتكل الػدركس غيػر متػكفريتكز في  ف التكازف أيضان ىناأكما   

 ميارة تقكيـ المناق,ات .صؿ الثانى  مى دركس الف   دـ تضمف

،  تضػػمنيا لميػػارات التفكيػػر الناقػػدفػػي  تفػػكؽ الكحػػدة ال امسػػة )األ يػػرة(   مػػى الكحػػدة الرابعػػة
لػػى كػػكف المكاضػػيا ا  لػػى ككنيػػا أكثػػر تضػػمنان لمػػدركس مػػف الكحػػدة الرابعػػة، ك لعػػؿ السػػبب يعػػكد إ

 ،العبلقػػػػػة المتبادلػػػػػة بينيمػػػػػاك  ،كالبيةػػػػػة ،تنػػػػػاقش السػػػػػكاف ، حيػػػػػثالدراسػػػػػية فييػػػػػا أكثػػػػػر كظيفيػػػػػة
 الدركس ىى :ك  ،لذلؾت التابعة كالم,كبل

 الوحدة الرابعة :
 جغرافية النقؿ . -جغرافية الصنا ة                    -جغرافية الزرا ة             -

 : الوحدة الخامسة
 التمكث -نساف بالبيةة                  بلقة اإل -                 النظاـ البيةى -
 التنمية . -                   استنزاؼ المكارد     -التصحر                      -
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 (5.6جدول )
 (ين معاً ات التفكير الناقد المتضمنة فح محتوى منياج الجغرافيا )الفصميار م

 لمصف السادس األساسح

 الدرس الكحدة
ميارة التنبؤ 
 باالفتراضات

ميارة 
 التفسير

 ميارة
 اطاالستنب

ميارة 
تقكيـ 
 المناق,ات

ميارة 
 االستنتاج

 المجمكع

مجمكع 
في  الميارات

الفصؿ 
 الدراسى

الكزف 
النسبي 
 لمفصؿ
 الدراسي 

 األكلىالكحدة 
  0 0 0 0 0 0 األكؿ
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50.6 

 1 0 0 0 1 0 الثاني

 الكحدة الثانية

 2 0 0 1 1 0 األكؿ

 2 2 0 0 0 0 الثاني

 12 5 0 2 4 1 الثالث

 4 0 0 1 3 0 الرابا

 5 2 0 0 3 0 ال امس

 2 0 0 2 0 0 السادس

 3 2 0 0 1 0 السابا

 الكحدة الثالثة
 5 3 0 0 2 0 األكؿ

 4 1 0 0 3 0 الثاني

 الكحدة الرابعة

 6 1 0 1 4 0 األكؿ
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 2 1 0 0 1 0 الثاني

 0 0 0 0 0 0 الثالث

الكحدة 
 ال امسة

 3 1 0 1 1 0 األكؿ

 1 0 0 0 0 1 الثاني

 11 6 0 0 4 1 الثالث

 6 3 0 0 2 1 الرابا

 8 2 0 0 4 2 ال امس

 2 0 0 0 1 1 السادس

 100 79 29 0 8 35 7 المجمكع

 100 100 36.71 0.00 10.13 44.30 8.86 الكزف النسبي
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 (5.7جدول )
  (ً ين معاالفصم) الوحدة الدراسيةفح  ووزنيا النسبى  ،يارات التفكير الناقدم

ميارة التنبؤ  الوحدة
 بالفتراضات

ميارة 
 التفسير

ميارة 
 الستنباط

ميارة تقويم 
 المناقشات

ميارة 
الوزن النسبى  المجموع الستنتاج

 لموحدة
 1.2 1 0 0 0 1 0 األولى

 37.9 30 11 0 6 12 1 الثانية

 11.3 9 4 0 0 5 0 الثالثة

 10.1 8 2 0 1 5 0 الرابعة

 39.2 31 12 0 1 12 6 الخامسة

 100 79 29 0 8 35 7 المجموع

 (12شكل )
 ككل المحتوى الدراسحفح  لنسبح لمميارةالوزن ا
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 (13شكل )
  (لثانحا لفصل الدراسحالوحدة الدراسية )افح  ووزنيا النسبح ،ميارةتكرار ال

 
 

 (14شكل )
 الدراسح  ووزنيا النسبى عمى مستوى الفصل لممحتوىميارة، تكرار ال

 
 

 

 



 

45< 

 

 ،لكػػؿ مػػف الميػػارة أف الػػكزف النسػػبي (47ك)( 46)ك (45ال,ػػكؿ )ك  (5.7يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )
 :  اآلتيالكحدة الدراسية  لمفصؿ الدراسي األكؿ قد بم  في  كتكرارىا

 (.44.30 بكزف نسبى ) التفسير حازت  مى المرتبة األكلى،ميارة  -

 (.36.71 ) بكزف نسبي ،اج  مى المرتبة الثانيةبينما حصمت ميارة االستنت -

 (.10.13) بكزف نسبي ،اط  مى المرتبة الثالثةكحصمت ميارة االستنب -

 (.8.86 ) بكزف نسبي ،ات  مى المرتبة الرابعةبينما حصمت ميارة التنبؤ باالفتراض -

 حصؿ  مى أم نسبة.أما ميارة تقكيـ المناق,ات لـ ت -

 كـل وحـدة بالنسـبة لممحتـوى ككـل فـح  ووزنيا النسـبى ،تكرار الميارة مستوى وعمى
 :فيو كاآلتح )الفصمين( 

 الػػكزف النسػػبي، كبمػػ  (1)  تكػػرار الميػػارةبمػػ   ، كقػػدالمرتبػػة ال امسػػةفػػي  الكحػػدة األكلػػى -
(1.2)  . 

 مفيـك الجغرافيا الب,رية.: موضوع الوحدة

 .(37.9)بم   كالكزف النسبي ،( 30تكرار الميارة بم  ) ة،المرتبة الثانيفي  كحدة الثانيةال -

 جغرافية السكاف.: موضوع الوحدة         

 .( 11.3كالكزف النسبي ) ،(9)تكرار الميارة  ، حيث بم المرتبة الثالثةفي  الكحدة الثالثة -

 جغرافية العمراف.: موضوع الوحدة         

 .(10.1كالكزف النسبي ) ،(8)تكرار الميارة  ، حيث بم ة الرابعةالمرتبفي  الكحدة الرابعة -

 الجغرافيا االقتصادية.: موضوع الوحدة         

  الػػػكزف النسػػػبيك  (،31تكػػػرار الميػػػارة )حيػػػث بمػػػ    ،ىالمرتبػػػة األكلػػػفػػػي  الكحػػػدة ال امسػػػة -
(2 39.  ) . 

 كالبيةة. ،السكاف: موضوع الوحدة         

 المحتوى الدراسح ككل عمى مستوى النسبح وزنياو  ،تكرار الميارة: 

 . (50.4)  الكزف النسبيك  ،مرة( 40)تكرار الميارة  بم  ،الفصؿ األكؿ -

 .(49.6الكزف النسبي )ك  ،مرة (39)تكرار الميارة بم   الفصؿ الثاني -
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 مػػف حيػػث الػػكزف ،ف كػػبل الفصػػميف حصػػبل  مػػى نتيجػػة ,ػػبو متسػػاكيةأ ىنػػا مػػف المبلحػػظ -
غيػر كانت ب,ػكؿ لميارات التفكير الناقد التكزيا  كما أف ،متكفرة فييماالنسبى لمميارات ال

 كلػػـ يكػػف ليػػا حضػػكران  ،ف ميػػارة تقػػكيـ المناق,ػػات لػػـ تتػػكفرأذ إالمحتػػكل ككػػؿ، فػػي   ػػادؿ
كميػارة  ،، ما حضكر ضعيؼ لبعض ميػارات التفكيػر الناقػدالدراسي مجمؿ المحتكلفي 

 .ميارة التنبؤ باالفتراضاتك  ،االستنباط

تفكيػػػػر الناقػػػػد الكحػػػػدة ف أكثػػػػر الكحػػػػدات تضػػػػمنان  مػػػػى ميػػػػارات الأ مػػػػا الحظػػػػت الباحثػػػػةك -
ف إال أ ،، ك مػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾكالرابعػػة  مػػى مسػػتكل المحتػػكل ككػػؿ  يػػرة(،ال امسػػة )األ
ف ،كمسػػػتكل المكاضػػػيا المطركحػػػة ،تكافػػػؽتكافرىػػػا ال ي ككنيػػػا ىنػػػا تتنػػػاكؿ  ال بػػػدكػػػاف  كا 

كظيػػؼ ميػػارات كالم,ػػكبلت السػػكانية مػػف ت ،بالسػػكافك بلقتيػػا  ،مكاضػػيا  اصػػة بالبيةػػة
 .التفكير الناقد ب,كؿ كاؼو 

ميػػػارة ف( 5444بػػػك منػػػديؿ ،ؿ الثػػػانى مػػػا نتػػػاةف دراسػػػة كػػػؿ مػػػف) أنتيجػػػة السػػػؤاتكافقػػػت ك  -
المرتبػة الثانيػة ميػارة االسػتنتاج فػي ، ك (>,87بنسػبة ) األكلػى،المرتبة في  التفسير جاةت
 جػػاةت يػػا ب صػػكص ميػػارة تقػػكيـ المناق,ػػات حيػػثكا تمفػػت مع (،99>4بنسػػبة تسػػاكل )

 ،الدراسػة الحاليػةفػي  نسػبةأم  أنيا لـ تحصؿ  مػىما العمـ (، ;.44)الثالثة  المرتبةفي 
ميػارة التفسػير كؿ حصػمف حيث  ،فتتفؽ ما الدراسة الحالية( >544دراسة )بار يدة ،أما 

( ، مػا 4995لثانية بنسبة )المرتبة افي  كاالستنتاج ،(955>4كلى بنسبة ) مى المرتبة األ
 كاالستنباط ب,كؿ ممحكظ. ،تقكيـ المناق,ات ي تكافر ميارتيتدن

( مف حيث حصكؿ ميارة االستنتاج  مػى المرتبػة >544ما دراسة )األسطؿ:كما تكافقت  -
نتيجػػػة فػػػي  كتعارضػػػيا ،(;5799تمييػػػا ميػػػارة التفسػػػير بنسػػػبة ) ،(6:9:5األكلػػػى بنسػػػبة )

 ،المرتبػػة الثالثػػةفػػي  يكتػػ ت ،(48977ذ حصػػمت  مػػى نسػػبة )إ ،ميػػارة التنبػػؤ باالفتراضػػات
  ( .4696كميارة تقكيـ المناق,,ات بنسبة )

o  محتــوى فــح  المتعمــق بمــدى تــوفر ميــارات التفكيــر الناقــد نتيجــة الســؤال الثــانى،تفســير
 الجغرافيا لمصف السادس األساسح:

مػػف حيػػث  ،الثػػانىك  كؿمػػا بػػيف الفصػػؿ األ الػػكزف النسػػبيفػػي  مػػف المبلحػػظ ىنػػا التقػػارب -
المسػتكل لػى إال ترقى  ،متكفرةالالتفكير الناقد  اتأف ميار ال إ، تكفر ميارات التفكير الناقد

 بػػالمحتكل تركػػزان  اتميػػار الحيػػث أف أكثػػر  ،مػػا مبلحظػػة تكزيعيػػا غيػػر العػػادؿ ،المطمػػكب
عمػـ أف مػا ال ،يتتعدل المتكسػط النسػب مى الرغـ أنيا ال  ،ميارة التفسيركانت  ،الدراسي

 ،المحتػػػكل قيػػػد الدراسػػػةفػػػي  كجػػػكد ليػػػاأم   مػػػى ، لػػػـ تحػػػظى ىنػػػاؾ ميػػػارات لمتفكيػػػر الناقػػػد
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ت ىػػذا يؤكػػد افتقػػار محتػػكل الجغرافيػػا لمصػػؼ السػػادس لميػػارا، ك كميػػارة تقػػكيـ المناق,ػػات
 .التفكير الناقد الكاجب تكافرىا

، ال كيفػػو ،فنحػػك كػـ المػني ،ت طػيط المنػاىففػي  لػى التكجػو العػػاـإ ربمػا يعػكد سػبب ذلػػؾ -
 ،لػػى تحميػػؿ المنػػاىف  امػػةإ يػػد كىػػذا مػػا ، ك  ػػدـ تكليػػة أنمػػاط التفكيػػر االىتمػػاـ الػػبلـزك 
ييـ يكتكج ،لمفت أنظار الجيات المعنية بيذا ال صكص ،مناىف الجغرافيا ب,كؿ  اصك 

 .  صالح العممية التعميميةنحك 
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 من أسئمة الدراسة:  الثالثاإلجابة عن السؤال 
مـا مسـتوى درجـة اكتسـاب طالبـات : اآلتـح من أسئمة الدراسـة عمـى الثالثنص السؤال     

 الصف السادس لميارات التفكير الناقد ؟

كالنسػب المةكيػة،  ،كالمتكسػطات ،باسػت داـ التكػرارات ةالباحثػ تقام كلئلجابة  ف ىذا التساؤؿ
                      كضح ذلؾ:ي ،(5.8) اآلتيكالجدكؿ 

 (5.8) ول الجد
 مياراتمن ميارة والوزن النسبح لكل  ،والنحرافات المعيارية ،والمتوسطات ،لتكراراتا

 ( 300)ن = الختباروكذلك ترتيبيا فح  ،الختبار

 م
عدد الفقرات 
 لكل ميارة

مجموع 
 الستجابات

المتوسط 
 الحسابح

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبح

 ميارة الستنباط.
 
1 

164 0.547 0.499 54.67 1 

 ميارة التفسير.
 

18 
2796 9.320 3.377 51.78 2 

 ميارة الستنتاج.
 

17 
2314 7.713 3.049 45.37 3 

 ميارة التنبؤ بالفتراضات.
 
1 

92 0.307 0.462 30.67 4 

  48.34 5.802 17.887 5366 37 الدرجة الكمية لالختبار
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 (15شكل )

النتائج المحصمة من اختبار التفكير الناقد المطبق عمى عينة ة وفق الوزن النسبى لمميار 
 الدراسة 

 
 

 السابق أن :( 15الشكل )و  ،(5.8)يتضح من الجدول 

 (54.67)بكزف نسبي  ،ميارة االستنباط حصمت  مى المرتبة األكلى -
  ( 51.78)بكزف نسبي  ،تمى ذلؾ ميارة التفسير حصمت  مى المرتبة الثانية -
 (45.37)بكزف نسبي  ،االستنتاج حصمت  مى المرتبة الثالثة ثـ ميارة -
 ( 30.67)بكزف نسبي  ،ميارة التنبؤ باالفتراضات  مى المرتبة األ يرةك  -
  (.48.34)أما الدرجة الكمية لبل تبار حصمت  مى كزف نسبي  -
محتػكل فػي  نظػران لعػدـ تضػمنيا، ميارة تقكيـ المناق,ات (5.8)لـ ي,تمؿ الجدكؿ السابؽ  -

نتػػػػاةف تحميػػػػؿ ك  ،ف  ػػػػدد فقػػػػرات اال تبػػػػار جػػػػاة منسػػػػجمان أمػػػػا العمػػػػـ ، نيػػػػاج الجغرافيػػػػام
 المحتكل.

اكتسػػاب ميػػارات التفكيػػر فػػي  مسػػتكل الطمبػػةمكضػػحة نتيجػػة ىػػذا السػػؤاؿ  جػػاةت :التعقيــب
أك المتكقػػا، كتعػػزك الباحثػػة حصػػكؿ ميػػارة  ،قػػؿ مػػف المسػػتكل المطمػػكبأحيػػث كانػػت  ،الناقػػد

لػػى تغطيتيػػا لفقػػرة كاحػػدة فقػػط مػػف إ ،لنسػػبة لمميػػارات األ ػػرلبا ىاألكلػػ تبػػةاالسػػتنباط  مػػى المر 
 فقرة . (:6)البال   ددىا  ،فقرات ا تبار قياس ميارات التفكير الناقد

حصػػمت  مػػى فقػػرة كاحػػدة فقػػط مػػف فقػػرات  ،يضػػان مػػـ أف ميػػارة التنبػػؤ باالفتراضػػات أمػػا الع -
كتسػاب الطالبػات لميػارات التفكيػر بالنسػبة لمػدل ا المرتبػة األ يػرةفػي  كجػاةت ،اال تبار
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كاقتػػػراح الحمػػػكؿ  ،طػػػرح التكقعػػػاتفػػػي  لػػػى ضػػػعؼ الطالبػػػات، كلربمػػػا يرجػػػا ذلػػػؾ إالناقػػػد
 .لمقضية المطركحة

ضعؼ اكتساب الطمبة لميارات التفكير الناقد لربما يعكد الى، يعػكد ذلػؾ ك تعزك الباحثة  -
 ف ال ينمى ىذه الميارات. دـ امتبلؾ الطالبة القدرة  مى الحؿ، أك ألف محتكل المني

التنبػػؤ حيػػث حصػػمت ميػػارة  ،كتتكافػػؽ نتيجػػة ىػػذا السػػؤاؿ مػػا نتػػاةف دراسػػة أبػػك الجػػدياف -
تمييػػػا ميػػػارة  ،(>.5بنسػػػبة ) ،المتكسػػػط الحسػػػابىفػػػي  باالفتراضػػػات  مػػػى المرتبػػػة األكلػػػى

حيػث  ،(5.7)كالتػي بمغػتميارة تقكيـ المناق,ات في  كت تمؼ معيا ،(:.5)بنسبةالتفسير 
أمػا  ،كنتيجػة لمػدل اكتسػاب الطمبػة ليػاتمييػا ميػارة االسػتنتاج  ،المرتبػة الثالثػةفػي  تجاة

التنبػػػػؤ ك  ،(49.6) مػػػػى نسػػػػبةاالسػػػػتنتاج حصػػػػمت ميػػػػارة فقػػػػد ( >544دراسػػػػة )األسػػػػطؿ:
ة ، كمػػا أف دراسػػ(48.6تقػػكيـ المناق,ػػات )ك  ،(>.46التفسػػير)أمػػا  ،(47.9باالفتراضػػات )

 اكتساب الطمبة لميارات التفكير الناقد. (  أكدت  مى تدني5444)أبكميادل:

حيػػث بينػػت أف ميػػارات  ،(9>>4نتػػاةف دراسػػة كػػؿ مػػف ) ػػزك: مػػا  كىػػذه النتيجػػة ت تمػػؼ -
 الحد المعقكؿ.في  التفكير الناقد كانت لدل  ينة الدراسة
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 (5.9الجدول )
 فقراتمن رة فقوالوزن النسبح لكل  ،والنحرافات المعيارية ،والمتوسطات ،لتكراراتا

 (300)ن =الختباروكذلك ترتيبيا فح  ،الختبار

 الميارة م
مجموع 
 الترتيب الوزن النسبح النحراف المعياري المتوسط الحسابح الستجابات

 35 30.67 0.462 0.307 92 التنبؤ بالفتراضات 1

 14 54.67 0.499 0.547 164 الستنباط 2

4 

 التفسير

133 0.443 0.498 44.33 25 

5 141 0.470 0.500 47.00 21 

6 213 0.710 0.455 71.00 2 

7 149 0.497 0.501 49.67 19 

8 170 0.567 0.496 56.67 11 

9 181 0.603 0.490 60.33 5 

10 165 0.550 0.498 55.00 13 

11 151 0.503 0.501 50.33 18 

12 120 0.400 0.491 40.00 27 

13 111 0.370 0.484 37.00 29 

14 219 0.730 0.445 73.00 1 

15 102 0.340 0.475 34.00 32 

16 175 0.583 0.494 58.33 7 

17 137 0.457 0.499 45.67 22 

18 145 0.483 0.501 48.33 20 

19 113 0.377 0.485 37.67 28 

20 203 0.677 0.469 67.67 3 

21 

 الستنتاج

90 0.300 0.459 30.00 36 

22 173 0.577 0.495 57.67 9 

23 184 0.613 0.488 61.33 4 

24 134 0.447 0.498 44.67 23 

25 164 0.547 0.499 54.67 15 

26 134 0.447 0.498 44.67 24 

27 102 0.340 0.475 34.00 31 

28 179 0.597 0.491 59.67 6 

29 97 0.323 0.469 32.33 33 

30 171 0.570 0.496 57.00 10 

31 108 0.360 0.481 36.00 30 

32 65 0.217 0.413 21.67 37 

33 163 0.543 0.499 54.33 16 

34 158 0.527 0.500 52.67 17 

35 96 0.320 0.467 32.00 34 

36 173 0.577 0.495 57.67 8 

37 123 0.410 0.493 41.00 26 

 4 30.67 0.462 0.307 92 مهبرة التنبؤ ببالفتراضبث.اجمبلى  38

 1 54.67 0.499 0.547 164 مهبرة االستنببط.اجمبلى  39

 2 51.78 3.377 9.320 2796 مهبرة التفسير.اجمبلى  40

 3 45.37 3.049 7.713 2314 مهبرة االستنتبج.اجمبلى  41

  48.34 5.802 17.887 5366 اندرجة انكهية 
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 :التعقيب العام عمى نتائج الدراسة
مػػف  ػػبلؿ مجمك ػػة مػػف النقػػاط  ىنػػا مجمػػؿ نتػػاةف الدراسػػة التػػى تكصػػمت ليػػا ةلباحثػػتم ػػص ا
    التالية:

ميػارات ل الجغرافيػا لمصػؼ السػادس األساسػيمنيػاج ضػعؼ تضػمف نتاةف الدراسػة أثبتت  -
ارات التفكيػر كػذلؾ ضػعؼ مسػتكل اكتسػاب الطمبػة لميػ، ك الكاجػب تضػمنيا التفكير الناقػد

تناكلػػػت تحميػػػؿ التػػػي  ،مػػػا نتػػػاةف بعػػػض الدراسػػػاتتتكافػػػؽ سػػػة نتػػػاةف الدراك ميػػػو ف، الناقػػػد
دراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػف ك كافر ميػػػػارات التفكيػػػػر الناقػػػػد فييػػػػا،لمتعػػػػرؼ  مػػػػى مػػػػدل تػػػػ، المنػػػػاىف

 (>544)بار يػػػػػد: ،(5444)أبػػػػػك منػػػػػديؿ: ،(5444ك)أبػػػػػك الجػػػػػدياف: ،(>544)األسػػػػػطؿ:
لػى ميػارات التفكيػر إ ،(المحتكل الدراسي) افتقار القا دة المعرفية إلىذلؾ  عزك الباحثةكت

 الناقد الكاجب تكافرىا.

 ؽطػػػر ك  ،راتيجياتتػػػدنى االىتمػػػاـ بتنميػػػة  ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد مػػػف  ػػػبلؿ تطبيػػػؽ اسػػػت -
   .التدريس الم تمفة

فػػػي  ضػػػيؽ الكقػػػت المتػػػاح لتدريسػػػياك  ،الحقػػػاةؽك  ،تكػػػدس محتػػػكل الجغرافيػػػا بالمعمكمػػػات -
كسػػاب الطمبػػة لميػػارات التفكيػػر ا  ك  ،ؿ دكف تطبيػػؽ التجريػػبك ممػػا يحػػ ،الجػػدكؿ األسػػبك ى

سػػمؾ فػػي   مميػػابفعػػؿ تيػػا مػػف كاقػػا تجرب ،تو الباحثػػةفػػى الكاقػػا ىػػذا مػػا لمسػػك  ،الم تمفػػة
ممػا  ،األساسػيالدراسػي  افية  مى المحتػكلضما إضافة الدركس اإل  صكصان  ،التدريس

ـ التػػي تػػلػػى طبيعػػة المرحمػػة الدراسػػية إلربمػػا يرجػػا ك ،  المػػتعمـك  ،يثقػػؿ مػػف كاىػػؿ المعمػػـ
 ،لػػػػى الطػػػػاقـ المػػػػدربلعػػػػؿ سػػػػبب ذلػػػػؾ يرجػػػػا إلػػػػى االفتقػػػػار إك ،  مييػػػػاالدراسػػػػة  تطبيػػػػؽ

مكانػػو األ ػػذ  مػػى  اتقػػو تحػػديث تصػػميـ المنػػاىف بمػػا يحقػػؽ األىػػداؼ الػػذل بإ ،ال بيػػرك 
 .المرجكة منو
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 تىصيات انذراسة
سـداء مجموعـة كـان مـن الواجـب إ ،مت عمييـا الدراسـةحصـالتـح  بناًء عمى النتـائج

 :حىو  ،ىدافيانأمل أن تجد طريقيا لتحقيق أالتح  ،التوصيات من

 نحػػك ا تمػػػاد   ػػدادىاا  ك  ،ىتمػػاـ كػػػؿ مػػف القػػاةميف  مػػى ت طػػػيط المنػػاىفا ضػػركرة تكجيػػو
مػػو بمثابػػة  ػػط جعٍ ك  ،ميػػارات التفكيػػر الناقػػد ب,ػػكؿ  ػػاصك  ،ميػػارات التفكيػػر ب,ػػكؿ  ػػاـ

 بناة المناىف الدراسية.ك  قا دة أساسية لتصميـك  فكرل

 مف  بلؿ تزكيدىـ المستمر بػآ ر ،القاةميف  مى العممية التدريسيةك  ،ا دة المدرسيفمس، 
مػػػف  ػػػبلؿ تكظيػػػؼ  ،أفضػػػؿ المسػػػتجدات  مػػػى سػػػاحة االسػػػتراتيجيات التعميميػػػة الناجعػػػةك 

 قػػد  مػػف  ػػبلؿ ،تحديػػدان التفكيػػر الناقػػدك  ،ت التفكيػػرمجػػاالفػػي  مةػػات األبحػػاث التربكيػػة
فػػػي  مياراتػػػوك  ،تمكػػػنيـ مػػػف تكظيػػػؼ التفكيػػػر ،األ ػػػرلك  ةدكرات تغذيػػػة راجعػػػة بػػػيف الفينػػػ

 .العممية

  ممػػػا بالمنػػػاىف مػػػف حيػػػث الكيػػػؼ ال الكػػػـ، االرتقػػػاة بمسػػػتكل الطمبػػػة مػػػف  ػػػبلؿ االىتمػػػاـ
مياراتػػو ك  ، مػػاؿ التفكيػػرإ المبنيػػة  مػػى ،رسػػاة القا ػػدة المعرفيػػةإفػػي  ب,ػػكؿ أكيػػدك  يسػػاىـ

 .ب نكا و الم تمفة

  ت ػػرجيـ أك بعػػد ،سػػكاة قبػػؿ ،لمزاكلػػة مينػػة التػػدريس يفةػػالميي,ػػريحة ال ػػريجيف تكليػػة،   
مجػػػػػاؿ تكظيػػػػػؼ فػػػػػي  ،مػػػػػف  ػػػػػبلؿ ,ػػػػػحنيـ بػػػػػآ ر المسػػػػػتجدات  مػػػػػى السػػػػػاحة التعميميػػػػػة

ب,ػكؿ بمػا فييػا التفكيػر الناقػد  ،االستراتيجيات التعميمية المرتبطة ب نماط التفكير الم تمفػة
ثقػػة تحقػػػؽ ك  دارة،س بجػػنيـ مػػف  ػػكض مجػػاؿ التػػدريكيمكػػ ،بمػػا يمػػزميـ ،مسػػتمرك  داةػػـ،

   .اآلماؿ المرجكة

 ال سػيما ميػارات  ،بميارات التفكيػر الناقػد اج الجغرافيا لمصؼ السادس األساسيثراة منيإ
 .كميارة تقكيـ المناق,ات ،المنياجفي  ضمنةالتفكير الناقد غير المت
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 :مقرتحات انذراسة

 ا لمسػتكل متطمبػات العصػريلمكقكؼ  مى مدل ارتقاة ؛الجغرافيا االىتماـ بتحميؿ مناىف، 
 ،لػػػدل المراحػػػؿ الدراسػػػية كافػػػة ،مجػػػاؿ تضػػػمينيا لميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػدفػػػي   صكصػػػان 

 ساسية  اصة.ة األالمرحمك 

 تكاجػو المتعممػيفالتػي  ،طػرؽ  بلجيػاك  ،ىػـ الم,ػكبلتقياـ دراسات تيػدؼ إلػى تحديػد أ، 
نمػػػػاط التفكيػػػػر اؿ تطبيػػػػؽ أمجػػػػفػػػػي  ال سػػػػيما ،تػػػػدريس مبحػػػػث الجغرافيػػػػافػػػػي  معممػػػػيفالك 

 .، ك التفكير الناقد  مى كجو ال صكصالم تمفة
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 المـراجـعالمصادر و 
  :المراجع العربية المصادر و

  العاليمف( القرآف الكريـ )تنزيؿ مف رب 

 .مصر، ، مكتبة المجتما العربي7ط .تدريس الجغرافيا :(5444إبراىيـ،  بد المطيؼ ) .4

كميػة اآلداب  (: مستكل التفكير الناقػد لػدل طمبػة التػاريخ فػي5444ابراىيـ، فاضؿ  ميؿ ) .5
 .645- 5:7ص  – ;6بجامعة المكصؿ، مجمة الجامعات العربية، العدد  كالتربية

(: التفكير لتطكير اإلبداع كتنمية الذكاة: سػيناريكىات :544)ك بد العزيزابراىيـ، مجدم  .6
 تربكية مقترحة "،  الـ الكتب، القاىرة. مصر.

ميػػة فػػي تػػدريس مػػادة ي" فعاليػػة اسػػتراتيجية ال ػػراةط المفاى :(5444نصػػار ) ك الجػػدياف،أبػػ .7
الجغرافيا في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طمبة الصػؼ الثػامف األساسػي فػي محافظػة 

 غزة. -رسالة ماجستير غير من,كرة، جامعة األزىر .,ماؿ غزة"

تنميػػػة التحصػػػيؿ فػػػي  يعصػػػؼ الػػػذىنطريقػػػة ال(: أثػػػر اسػػػت داـ ;544ة  ػػػكدة )نينأبػػػك سػػػ .8
األردف )رسػػػالة فػػػي  مػػػادة الجغرافيػػػا لػػػدل طمبػػػة كميػػػة العمػػػـك التربكيػػػةفػػػي  كالتفكيػػػر الناقػػػد

 .55مجمد  ،ماجستير(، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث، العمـك االنسانية

(:  "أثر است داـ استراتيجية تدريس األقػراف  مػى تنميػة ميػارات 5444أبك ,عباف، نادر ) .9
فكيػػر الناقػػد فػػي الرياضػػيات لػػدل طالبػػات الصػػؼ الحػػادم  ,ػػر قسػػـ العمػػـ اإلنسػػانية الت

 غزة. -الجامعة اإلسبلمية  ،بغزة" رسالة ماجستير

العمميػػة،  ، دار اليػػازكرم4لطػػرؽ اإلحصػػاةية، ط(: ا5444أبػػك صػػالح، صػػبحى، محمػػد)  .:
 األردف .   ماف،

الجغرافيػا لتنميػة ميػارات التفكيػر  ة فػي مػادة(: اثراة كحدة مقترح5444أبك منديؿ، ميادة ) .;
الناقد لدل طالبات الصؼ الثاني  ,ر كاتجاىاتيف نحكىا، رسالة ماجستير غير من,ػكرة، 

 غزة .الجامعة االسبلمية.

(: "ميػػػػارات التفكيػػػػر الناقػػػػد المتضػػػػمنة فػػػػي منيػػػػاج الفيزيػػػػاة 5444أبػػػػك ميػػػػادم، صػػػػابر ) .>
اجسػػػػتير غيػػػػر من,ػػػػكرة، الجامعػػػػة لممرحػػػػة الثانكيػػػػة كمػػػػدل اكتسػػػػاب الطمبػػػػة ليػػػػا" رسػػػػالة م

 اإلسبلمية، غزة .
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، مكتبػػػػة األنجمػػػػك المصػػػػرية، 4(: القيػػػػاس التربػػػػكم، ط7>>4أبػػػػك ناىيػػػػة، صػػػػبلح الػػػػديف ) .44
 مصر. القاىرة،

تحصػػػيؿ فػػػي  (: " أثػػػر تطبيػػػؽ اسػػػتراتيجيتيف لمػػػتعمـ الن,ػػػط5444األسػػػطؿ زيػػػاد محمػػػد ) .44
ناقػػد " "رسػػالة ماجسػػتير " تنميػػة تفكيػػرىـ ال يمػػادة التػػاريخ كفػػفػػي  طػػبلب الصػػؼ التاسػػا

 األردف . جامعة ال,رؽ األكسط لمدراسات العميا، كمية العمـك التربكية،

(:  "ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد المتضػػػمنة فػػػي محتػػػكل منيػػػاج األدب >544األسػػػطؿ، ىنػػػد ) .45
الجامعػة  ،رسػالة ماجسػتير .كالنصكص لمصؼ الحػادم  ,ػر كمػدل اكتسػاب الطمبػة ليػا"

 غزة. -اإلسبلمية

 (: "مقدمػػة فػػي تصػػميـ البحػػث التربػػكم، الجامعػػة5446غػػا إحسػػاف، األسػػتاذ محمػػكد )األ .46
 ، غزة.االسبلمية

(: "مقدمػػػة فػػػي تصػػػميـ البحػػػث التربػػػكم، مكتبػػػة :544األغػػػا إحسػػػاف، األسػػػتاذ محمػػػكد ) .47
 الجامعة، غزة.

(:  تحميؿ أسةمة كتاب الجغرافيا لمصؼ السادس األساسي فػي 9>>4األغا  بد المعطي ) .48
، )مجمػػة الجامعػػة اإلسػػبلمية العمػػـك اإلنسػػانية(: المجمػػد الثػػاني فمسػػطيف  كفػػؽ تصػػنيؼ بمػػـك

   غزة..(4 ,ر، العدد )

، 5(: مقدمػػػة فػػػي تصػػػميـ البحػػػث التربػػػكم ، ط:544اآلغػػػا، احسػػػاف كاألسػػػتاذ، محمػػػكد ) .49
 غزة.

تنميػػة التفكيػػر فػػي  (: " فا ميػػة اسػػتراتيجية تبػػادؿ األدكار;544أمػػيف بنػػت محفػػكظ أميمػػة ) .:4
بالمدينػػة  مالثػػانك  يد كالتحصػػيؿ كاالحتفػػاظ بمػػادة التػػاريخ لػػدل طالبػػات الصػػؼ الثػػانالناقػػ

 نسانية، السعكدية.كمية التربية كالعمـك اإل ،جامعة طيبة ،المنكرة " " رسالة ماجستير"

ى (: " تعمػػػيـ التفكيػػػر مػػػف  ػػػبلؿ تػػػدريس الجغرافيػػػا كأثػػػره  مػػػ5449سػػػماة )أاألىػػػدؿ زيػػػف  .;4
 كمية التربية لمبنات، جدة .. بتداةى كتنمية تفكيرىفبا اإلتحصيؿ  تمميذات الصؼ الرا

(:" فعالية برنامف تدريبى مقترح لتنميػة ميػارات التفكيػر الناقػد لػدل >544يماف )بار يدة، إ .>4
ضػػػكة برنػػػامف الكػػػكرت فػػي  بتداةيػػػة بمدينػػػة جػػػدةمػػػف معممػػػات الجغرافيػػػا بالمرحمػػة اإل ينػػة 

 .5،ع4، السعكدية، مف التربكم ,راؼكاإل ير " مجمة دراسات في المناىفلتعميـ التفك
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(: " فعالية برنامف الككرت المحكسب في تنمية التفكير الناقد لدل >544بركة، سناة ) .54
-رسالة ماجستير غير من,كرة، جامعة األزىر .طالبات تعميـ العمـك بجامعة األقصى"

 غزة.

 .مصر لعربي.تبة المجتما ا، مك4ط ،(: "طرؽ تدريس الجغرافيا5449برىـ، نضاؿ ) .54

 ، دار صادر، بيركت .44بف منظكر، أبك الفضؿ )ب.ت( "لساف العرب"، ج .55

(، "اإلثراة كالتفكير الناقد، دراسة تجريبية  مى التبلميذ المتفكقيف 5445بيجت، رفعت ) .56
 القاىرة.،  الـ الكتب 4بالتعميـ االبتداةي"، طػ

الناقػػػػد كاإلبػػػػدا ي لػػػػدل (: "تفكيػػػػر مغػػػػاير: تنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر 5447جبػػػػر، د ػػػػاة ) .57
 األطفاؿ" ، مؤسسة  بد المحسف القطاف، غزة . فمسطيف .

(: "تفكير معاير تنمية ميارات التفكير الناقد كاإلبدا ي لدل األطفاؿ" ;544جبر، د اة ) .58
 مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكم، فمسطيف. 4ط

ة في محتكيات المناىف ( : القيـ العممية المتضمن5448جحجكح، يحيى كحمداف، محمد ) .59
المدرسية لممرحمة األساسية الدنيا بفمسطيف، مؤتمر الطفػؿ الفمسػطيني بػيف تحػديات الكاقػا 

 كطمكحات المستقبؿ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة .

 .دار المسيرة،  ماف .االردف (: "تعميـ التفكير مفاىيـ كتطبيقات">>>4جركاف، فتحي ) .:5

ب العػػركض العمميػػة فػػي اكتسػػاب بعػػض المفػػاىيـ (: "أثػػر أسػػمك 5448الحطػػاب، جمػػاؿ ) .;5
الجغرافية لدل طبلب الصػؼ الحػادم  ,ػر األدبػي بمحافظػة غػزة" رسػالة ماجسػتير غيػر 

  غزة.-من,كرة، جامعة األزىر

(: "أثػػر أسػػمكب العػػركض العمميػػة فػػي اكتسػػاب بعػػض المفػػاىيـ 5448الحطػػاب، جمػػاؿ ) .>5
فظػة غػزة"، رسػالة ماجسػتير غيػر الجغرافية لدل طبلب الصؼ الحادم  ,ر األدبي بمحا

 من,كرة ، جامعة األزىر، غزة .

(: "أثر استراتيجيات التغير الكتابي الحر كالمكجو كالمقيد فػي تنميػة :544) يالحبلؽ،  م .64
 مػػاف،  ،4، طميػػارات التفكيػػر الناقػػد كميػػارات األداة التعبيػػرم" رسػػالة ماجسػػتير من,ػػكرة

   .دار المسيرة

كتسػػػاب المكجػػػو لتػػػدريس النصػػػكص ثػػػر اسػػػت داـ طريقػػػة اال(: "أ5445) الحمػػػادم، سػػػارة .64
األدبيػػػة فػػػي تنميػػػة التفكيػػػر الناقػػػد كالنقػػػد األدبػػػي لػػػدل طمبػػػة المراحمػػػة الثانكيػػػة بالجميكريػػػة 

 اليمينة" 
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(: التعػػػػػرؼ  مػػػػػى  بلقػػػػػة االتجػػػػػاه نحػػػػػك الكيميػػػػػاة بالػػػػػدافا >544حمكدة،صػػػػػبلح،محمد ) .65
 كرة، جامعة األزىر غزة.المعرفي كالتفكير الناقد،رسالة ماجستير غير من,

، دار الكتػػػػاب الجػػػػامعي، 5(: "طراةػػػػؽ التػػػػدريس كاسػػػػتراتيجياتو، ط5445الحيمػػػػة، محمػػػػد ) .66
 األردف.

(، "مسػػػتكل مسػػػاىمة معممػػػي التػػػاريخ المرحمػػػة الثانكيػػػة فػػػي تنميػػػة 5444 ري,ػػػة،  مػػػي ) .67
قطػر جامعػة  ،ميارات التفكير الناقد كاإلبدا ي لدل طمبتيـ" مجمة مركػز البحػكث التربكيػة

 .78-46صفحة ، (>4العدد )

، 4ط ،ي(: أسػػس بنػػاة المنػػاىف التربكيػػة كتصػػميـ الكتػػاب التعميمػػ5447ال كالػػدة، محمػػد)  .68
 دار المسيرة،  ماف . االردف .

، دار الكفػػػاة 4المنػػػاىف كطػػػرؽ التػػػدريس ،طفػػػي  (: اتجاىػػػات جديػػػدة5446فػػػايز) دنػػػدش، .69
 سكندرية . مصر .الدنيا لمطبا ة، اإل

 ، مكتبة الفبلح، األردف.االبتكارم (: التفكير الناقد كالتفكير5444)ـىا,محمد  رياف ، .:6

ة فػػي التربيػػة ميػػؿ العم(: "دليػػؿ إ ػػداد ال طػػة البحثيػػة ككتابػػة الرسػػاة5444ريػػاف، فكػػرم ) .;6
 القاىرة. ، الـ الكتب

 .التربية الجامعة اإلسبلمية، غزة (: دراسات في المناىف،كمية5448زقكت، محمد ) .>6

(:  تػدريس ميػارات ال ػراةط كنمػاذج الكػرة األرضػية: فمسػطيف، دار 5444سعادة جكدت ) .74
 ال,ركؽ.

(:  تػدريس ميػارات ال ػراةط كنمػاذج الكػرة األرضػية: فمسػطيف، دار 5444سعادة جكدت ) .74
 ال,ركؽ.

، 9المعاصػر ،دار الفكػر، ط (: المنيف المدرسي5444 بد ا  ) براىيـ،سعادة، جكدت كا   .75
  ماف .االردف .

 (: "مناىف الدراسات االجتما ية" ال,ركؽ، األردف.7;>4سعادة، جكدت ) .76

 (: المنيف المدرسي الفعاؿ، دار  ماف، األردف. 5444سعادة، جكدت ) .77

(: "مػػػػػدل معرفػػػػػة معممػػػػػي المػػػػػكاد االجتما يػػػػػة فػػػػػي المرحمػػػػػة 5444السػػػػػميماف، سػػػػػميماف ) .78
ؽ المتكسػػػطة لميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد كمػػػدل اىتمػػػاميـ بيػػػا" دراسػػػات فػػػي المنػػػاىف كطػػػر 

 .478-448(، كمية المعمميف بالرياض صفحة 7:التدريس العدد )
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(: "فعالية إستراتيجية مقترحة لتدريس كتاب القراةة ذم المكضػكع 5444سميماف، محمكد ) .79
مجمػة القػراةة  .الكاحد فػي تنميػة ميػارات التفكيػر الناقػد لػدل طػبلب الصػؼ األكؿ الثػانكم"

 .:7ص ،ة كالمعرفة، جامعة  يف ,مس، الجمعية المصرية لمقراة6كالمعرفة،  دد

(: "التفكيػػػر الناقػػػد دراسػػػة فػػػي  مػػػـ الػػػنفس المعرفػػػي"، دار المعرفػػػة 8>>4السػػػيد،  زيػػػزة ) .:7
 الجامعية ، االسكندرية. مصر .

دار  مف منظػكر جديػد،المدرسي  (: المنيف4>>4ال,افعي، إبراىيـ، الكثيرم را,د،  مي ) .;7
  مار،  ماف .

ـ لمحيػػػاة كلػػػيس اإلمتحانػػػات" المػػػؤتمر العممػػػي ال ػػػامس (: "التعمػػػي5446,ػػػحاتو، حسػػػف ) .>7
،  ػػػيف الضػػػيافة ردا،  ,ػػػر، منػػػاىف التعمػػػيـ كاإل ػػػداد لمحيػػػاة المعاصػػػرة، المجمػػػد األكؿ 

   ,مس، مصر.

العػاـ: مصػر، الػدار العربيػة (:  تػدريس الجغرافيػا فػي مراحػؿ التعمػيـ :>>4أحمد ) ،,مبي .84
 ب.لمكتا

ناقػػػد لػػػدل المر,ػػػديف التربػػػكييف ك بلقػػػتيـ بسػػػماتيـ ( التفكيػػػر ال>544ال,ػػػكربجي ، ايػػػاد ) .84
 ال, صية ، رسالة ماجستير غير من,كرة، الجامعة اإلسبلمية ، غزة .

(: "فعاليػػة اسػػت داـ دكرة التعمػػيـ فػػكؽ المعرفيػػة فػػي تنميػػة التفكيػػر ;544صػػالح، مػػدحت ) .85
ة العربيػة الناقد كالتحصيؿ فػي مػادة العمػـك لػدل تبلميػذ الصػؼ السػادس اإلبتػداةي بالمممكػ

-، الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة6،  ػػدد44السػػعكدية" مجمػػة التربيػػة العمميػػة، المجمػػد
 مصر.

 مناىجو كأساليبو، دار الميسرة،  ماف . ي(: البحث الجغراف8>>4صفكح،  ير ) .86

(: "المغة كالتفكير الناقد، أسس نظرية كاسػتراتيجيات :544)كالحبلؽ، مىطعيمة ، ر,دم  .87
 ار المسيرة ،  ماف. األردف.تدريسية" ، د

 (: تحميؿ المحتكل في العمـك اإلنسانية.:;>4طعيمة، ر,دم ) .88

 جتما ية"، دار المسيرة لمن,ر كالتكزيا ، ماف.(: " الدراسات اال5445يطي، محمد )الط .89

، 4جغرافيػا )نظػرة تربكيػة(: ط(: "المعايير الحديثة المعاصرة لعمـ ال5449 بابنة، ضرار ) .:8
 األردف. -لعالمي،  ماف لمكتاب ا جرار

 ، دار الثقافة،  ماف . األردف .4(: تعميـ التفكير كمياراتو، ط>544 بد العزيز، سعيد ) .;8
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تيجيات تعمػػـ ميػػارات التفكيػػر بػػيف النظريػػة (: "اسػػترا>544نبيػػؿ،  يػػاد كليػػد )  بػػد اليػػادم .>8
 دار كاةؿ لمن,ر، األردف. 4كالتطبيؽ" ط

(: "اسػػػػتراتيجيات تعمػػػػـ ميػػػػارات التفكيػػػػر: بػػػػيف >544 بػػػػد اليػػػػادم، نبيػػػػؿ  ك يػػػػاد، كليػػػػد ) .94
 النظرية كالتطبيؽ" دار كاةؿ لمن,ر،  ماف. األردف .

 .، األردف(: "التفكير الفعاؿ" دار البداية;544 بكم، زيد ) .94

 (: " التفكير كالمنياج المدرسي، مكتبة الفبلح، األردف.5446 بيد كليـ،  فانة  زك ) .95

يجية التفكيػػر االسػػتقراةي كالتفكيػػر الحػػر كالتفكيػػر الناقػػد (: "أثػػر اسػػترات5447 بيػػد، داكد ) .96
اإلدراكي فػكؽ المعرفػي كالتحصػيؿ لػدل طمبػة المرحمػة األساسػية فػي مػادة األحيػاة" رسػالة 

 غزة.-األردف، مكتبة القطاف-دكتكاة، جامعة  جماف العربية

،  ػػدناف كالجػػراح،  بػػد الناصػػر كب,ػػارة، مكفػػؽ ) .97 التفكيػػر: (: "تنميػػة ميػػارات >544العتػػـك
 نماذج نظرية كتطبيقات  ممية"، دار المسيرة لمن,ر،  ماف. األردف .

، منذر ) .98 التربية الفنية كمناىجيا، دار المناىف لمن,ػر،  مػاف  (: طرؽ تدريس>544العتـك
 األردف . –

(: "مستكل جكدة محتكل كتاب العمـك لمصػؼ الثػامف األساسػي فػي ;544العرجا، محمد ) .99
 ية" رسالة ماجستير غير من,كرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة .ضكة المعايير العالم

 ( :الجكدة ال,اممة كالمنيف ،دار المناىف،  ماف .االردف.;544 طية، محسف) .:9

، مكتبػػػػػة 4(: اإلحصػػػػػاة التربػػػػػكم كاإلحصػػػػػاة االسػػػػػتداللي، طبعػػػػػة :>>4 فانػػػػػة،  ػػػػػزك ) .;9
 اليازجي، غزة فمسطيف .

الناقػػػد لػػػدل طمبػػة كميػػػة التربيػػػة"، مجمػػػة  (، "مسػػػتكل ميػػارات التفكيػػػر;>>4 فانػػة،  ػػػزك ) .>9
 -(: الجامعػػػة اإلسػػػبلمية4البحػػػكث كالدراسػػػات التربكيػػػة الفمسػػػطينية المجمػػػد األكؿ العػػػدد )

 غزة.

(: مسػػػتكل ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد لػػػدل طمبػػػة كميػػػة التربيػػػة بالجامعػػػة ;>>4) فانػػػة، زك .4:
ألكؿ، العػػػػدد المجمػػػػد ا اإلسػػػػبلمية بغػػػػزة، مجمػػػػة البحػػػػكث كالدراسػػػػات التربكيػػػػة الفمسػػػػطينية،

 غزة .األكؿ، مطبعة مقداد .

(: التفكيػػػر الناقػػػد بػػػيف النظريػػػة كالتطبيػػػؽ ، دار ال,ػػػركؽ >544 مػػػي، اسػػػما يؿ ابػػػراىيـ ) .4:
 األردف . –لمن,ر ،  ماف 
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( : دراسػػػػة مقارنػػػػة فػػػػي تحميػػػػؿ مضػػػػمكف أسػػػػةمة كتػػػػب الدراسػػػػات ;>>4العمػػػػادم، أمنيػػػػة ) .5:
اديػػػة بدكلػػػة قطػػػر ، مجمػػػة مركػػػز البحػػػكث التربكيػػػة االجتما يػػػة كامتحاناتيػػػا لممرحمػػػة اإل د

 ( .قطر.47بجامعة قطر، العدد )

(: " فعاليػػة اسػػت داـ التعمػػيـ الػػذاتى القػػاةـ  مػػى الػػنظـ 5444 مػػار  بػػد الجػػابر حػػارص ) .6:
تػػدريس الجغرافيػػا  مػػى التحصػػيؿ المعرفػػى كتنميػػة التفكيػػر الناقػػد فػػي  ال بيػػرة الكمبيكتريػػة

كميػػػة التربيػػػة  ،" رسػػػالة دكتػػػكراة " مثػػػانك ب الصػػػؼ األكؿ الكالقػػػيـ االقتصػػػادية لػػػدل طػػػبل
 بسكىاج، مصر .

ب الصػؼ (: "برنامف مقترح لتنمية ميػارات التفكيػر الناقػد لػدل طػبل>544العكاكدة، زياد ) .7:
الحككميػػة فػػي قطػػاع غػػزة" رسػػالة ماجسػػتير غيػػر من,ػػكرة،  رساالسػػابا األساسػػي فػػي المػػد

 غزة.-جامعة األزىر

 ، دار األكؿ، األردف.8: القياس كالتقكيـ في العممية التربكية، ط(5445 كدة، أحمد ) .8:

 (: "مقدمة في تدريس التفكير"، دار الثقافة لمن,ر،  ماف. األردف.>544غانـ، سعيد )  .9:

 Webست داـ رحبلت المعرفية  بر الكيب )ا (: "مدل فعالة5444الفار، زياد ) .::

Quests ممي كالتحصيؿ لدل طمبة  التالجغرافيا  مى مستكل التفكير (: في تدريب
 غزة.-الصؼ الثامف األساسي" رسالة ماجستير غير من,كرة، جامعة األزىر

داب طمبػػة التػػاريخ فػػي كميتػػي اآل لالتفكيػػر الناقػػد لػػد ل(: " مسػػتك 5444بػػراىيـ )إفاضػػؿ،  .;:
 .5:8ص ، ;6د ، العدمجمة اتحاد الجامعات العربية ، كالتربية بجامعة المكصؿ

سػػكندرية . المنػػاىف التربكيػػة، المكتػػب الجػػامعي الحػػديث، اإل(:بنػػاة :>>4فػػالكقى، محمػػد ) .>:
 مصر.

(: بنػػاة المنػػاىف التربكيػػة، المكتػػب الجػػامعي الحػػديث، االسػػكندرية، :>>4فػػالكقي، محمػػد ) .4;
 مصر .

) النظريػػػػػة منيػػػػػاج التعميمػػػػػى كالتكجػػػػػو األيػػػػػدلكجي(: ال5449محسػػػػػف، سػػػػػييمة) الفػػػػػتبلكل، .4;
 األردف. دار ال,رؽ. كالتطبيؽ(:

الفعػػػػاؿ، دار ال,ػػػػركؽ لمن,ػػػػر،  (: المنيػػػػاج التعميمػػػػي كالتػػػػدريس5449الفػػػػتبلكم، سػػػػييمة ) .5;
 األردف. - ماف

(: الم,ػػػػكبلت كالصػػػعكبات التػػػػي تكاجػػػػو معممػػػي المػػػػكاد االجتما يػػػػة 6>>4را فػػػػاركؽ )الفػػػ .6;
 ( .;4بالمرحمة الثانكية بقطاع غزة، الجمعية المصرية لممناىف كطرؽ التدريس، العدد )
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، 4(: تطكير كفاةات تدريس الجغرافيا باست داـ الكحدات النسػقية، ط>;>4) الفرا، فاركؽ .7;
 الككيت .  ،مؤسسة الككيت لمتقدـ العممى

 ، غزة، الجامعة اإلسبلمية.5(:"المنياج التربكم المعاصر"ط:>>4الفرا، فاركؽ كآ ركف) .8;

 ( "تحميػػػؿ كتػػػاب لغتنػػػا الجميمػػػة لمصػػػؼ الرابػػػا األساسػػػى فػػػي ضػػػكة5444الفػػػرا، ميسػػػكف) .9;
التفكيػػػر االبػػػدا ى كمػػػدل اكتسػػػاب الطمبػػػة ليػػػا" رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر من,ػػػكرة ، الجامعػػػة 

 اإلسبلمية غزة .

(: "فعاليػػػة برنػػػامف مقتػػػرح فػػػي تنميػػػة ميػػػارات القػػػراةة الناقػػػدة فػػػي :544الفميػػػت، جمػػػاؿ ) .:;
رسػالة دكتػكراه،  ،مجتما المعرفة كاالتجاىات نحك القراةة لػدل طمبػة الصػؼ العا,ػر بغػزة"

 القاىرة.-الدكؿ العربيةجامعة 

(: "تنميػة اإلبػداع كالمبػد يف مػف منظػكر متكامػؿ" 5444قارة سميـ، الصافي  بد الحكيـ ) .;;
 األردف.  -، دار الثقافة،  ماف4ط

(: تضػػمف برنػػامف الكػػكرت لػػتعمـ التفكيػػر فػػي 5444قػػارة، سػػميـ كالصػػافي،  بػػد الحكػػيـ ) .>;
 المناىف الدراسية، دار الثقافة،  ماف. األردف.

(: "تعمػػػيمـ التفكيػػػر لممرحمػػػة األساسػػػية دار الفكػػػر لمطبا ػػػة كالن,ػػػر 5444امي، نايفػػػة )قطػػػ .4>
 األردف. -كالتكزيا،  ماف 

(: "سػػػيككلكجية الػػػتعمـ كالتعمػػػيـ الصػػػفي" دار ال,ػػػركؽ ،  مػػػاف. >;>4قطػػػامي، يكسػػػؼ ) .4>
 األردف .

لمصػػرية (: "لمػػاذا ككيػػؼ نعمػػـ أبناةنػػا التفكيػػر النقػػدم؟" )الجمعيػػة ا5444كفػػافي،  ػػبلة ) .5>
 -منػاىف التعمػيـ كتنميػة التفكيػر، المػؤتمر العممػي الثػاني  ,ػر ،لممناىف كطػرؽ التػدريس(

 .68ص ،5مجمد

(: "التفكير ىؿ ىك الفريضة الغاةبػة فػي نظامنػا التعميمػي؟" الجمعيػة 5447كفافي،  بلة ) .6>
دار -تكػػػكيف العمػػػـ-مػػػؤتمر العممػػػي السػػػادس  ,ػػػرال-التػػػدريس ؽر المصػػػرية لممنػػػاىف كطػػػ

 . 4>ص   -6;ص ،جامعة  يف ,مس، المجمد األكؿ-ةالضياف

(: القيػػػاس كالتقػػػكيـ كالػػػتعمـ" من,ػػػكرات جامعػػػة القػػػدس ;544الكيبلنػػػي،  بػػػدا  كآ ػػػركف ) .7>
 المفتكحة، أـ السماف،  ماف األردف .

(: "تعمػػيـ ميػػارات التفكيػػر مػػدا ؿ كتػػدريبات  مميػػة )دليػػؿ 5449لجنػػة الترجمػػة كالتعريػػب ) .8>
 اإلمارات العربية المتحدة. ،4ط، ر الكتاب الجامعي العيفالمعمـ كالمتعمـ(: دا
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 ػػػالـ الكتػػػب،  6جتما يػػػة ط(: "تػػػدريس المػػػكاد اال>:>4ف بػػػرنس )المقػػػاني أحمػػػد، رضػػػكا .9>
 القاىرة.

 (: المكاد االجتما ية كتنمية التفكير،  الـ الكتب، القاىرة .>:>4المقاني، أحمد حسيف ) .:>

ـ المصػػػػطمحات التربكيػػػػة المعاصػػػػرة فػػػػي (: معجػػػػ>>>4المقػػػػاني، أحمػػػػد كالجمػػػػؿ،  مػػػػي ) .;>
 المناىف كطرؽ التدريس،  الـ الكتب كالن,ر، القاىرة .

 ،الرياض،السعكدية. برنامف ككرت لمتفكير"ب(: "التعريؼ 7;>4المانا،  زيزة ) .>>

مركػػز الكتػػب األردنػػي،  ،مػػايرز، ,ػػيت ترجمػػة  زمػػي جػػرار "تعمػػيـ الطػػبلب التفكيػػر الناقػػد .444
 األردف.

ىػػػ 9>46مػػف  ػػاـ  ;لػػبعض البحػػكث التربكيػػة كالنفسػػية ج  مم صػػات(: 9>>4المتػػكلي ) .444
ىػ، بتكميؼ مركػز البحػكث التربكيػة كالنفسػية بجامعػة أـ القػرل بمكػة المكرمػة،  4747إلى 

 جامعة أـ القرل، السعكدية .

دار صػػػػفاة،  ،4(: " تنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر اإلبػػػػدا ي الناقػػػػد، ط;544مجيػػػػد، سكسػػػػف ) .445
  ماف.

 القاىرة.(: "دراسات كبحكث في المناىف كتكنكلكجيا التعميـ.7;>4محمد، فار ة ) .446

(: "تعميـ الجغرافيا كتعمميػا فػي  صػر المعمكمػات )أىدافػو، 5448محمكد، صبلح الديف ) .447
 القاىرة.-محتكاه، أساليبو، تقكيمو("  الـ الكتب

(: "اسػػػػترايجيات تعمػػػػيـ التفكيػػػػر" دار البدايػػػػة نا,ػػػػركف 5444مصػػػػطفى، نمػػػػر مصػػػػطفى ) .448
  كف.كمكز 

التربيػػػة ك مػػػـ الػػػنفس، دار المسػػػيرة، فػػػي  (: منػػػاىف البحػػػث5444ممحػػػـ، سػػػامى، محمػػػد ) .449
  ماف . األردف .

، دار المسػػيرة 4(: منػاىف البحػػث فػي التربيػة ك مػػـ الػنفس، ط5444ممحػـ، سػامي محمػػد ) .:44
 لمن,ر،  ماف .

ة ، ال,ػػركؽ، جامعػػ4مككية، طالعمػػـك السػػفػػي  (: أساسػػيات القيػػاس5447النبيػػاف، مكسػػى ) .;44
 .األردف

(، "برنػػامف مقتػػرح لتنميػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد فػػي الرياضػػيات لػػدل 5444نبيػاف، سػػعد ) .>44
 كمية التربية. -طمبة الصؼ التاسا بمحافظة غزة"، رسالة دكتكراه جامعة األقصى بغزة
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(: ميػارات التفكيػر الناقػد فػي منػاىف الدراسػات االجتما يػة 5448النجدم،  ػادؿ رسػمي ) .444
يـ األساسػػي بسػػمطنة  مػػاف كمػػدل المػػاـ التبلميػػذ بيػػا، دراسػػات فػػي المنػػاىف بمرحمػػة التعمػػ

 . ::4-477ص :44كطرؽ التدريس، مصر ع 

(، "أثػػر اسػػت داـ األلغػػاز فػػي تنميػػة التفكيػػر الناقػػد فػػي الرياضػػيات >544نصػػار، إييػػاب ) .444
كالميػػػػؿ نحكىػػػػا لػػػػدل تبلميػػػػذ الصػػػػؼ الرابػػػػا األساسػػػػي بغػػػػزة"، رسػػػػالة ماجسػػػػتير الجامعػػػػة 

 غزة. -بلميةاإلس

غػػػزة،  ،المػػػؤتمر العممػػػي الثػػػاني  ,ػػػر )منػػػاىف التعمػػػيـ كتنميػػػة التفكيػػػر( (:5448نصػػػر ) .445
 الجامعة اإلسبلمية.

 ،(: "تنميػػة اإلبػػداع كالمبػػد يف مػػف منظػػكر متكامػػؿ"5444نكفػػؿ محمػػد، سػػعيفاف محمػػد ) .446
 األردف. -دار الثقافة،  ماف 4ط

اىف كتنظيماتيػػػا، دار الميسػػػرة، (: أسػػػس بنػػػاة المنػػػ5448الككيػػػؿ حممػػػي، المفتػػػي محمػػػد ) .447
 األردف. - ماف

(: "تقكيـ محتػكل منيػاج القضػايا المعاصػرة لمصػؼ الثػانى  ,ػر 5444اليازكرل، محمد ) .448
 فى ضكة االتجاىات العالمية الحديثة ك اكتساب الطمبة ليا.

مناىجنػػا التربكيػػة، دار الثقافػػة، الدكحػػة . فػػي  رؤل مسػػتقبمية (:8>>4ا  )  بػػد اليػػافعى، .449
 طر.ق

ربكيػػػػة، دار الثقافػػػػة، الدكحػػػػة، فػػػػي مناىجنػػػػا الت ( رؤل مسػػػػتقبمية8>>4اليػػػػافعي،  بػػػػدا  ) .:44
 .قطر

 األردف. -(: "الجغرافيا التربكية" دار اليازكرم العممية،  ماف5448يحيى، حسف ) .;44

(: "قػػػراةات فػػػي ميػػػارات التفكيػػػر كتعمػػػيـ التفكيػػػر الناقػػػد كالتفكيػػػر 5444 يػػػكنس، فيصػػػؿ ) .>44
 اإلبدا ي".

454.  .Wenck Stanley (5449)Barnes Don. Burgdorf Arkene.   ترجمػة )سػناة
 العاني( دار الكتاب الجامعي العيف، اإلمارات

454. Beyerk Barrry ( )تػػدريس ميػػارات  فػػي  "المرجػػا :(:544ترجمػػة )فػػكزم مؤيػػد حسػػف
 اإلمارات.-العيف ،التفكير )دليؿ المعمـ( دار الكتاب الجامعي
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 (1ممحق رقم )
 تسييل ميمة باحث
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 (2ممحق رقم )
 ة ميارات التفكير الناقدقائم

 
 ميارة التنبؤ بالفتراضات : 

 ضية المطركحة.تراضات التي تصمح كحؿ أكلى في القفكىي القدرة  مى تحديد اال

 ستنتاجميارة ال : 

كىي القدرة العقمية التي نست دـ فييا ما نممكو مف معارؼ كميارات التمييز بيف درجات 
 تباطيا بمعمكمات معطاة.صحة أك  ط  نتيجة  ما، تبعا لدرجة ار 

 : ميارة التفسير 

لكقاةا المتكافرة أك القدرة  مى ىى القدرة  مى الفيـ كالتعبير  ف المعنى كاألىمية لمعديد مف ا
 ضكة الكقاةا كالحكادث الم,اىدة . في  أك است بلص نتيجة معينة ، طاة تبريراتإ

 ميارة الستنباط : 

 ارتباط نتيجة ما بيف تمؾ الكقاةا اةا كالحكـ  مى مدلىى القدرة  مى فيـ العبلقات بيف الكق
 المتعمـ . بغض النظر  ف صحة الكقاةا أك رأم

 ميارة تقويم المناقشات : 

في  الحكـ  مى قضية أك كاقعة معينةفي  كىى القدرة  مى التمييز بيف مكاطف القكة كالضعؼ
 ضكة األدلة المتاحة .
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 (3ممحق رقم )
 حتوى الجغرافيا لمصف السادساستمارة تحميل م 

 
 

 

 ميارات التفكير الناقد

 عنوان

 الدرس

 

 رقم

 الصفحة

 

 الفقرة

 أو الفكرة

 ميارة

 التنبؤ
 بالفتراضات

 ميارة
 التفسير

ميارة 
 الستنباط

 ميارة
تقويم 
 المناقشات

ميارة 
 المجموع الستنتاج
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 (4ممحق رقم )
محتوى منياج الصف فح  جدول المواصفات لميارات التفكير المتضمنة

 (: السادس األساسى )الفصل األول

 الدرس الوحدة
عدد 
 الفقرات

ميارة 
التنبؤ 

 بالفتراضات

ميارة 
 التفسير

 ميارة
 الستنباط

ميارة 
تقويم 
 المناقشات

ميارة 
موع الستنتاج

مج
ال

 
مجموع 

رات الميا
 لكل وحدة

الوزن 
النسبح 
لكل 
 وحدة

الوحدة 
 األولى

  0 0 0 0 0 0 4 األول

1 

 

2،5 

 1 0 0 0 1 0 3 الثانح

الوحدة 
 الثانية

  2 0 0 1 1 0 7 األول

 

 

30 

 

 

 

 

75 

 

 2 2 0 0 0 0 4 الثانح

 12 5 0 2 4 1 13 الثالث

 4 0 0 1 3 0 9 الرابع

 5 2 0 0 3 0 10 الخامس

 2 0 0 2 0 0 7 السادس

 3 2 0 0 1 0 9 السابع

الوحدة 
 الثالثة

  5 3 0 0 2 0 14 األول

9 

 

22،5 

 4 1 0 0 3 0 12 الثانح

 15 0 6 18 1 المجموع
40 

 37.5 0 15 45 2.5 الوزن النسبح
100 
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 (5ممحق رقم )
ف محتوى منياج الصفح  جدول المواصفات لميارات التفكير المتضمنة

 السادس األساسى )الفصل الثانى(

 الدرس الوحدة
عدد 
 الفقرات

ميارة التنبؤ 
 بالفتراضات

ميارة 
 التفسير

 ميارة
 الستنباط

ميارة 
تقويم 
 المناقشات

ميارة 
 الستنتاج

 المجموع

مجموعات 
الميارات 
 لكل وحدة

الوزن 
النسبح 
 لكل وحدة

 الوحدة
 الرابعة 

  6 1 0 1 4 0 17 األول

 

8 

 

 

 2 1 0 0 1 0 16 الثانح 20.5

 0 0 0 0 0 0 6 الثالث

الوحدة 
 الخامسة

  3 1 0 1 1 0 7 األول

 

 

31 

 

 

 

79.5 

 1 0 0 0 0 1 10 الثانح

 11 6 0 0 4 1 13 الثالث

 6 3 0 0 2 1 6 الرابع

 8 2 0 0 4 2 9 الخامس

 2 0 0 0 1 1 8 السادس

 39 14 0 2 17 6 المجموع

زن النسبحالو   15.38    43.59 5.13 0.00 35.90 100.00 

 
 
 
 
 
 
 



 

48: 

 

 (6ممحق رقم )
محتوى منياج الصف فح  جدول المواصفات لميارات التفكير المتضمنة

 السادس األساسى )الفصمين معًا(
 

 الدرس الوحدة
عدد 
 الفقرات

ميارة التنبؤ 
 بالفتراضات

ميارة 
 التفسير

 ميارة
 الستنباط

ميارة 
تقويم 

 ناقشاتالم

ميارة 
 الستنتاج

 المجموع

مجموع 
الميارات 
 لكل وحدة 

الوزن 
النسبح 
 لكل وحدة

الوحدة 
 األولى

  0 0 0 0 0 0 4 األول

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.6 

 1 0 0 0 1 0 3 الثانح

الوحدة 
 الثانية

 2 0 0 1 1 0 7 األول

 2 2 0 0 0 0 4 الثانح

 12 5 0 2 4 1 13 الثالث

 4 0 0 1 3 0 9 الرابع

 5 2 0 0 3 0 10 الخامس

 2 0 0 2 0 0 7 السادس

 3 2 0 0 1 0 9 السابع

الوحدة 
 الثالثة

 5 3 0 0 2 0 14 األول

 4 1 0 0 3 0 12 الثانح

الوحدة 
 الرابعة

  6 1 0 1 4 0 17 األول

 

 

 

 

39 
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 2 1 0 0 1 0 16 الثانح

 0 0 0 0 0 0 6 لثالثا

الوحدة 
 الخامسة

 3 1 0 1 1 0 7 األول

 1 0 0 0 0 1 10 الثانح

 11 6 0 0 4 1 13 الثالث

 6 3 0 0 2 1 6 الرابع

 8 2 0 0 4 2 9 الخامس

 2 0 0 0 1 1 8 السادس

 100 79 29 0 8 35 7 المجموع

 100 100 36.71 0.00 10.13 44.30 8.86 الوزن النسبح
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 (7) ممحق رقم
 أسماء السادة المحكمين

 مكان العمل المؤىل العممى السم

 التعميمو  وزارة التربية طرق التدريسو  المناىجفح  دكتوراة . خميل حمادد

 التعميمو  وزارة التربية طرق التدريسو  ماجستير مناىج أ. محمود مطر

 التعميمو  ة التربيةوزار  طرق التدريسو  دكتوراة مناىج خميفة  د. عمح

 سالميةالجامعة اإل طرق التدريسو  دكتوراة مناىج د.فتحية المولو

 مركز القطان طرق التدريسو  دكتوراة مناىج . ميا برزقد

 سالميةالجامعة اإل طرق التدريس و  دكتوراة مناىج د. عزو عفانة

 سالميةالجامعة اإل دكتوراة عمم نفس د. ختام السحار

 سالميةالجامعة اإل دكتوراة عمم نفس قة د. سناء أبو د

 جامعة األقصى تربية عمم نفسدكتوراة  د. درداح الشاعر

 مدرسة أم الفحم ماجستير عمم الجغرافيا أ. عطاف السواركة

فح  مشرف الجغرافيا ماجستير عمم الجغرافيا أ. عاىدة خضر
 الشمال

فح  جغرافيامشرف ال ماجستير عمم الجغرافيا أ . عبد الكريم زقوت
 الشمال

 يمدرسة ذات الصوار  دراسات اجتماعية أ. تغريد أبو جياب

 قصى جامعة األ تربية أساليب تدريسدكتوراة  د.يحيى جحجوح

 سالميةالجامعة اإل دكتوراة أصول تربية د. محمود أبو دف 

 جامعة األقصى أصول تربيةدكتوراة  د. ناجى رجب سكر

 جامعة األقصى ب جغرافياآداة دكتورا د. عبد القادر حماد

 جامعة األقصى تربية عمم نفسدكتوراة  د. عون محيسن
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  (8ممحق رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 استبانة تحكيم اختبار ميارات التفكير الناقد
 

 السيد الفاضؿ ....................        التاريخ .........................

 حمتو كبركاتو _ أما بعد :سبلـ مف ا   ميكـ كر 

المكضكع: تحكيـ ا تبار التفكير الناقد في الجغرافيا لمصؼ السادس األساسي مقدـ لسيادتكـ 
 مف الباحثة/  تاـ أحمد الكحمكت

راجيػػة مػػنكـ التكػػـر بمراجعػػة ا تبػػار التفكيػػر الناقػػد الػػذم تػػـ إ ػػداده ليكػػكف أداة دراسػػة  اصػػة 
 ربية قسـ مناىف كطرؽ التدريس كىي تحت  نكاف :لمحصكؿ  مى درجة الماجستير في الت

"مػػػػدل تضػػػػمف محتػػػػكل كتػػػػاب الجغرافيػػػػا لمصػػػػؼ السػػػػادس األساسػػػػي لميػػػػارات التفكيػػػػر الناقػػػػد 
كاكتساب الطالبػات ليػا بغػزة "كمػف ثػـ إثػراة اال تبػار لكجيػات نظػركـ كاقتراحػاتكـ التػي تركنيػا 

 مناسبة لكؿ سؤاؿ مف حيث :

 اس الميارة التي كضعت لقياسيا .مدل مناسبة كؿ مفردة لقي – 1

 مدل مناسبة المفردات لمستكل طالبات الصؼ السادس األساسي . -2

 مدل مبلةمة الصياغة المفظية لممفردات . – 3

 اقتراح زمف اال تبار . – 4

 مػػػى اال تبػػػار ككػػػؿ مػػػا العمػػػـ أف اال تبػػػار ي,ػػػمؿ مقيػػػاس  ـإبػػػداة مبلحظػػػاتكـ كاقتراحػػػاتك -
، التفسػػػػير، تقيػػػػيـ تقػػػػد ال مػػػػس المتمثمػػػػة فػػػػي ميػػػػارة "التنبػػػػؤ باالفتراضػػػػاميػػػػارات التفكيػػػػر النا

 المناق,ات، االستنباط، االستنتاج ".
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 (9ممحق رقم )
 تعميمات الختبار:

 المدرسة/ ________________ الصف/ ________ الشعبة/ ________

 عزيزتح الطالبة :

ادة الجغرافيػا متمثػؿ فػي  مػس مجػاالت بيف يديؾ ا تبار يقػيس قػدرتؾ  مػى التفكيػر الناقػد بمػ
لكؿ مجاؿ  ػدة أسػةمة مككنػة مػف  ػدة فقػرات يرجػى اإلجابػة  ػف الفقػرات بدقػة كاىتمػاـ ، مػى 

 ألغراض البحث العممي فقط . ـأف إجابتؾ ستست د

 الميارات المراد قياسيا :

 ميارة التفسير . – 5   . تميارة التنبؤ باالفتراضا – 4

 ميارة االستنباط . – 7   ق,ات .ميارة تقييـ المنا -6

 ميارة االستنتاج . – 8

 تعميمات الختبار :

يحتػػكم ىػػذا اال تبػػار  مػػى مجمك ػػة مػػف األسػػةمة المتعمقػػة بالكحػػدة األكلػػى كالثانيػػة فػػي مػػادة 
 الجغرافيا لمصؼ السادس األساسي .

ة الت كػد مػف امػة، مػا ضػركر قبؿ أف تجيبي  مػى األسػةمة اقرةػي التعميمػات ال اصػة بيػا بدقػة ت
 :اآلتي

 .ى كرقة اإلجابة الصفحة األكلىالبيانات لمطمكبة أ م  مف مؿة -4

  دـ ترؾ أم سؤاؿ بدكف إجابة . -5

جابة لمسػؤاؿ ارات الثبلث لمسؤاؿ " دـ ا تيار أكثر مف إا تيار إجابة كاحدة فقط مف ال ي -6
 الكاحد".

 جابة في المكاف الم صص ليا .كضا  بلمة اإل -6
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 (10رقم )ممحق 
 اختبار ميارات التفكير الناقد

 بصورتو األولية
 : نموذج 

  : من طرق المحافظة عمى الغطاء النباتح من الستنزاف 

 افتراضات مقترحة :

 كثر من مرة فح العام .                                        زراعة األرض أ -أ 

 عح الجائر .سن القوانين الحكومية لمنع الر  -ة 

 توزيع السكان بشكل عادل فح الدول .   -ج 

 
o أوًل ميارة التنبؤ بالفتراضات 

 
عمى الر م من  نى البيئة الستوائية  نية باألمطار و  .4

 الغطاء النباتح إل أنيا تعانى من ندرة سكانية :
 افتراضات مقترحة : 

 معتدلة المناخ .أفضل البيئات لسكن اإلنسان البيئة ال -

 البيئات األخرى أفضل من البيئة الستوائية . -

لسكن اإلنسان  ت ناىا بالغطاء النباتح يجعميا من أفضل البيئا
 فييا 

 تعالج مشكمة النفجار السكانح  بالعالم كالتالى : .2
 افتراضات مقترحة : 

 توزيع السكان بشكل عادل عمى الدول .  -
 سياسة تنظيم النسل .إتباع   -
 تيجير الدول التح تعانح من الزدحام السكانح بعض  -
من سكانيا إلى الدول األخرى لتخفيف مشكمة الزدحام   -

 السكانح فييا
 

 خاطئة حةصحي

  

   

  

  اطةة صحيحة 

  

  

  

  اطةة صحيحة 
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o ثانيًا ميارةالستنباط 

 
النمو السكانح يعنح زيادة عدد السكان خالل فترة زمنية محددة ، كالزيادة  .6

 :اذنوصافح اليجرة تؤثر فح عدد سكان  العالم الطبيعية 

 صافح اليجرة تساوي عدد المياجرين بين أي بمد. -أ 
فح تحديد النمو  الزيادة الطبيعية وصافح اليجرة عوامل ىامة -ب 

 .السكانح بأي بمد
 يؤثر المياجرون  فح النفجار السكانح. -ج 
 
يختمف تركيب السكان حسب بعض الخصائص، و يقسم  .7

 :اذنالى فئات حسب العمر والجنس والعمل العمماء السكان 
 

 العمر والجنس والعمل إحدى أنواع التركيب السكانح. -أ 
تقسيم العمماء لمسكان حسب العمر والجنس والعمل يطمق  -ب 

 عميو التركيب النوعى.
 صحيح . 2+ 1  -ج 

o   ثالثًا ميارة التفسير 

 
افيا إلى قسمين :  قسم طبيعح جغرافيا ينقسم عمم الجغر  .8

 طبيعية ، وقسم بشري جغرافيا بشرية  ألنو :
 التفسير المقترح :

 يدرس الظواىر الطبيعية التح ل دخل لإلنسان فييا . -أ 
 يدرس العالقة بين البيئة و اإلنسان. -ب 
 يدرس العوامل المؤثرة فح حياة اإلنسان المينية . -ج 

 
 
 
 
 

 

  اطةة صحيحة 

  

  

  

  اطةة صحيحة 

  

  

  

  اطةة صحيحة 
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 ممح تقسم الكائنات الحية إلى أنواع . ع .9
 التفسير المقترح:                                                                    

 ألنيا مختمفة فح صفاتيا . -أ 
 ألنيا ل تتمكن من التأقمم فيما بينيا . -ب 
 لن الختالف سنة من سنن اهلل فح الكون . -ج 

 
 فيا : بسبب :فسري سبب ظيور فروع عمم الجغرا .:

 التفسير المقترح :
 طبيعة الجغرافيا النباتية . -أ 
 لن جزء منيا مرتبط باإلنسان . -ب 
 بسبب تعدد األنشطة الممارسة من قبل اإلنسان . -ج 

 
 
تتميز الساللة الزنجية بمون البشرة السمراء والشعر  .;

 المجعد بسبب :
 رح :التفسير المقت

 الظروف البيئية الحارة بالمنطقة الستوائية . -أ 
 الطبيعية المختمفة . لبسبب تأثير العوام -ب 
 لن الساللة الزنجية توجد بالقارة اإلفريقية . -ج 
 
 ظيور ساللت فرعية جديدة بسبب : .>
 التفسير المقترح : 

 اليجرة والتزاوج والحروب التح ساعدت عمى  ذلك . -أ 
 ب الحروب نتيجة المشكالت السياسية فح العالم .بسب -ب 
 بسبب التزاوج بين أكثر من نوع من الساللت البشرية. -ج 
 
 
 
 

  اطةة صحيحة 

  

  

  

  اطةة صحيحة 

  

  

  

  اطةة صحيحة 

  

  

  

  اطةة صحيحة 

  

  

  



 

497 

 

 من أسباب النمو السكانح السريع فح العصر الحالح : .44
 التفسير المقترح :

 ة وزيادة نسبة المواليد األحياء تحسن الظروف المعيشي -أ 
 وانخفاض عدد الوفيات . تحسن الظروف الصحية -ب 
 صحيح  . 1+2 -ج 
 

تؤثر اليجرة عمى نسبة  اإلناث وكبار السن فح الدول  .44
 المرسمة والمستقبمة لميجرة والسبب:

 التفسير المقترح :
لن معظم المياجرين من الشباب الذكور حيث تزيد  -أ 

نسبتيم فح الدول المستقبمة ليا وتقل نسبتيم فح 
 .المرسمة

لن المياجرين يفضمون اليجرة إلى الدول المتقدمة  -ب 
 صناعيا 

 لن الريف يعانح من أزمة اقتصادية كبيرة .  -ج 
 

 عممح زيادة عدد الييود بشكل سريع  فح  فمسطين : .45
 التفسير المقترح :

 لخارج فمسطين . نبسبب ىجرة الفمسطينيي -أ 
 إلى فمسطين. ىجرة الييود من جميع أنحاء العالم -ب 
 صحيح . 2+1 -ج 
 

يرجع السبب فح تركز معظم سكان العالم فح النصف  .13
 الى : الشمالح مقارنة بالنصف الجنوبح

 التفسير المقترح :
 وجود المستنقعات فح نصف الكرة الجنوبح . -أ 
 تركز اليابس بالنصف الشمالح . -ب 
 تركز اليابس  فح النصف الجنوبح . -ج 
 
 

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة 

  

  

  

  اطةة صحيحة 

  

  

  



 

498 

 

 

المناطق الصحراوية الباردة والحارة والجبال الوعرة مناطق  .47
 ذات ندرة سكانية بالعالم 

 التفسير المقترح :
 لن التربة  ير صالحة لمزراعة " ير خصبة ". -أ 
 لن الظروف الطبيعية ل تسمح بعيش اإلنسان فييا . -ب 
 بسبب ارتفاع درجة الحرارة فييا . -ج 
 

فح المناطق المعتدلة الماطرة  يفضل اإلنسان السكن .48
 ألنيا :

 التفسير المقترح :
 تساىم فح نشاط الحركة السياحية . -أ 
 تمثل مناطق تركز سكانح  . -ب 
 تمثل مناطق ذات تربة خصبة  .  -ج 

 
 

التح تؤدي الى ىجرة السكان  تعتبر الحروب من العوامل .49
 :بسبب

 قترح :التفسير الم
 عدم توفر األمن والحماية . -أ 
 عدم تمكن السكان من السفر واليجرة . -ب 

 استنزاف خيرات الدول التح توجد بيا الحروب . -ج 
 

يرجع انخفاض معدلت الوفيات بين سكان العالم فح  .:4
 وقتنا الحاضر الى :
 التفسير المقترح :

 ذاء .التقدم الصحح والرعاية الطبية وتوفر الغ -أ 
 . دتساوي عدد الوفيات مع عدد الموالي -ب 
 زيادة نسبة السكان  فح العالم  . -ج 

  اطةة صحيحة 

  

  

  

  اطةة صحيحة 

  

  

  

  اطةة صحيحة 

  

  

  

  اطةة صحيحة 

  

  

  



 

499 

 

 
يوزع سكان العالم عمى سطح األرض توزيعا  ير  .;4

 عادل بسبب:
 مقترحة : تافتراضا

 معاناة  بعض دول العالم من النفجار سكانح . -أ 
 اختالف الظروف الطبيعية والبشرية . -ب 
 الساللت البشرية .فح  تالف وجود الخ -ج 

 
 الكائنات الحية ليس بإمكانيا جميعيا التزاوج بسبب: .>4

 افتراضات مقترحة :
 من المفترض أن يتم  التزاوج بين الكائنات الحية -أ 

 جميعيا، كونيا كائنات حية .

ولكل نوع لو صفات   ألن الكائنات الحية تقسم إلى أنواع -ب 
 خاصة بو .

الختالف الثقافح بين الكائنات الحية يمنع من التزاوج  -ج 
 فيما بينيا .

 تعتبر  المناطق الصناعية ذات تركز سكانى كبير بسبب:  .54
 التفسير المقترح :

 توفر التربة الخصبة  . -أ 
 توفر فرص العمل والخدمات . -ب 
 توفر األمن واألمان  -ج 
 

 قطاع  زة إلى : فح  اع الكثافة السكانيةيعود ارتف .54
 التفسير المقترح :

 صغر مساحة قطاع  زة . -أ 
 شكميا الجغرافح الطولح . -ب 
 الحصار المفروض عمى قطاع  زة . -ج 

 
 
 

  اطةة صحيحة 

  

  

  

  اطةة صحيحة 

  

  

  

  اطةة يحة صح

  

  

  

  اطةة صحيحة 

  

  

  



 

49: 

 

 فمسطين  يعود الى:فح  سبب ارتفاع عدد صغار السن .55
 التفسير المقترح :

 الوضع السياسح الذي يعيشو القطاع . -أ 
 رتفاع معدل المواليد عمى الوفيات .ا -ب 

 لمخارج بسبب الحتالل . نىجرة العديد من الفمسطينيي -ج 
 

نشأت العديد من القرى فح العالم منذ القدم فح المناطق  .56
 الجبمية المرتفعة بسبب :

 التفسير المقترح :
 وجود األماكن السياحية الجميمة . -أ 

امة مثل شق الطرق  وبناء سيولة إنشاء الخدمات الع -ب 
 المدارس .

 .وحماية سكانيا من ىجمات العداء سيولة الدفاع عنيا -ج 

 
 يرجع سبب إىمال األراضح الزراعية بالقرى الى : .57

 التفسير المقترح :
 ىجرة السكان من القرى إلى المدن . -أ 
 التصحر و زحف الرمال عمى األراضح الزراعية .  -ب 
 األسمدة والمبيدات الزراعية الكافية .عدم توفر  -ج 
 

 العالم:فح  من أسباب التموث البيئى الحاصل .58
 التفسير المقترح :

 التوسع العمرانح عمى األراضح الزراعية . -أ 
 تموث  التربة  بمخمفات المصانع . -ب 
 لغازات المنبعثة من وسائل النقل زيادة مخمفات السكان وا -ج 
 
 
 
 

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  



 

49; 

 

 زيادة عدد المواليد األحياء عمى عدد الوفيات يعنح. .59
  : التفسير المقترح

 أن عدد السكان فح تناقص . -أ 
 زيادة فح عدد السكان . -ب 
 . حدوث انخفاض فح عدد الوفيات -ج 

 
أكثر مناطق العالم كثافة سكانية توجد بقطاع  زة،  .:5

 فقط : 2كم 365حيث تبمغ مساحة قطاع  زة 
 التفسير المقترح :

المساحة الصغيرة لقطاع  زة من أىم أسباب حدوث  -أ 
 الكثافة المرتفعة فييا .

 . 2كم\نسمة  3881يعيش بقطاع  زة حوالح  -ب 
 جميع ما ذكر صحيح . -ج 
 

o رابعًا ميارة الستنتاج 

 

 عمم الجغرافيا يدرس العالقة بين اإلنسان والبيئة :  .;5
 اجات :استنت
 عمم الجغرافيا عمم ثنائح : بشري وطبيعح . -أ 
 عمم الجغرافيا يدرس الظواىر الطبيعية والبشرية . -ب 
 عمم الجغرافيا عمم ضروري لفيم حياة اإلنسان . -ج 
 

سب بعض تقسيم العمماء لسكان العالم إلى فئات ح .>5
 :الخصائص التح يمكن قياسيا

 استنتاجات :
 لبشر مختمفون فح بعض الخصائص .أن جميع بنح ا -أ 
 وجود الفرق بين العربح واألعجمح . -ب 
 الفروقات سنة من سنن اهلل فح الكون . -ج 
 
 

 طةة ا صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة 

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  



 

49< 

 

 .األنبياء 33قال تعالى " وجعمنا من الماء كل شحء حح " .64
 استنتاجات :

 أن اإلنسان ل يمكن أن يعيش فح الصحراء . -أ 
 دون ماء فح بعض الحالت. بإمكان الكائنات الحية العيش ب -ب 
 أن الماء أساس الحياة . -ج 

 

 بشكل  ير متوازن يؤدي إلى حدوث  النمو السريع فح عدد السكان .64
 استنتاجات :

مشاكل عديدة فح جميع دول العالم مثل الفقر واألمراض  -أ 
 والتموث .

 النفجار السكانح . -ب 
 معا . 2+1 -ج 

 
 مساللت البشرية وجود .ينتج عن اليجرة والتزاوج ل .65

 استنتاجات :
 نمو سكانح كبير.  -أ 
 ساللت فرعية جديدة . -ب 
 تغيير الموطن األصمح لمساللة . -ج 
 

 فمسطين إلى.فح  م1448تؤدي الحروب كحرب عام  .66
 استنتاجات : 

 طبيعة التركيب السكانى.فح  تغيير  -أ 
 جديدة .إيجاد ساللت فرعية  -ب 
 البحث عن فرص العمل.  -ج 
 
 
 
 
 

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة 

  

  

  



 

4:4 

 

فح حال تشابو جميع الساللت البشرية فح صفاتيا  .67
 الجسمانية  الظاىرة :

 استنتاجات : 
 جميع بنى البشر إلى ساللة بشرية واحدة .  ىلنتم -أ 
 عمى الر م من ذلك فح  الصفات الثقافية . الختمفو  -ب 

 من الكائنات الحية . لنتمت جميعيا إلى نوع واحد -ج 
 

النصف الجنوبح من الكرة  نتج عن تركز الماء فح .68
 :األرضية

 :استنتاجات
 تركز السكان فح النصف الشمالح من الكرة األرضية . -أ 
ف الجنوبح مقارنة بالنصف قمة عدد السكان بالنص -ب 

 .الشمالح
 .معا 2+1 -ج 

ألحياء عمى عدد الوفيات تؤدى يد ازيادة عدد الموال .69
 :لىإ

  تنتاجات: اس
 تناقص عدد السكان. -أ 
 زيادة فح عدد السكان . -ب 
 . حدوث انخفاض فح عدد الوفيات -ج 

 
مستوى الصحح والمعيشح زيادة من نتائج تقدم ال .:6

 .نسبة
 استنتاجات :

 كبار السن بالعالم . -أ 
 صغار السن بالعالم . -ب 
 بالعالم . النمو السكانح -ج 
 
 
 

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  



 

4:4 

 

فح حال تشابو جميع الساللت البشرية فح صفاتيا  .;6
 الجسمانية  الظاىرة :

 استنتاجات: 
 جميع بنى البشر إلى ساللة بشرية واحدة .  ىلنتم -أ 
 عمى الر م من ذلك فح  الصفات الثقافية . الختمفو  -ب 

 لنتمت جميعيا إلى نوع واحد من الكائنات الحية . -ج 

 
زيادة عدد المياجرين الداخمين عمى عدد المياجرين  .>6

  الخارجين فح بمد ما يؤدي إلى:
 :استنتاجات 

 زيادة عدد السكان فح المناطق المياجر إلييا السكان .   -أ 
 زيادة عدد السكان فح كال الحالتين . -ب 
 اختالف التركيب السكانح فح العالم. -ج 
 

 يؤدى توزيع سكان العالم بشكل  ير منتظم  إلى : .74
 

 : استنتاجات
 حدوث ازدحام سكانح فح بعض مناطق العالم . -أ 
 تزيد من فرص العمل والخدمات  . -ب 
 .تعالج المشاكل اإلقتصادية والسياسية  -ج 
 

                                                     يؤدي توفر الموارد الطبيعية  الى : .41
                                        استنتاجات :

 ىجرة السكان إلى المناطق المتوفرة بيا. -أ 
 توفير فرص العمل والخدمات وظيور مدن جديدة . -ب 
 كالىما صحيح . -ج 
 
 

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  



 

4:5 

 

 تحدث الكثافة السكانية فح حال: .75
 :استنتاجات 

 احة  الكمية.زيادة عدد السكان عمى المس -أ 
 زيادة عدد المياجرين عمى المساحة المزروعة . -ب 
 زيادة عدد المواليد عمى عدد الوفيات . -ج 
 

ينقسم عمم الجغرافيا إلى قسمين : طبيعى و بشرى ،  .76
 فتسمية الجغرافيا الطبيعية نابعة من كونيا :

 : استنتاجات
 ظواىر وجدت بفعل اإلنسان . -أ 
 الطبيعة ول دخل لإلنسان فح وجودىا .ظواىر وجدت ب -ب 
ين الجغرافية الطبيعية أن الجغرافيا عمم مشترك ما ب -ج 

 والبشرية 

 
مشكمة الحدود السياسية و العالقات الدولية بين الدول  .77

 من اىتمامات  عمم الجغرافيا :
 : ستنتاجاتا 

 الجغرافية القتصادية . -أ 
 الجغرافية البشرية . -ب 
 جغرافية السياسية .ال -ج 

 
ينتج عن تشابو جميع الساللت البشرية فح صفاتيا  .78

 الجسمانية  الظاىرة :
 : ستنتاجاتا

 انتماء جميع بنى البشر إلى ساللة بشرية واحدة .  -أ 
 الختالف عمى الر م من ذلك فح  الصفات الثقافية . -ب 

 لحية .انتماء جميعيا إلى نوع واحد من الكائنات ا -ج 

 
 

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  



 

4:6 

 

 

بناًء عمى صفات الساللت البشرية التح يتم عمى أساسيا  .46
تقسيم الساللت البشرية إلى أنواع فان سكان الوطن العربح وفقًا 

 لذلك يتبعون الساللة : 
 استنتاجات :

 الساللة الزنجية .  -أ 

 الساللة القوقازية . -ب 
 الساللة المغولية . -ج 

 

الميجرين فح الخارج  ننجم عن مشكمة الفمسطينيي .:7
 التالى:
 استنتاجات: 

 السعى لتحقيق الوحدة الوطنية . -أ 
 تحسن ظروفيم المعيشية فح الدول المياجرين بيا. -ب 
 سوء األوضاع المعيشية  . -ج 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اطةة صحيحة

  

  

  

  اطةة صحيحة

  

  

  



 

4:7 

 

 (11ممحق رقم )
 وذجية لالختبارمجابة الناإل

 رمز اإلجابة الصحيحة السؤال رقم  رمز اإلجابة الصحيحة رقم السؤال
 ج 19 ب النموذج

 ب 20 أ 1
 أ 21 ب 2
 ب 22 أ 3
 ج 23 ب 4
 أ 24 أ 5
 ج 25 ج 6
 أ 26 أ 7
 ب 27 ج 8
 ج 28 أ 9
 أ 29 أ 10
 ج 30 ب 11
 ب 31 أ 12
 أ 32 ج 13
 ج 33 ب 14
 ب 34 أ 15
 أ 35 ب 16
 ج 36 ج 17
 أ 37 أ 18

 



 

4:8 

 

 (12حق رقم )مم
 اختبار  قياس ميارات التفكير الناقد لدى طالبات

 س اإلبتدائحالصف الساد
 بصورتو النيائية

 نموذج :

 : من طرق المحافظة عمى الغطاء النباتح من الستنزاف 

 افتراضات مقترحة :

             كثر من مرة فح العام .                            زراعة األرض أ -أ 

 نين الحكومية لمنع الرعح الجائر .سن القوا -ة 

 توزيع السكان بشكل عادل فح الدول . -ج 

 

 :تالتنبؤ بالفتراضا (0

 افتراضات مقترحة: العالم عن طريق فح  من الممكن معالجة مشكمة النفجار السكانح  .1

 تباع سياسة تنظيم النسل .ا -أ 

 عمى الدول .  توزيع السكان بشكل عادل -ة 

 تحسين الظروف المعيشية لمسكان . -ج 

 

 

 

 

 

 

 

 خاطئة ةصحيح

  

   

  

 خاطئة ةصحيح

  

  

  



 

4:9 

 

 :ستنباطال  (1

فالزيادة الطبيعية يعنى النمو السكانح زيادة عدد السكان خالل فترة زمنية محددة،  .2
 وصافح اليجرة تؤثران فح تحديد عدد السكان إذن :

 أي بمد .فح  صافح اليجرة تساوي عدد المياجرين -أ 

 يجرة عوامل ىامة فح تحديد النمو السكانح. الزيادة الطبيعية وصافح ال -ة 

 يؤثر المياجرون  فح النفجار السكانح فح العالم . -ج 

 :التفسير  (2

 قسم العمماء الكائنات الحية إلى أنواع ألنيا : .3

 التفسير المقترح:                                                                    

 ة فح صفاتيا .مختمف -أ 

 ل تتمكن من التأقمم فيما بينيا . -ة 

 صفاتيا العقمية .فح  مختمفة -ج 

 تتميز الساللة الزنجية بمون البشرة السمراء والشعر المجعد ؟ بسبب : .4

 التفسير المقترح :

 الظروف البيئية المعتدلة بالمنطقة الستوائية . -أ 

 . الطبيعية المختمفة لتأثير العوام -ة 

 وجودىا  بالقارة اآلسيوية . -ج 

 يرجع ظيور الساللت البشرية  الفرعية الجديدة  إلى : .5
 

 التفسير المقترح :

 التزاوج بين أكثر من نوع من الساللت البشرية . -أ 

 الحروب نتيجة المشكالت السياسية فح العالم . -ة 

 لك .اليجرة والتزاوج والحروب التح ساعدت عمى  ذ -ج 

 

 خاطئة ةصحيح

  

  

  

 خاطئة ةصحيح

  

  

  

 خاطئة ةصحيح

  

  

  



 

4:: 

 

 :من أسباب النمو السكانح العالمح السريع فح العصر الحالح .9

 التفسير المقترح :

 .ية وزيادة نسبة المواليد األحياءتحسن الظروف المعيش -أ 

 تحسن الظروف الصحية وانخفاض عدد الوفيات . -ة 

 كالىما صحيح . -ج 

بار السن فح الدول المرسمة  تؤثر اليجرة عمى نسبة  اإلناث وك .7
 لميجرة وسبب ذلك :

 التفسير المقترح :

 معظم المياجرين من الشباب الذكور . -أ 

 .لمتقدمة صناعياالمياجرين يفضمون اليجرة إلى الدول ا -ة 

 الريف يعانح من أزمة اقتصادية كبيرة . -ج 

 :فح أعداد الييود داخل فمسطين إلى يرجع سبب الزيادة الكبيرة .8

 التفسير المقترح :

 خارج فمسطين . نتيجير الفمسطينيي -أ 

 ىجرة الييود من جميع أنحاء العالم إلى فمسطين. -ة 

 كالىما صحيح . -ج 
 

 

 :التح تؤدي إلى ىجرة السكان بسبب تعتبر الحروب من العوامل .9

 التفسير المقترح :

 عدم توفر األمن والحماية . -أ 

 ن من السفر واليجرة .عدم تمكن السكا -ة 

 استنزاف خيرات الدول التح توجد بيا الحروب . -ج 

 

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي
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يرجع انخفاض معدلت الوفيات بين سكان العالم فح وقتنا  .10
 الحاضر إلى:

 التفسير المقترح : 

 التقدم الصحح والرعاية الطبية وتوفر الغذاء . -أ 

 . دتساوي عدد الوفيات مع عدد الموالي -ة 

 نسبة السكان  فح العالم  . زيادة -ج 

إن سبب تركز معظم سكان العالم فح النصف الشمالح من  .11
 الكرة األرضية ىو:

 : التفسير المقترح

 وجود المستنقعات فح نصف الكرة الجنوبح . -أ 

 تركز اليابس فح النصف الشمالح . -ة 

 تركز اليابس  فح النصف الجنوبح . -ج 

تعتبر المناطق الصحراوية الباردة والحارة مناطق ذات ندرة  .12
 : سكانية فح العالم ألن

 التفسير المقترح :

 الظروف الطبيعية ل تسمح بعيش اإلنسان فييا . -أ 

 التربة  ير صالحة لمزراعة " ير خصبة". -ة 

 درجة الحرارة فييا مرتفعة. -ج 

 المعتدلة الماطرة ألنيا: يفضل اإلنسان السكن فح المناطق .13

 التفسير المقترح :

 تساىم فح نشاط الحركة السياحية . -أ 

 تمثل مناطق تركز سكانح  . -ة 

 تمثل مناطق ذات تربة خصبة  .  -ج 

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي
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 : تعتبر  المناطق الصناعية ذات تركز سكانى كبير بسبب .14

 التفسير المقترح :

 توفر التربة الخصبة  . -أ 

 ل والخدمات .توفر فرص العم -ة 

 توفر األمن واألمان  -ج 

 : قطاع  زة إلىفح  يعود ارتفاع الكثافة السكانية .15

 التفسير المقترح :

 صغر مساحة قطاع  زة . -أ 

 شكميا الجغرافح الطولح . -ة 

 الحصار المفروض عمى قطاع  زة . -ج 

 لى :عدد صغار السن فح فمسطين  يعود إ سبب ارتفاع .16

 التفسير المقترح :

 الوضع السياسح الذي يعيشو القطاع . -أ 

 تفاع معدل المواليد عمى الوفيات .ار  -ة 

 لمخارج بسبب الحتالل . نىجرة العديد من الفمسطينيي -ج 

 

 نشأت العديد من القرى فح العالم منذ القدم فح المناطق الجبمية المرتفعة بسبب : .17

 ترح :التفسير المق

 وجود األماكن السياحية الجميمة . -أ 

سيولة إنشاء الخدمات العامة مثل شق الطرق  وبناء  -ة 
 المدارس.

 عداء.سيولة الدفاع عنيا وحماية سكانيا من ىجمات األ -ج 

 

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي
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 يرجع سبب إىمال األراضح الزراعية بالقرى الى : .18

 التفسير المقترح :

 المدن .ىجرة السكان من القرى إلى  -أ 

 التصحر وزحف الرمال عمى األراضح الزراعية .  -ة 

 عدم توفر األسمدة والمبيدات الزراعية الكافية . -ج 

 العالم:فح  من أسباب التموث البيئى الحاصل .19

 التفسير المقترح :

 التوسع العمرانح عمى األراضح الزراعية . -أ 

 تموث  التربة  بمخمفات المصانع . -ة 

 .الغازات المنبعثة من وسائل النقلزيادة مخمفات السكان و  -ج 

 من أسباب ىجرة السكان من القرى  إلى المدن : .20

 : التفسير المقترح

 اتساع مساحة األراضح الزراعية بالقرى . -أ 

 عدم توفر الخدمات وفرص العمل . -ة 

 توفر اليدوء والراحة فح القرى . -ج 

 :الستنتاج  (3

عمم الجغرافيا يدرس العالقة بين اإلنسان والبيئة  .54
 لذلك ىو :

 استنتاجات  مقترحة :

 يدرس الظواىر  البشرية والطبيعية .: عمم ثنائح -أ 

 يدرس الظواىر القتصادية والطبيعية والبشرية . -ة 

  .عمم ضروري لفيم حياة اإلنسان -ج 

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 اطئةخ حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي
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  ينتج عن اختالف الصفات الظاىرة لسكان العالم: –22 

 استنتاجات  مقترحة :

 اختالف األنشطة القتصادية الممارسة . -أ 

 تقسيم العمماء سكان العالم إلى ساللت بشرية .  -ة 

 وجود المشاكل السياسية والقتصادية بين سكان العالم  . -ج 

يؤدى النمو السكانى السريع بشكل  ير متوازن إلى  -23
 حدوث:

 تنتاجات  مقترحة :اس

عالم مثل الفقر واألمراض مشاكل عديدة فح جميع دول ال -أ 
 .والتموث

 النفجار السكانح وظيور المشاكل القتصادية . -ب 

 كالىما صحيح . -ج 

زيادة عدد المياجرين الداخمين عمى عدد المياجرين  -24
 الخارجين فح بمد ما يؤدي إلى 

 استنتاجات  مقترحة :

 زيادة عدد السكان فح المناطق المياجر إلييا السكان .   -أ 

 زيادة عدد السكان فح كال الحالتين . -ب 

 اختالف التركيب السكانح فح العالم  . -ج 

 من نتائج الحروب : -25

 استنتاجات  مقترحة :

 عدم توفر الخدمات الصحية . - أ

 عدم توفر فرص عمل . - ب

 طنيم إلى مناطق أكثر أمنًا.تيجير السكان من مو  -ج 

 خاطئة حةيصح

  

  

  

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي
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 :سكان العالم بشكل  ير منتظم  إلىيؤدى توزيع  – 26

 استنتاجات  مقترحة:

 حدوث ازدحام سكانح فح بعض مناطق العالم . - أ

 تزيد من فرص العمل والخدمات  . - ب

 .قتصادية والسياسية تعالج المشاكل ال   -ج 

 

 :  توفر المياه يعمل عمى – 27

 توفير فرص العمل لمعديد من األيدي العاممة فح العالم  - أ

 حوليا . مجذب السكان وتركزىم وازدحامي - ب

 ظيور مدن جديدة وزيادة عدد السكان .   -ج  

 

 

  يؤدي توفر الموارد الطبيعية  الى : -28

 استنتاجات  مقترحة :

 المناطق المتوفرة بيا.ىجرة السكان إلى  - أ

 توفير فرص العمل والخدمات وظيور مدن جديدة . - ب

 كالىما صحيح .   -ج 

 تحدث الكثافة السكانية فح حال : -29

 استنتاجات  مقترحة :

 زيادة عدد السكان عمى المساحة  الكمية . - أ

 زيادة عدد المياجرين عمى المساحة المزروعة . - ب

 عدد المواليد عمى عدد الوفيات .زيادة    -ج 

 

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي
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 من المشاكل الناجمة عن ىجرة السكان من القرى: – 30

 استنتاجات  مقترحة :

 اإلخالل فح التركيب السكانح لمقرى . - أ

 نتاج .إىمال األراضح الزراعية وقمة اإل  - ب

 كالىما صحيح .   -ج 

 القرى إلى : يؤدى اختالف النشاطات الزراعية فح بعض -31

 استنتاجات  مقترحة :

 ىجرة سكان المدن إلييا .  - أ

 . وجود قرى ذات أحجام كبيرة  - ب

 تنوع األنشطة القتصادية الممارسة فييا . - ج

 

 من نتائج ىجرة السكان إلى المدن : -32

 استنتاجات  مقترحة :

 .ساب األراضح الزراعيةوسع فح بناء المساكن عمى حالت - أ

 التطور السريع فح المدن . - ب

توفير فرص العمل لمعديد من األيدي العاممة وتوفر    -ج 
 الخدمات 

ينجم عن عدم كفاية الخدمات وفرص العمل بالمدن  -33
 : المكتظة بالسكان

 استنتاجات  مقترحة :

 خرى .بعض من سكانيا إلى مناطق أ ىجرة - أ

 شار الجريمة والبطالة .انت - ب

 كالىما صحيح .   -ج 

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي
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 ينتج عن التزاوج بين الساللت البشرية: -34

 استنتاجات  مقترحة :

 نمو سكانح كبير.  - أ

 ساللت فرعية جديدة . - ب

 تغيير الموطن األصمح لمساللة .  -ج 

 م فح فمسطين إلى.1948تؤدي الحروب كحرب عام  –35

 استنتاجات :

 تغيير فح طبيعة التركيب السكانح . - أ

 إيجاد ساللت فرعية جديدة . - ب

 البحث عن فرص العمل .    -ج   

 من  نتائج تركز الماء فح النصف الجنوبح من الكرة األرضية : -36

 استنتاجات  مقترحة :

 األرضية .تركز السكان فح النصف الشمالح من الكرة  - أ

 الجنوبح مقارنة بالنصف الشمالح  قمة عدد السكان بالنصف - ب

 كالىما صحيح .  -ج    

 المستوى الصحح والمعيشح إلى زيادة نسبة :فح  يؤدى التقدم -37

 استنتاجات  مقترحة :

 كبار السن فح العالم . - أ

 متوسطح السن فح العالم . - ب

 اإلناث فح  العالم .  -ج

 

 

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 ئةخاط حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي

  

  

  

 خاطئة حةصحي
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The Cntent Of Inclusion For Elementary Sixth Class Geography  

Book For Critical Thinking Skills  

And The Student’s Acquisition Level 

Researcher: Khitam El Khahlot 
IUG-  Education Collage 

 

Abstract 

 
The overall aim for this study is to determine the critical thinking skills that 

should be included in Geography book for elementary sixth class geography book 

for critical thinking skills and the student’s acquisition level, the summarize in 

answering of the main question: 

The inclusion content elementary sixth class geography book to determine the 

critical thinking skills and student’s acquisition for these skills. 

And subsidiary questions:  

 What are the critical thinking skills and the student’s acquisition level that 

should be content in sixth class geography book? 

 Determine the critical thinking skills that should be included in Geography 

book for elementary sixth class geography book for critical thinking skills and 

the student’s acquisition level. 

 The percentage of critical thinking skills and the student’s acquisition level. 

For answering these questions the researcher follow analytical quantitative method 

through implementing research tools which are: 

 

1- Content analysis tool: 

Analysis of elementary sixth class geography book according to five critic 

thinking skills which used in study and those are (Assumptions  Prediction, 

Explination, Deduction, Conclusion and Correction of discussions), all were 

reviewed and approved by judgmental panel, and also calculation of stability 

factor through finding agreement factor through time valued about 94.94% and 

through persons valued about 96.20%. 

 

2- Critical thinking testing tool: 

Including about 37 paragraphs distributed on four skills except of correction of 

discussions skills, according to analytical results that approached and after using 

pilot study and using it and extraction of stability factor value which was 93.2%, 
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also after implementing them on study sample which selected in randomly way 

with 300 samples for female students for elementary sixth class geography book 

through four schools in governmental schools in North Gaza Governorate. 

Also the study sample includes Palestinian Ministry book content (Human 

Geography) and implanting study tool (Measuring of critical thinking tool), for 

first semester in year (2011-2012), results were collected and analyzed using 

(SPSS) parameter, Person Correlation coefficient for justify internal unity for test, 

Unequal semi fractional coefficient factor, Gottman Equation, Kodar  factor and 

mathematical means were used. 

After analysis of the content the study findings were: 

 Explanation skill in 1st order about 44,30%. 

 Conclution skill in 2nd order about 36,71%. 

 Deduction  skill in 3rd order about 10,13%. 

 Hypothesis Prediction skill in 4th order about 8,86 

 Where correction of discussions skill wasn’t included in sixth class geography 

book content. 

Regarding to students acquisition for critical thinking skill it was under level and 

not exceed the relative average, the results were as follow: 

 Deduction skill in 1st order with relative average 54.67%. 

 Explanation skill in 2nd order with relative average 51.78%. 

 Conclution skill in 3rd order with relative average 45.37%. 

 Hypothesis Prediction skill in 4th order with relative average 30.67%. 

 The total test score was obtained relative average 48.34%. 

 

The study recommendations are: 

 The importance for direction of attention of decision making persons on 

curricula planning and preparation them using thinking skills in general and 

critical thinking skill in particular and consider that as basement for designing 

and preparation of curricula. 

 Enhancement of Student’s level through concentrating on quality not quantity 

of curriculums which enhance for sure in establishing clear knowledge based 

on all thinking skills. 

 Enrichment of elementary sixth class geography book for critical thinking 

skills especially those not already included as correction of discussions. 

 
 


