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أثر دمج ميارات التفكير في التحصيل والتفكير الناقد لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في
مادة القرآن الكريم والتربية األسالمية
 باسمة ىالل عبود.د.م.ا
 كمية التربية،الجامعة المستنصرية
الممخص

ييدؼ البحث الحالي إلى معرفة أثر استعماؿ إستراتيجية دمج ميارات التفكير في التحصيؿ والتفكير الناقد لدى طالبات

 تـ اختيار التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي لممجموعتيف.الصؼ الثاني المتوسط في مادة القراف الكريـ والتربية االسالمية

ج) عينتا البحث واختارت (ٖ٘) طالبة مف شعبة، اختارت الباحثة بصورة عشوائية شعبتيف مف شعبيا ىما (ب،التجريبية والضابطة
(ب) لتدرس بدمج ميارات التفكير وتكوف المجموعة التجريبية و(ٖٗ) طالبة مف شعبة (ج) وتدرس بالطريقة االعتيادية وتكوف
 حرصت الباحثة قبؿ بدء التجربة الفعمي عمى تكافؤ طالبات مجموعتي،) طالبةٜٙ(  فكانت العينة النيائية،المجموعة الضابطة
 العمر الزمني، المعدؿ العاـ لمصؼ السادس االبتدائي،البحث في عدد مف المتغيرات وىي (درجات الطالبات في اختبار الذكاء
.) التحصيؿ الدراسي لالميات، التحصيؿ الدراسي لالباء،لمطالب محسوباً بالشيور

 أستمرت،واعدت الباحثة اداتا البحث متمثمة في اختباريف (االختبار التحصيمي والتفكير الناقد) وقد إتسما بالصدؽ والثبات

ٕٔٓ) وفي نياية التجربة تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي وأختبارٛ –ٕٓٔٚ( تجربة الدراسة فصالً دراسياً كامالً مف العاـ الدراسي
 اظيرت وجود فرؽ ذي داللة،) لعينتيف مستقمتيفT-test)  وتـ تحميؿ النتائج إحصائياً بإستعماؿ اإلختبار التائي،التفكير الناقد
 ولصالح المجموعة التجريبية وفي ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث أوصت الباحثة بعدد مف،احصائية بيف المجموعتيف

.التوصيات

The Effect of Integrating Thinking Skills on Achievement and Critical Thinking
Among Second-Grade Intermediate Students in The Holy Quran and Islamic Subject
Dr. Basma Hilal Abboud
Mustansiriyah University, College of Education
Abstract
The current research aims to know the effect of using the strategy of integrating thinking
skills on achievement and critical thinking among second-grade students in the intermediate class in
the subject of the Holy Quran and Islamic education. The experimental design with partial control
was chosen for the experimental and control groups. The researcher randomly chose two divisions
from her divisions, namely (B and C), the two research samples, and she chose (35) students from
Division (B) to study by incorporating thinking skills, and the experimental group consisted of (34)
students from Division (C). It is studied in the usual way and the control group is formed, so the
final sample was (69) students. Before starting the actual experiment, the researcher was keen to
equalize the students of the two research groups in a number of variables, namely (the female
students’ scores in the intelligence test, the general average for the sixth grade of primary school,
the chronological age of the students calculated in months, the academic achievement of the fathers,
the academic achievement of the mothers).
The researcher prepared the two research tools represented in two tests (achievement test
and critical thinking), which were characterized by honesty and stability. The study experiment
continued for an entire semester of the academic year (2017-2018) At the end of the experiment, the
post-test was applied, and the results were statistically analyzed using the T-test for two
independent samples, which showed a statistically significant difference between the two groups,
and in favor of the experimental group and in light of the results of the research, the researcher
recommended a number of recommendations.
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أوالً :مشكمة البحث:

الفصل االول

يمتاز العصر الحالي بتغيرات وتطورات سريعة وقد اثرت ىذه التغيرات في التقدـ العممي ،والتطور واألنفتاح عمى العالـ،

لذلؾ عمينا العناية بتنمية العقوؿ المبدعة القادرة عمى حؿ تمؾ المشكالت القائمة ،اذ تتوقؼ النتائج المتحققة مف اي تعميـ عمى
نوعية التعميـ الذي يمارسو المدرس داخؿ غرفة الصؼ ،إذ يعد دوره الركيزة االساسية في تمكيف المتعمـ مف الميارات التي يحتاج
الييا حتى يتمكف مف التعامؿ مع المعمومات والمشكالت التي تواجيو في المستقبؿ ،ومف ىنا برزت الحاجة الى االنتقاؿ بطرائؽ

التدريس التي يمارسيا المدرس مف المرحمة التقميدية الى مرحمة التدريب وتنمية ميارات التفكير.
وتعتمد المدارس عمى الطرائؽ االعتيادية المعتمدة عمى وقد يعود ىذا الى استخداـ طرائؽ التدريس تعتمد عمى الحفظ
والتمقيف واالستظيار وجعؿ الطالب متمقيا المعمومات والمعارؼ ،التي ال تساعد عمى رفع تحصيؿ الطالب ،واغمب االحياف يستأثر
المعمموف بالشرح معظـ الوقت مف دوف االىتماـ باالسئمة الفكرية والنشاطات المعرفية التي تتطمب امعاف النظر والتفكير واعطاء

الدور االيجابي لمطالب لممارسة التفكير ،اف التركيز عمى التدريس بالطرائؽ االعتيادية قد تحوؿ دوف اثارة الدافعية العقمية عند
الطالب (مصطفى ،)ٕٓٔٔ:ٔٗ،وىكذا يفقد الطمبة تدريجيا القدرة عمى التركيز والمثابرة وتوليد دافعية مف اجؿ التعمـ وتوليد األفكار
الخالقة والقدرة عمى استخداـ ميارات التفكير باسموب موضوعي اذ اف تدريس مادة القراف الكريـ والتربية االسالمية يتـ غالبا
بأسموب المواد الدراسية السائدة في العممية التعميمية ،فالتحصيؿ الدراسي والمعرفة المتصمة بفروع التربية االسالمية ،واالحتفاظ بتمؾ

المعرفة ىو االساس ،مع اف مادة القراف الكريـ والتربية االسالمية .نظ اًر لطبيعتيا ،وبحكـ وظائفيا المختمفة ينبغي اف يكوف ليا

التأثير الفعاؿ في المتعمـ اكثر مف أية مباحث اخرى يقوـ بدراستيا( .القاضي)ٖٓ :ٕٕٓٓ،

التطور المعػرفي وجب عمينا إيجاد طرائؽ تدريس حديثػة تمنح الطمبة دو اًر بار اًز وأساسياً في عممية التعػميـ ،فقد
ولمواكبة
ّ
أشارت الكثير مف المؤتمرات والبحوث والدراسات إلى ضعؼ فاعمية الط ارئػؽ التدريسية التقميدية ،فقد اكدت توصيات مجموعة مف
المؤتمرات المؤتمر العممي الثالث عشر ،الجامعة المستنصرية  /التربية االساسية( .ٕٓٔٔ ،المؤتمر العممي الثالث عشر:ٕٓٔٔ،

٘ )ٜٔٓ-والمؤتمر الدولي العممي الرابع (االصالح التربوي رؤية مستقبمية في التعميـ العالي) جامعة بغداد /ابف رشد.ٕٓٔٙ ،
(المؤتمر الدولي العممي الرابع.)ٖ-ٔ :ٕٓٔٙ ،
وايضا ىذا ما أشارت اليو دراسة (البجاري ،)ٕٖٓٓ،ودراسة ( العتابي )ٕٕٓٔ،وغيرىا وقد اوعزت ىذه الدراسات و أسباب

الضعؼ إلى طرائؽ التدريس غير الفاعمة التي يتبعيا المدرسوف في تدريس مادة التربية االسالمية ،فضالً عف ضعؼ تعرؼ

استراتيجيات التعمـ ،واستراتيجيات التعمـ وطرائؽ التدريس مف العناصر الميمة جداً في تنمية التفكير ومنيا التفكير الناقد لدييـ ،اذ

يوجد ضعؼ في النظاـ التربوي بصورة عامة وضعؼ تأىيؿ المدرس بصورة خاصة في تدريس محاور ىذه المادة بطرائؽ تنمي
التفكير وميارات التفكير عند الطمبة( .العبيدي )ٗٗ٘ :ٕٓٔ٘ ،ومما تقدـ تنبثؽ فكرة ىذا البحث باستخداـ طرائؽ تيتـ بتعميـ
ميارات التفكيرعف طريؽ دمجيا ضمف محتوى مادة القرآف الكريـ والتربية االسالمية ،وفي ضوء ما سبؽ يحاوؿ البحث االجابة عف
السؤاؿ اآلتي :ما أثر أستعماؿ دمج ميارات التفكيرفي التحصيؿ والتفكير الناقد لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة القرآف
الكريـ والتربية االسالمية؟
ثانياً :أىمية البحث والحاجة اليو:

إف التربية المعاصرة تسعى لتعميـ المتعمـ طرائؽ واساليب التعمـ والتفكير ،وذلؾ ليمتمؾ القدرة عمى التعمـ الذاتي والتعمـ

المستمر ،ويواكب التغيرات المعرفية واالجتماعية ،وحتى يكوف المتعمـ متمي اًز باالبداع والتفوؽ العقمي ويزداد تحصيمو العممي وقاد اًر

عمى استخداـ قدراتو بصورة صحيحة ،فالبد مف تعميمو ميارات التفكير عف طريؽ مجموعة خطوات واضحة ،تالئـ مرحمة نموه

وقدرة استيعابو ،ويستند ىذا التوجو الى ما ذىب اليو الباحثوف مف اف المقدرة عمى التفكير مكتسبة او مستحدثة اكثر مف انيا
فطرية ،واف تعميـ ميارات التفكير يحقؽ اثا اًر ايجابية بالنسبة الى التحصيؿ واالبداع( .الصافي وسميـ )ٖٗ :ٕٓٔٓ،وانطالقاً مما
تقدـ دعت الحاجة الى مواكبة كؿ ما ىو حديث وجديد في استراتيجيات التدريس وطرائقو وأساليبو اذ لـ يعد مقبوالً التمسؾ
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باستراتيجيات التحاضر والتسميع لمجرد تعود مدرسينا عمييا ألنيا لـ تعد كافية لتمبية متطمبات العممية التعميمية والتربوية ،وصار

مف الميـ االلماـ بكؿ ما ىو جديد في التدريس ( عطية )ٕٗ :ٕٓٓٛ ،اف المتعمـ يفتقر الى اآلليات المناسبة التي عف طريقيا
يستطيع ضبط عمميات تفكيره اذ ال يوجد لديو القدرة عمى معرفة ما يحدث داخؿ عقمو ،وما يرتبط بمواضيع التعميـ الذي يراد
معالجتو ،وىذا يتطمب االلتفات الى طرائؽ دمج ميارات التفكير مف اجؿ اعتمادىا في المواد الدراسية المختمفة ،والتأكد مف اتقاف
ىذه الميارة وتوظيفيا في مواقؼ التعميـ المختمفة ،وىذا مف شأنو اف يؤدي الى زيادة ثقة المتعمـ بنفسو وزيادة قدرتو عمى ضبط كؿ

ما يحدث مف عمميات ربط واستنتاج واستدعاء ،مما قد يؤدي حتما الى زيادة مستوى تحصيمو الدراسي ورفع درجة تكيفو السوي في
المدرسة والمجتمع (الحيمة )ٖٗ-ٕٜٓٓ:ٖٖ ،أف ثمة مجموعة مف االعتبارات العممية التي يمكف أف تفيد في مجاؿ دمج ميارات

التفكير بوصؼ أف الذكاء مكتسباً ،وىذا يعطي المرونة لتعميمو ،كما أف المتعمميف يميموف إلى اكتساب ميارات التفكير بالطرائؽ
غير التقميدية بما يتالءـ وتطوير المعرفة وتطبيقيا بنحو فعاؿ )Swartz, 2000, 87) .ويعد مفيوـ التفكير مف اىـ المفاىيـ التي

يدعوا إلييا القرآف الكريـ حتى بات التفكير تكميفاً وعبادة يحض عميو القرآف الكريـ ليشمؿ جميع مناحي الحياة وجميع ما يحيط

باالنساف مف كوف او ظواىر كونية اخرى ،.ويفرؽ اهلل بيف المفكريف والمستخدميف عقوليـ ،وبيف غيرىـ ممف ال يستخدموف تمؾ
وح ٰى إِلَ َّي قُ ْؿ
ب َوَال أَقُو ُؿ لَ ُك ْـ إِِّني َممَ ٌ
النعـ ،فيقوؿ الحؽ ُ ق ْؿ َال أَقُو ُؿ لَ ُك ْـ ِع ْن ِدي َخ َزائِ ُف المَّ ِو َوَال أ ْ
ؾ إِ ْف أَتَّبِعُ إِ َّال َما ُي َ
َعمَ ُـ ا ْل َغ ْي َ
ِ
وف[ االنعاـ ،]٘ٓ :انو مع ىذا االلحاح وسعت دائرة التفكير حتى شممت نفس االنساف
َى ْؿ َي ْستَ ِوي ْاأل ْ
َع َم ٰى َوا ْلَبص ُير أَفَ َال تَتَفَ َّك ُر َ

وبيئتو ومجتمعو والناس كافة وحتى شممت السماوات واالرض وما بينيما كما شممت اآلخرة( .الطيطي)ٕٜٔ :ٕٓٓٚ،
ٰ
ص ُؿ ْاآلي ِ
ات لِقَ ْوٍـ
ؾ ُنفَ ِّ
ويكاد المؤمف وىو يتمو كتاب اهلل يدرؾ اف كؿ آية فيو تدعو الى التدبر والتفكير اذ يقوؿ تعالى َ ك َذلِ َ
َ
ض ِربيا لِ َّمن ِ َّ
وف [الحشر،]ٕٔ :وال يمكف مواجية مشكالت التربية والتعميـ
وف[ يونسَ  ،]ٕٗ :وتِْم َ
اس لَ َعميُ ْـ َيتَفَ َّك ُر َ
َيتَفَ َّك ُر َ
ؾ األَمثَا ُؿ َن ْ ُ َ
بأساليب وممارسات تقميدية إال بإتباع المنيج العممي والنظرة العميقة التي تتجاوز الرؤية اليامشية والسطحية لمتفكير ،ينبغي أف

تكوف نظرة إستراتيجية متكاممة برؤية شاممة تعتمد أساساً عمى التطور في مجاؿ تنفيذ األسس النظرية لتدريس العموـ بشكؿ عاـ
والعموـ الشرعية بشكؿ خاص ومف أبرزىا مادة القرآف الكريـ والتربية االسالمية ،فالتربية عنيت بتدريب العقؿ عمى التفكير الصحيح

وتزويده باإلستراتيجيات التي تعينو عمى فيـ البيئة المحيطة بو ،والقدرة عمى حسف التصرؼ في المواقؼ والموضوعات التي تقابمو
في حياتو بطريقة منطقية تخضع ألسس القواعد العممية (عبد المجيدِ.)ٜٔٚٛ:ٔٚ ،
التربية اإلسالمية ليا ثوابت أساسية لتقود ركب التربية مدى الحياة ،وليا قدرتيا المتميزة في مواكبة العصر باستيعابيا الحموؿ

والمشكالت الطارئة واستغالؿ طاقات الكوف وتسخيره في تطوير الحياة ،وبناء صرح الحضارة الكريمة المرفية ،فيي تجمع بيف
األصالة الربانية والمعاصرة الحديثة ،بما يرقى في بناء كياف الطالب إلى القمة( .الياشمي)ٖٕ :ٕٓٓٙ ،

وتيدؼ التربية االسالمية الى اكساب المعرفة التي تعنى بتغير السموؾ اإلنساني الى سموؾ افضؿ ،واف المعرفة في الديف االسالمي
تقوـ عمى اساس االيماف باهلل وتقواه .اذ يجب عمى اإلنساف اف ينفذ شريعة اهلل تعالى ،ومف مزايا التربية االسالمية نظرتيا الشاممة
لكؿ حقوؿ ومجاالت المعرفة التي يحتاجيا المجتمع االسالمي( .مدكور.)ٔٛٚ-ٔٛٙ :ٜٔٛٚ ،

اف تدريس مادة القرآف الكريـ والتربية االسالمية لو اىداؼ ذات مستويات متعددة تتحدد وفؽ درجة شموليتيا ومدى عموميتيا لذا
فأف اعـ االىداؼ واشمميا يدور حوؿ امريف ىما :عبادة اهلل سبحانو وتعالى وعمارة االرض وفؽ منيجية فيدؼ التربية االسالمية

بأنو " تنشئة اإلنساف الصالح الذي يعبد اهلل تعالى حؽ عبادتو ويعمر االرض وفؽ شريعتو ويسخرىا وفؽ منيجو ،اذ تعد
موضوعات القرآف الكريـ ىي منياج كامؿ لمتربية االسالمية مف حيث فمسفتيا واىدافيا ومبادئيا واالساليب والوسائؿ التقويمية

الموجودة فيو لذا فيو يعنى بتربية الموجودات كميا بما في ذلؾ تربية اإلنساف تربية صالحة( .عمر.)ٜٔ :ٕٓٓٓ ،

ومف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربوية مف تدريس مادة القرآف الكريـ والتربية األسالمية عمى أكمؿ وجو وايصاؿ المادة العممية بطريقة
صحيحة ،والتي تجعؿ الطالب يصؿ إلى النتائج والخالصات معتمداً عمى نفسو دونما اعتماد عمى المدرس،اجتيد كثير مف
الباحثيف لمتوصؿ إلى طرائؽ تعميمية أكثر فاعمية وجدوى مف الطرائؽ التقميدية وخصوصاً الطرائؽ واألساليب التي تشجع التفكير

وتنميو (عمي ،)ٖٕ :ٜٕٔٛ ،ف الموقؼ التدريسي يتشكؿ مف المحتوى الدراسي واألىداؼ التربوية التي يسعى إلى تحقيقيا،
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واإلستراتيجيات التي يتـ توظيفيا فيو ،وعممية التقويـ التي يتـ بوساطتيا التأكد مف مدى تحقؽ األىداؼ ،والتغذية الراجعة التي تقدـ

معمومات عف جوانب العممية جميعيا مف أجؿ إجراء التعدديالت الضرورية في ضوئيا ،وىذا ما تبرز حاجتو في العممية التعميمية

في تدريس مادة القرآف الكريـ والتربية األسالمية ،ومف اجؿ تطوير ميارات الطمبة التفكيرية وليحققوا التوازف النفسي لدييـ ويساعد
دمج ميارات التفكير عمى رفع مستوى الكفاءة التفكيرية لمطمبة في المواد الدراسية ومنيا مادة القرآف الكريـ والتربية األسالمية كما اف
التعميـ الواضح المباشر لعمميات وميارات التفكير المطموبة لفيـ موضوع دراسي يمكف مف اف يحسف مستوى تحصيؿ الطمبة في

ىذا الموضوع ،ويعطي الطمبة إحساساً بالسيطرة عمى تفكيره وعندما يقترف ىذا التعميـ مع تحسيف مستوى التحصيؿ ينمو لدى الطمبة

شعور بالثقة بالنفس في مواجية الميمات المدرسية والحياتية (الحالؽ ،) ٖٙ-ٕٓٔٓ:ٖ٘،لذا يجب عمى المدرسيف اف يفعموا كؿ ما

يستطيعوا مف اجؿ توفير فرص التفكير لطمبتيـ ،ليكونوا مفكريف جدييف ذوي عقوؿ مستقطبة تبحث عف المجيوؿ وتبحث عف
المعرفة الجديدة وتوظيفيا في حؿ المشكالت التي تواجو الطمبة او المجتمع او العالـ ؛ اذ اف القدرة عمى استخداـ التفكير ومياراتو

يؤدي الى توظيؼ الطالب لممعمومات التي يتوصؿ ليا في تحديد االختيارات المناسبة او البدائؿ واالفتراضات التي تُعد أساساً لحؿ
المشكالت التي تواجييـ (الطيطي ،) ٔٔٚ-ٖٔٔ :ٕٓٓٚ،اف عالقة ميارات التفكير بالتحصيؿ تتعمؽ باالداء العقمي باالفراد سواء
في المدرسة اـ في مواقع العمؿ المتنوعة التي تتطمب ميارات معينة ،وكما اف ىناؾ تبايناً بيف االفراد في استعداداتيـ وامكانياتيـ،

ويوجد تبايف بيف االفراد في ميارات التفكير التي يمتمكونيا ،لذا تطمب قد اًر معيناً مف االستعدادات تستعمؿ كمنبئات لمسموؾ

المستقبمي وتيسر اكتساب المفاىيـ والميارات المطموبة الداء عمؿ معيف ،اال اف االداء العقمي مشروط أيضاً بالدافعية والحافز في

الممارسة والدراسة( .عالـ ،) ٕٚ-ٕٓٓٓ:ٕٙ،إذ أصبحت االتجاىات التربوية الحديثة تعطي التفكير اىتماماً كبيار ،كونو ىدفاً

رئيسا يجب أف تنتيي إلييا عمميتا التعميـ والتعمـ ،وقد طورت برامج تربوية تيدؼ إلى تدريب الطمبة عمى التفكير الناقد بشكؿ
خاص مف طريؽ تدريس المواد الدراسية المنيجية ،كما اقترحت أساليب واجراءات يمكف لممدرس أف يتبعيا في تدريس التفكير

الناقد ،إذ إف قدرات ىذا التفكير ال يمكف أف تنمو مف غير مساعدة خالؿ مسيرة المادة الدراسية ،كما أنيا لف تنشأ مف مجرد
استماع الطمبة إلى مدرسيـ ،أو قراءتيـ لمنصوص ،أو أخذ االختبارات؛ فعمى المدرسيف أف يعرفوا تماماً ماذا يعني التفكير الناقد في

إطار تخصصاتيـ المعرفية المتنوعة ،كما إف عمييـ أف يعرفوا تماماً ماذا يعني التفكير الناقد في إطار تخصصاتيـ المعرفية

المتنوعة ،كما إف عمييـ إتاحة الفرصة لطالبيـ لممارسة ميا ارت التفكير الناقد واتجاىاتو( .عبد وعفانة ،)٘ٚ :ٕٖٓٓ ،وترى
الباحثة اف التفكير الناقد يساعد عمى التحفز عف طريؽ المحتوى المعرفي المميد عقميا والمتضمف انشطة فكرية تستثير عقمية
الطالب مما يجعمو مدفوعا داخميا ألنجاز األنشطة الفكريةٓ .

 .اف توافر حالة مف الدافعية لدى الشخص تحفزه لمنظر الى بدائؿ اكثر ،في الوقت الذي يرضى االخروف بما ىو موجود ،ومف
المظاىر الميمة لتحقيؽ التفكير الناقد الرغبة في التوقؼ ،والنظر الى االشياء التي لـ ينتبو الييا احد ،اذ يمثؿ ىذا النوع مف
التركيز مصد اًر إضافياً لإلبداع في غياب االستراتيجيات المنظمة( .ابو جادو ومحمد)ٗٙٚ ،ٕٓٔٓ ،

وقد أختيرت المرحمة المتوسػطة آلنيا تعد مف أىـ مراحؿ التعميـ ،ألنيا مرحمة المراىقة ،ومرحػمة تشكيؿ سموؾ الطمبة واتجاىػاتيـ

وميوليـ اذ تبرز فييا مشاكؿ االضطرابات العػقمية ،فيي مرحمة تغيرات فالطالب في ىذه المرحمة يحاوؿ تأكيد ذاتو فيحتاج الى
وبناء عمى ما تقدـ فإف أىمية الدراسة والحاجة إلييا تكمف فيما يأتي:
توجيو سػميـ لمتفكير والسموؾ،
ً
ٔ .إسياـ ىذا البحث في تقديـ طرائؽ تدريس حديثة مف طرائؽ التدريس لمدرسي التربية اإلسالمية لالستفادة منيا مثؿ دمج
ميارات التفكير في التدريس مف حيػث التحصيؿ والتفكير الناقد لدى الطالبات وتتناوؿ موضوعػات القرآف الكريـ والتربية االسالمية.
ٕ .أىمية القرآف الكريـ والتربية اإلسالميػة ومكانتػيػا المتميزة في العممية التعميمية ،والَّتِي تساعد في اثارة ميارات التفكير وتنمي
شخصية الطالبات مف كافة جوانبيا المعرفية ،والوجدانية ،والثقافية ،والخمقية ،وتوجيو سموكي ّػف توجييا ايجابياً.
ٖ-اىمية المرحمة المتوسطة الَّتِي تتمثؿ بانتقاؿ الطمبة مف المرحمة االبتدائية والمعمومات الجاىزة الى مرحمة االعتماد عمى الذات
في كسب المعرفة.
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ثالثاً :ىدفا البحث:

ييدؼ البحث الحالي إلى معرفة:

ٔ -أثر استعماؿ دمج ميارات التفكير في التحصيؿ لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة القرآف الكريـ والتربية األسالمية.

ٕ -أثر استعماؿ دمج ميارات التفكير في التفكير الناقد لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة القرآف الكريـ والتربية
األسالمية.
رابعاً :فرضيتا البحث:

ٔ -ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ ) ٓ0بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي يدرسف
عمى وفؽ دمج ميارات التفكير ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة المواتي يدرسف عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في

تحصيؿ مادة القرآف الكريـ والتربية االسالمية.

ٕ -ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ0بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي يدرسف
عمى وفؽ دمج ميارات التفكير ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة المواتي يدرسف عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في
التفكير الناقد في مادة القرآف الكريـ والتربية االسالمية.

خامساً :حدود البحث :تقتصر الدراسة الحالية بالحدود اآلتية:

عينة مف طالبات الصؼ الثاني المتوسط.
 الحدود البشريةّ : -الحدود الموضوعية :الوحدة االولى والثانية مف كتاب القرآف الكريـ والتربػية االسالمية – المقرر تدريسو مف و ازرة التربية لمعاـ

الدراسي .ٕٓٔٚ

 الحدود الزمانية :الفصؿ األوؿ والثاني مف العاـ الدراسي (.)ٕٓٔٛ – ٕٓٔٚ الحدود المكانية  :مدارس البنات لممرحمة المتوسطة والثانوية النيارية التابعة لو ازرة التربية في مديرية تربية محافظة بغداد-الرصافة الثانية.

سادساً :تحديد المصطمحات:

 -1األثر :عرفو كؿ مف:

الحنفي (ٔ )ٜٜٔبأنو" :مقدار التغير الذي يط أر عمى المتغير التابع بعد تعرضو لتأثير المتغير المستقؿ"( .الحنفي)ٕٖ٘ :ٜٜٔٔ،شحاتة وزينب (ٖٕٓٓ) بأنو" :محصمة تغيير مرغوب ،او غير مرغوب فيو يحدث في المتعمـ نتيجة لعممية التعميـ"( .شحاتةوزينب)ٕٕ :ٕٖٓٓ،

التعريؼ االجرائي :محصمة المتغير المستقؿ دمج ميارات التفكير في التحصيؿ و التفكير الناقد لطمبة أقساـ القرآف الكريـ فيمادة السيرة النبوية.
 -2دمج ميارات التفكير :عرفو كؿ مف:

 محمود ( )ٕٓٓٙبأنو ":دمج ميارات التفكير وعممياتو مف خالؿ سياؽ محتوى المواد الدراسية وتضمينيا فيو ويتـ ذلؾ مفتضميف و صير في صورة انشطة صريحة دراسية تؤدي لمتفكير ومياراتو ويتطمب الصير اعادة بناء طرائؽ تدريس المحتوى
لكي تحقؽ تكامال مع المحتوى االندماجي لمتفكير والمادة الدراسية "( .محمود)ٖٗ٘ :ٕٓٓٙ ،
 العياصرة (ٕٔٔٓ) بأنو :دمج ميارات التفكيرعبر المناىج الدراسية أجمعيا ويتـ ذلؾ بتصميـ االنشطة في المادة الدراسية بطريقةتؤدي الى تنمية ميارة مف ميارات التفكير( .العياصرة)ٕٔٛ :ٕٓٔٔ ،

 التعريؼ االجرائي :عممية اعادة صوغ دروس محتوى مادة القرآف الكريـ والتربية االسالمية بيدؼ دمج ميارات التفكير بما يتطمبوموضوع الدرس وفقاً لدمج ميارات التفكير عف طريؽ تقديـ خطوات عممية وواضحة وقد تضمنت ست ميارات وىي( :التفسير
السببي ،والمقارنة والمقابمة ،وعالقة الجزء بالكؿ ،والتنبؤ ،وحؿ المشكالت ،والتشبيو المجازي).

ٖ -التحصيل :عرفو كؿ مف:
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 الخميمي ( ) ٜٜٔٙبأنو" :النتيجة النيائية التي تبيف مستوى الطالب ودرجة تقدمو في تعمـ ما يتوقع منو اف يتعممو"( .الخميمي،)ٙ :ٜٜٔٙ

 الخالدي ( ) ٕٓٓٛبأنو" :نشاط عقمي معرفي لمطالب يستدؿ عميو مف مجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا في ادائو لمتطمباتالدراسة "( .الخالدي)ٕٓٓٛ:ٜٕ ،
 التعريف االجرائي :محصمة ما تتعممو طالبات الصؼ الثاني المتوسط مف معمومات بعد تطبيؽ تجربة البحث المحددة ويمكفقياسو بالدرجات التي تحصؿ عمييا الطالبات بعد االجابة عف فقرات االختبار التحصيمي لمادة القرآف الكريـ والتربية االسالمية الذي

اعد ألغراض ىذا البحث.
 -4التفكير الناقد عرفو كؿ مف:

 شواىيف (ٕ٘ٓٓ) بأنيا عممية عقمية تضـ مجموعة مف مياارت التفكير التي يمكف اف تستعمؿ بصورة منفردة او مجتمعة دوفالتزاـ بترتيب معيف وتقييمو باالستناد الى معايير معينة مف اجؿ اصدار حكـ حوؿ قيمة الشي او التوصؿ الى استنتاج او

ق ار ارت حؿ لمشكمة موضوع االىتماـٓ (شواىيف)ٕٔ :ٕٓٓ٘،

 الياشمي والدليمي ( )ٕٓٓٛبأنو" :القدرة عمى تقدير الحقيقة ومف ثـ الوصوؿ إلى الق اررات في ضوء تقويـ المعمومات ،وفحصاآلراء المتاحة واألخذ بعيف االعتبار وجيات لنظر المختمفة" (الياشمي والدليمي)ٕٓٓٛ:ٙٚ ،
أما التعريف اإلجرائي فيو :التغير الذي يحصؿ في التفكير الناقد لطالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة مقاسا بالدرجات التي

يحصمف عمييا بعد استجابتيف ألختبار التفكير الناقد المعد مف قبؿ الباحثة والمتضمف خمسة اختبارات فرعية ىي :االستنتاج،
االفتراضات أو المسممات ،االستنباط،،التفسير ،وتقويـ الحجج.
.5الصف الثاني المتوسط:

تعرفو الباحثو إجرائيا :أنو مرحمة انتقالية مف المرحمة االبتدائية إلى المرحمة المتوسطة وىو بداية مرحمة المراىقة مف عمر (ٕٔ-
ٗٔ) سنة في المدارس الثانوية العراقية.

الفصل الثاني

خمفية نظرية ودراسات سابقة

تعد الخمفية النظري ألية دراسة جانباً أساسياً في البحث العممي وجانب قوة لو ،وىذا ال يعني أف الموضوعات التربوية كميا ليا
نظريات مفسرة ليا فيناؾ مف الموضوعات الميمة ال تنظميا نظريات محددة ،لذا تتمثؿ الخمفية النظرية لمبحث بمجاالت الموضوع

حسبما تتضمنيا ،الوثائؽ والتقارير واإلحصائيات المتنوعة التي يستفيد منيا الباحث فصياغة الخمفية النظرية لترتبط ارتباطاً مباش اًر

بموضوع الدراسة ومجاالتيا واجراءاتيا (الرشيدي ٕٜٔ :ٕٓٓٓ ،ػٕٕٓ) ،لذا تستعرض الباحثة الخمفية النظرية وفقاً لما يأتي:
أوالً :خمفية نظرية:

ٔ -دمج ميارات التفكير :ظيرت برامج متخصصة لتحسيف نوعية التفكير لدى الطمبة مف خالؿ تعميـ التفكير بشكؿ مستقؿ،
وتعميـ التفكيرمف خالؿ المحتوى ،وبرزت ثالث مبادئ يمكف اعتمادىا لتحسيف نوعية التفكير لدى الطمبة وىي:

ٔ-تعميـ التفكير يكوف أكثر وضوحا ،كمما كاف تأثيره أكبر عمى الطمبة .
ٕ-االىتماـ داخؿ الحجرة الصفية بالعمميات العقمية
ٖ-دمج تعميـ التفكير والمحتوى الدراسي
وبذلؾ تؤكد االتجاىات التربوية الحديثة عمى أىمية إكساب المتعمـ ميارات التفكير,وممارستيا ,وتوفير مناىج دراسية تشجع استخداـ
السموب العممي في بناء ,التفكير ,وتسيـ في إشراؾ المتعمـ في عممية التعمـ ،ويمكف تنفيذ اسموب الدمج عف طريؽ:

أ -دمج ميارات التفكير في شتى المواد الدراسية ،وضمف محتوى المنيج المقرر.
ب -يصمـ المعمـ درسو عمى وفؽ خطة تتضمف تعميـ الميارة التي يريدىا .
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ت-ال يتـ إفراد حصة وال يتـ التركيز عمى المصطمح بصورة مباشرة ويمكف لممعمـ أف يسمي الميارة التي ينوي التركيز عمييا في
الحصة قبؿ تقديميا وشرحيا عف طريؽ المنيج المدرسي حتى ينبو الطمبة إلييا .

 تستمر عممية دمج ميارات التفكير ضمف المنيج المدرسي طواؿ السنوات الدراسية مع مراعاة تنويعيا ليتدرب الطالب عمى اكبرعدد ممكف مف ميارات التفكير (جرواف)ٜٜٜٔ:ٕٛ ،
ويبرر فويمبرج (٘ )ٜٜٔضرورة االخذ بيذا االتجاه ؛ النو يحقؽ االىداؼ اآلتية:

أ-

يساعد المتعمـ عمى تنمية مدركاتو االجتماعية وطرائؽ اكتسابو لممعرفة.

ب -يساعد عمى دفع التعمـ نحو التفاعؿ والمشاركة مع زمالئو بطريقو فعالة.
ت -يساعد المتعمـ عمى التفكير في منيج محدد مما يوافر الدافعية العالية لتطوير التفكير في مجاالت اخرى.
ث -يمزـ التفكير في محتوى اكاديمي معيف المتعمـ عمى فيـ المفاىيـ والقوانيف الخاصة في تمؾ المادة الدراسي (السحيمات،
)ٕٓٔٓ:ٖٛ

أف دمج ميا ارت التفكير بنحو ضمني وغير مباشر أفضؿ وأكثر فاعمية ؛ألف ميارات التفكير ال تدرس بنحو مباشر وصريح بؿ
تأتي ضمف تدريس المحتوى الدراسي؛ ألنيا تحث الطمبة عمى األداء الجيد ،أي أف تعميـ المحتوى الدراسي مقروناً بتعميـ ميارات

التفكير تجعؿ المتعمـ يفكر ويمارس ما تعممو(Kizlik, 2009:44-47) .
ٕ -مبررات اتجاه دمج ميارات التفكير:

أ -يحقؽ ىذا االتجاه ىدفيف أحدىما اكساب الطمبة المعمومات المتضمنة بالمحتوى عمى مستويات معرفية عميا واآلخر اكساب
الطمبة ميارات التفكير تساعدىـ عمى االعتماد عمى انفسيـ في عممية التعمـ.
ب -يضع الربط بيف ميا ارت التفكير ومحتويات المقررات الدراسية أساساً لتنمية ميارات التفكير في سياؽ معرفي ،ويوافر محكما
لتكويف التفكير الجيد عف طريؽ التدريب الموجو ولفت االنتباه الى الجوانب الجديرة باالىتماـ.

ت -طبقا ليذا االتجاه فانو مف الناحية العممية تصبح عممية تعمـ ميارات التفكير وتعميـ محتوى المقرر الدراسي خطوتيف في خطوة
واحدة .
ث -اف االىتماـ بتعميـ التفكير يجب اف اليرتبط في اذىاف الطمبة بوصفو مادة منفصمة عف الحياة سواء داخؿ المدرسة أـ خارجيا أـ
يرتبط بوقت معيف ومعمـ معيف ،بؿ البد مف اف يشعر الطالب بانو عنصر اساسي في الحياة.

ج -التفكير ال يحدث في فراغ او مف دوف محتوى ،وعميو فاف تعميـ ميارات التفكير ضمف المحتوى الذي تتضمنو المناىج الدراسية
المطبقة مف شأنو جعؿ التعميـ مف اجؿ التفكير بمنزلة حجر الزاوية في جميع مدخالت وعمميات ونتاجات العممية التربوية ،وال
يتطمب ادخاؿ عناصر مصطنعة مشتتة قد تبدو مثيرة وجاذبية لبعض الوقت( .القواسمة ومحمد)ٕٖٓٔ:ٕ٘ٚ،
ومف اسباب اختيار الباحثة موضوع دمج ميارات التفكير ىو أف ىذا االتجاه يسمح بتعميـ المادة الدراسية وميارات التفكير في

وقت واحد وعدـ وجود مقرر دراسي مستقؿ لتعميـ التفكير ضمف المقررات الدراسية اذ يكمف ضعؼ البرامج المستقمة لتعميـ ميارات
التفكير في اف ما يتعممو الطالب في دروس التفكير مف المحتمؿ اال يتـ نقمو الى مواد دراسية اخرى ،اي اف انتقاؿ اثر التعمـ
ضعيؼ.
ٖ -دور المعمم في دمج ميارات التدريس:

أ -يقدـ المعمـ ميارة التفكير الى الطمبة عف طريؽ عرض اىمية القياـ بمثؿ ىذا النوع مف التفكير بنحو جيد ،يستخدـ المعمـ
التحفيز الواضح لتوجيو الطمبة خالؿ التدريب عمى ميارة التفكير في حيف ىـ يدرسوف المفاىيـ ،والحقائؽ والميارات في مجاؿ

المحتوى.
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ب -يطرح المعمـ اسئمة تأممية تساعد الطمبة عمى اف يبتعدوا عما كانوا يفكروف بو ،حتى يدركوا الطريقة التي يفكروف بيا ويطوروا
خطة لمقياـ بتمؾ الميارة ويعزز المعمـ استراتيجيات التفكير عف طريؽ توفير فرص اضافية لمطمبة لممشاركة في ىذا النوع مف
التفكير بنحو منفرد( .مصطفى)ٔ٘ٗ :ٕٓٔٔ،
ٗ -دور الطالب في دمج ميارات التدريس:

أ -الشعور بالمسؤولية في أثناء ممارسة التعمـ ،وادراؾ اىمية التعاوف في ما بيف الطمبة النجاز االىداؼ التي تسعى الييا المجموعة
و يكمؿ كؿ طالب جيوده مع جيود افراد مجموعتو لتحقيؽ ىذه االىداؼ ،وىذا بدوره يساعد عمى نمو اتجاىات الطمبة -بصورة
ايجابية -نحو التعاوف مع زمالئيـ والعمؿ بصورة جماعية.

ب -يتأمؿ الظواىر المختمفة ،وتحميؿ المواقؼ التعميمية ،وتخطيط ومراجعة عممية التعمـ ،مما يساعدىـ عمى المشاركة والعمؿ في
بيئة تعمـ تعاونية( .مصطفى)ٔ٘ٚ :ٕٓٔٔ،
٘ -انواع ميارات التفكير:

أ -ميارة المقارنة والمقابمة:

تتضمف ميارة المقارنة والمقابمة تحديد اوجو الشبو واوجو االختالؼ بيف شيئيف او اكثر ،مثؿ المقارنة بيف فكرتيف ،او حادثتيف ،او

منظمتيف مؤسستيف ،او شخصيف لموصوؿ الى ىدؼ او قرار محدد .وتحتوي ميارة المقارنة والمقابمة دائما عمى الخصائص التي
تتشابو ،والخصائص التي تختمؼ .وتساعد ميارة المقارنة والمقابمة في الفيـ العميؽ والمنظـ لالشياء المقارنة التخاذ قرار صائب
اوازالة الغموض( .نوفؿ وفلاير.)٘ٔ :ٕٓٔٔ ،
ب -ميارة التشبيو المجازي:

ىي عالقة تشابو جزئي بيف زوجيف مف المفاىيـ او االشياء تتطمب مف الطالب التعمؽ في الظواىر واالشياء المحيطة و اإلفادة

فييا مف تطوير صيغ لصور يبينيا لنفسو ،ويدرؾ الصمة بينيا وبيف ما يقابميا مف االشياء ،وىي ميارة تفكير عمى درجة كبيرة مف
االىمية نظ ار لصمتيا باالبداع وقياس الذكاء واالستعداد العاـ ،وتحتاج الى درجة كبيرة مف االستدالؿ العقمي حوؿ المعطيات

بالرجوع الى الخبرة الشخصية والمخزوف المعرفي لمطالب( .قطامي)ٕٖٓٔ:ٕٜٖ،
ت -ميارة تحديد العالقة بين الجزء والكل:

وىي مف الميارات االساسية المساعدة عمى تحقيؽ الفيـ العميؽ لدى االفراد ،اذ تتضمف ىذه الميارة تحميالً دقيقاً لالجزاء المكونة

لمكؿ ،وىذا التحميؿ يقود في الوقت نفسو الى تكويف الفئات الحرجة لمفئة ،ومف ثـ تدرب الفرد عمى تحديد العالقة بيف االجزاء
المكونة لمكؿ ،لمخروج باستنتاج او إعماـ يعبر عف جوىر الفيـ لدى المتعمـ( .نوفؿ وفلاير)ٚ٘ :ٕٓٔٔ،
ث -ميارة التفسير السببي:

اي تفسير المالحظات والنتائج واالفكار والظواىر المختمفة ،وتفسير الرسوـ والموحات والجداوؿ االحصائية ،وغيرىا مف الرموز

البصرية ،بارجاع النتيجة الى اسبابيا ،اي ربط السبب بالنتيجة( .عريفج ونايؼ)ٕٓٔٓ:ٕٜ ،
ج -ميارة التنبؤ:

ىو استعماؿ المعرفة السابقة الضافة معنى الى المعمومات الجديدة وربطيا باالبنية المعرفية القائمة ( العياصرة)ٕٔٔ :ٕٓٔٔ ،

وتتمثؿ ع ممية التنبؤ بقدرة الفرد عمى بناء توقعات تتعمؽ باالحداث المقبمة استنادا الى ما يمتمكو افرد مف معمومات وما جمعو مف
افكار جديدة (شواىيف ) ٕٗ :ٕٓٓ٘،وبذلؾ فأف عممية التنبؤ ىي المقدرة عمى قراءة البيانات او المعمومات واالستدالؿ بيا الى ما
ىو ابعد مف ذلؾ( .جرواف)ٕٖٗ :ٕٓٓٚ،
ح -ميارة حل المشكالت:

متطمبا سابقاً ليا ،ومف التربوييف الذيف
وتعد مف ميارات التفكي المعقدة؛ ذلؾ انيا تحتاج الى مجموعة مف عمميات التفكير التي تعد
ً

وضحوا ميارة حؿ المشكالت منيـ ( )Sternberg, 2003يرى انيا عممية يسعى الفرد عف طريقيا الى تخطي المعوقات التي
تواجو الفرد وتحوؿ بينو وبيف الوصوؿ الى اليدؼ الذي يسعى الى بموغو ،ويرى (ىاربرالند) بانيا القدرة عمى االنتقاؿ مف المرحمة
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االولية في التعامؿ مع المشكمة الى المرحمة النيائية التي تشكؿ اليدؼ الم ارد تحقيقو ،في حيف يرى ( )Solso ,2001اف حؿ

المشكمة يتضمف عمميات موجية نحو اكتشاؼ حموؿ لموقؼ مشكؿ بطريقة محددة( .نوفؿ وفلايرSternber, ( ،)ٜٔٓ :ٕٓٔٓ،
).)Solso p: 31-34،2001،( ،2003,p:215
 -ٙالتفكير الناقد:

ىو عبارة عف عممية تبني ق اررات وأحكاـ قائمة عمى أسس موضوعية تتفؽ مع الوقائع المالحظة والتي يتـ مناقشتيا بأسموب عممي

بعيداً عف التحيز أو المؤثرات الخارجية التي تفسر تمؾ الوقائع أو تجنبيا الدقة أو تعرضيا إلى تدخؿ محتمؿ لمعوامؿ الذاتية ،وعمى
ىذا األساس فيو القدر ،عمى تقدير الحقيقة ،ومف ثـ الوصوؿ إلى الق اررات في ضوء تقويـ المعمومات ،وفحص اآلراء المتاحة،

واألخذ بالحسباف وجيات النظر المتنوعة ،فاألفكار والمقترحات التي يتـ طرحيا مف طريؽ التفكير اإلبداعي ال بد أف ينظر ليا
نظرة تحميمية نقدية ،لمعرفة أصمحيا وأنسبيا وأكثرىا كفاية ،وىذه وظيفة التفكير الناقد( .بمعاوي وأبو جمباف )ٖٕٛ :ٕٓٓٚ ،ويضـ
التفكير الناقد عدداً مف القدرات العقمية ،فقد فصميا ( )Ennisإلى:

أ -القدرة عمى تعريؼ المشكمة وتوضيحيا بدقة.
ب -القدرة عمى استدالؿ المعمومات.

ت -القدرة عمى حؿ المشكمة واستخالص استنتاجات معقولة.)Ennis, 1985, P:46( .
ويتطمب التفكير الناقد استعماؿ المستويات المعرفية العميا في تصنيؼ بموـ ،وخصوصاً ميارتي (التحميؿ والتقويـ)( ،بمعاوي وأبو

جمباف.)ٕٓٓٚ:ٖٖٖ ،

ٔ .ميارة التحميؿ :وتعرؼ ىذه الميارة– في مجاؿ التحميؿ المادي– عمى أنيا تجزئة الكؿ مكوناتو ،أما– في مجاؿ التحميؿ النوعي–
فتعني ىذه الميارة مف بيف ما تعني :قيمة ووظيفة وعالقة كؿ مكوف بالنسبة لغيره مف المكونات ،أو بالنسبة لمكؿ الذي ينتمي إليو،

وكذلؾ أوجو الشبو واالختالؼ بينيما.
ٕ .ميارة التقويـ :وتعرؼ ىذه الميارة بأنيا القدرة عمى إصدار حكـ عمى فرد أو حدث أو ظاىرة استناداً إلى معايير قائمة عمى القياس
أو الوصؼ (ٓ) Paul, 1984, P.3

ومف ىنا يرى (جيمفورد )أف التفكير الناقد عممية تقويمية– يتمثؿ فييا الجانب الحاسـ والختامي في عممية التفكير ،فيي في ىذا
المعنى تعد خاتمة لعمميات الذاكرة والمعرفة والفيـ واإلنتاج ،والتفكير الناقد بوصفو عممية تقويمية تحدد خاصية أنو :عممية معيارية

أو انيا عممية تتـ في ضوء محكمات( .أبو حطب )ٕٜٔ :ٜٖٔٛ ،وىناؾ فرؽ بيف المعنى الضعيؼ والمعنى اإلبداعي لمتفكير
الناقد ،إذ أف اإلفراد الذيف يستعمموف قدراتيـ في التحميؿ والمحاورة ييدفوف مف وراء ذلؾ مياجمة أو تقميؿ أىمية أولئؾ الذيف ال
يتفقوف معيـ ،فيـ بذلؾ يمارسوف (المعنى الضعيؼ) لمتفكير الناقد ،أما المعنى اإلبداعي لمتفكير الناقد فيو الذي يحرر الفرد مف
حاالت العجز مف إدراؾ وجيات نظر اآلخريف ،ووضع فرضياتو لفحص قوى اآلراء المعارضة ألرائو ()Paul, 1984, P.3
 -ٚالمكونات األساسية لمتفكير الناقد وىذه المكونات ىي:

أ -القاعدة المعرفية :وىي ما يعرفو الفرد ويعتقد فيو ويتكوف مف الوقائع والمعتقدات والقيـ ،وىذا المكوف يفسر ما تـ إدراكو واكتشافو
مسبقاً.

ب -النظرية الشخصية :وىي الصبغة الشخصية التي استمدىا الفرد مف القاعدة المعرفية ،اذ تكوف طابعاً ممي اًز لو (وجية نظر
شخصية) ،ويستعمميا الفرد في تقويـ أي حدث خارجي.

ت -اإلحداث الخارجية :وىي المثي ارت التي تستثير اإلحساس بالتناقض ،وقد تتبايف شدتيا وتدرجيا مف الوضوح والسيولة إلى
أقصى درجات الغموض والتركيب ،وتتوقؼ كفاءة المثير في إثارة التفكير الناقد عمى مستوى النحو العقمي لمفرد.

ث -الشعور بالتناقض وحمو :وىو مرحمة تضـ الجوانب كافة لمتفكير الناقد كونو يمثالً عامالً دافعاً تترب عميو بقية خطوات التفكير

الناقد ،ويسعى الفرد إلى حؿ التناقض بخطوات متعددة ،بعد الشعور بو ،وىذا ىو األساس في بنية التفكير الناقد( .الياشمي

والدليمي.)ٜٙ :ٕٓٓٛ ،
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 -ٛتصنيفات التفكير الناقد:

ىناؾ العديد مف التصنيفات لميارات التفكير الناقد تبعاً لتعدد تعريفاتو ،واألطر النظرية المفسرة لو ،ومف أشيرىا تصنيؼ فاسبيوف

( )Facionفقد أوضح أف التفكير الناقد يتكوف مف الميارات األتية (التفسير والتحميؿ والتقويـ واالستدالؿ والشرح وتنظيـ الذات)،

ويرى ستيفف ( )Stevenاف تمكف الطمبة مف ميارات التفكير الناقد يتطمب منيـ القدرة عمى انجاز الميارات اآلتية( :صياغة
الفرضيات وتحديدىا ،واستنباط واستخالص المعمومات ،والتمييز بيف الحقيقة والرأي واالدعاء ،والتمييز بيف المعمومة المرتبطة
بالموضوع والمعمومة غير المرتبطة ،والتعرؼ عمى التناقضات (المغالطات) المنطقية ،وتحديد دقة المعمومة واستيعابيا والتأني في
الحكـ عمييا ،وتحديد االدعاءات اوالحجج الغامضة والمتداخمة ،والتنبؤ بنتائج الق ارراوالحؿ ،وتقرير صعوبة البرىاف ،وتحديد قوة
حجة ما أو أدعاء معيف) ،وأما تصنيؼ جوردف واطسف ( )j. Watsonوادوارد كاليسر ( )E. Glasserلميارات التفكير الناقد

فيي( :التعرؼ عمى االفتراضات ،والتفسير واالستنباط ،واالستنتاج ،وتقويـ الحجج)( ،العتوـ )ٕٔٛ –ٕٔٙ :ٕٓٓٗ ،وستتبنى
الباحثة تصنيؼ واطسف وكاليسر لميارات التفكير الناقد.
 -ٜمعايير التفكير الناقد:

يتفؽ الباحثوف عمى عدد مف المعايير والمواصفات الواجب توافرىا في التفكير الناقد عند معالجة ظاىرة أو موقؼ معيف ،وتعد

ىذه المعايير بمثابة وجيات لمطالب أو المدرس لمتأكد مف فاعمية التفكير الناقد والقدرة عمى االرتقاء بالتفكير مف المستوى األولي
إلى المستوى المتطور ،وبما يتناسب وخصائص المفكر الناقد ،وقد أورد جرواف (ٕٕٓٓ) سبعة معايير يجب مراعاتيا في التحقؽ

مف التفكير الناقد ،وىي:

أ -الوضوح :يجب إف تتميز ميارات التفكير الناقد بدرجة عالية مف الوضوح وقابمية الفيـ الدقيؽ مف اآلخريف.
ب -الصحة :أي يجب أف تكوف العبارة صحيحة موثوقة عف طريؽ األدلة والبراىيف واألرقاـ المدعمة.
ت -الدقة :ويقصد بيا إعطاء موضوع التفكير حقو مف المعالجة والجيد والتعبير عنو بدرجة عالية مف الضبط والتحديد بال زيادة أو
نقصاف.

ث -الربط :أف تتميز عناصر المشكمة أو الموقؼ بدرجة عالية مف وضوح الترابط بيف العناصر.
ج -العمؽ :ويعني العمؽ المطموب عند المعالجة الفكرية لممشكمة أو الموضوع اذ يتناسب تعقيدات الموضوع وتشعبو ،إلخراج
الظاىرة مف المستوى السطحي مف المعالجة.

ح -االتساع :يجب إف تؤخذ جميع جوانب المشكمة أو الموضوع بنظر االىتماـ وبشكؿ شمولي وواسع.
خ -المنطؽ :يجب أف يكوف التفكير الناقد منطقياً عف طريؽ تنظيـ األفكار وتسمسميا وترابطيا بطريقة تؤدي إلى معنى واضح أو
نتيجة مترتبة عمى حجج معقولة( .الياشمي والدليمي.)ٚٓ :ٕٓٓٛ ،

فكيرلناقد.
وستعمؿ الباحثة العتماد ىذه المعايير في التوصؿ إلى نتائج ىذه الدراسة في التحقؽ مف الت ا
ثانياً :دراسات سابقة:

 -1دراسة (فتح اهلل:)2006 ،

اجريت الدراسة في المممكة العربية السعودية في القصيـ ،وىدفت التعرؼ عمى (اثر استراتيجية خرائط التفكير القائمة عمى الدمج

في تنمية التحصيؿ في مادة العموـ والتفكير الناقد واالتجاه نحو العمؿ التعاوني) ،وقد تكوف مجتمع البحث مف طمبة المرحمة
التعميمية المتوسطة ،وتكونت عينة البحث مف (ٖ )ٚطالباً قسمت عمى مجموعتيف تمثؿ احداىما المجموعة التجريبية واالخرى تمثؿ

المجموعة الضابطة ،وقد تـ اختيار افراد المجموعتيف بشكؿ عشوائي ،واستعممت الدراسة االدوات الثالث اآلتية( :اختبار التفكير

الناقد ،االختبار التحصيمي ،ومقياس االتجاه نحو العمؿ التعاوني) وىي مف اعداد الباحث ،واظيرت النتائج وجود تأثير ذي داللة
احصائية في تنمية التفكير الناقد والتحصيؿ في مادة العموـ واالتجاه نحو العمؿ التعاوني لصالح المجموعة التجريبية في مقابؿ
المجموعة الضابطة ،وكانت قيمة حجـ االثر لمتدريس بستراتيجية خرائط التفكير القائمة عمى الدمج في تنمية التحصيؿ والتفكير

الناقد واالتجاه نحو العمؿ التعاوني (فتح اهلل.)ٕٖ٘ -ٕٖ٘ :ٕٓٓٙ ،
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 -2دراسة (آل الشيخ:)2010 ،

أجريت الدراسة في المممكة العربية السعودية ،وىدفت التعرؼ عمى اثر (أستراتيجية تعميـ ميارات التفكير العميا بالطريقة المباشرة
وطريقة الدمج في تنمية ميارات الطالقة والمرونة واألصالة وعدد البدائؿ المقترحة لحؿ بعض المشكالت وقضايا مناىج حركة

التفاعؿ بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع) ،لدى طالبات كمية التربية لألقساـ العممية ،ولتحقيؽ ىدؼ البحث صيغت أربع فرضيات،
استعممت الباحثة المنيج التجريبي لعينة مكونة مف (ٖ )ٛطالبة موزعات بيف مجموعتيف األولى درست بالطريقة المباشرة وعددىف
(ٔٗ) طالبة ،والمجموعة األخرى درست بطريقة الدمج وعددىف ٕٗ طالبة ،شممت مواد وأدوات الدراسة مواد تعميمية وأنشطة
خاصة بكؿ ستراتيجية ،وتـ اتباع خطوات باير ( )ٜٔٛٚبالطريقة المباشرة ذات خمس مراحؿ ،واتبعت مراحؿ شوارتز (ٖٕٓٓ)

بطريقة الدمج ذات أربع مراحؿ ،ولمتوصؿ الى النتائج تـ استعماؿ االختبار التائي لعينتيف مترابطتيف ومربع ايتا ،وقد توصمت نتائج

الدراسة إلى تفوؽ الطالبات الالتي درسف بالطريقة المباشرة والدمج في تنمية ميارات الطالقة والمرونة واألصالة وعدد البدائؿ
المقترحة لحؿ المشكالت والقضايا وفي تنمية ميارات المرونة واألصالة فقط وعدد البدائؿ المقترحة لحؿ المشكالت والقضايا( .آؿ

الشيخ)ٖٔٙ-ٖٔ٘ :ٕٓٔٓ،

 -3دراسة (عمران:)2011 ،

أجريت الدراسة في العراؽ ،وىدفت التعرؼ عمى (أثر دمج ميارات التفكير ضمف المحتوى المعرفي في تحصيؿ مادة الكيمياء

والتفكير العممي لدى طالب األوؿ المتوسط) ،وتكونت عينة الدراسة مف (ٔ )ٙطالباً اختيرت بصورة قصدية بواقع (ٖٔ) طالباً
لممجموعة التجريبية و (ٖٓ) طالباً لممجموعة الضابطة ،وتـ تطبيؽ دروس دمج ميارات التفكير عمى المجموعة التجريبية باعتماد

الميارات اآلتية (المالحظة ،والمقارنة ،والترتيب ،والتصنيؼ ،والتفسير ،والتمخيص ،والتقويـ) وفقا لستراتيجية (زيتوف )ٕٓٓٛ،ذات
المراحؿ الست (تقديـ الدرس ،عرض الميارة ،التفكير النشط ،التفكير في التفكير ،تطبيؽ التفكير ،تقويـ التفكير) ،وتوصمت نتائج
الدراسة إلى تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست عمى وفؽ أسموب دمج ميارات التفكير في المحتوى المعرفي في اختبار
التحصيؿ واختبار التفكير العممي عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية( .عمراف)ٛٓ -ٕٙ :ٕٓٔٔ،
 -4دراسة (:)Kargar et al ،2013

اجريت الدراسة في ايراف في محافظة طيراف ،وىدفت التعرؼ عمى اثر (تعميـ ميارات التفكير الناقد واالبداعي بالطريقة المباشرة

في تنمية مركز السيطرة والصحة النفسية وميارت التفكير الناقد وميارات التفكير االبداعي لدى طالب المدارس الثانوية) الذيف تبمغ

اعمارىـ ٘ٔ سنة ،استعمؿ الباحث المنيج التجريبي لعينة مكونة مف ٓٗ طالباً توزعت بصورة متساوية بيف مجموعتيف التجريبية

والضابطة تـ اختيارىـ بصورة عشوائية ،توصمت نتائج االختبار التائي تفوؽ المجموعة التجريبية في كؿ مف (اختبار كاليفورنيا

لميارات التفكير الناقد ،واختبار ميارت التفكير االبداعي) عمى المجموعة الضابطة واظير تحميؿ التبايف المتعدد تفوؽ المجموعة
التجريبية عمى الضابطة في مقياس الصحة النفسية وموضح السيطرة الداخمية وانخفاض كبير في موضع السيطرة الخارجية464-.
))Kargar et al ،2013,p:469
٘-دراسة (العنبكي:)2014،

ىدؼ البحث إلى تعرؼ ( اثر دمج ميارات التفكير ضمف المحتوى المعرفي في تحصيؿ مادة عمـ االحياء والدافعية العقمية عند

طالبات الصؼ الرابع العممي) .اختيرت عينة البحث بصورة عشوائية مف إعدادية الفوز لمبنات التابعة إلى المديرية العامة لتربية
بغداد /الرصافة االولى ،تضمنت (ٔ )ٙطالبة موزعة عمى مجموعتي البحث ،اختيرت بطريقة السحب إحداىما تمثؿ المجموعة
التجريبية تضمنت (ٖٓ) طالبة درسف وفؽ دمج ميارات التفكير ،أما المجموعة الثانية تضمنت (ٖٔ) طالبة درسف بالطريقة
االعتيادية مثمت المجموعة الضابطة ،تـ مكافئة مجموعتي البحث بمتغيرات ،كما بنت الباحثة اداة االختبار التحصيمي الذي تكوف

مف (ٓ٘) فقرة )ٗٚ( ،منيا مف نوع االختيار مف متعدد و(ٖ) فقرات مقالية ،وتبنت الباحثة مقياس الدافعية العقمية الذي أعدتو

(الفراجي )ٕٓٔٔ ،تكوف مف ( )٘ٛفقرة ،وبعد انتياء التجربة تـ تطبيؽ االداتيف عمى مجموعتي البحث ،واظيرت نتائج البحث عف
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في تحصيؿ مادة عمـ االحياء ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية
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لصالح المجموعة التجريبية في الدافعية العقمية وفي ضوء ذلؾ خرجت الباحثة بعدد مف االستنتاجات ،والتوصيات ،والمقترحات.

(العنبكي:ٕٓٔٗ،ج،د)

ثالثا :جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:

استعرضت الباحثة بعضاً مف الدراسات السابقة لإلفادة منيا في عدة مجاالت وىي:

ٔ -صياغة اسموب العرض لمادتيا و تحديد األىداؼ وانتقاء االسموب األفضؿ لتحقيقيا.
ٕ -التعرؼ عمى الطرائؽ التي اتبعتيا الدراسات في إختيار عيناتيا.
ٖ -التعرؼ عمى األدوات التػي اعتمػدت عميػيا الد ارسػات ،وما تقتضيػو مف إجػراءات تضػمف ليػا الدقػة والموضوعية والقدرة عمى
القياس واختيار األساليب اإلحصائية المناسبة مف أجؿ التوصؿ إلى النتائج

ٗ -اإلطالع عمى النتائج التي توصمت الييا واإلفادة منيا في مناقشة نتائج ىذا البحث.
الفصل الثالث
منيجية البحث واجراءاتو

اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي لمتوصؿ إلى النتائج في الدراسة الحالية ،لكونو المنيج المالئـ لتحقيؽ ىدؼ البحث ،وتضمنت

إجراءات البحث الخطوات اآلتية:
أوالً :التصميم التجريبي:

اختارت الباحثة أنموذجاً مف التصاميـ التجريبية الحقيقية ،وىو تصميـ قائـ عمى اختبار بعدي ذي ضبط جزئي ،لقدرتو العالية

عمى ضبط العوامؿ المؤثرة في الصدؽ ،والمقارنة بيف النتائج (عبد اهلل ،)ٜٖ :ٕٓٓٙ ،وعمى وفؽ ما مبيف في جدوؿ (ٔ).
جدول ( :)1التصميم التجريبي لمبحث
المجمىعت
التجريبيت
الضابطة

المتغير المستقل
دمج مهاراث التفكير
إستراتيجية التعمـ التقميدي

أداة القياس
اختبار بعدي للتحصيل
اختباربعدي لمتفكير الناقد

المتغير التابع
التحصيل
التفكير الناقد

ثانياً :مجتمع البحث وعينتو:

اختارت الباحثة بصورة قصدية متوسطة فدؾ الواقعة في حي االميف  /بغداد الجديدة والتابعة الى المديرية العامة لتربية الرصافة

الثانية،وتـ األختيار بصورة عشوائية شعبتيف مف شعبيا ىما (ب ،ج) عينتا البحث بعد استبعاد الراسبات مف الشعبتيف واختارت
(ٖ٘) طالبة مف مجموع ()ٖٛطالبة مف شعبة (ب) لتدرس بدمج ميارات التفكير وتكوف المجموعة التجريبية و(ٖٗ) طالبة مف

مجموع ( )ٖٚطالبة مف شعبة (ج) وتدرس بالطريقة األعتيادية ولتكوف المجموعة الضابطة ،فكانت العينة النيائية ( )ٜٙطالبة،
وأوكمت أمر تدريسيما إلى مدرسة المادة الرتباط الباحثة بعمميا في الجامعة ،وحتى ال تشؾ الطالبات بأمر التجربة فتصبح عممية
التدريس طبيعية وبالتساوي مع باقي الشعب في المدرسة غير أف الباحثة كانت تزور المدرسة بيف آونة واخرى لالطمئناف عمى سير
التجربة بالشكؿ المطموب.
ثالثاً :تكافؤ مجموعتي البحث:

حرصت الباحثة قبؿ بدء التجربة الفعمي عمى تكافؤ طالب مجموعتي البحث في عدد مف المتغيرات التي قد تؤثر في سالمة

التجربة ودقة نتائجيا وىذه المتغيرات ىي:
ٔ-

درجات الطالبات في اختبار الذكاء.

ٕ-

المعدؿ العاـ لمصؼ السادس االبتدائي.

ٖ-

العمر الزمني لمطالبات محسوب ًا بالشيور.
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ٗ-

التحصيؿ الدراسي لالباء.

٘-

التحصيؿ الدراسي لالميات.

وقد حصمت الباحثة عمى بيانات المتغيرات المذكورة اعاله مف سجالت المدرسة بمساعدة االدارة ،ومف الطالبات انفسيف وفيما يأتي
توضيح لذلؾ في جدوؿ (ٕ):

الجدول ( :)2القيم لموسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لممتغيرات الثالث
المجموعة

المتغيرات
اختبار
الذكاء
المعدل
العام
العمر الزمني

()53

التجريية
الوسط
الحسابي

التباين

860.6

0304.

86036

66.038

63303.

43063

طالبة
االنحراف
المعياري
3044
650.8
4064

الضابطة

()53

الوسط
الحسابي

التباين

83046

53030

34063

6.5030

6350.3

4603.

طالبة

القيمة التائية

االنحراف
المعياري

المحسوبة

3048

60830

6.066

.0656

4040

الجدولية

00...
عند درجة
حرية86

الداللة
اإلحصائية
عند
مستوى
.0.3
غير دالة
احصائيا

.0443

التحصيل الدراسي لالباء:
بعد مقارنة الدرجات وباستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف تبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بمستوى )٘ٓ )ٓ ،في
المستوى التعميمي آلباء الطالبات ،وىذا يعني تكافؤ المجموعتيف في ىذا المتغير كما في الجدوؿ (ٖ) يوضح ذلؾ .
الجدول ( :)3نتائج االختبار التائي لممستوى التعميمي آلباء طالبات المجموعتين
يقرأ ويكتب
ابتدائي

التجريبيت
الضابطت
المجمىع
التحصيل الدراسي لالميات:

متىسط

المجمىعة

أعدادي
ومعهد

التحصيل

حجم
العينة

كلية فما
فىق

درجة
الحرية

53
57
09

8
9
07

9
00
01

01
9
09

7
0
05

5

5

قيمة كا

المحسىبة الجدولية
79807

19390

مستىي
بداللة
5055

غير دالت
احصائيا

بعد مقارنة الدرجات وباستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف تبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بمستوى ( ٘ٓ )ٓ ،في
المستوى التعميمي ألميات الطالبات ،وىذا يعني تكافؤ المجموعتيف في ىذا المتغيركما في جدوؿ (ٗ) يوضح ذلؾ.
الجدول ( :)4نتائج االختبار التائي لممستوي التعميمي ألميات الطالبات
تقرأ تيكتب
أبتدائي

التجريبيت
الضابطت
المجمىع

متىسط

المجمىعة

حجم
العينة

أعدادي
ومعهد

التحصيل

5

كلية
فما
فىق

درجة
الحرية
المحسىبة الجدولية

53
57
09

01
7
08

7
9
00

01
01
01

8
7
03

79807

قيمة كا

5

رابعاً :متطمبات البحث :مف متطمبات البحث الحالي توافر ما يأتي-:

19857

مستىي
بداللة
5055
غير دالت
احصائيا

أٓاف المادة الدراسية لمجموعتي البحث كانت موحدة والتي تمثمت بالفصوؿ الثالثة مف كتاب مادة القرآف الكريـ والتربية االسالمية
الدرسي.( ٕٓٔٛ- ٕٓٔٚ) ،
المقرر تدريسو لطالبات الصؼ الثاني متوسط لمعاـ ا
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بٓ َّ
أعدت الباحثُة الخطط التدريسية لموضوعات كتاب مادة القرآف الكريـ والتربية االسالميػة لمصؼ الثاني المتوسط المقرر
تدريسيػا في أثناء مدة التجربة في ضػوء محتويات الكتاب المدرسي ،واألىداؼ السموكية لممػادة عمى وفؽ دمج ميارات التفكير .وقد
عرضت الباحثُة أنموذجػاً مف ىذه الخطط التدريسية ،عمى مجموعة مف المحكميف ،الستطالع آرائيـ ومقترحاتيـ ومالحظاتيـ
المحكميف ومقترحاتيـ عمى الخطط
لغرض تحسيف صياغة الخطط ،وجعميا سميػمة لضماف نجاح التجربة ،وفي ضوء مالحظػات
ّ

التدريسية ،أجرت الباحثُة بعض التعديػالت الالزمة ،وأصبحت جاىزة لمتنفيذ.
ث .اشتقت الباحثة أىدافاً سموكية خاصة بموضوعات التجربة لممستويات الثالثة األولى في المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بموـ

(التذكر ،الفيـ ،التطبيؽ) ،وقد بمغ مجموع ىذه األىداؼ (٘ٗ) ىدفاً سموكياً ،وعرضت ىذه األىداؼ عمى مجموعة مف المحكميف

واجري عمييا بعض التعديؿ في الصياغة ثـ صاغت فقرات االختبار التحصيمي في ضوء ىذه األىداؼ.
خامساً :أداتا البحث (االختبار التحصيمي والتفكير الناقد):
 -1أداة البحث (االختبار التحصيمي):

أعدت الباحثة اختبار تحصيمي بما يتالئـ ومحتوى المادة الدراسية واالىداؼ السموكية،اعتمدتو الباحثة لقياس التحصيؿ الدراسي

لطالبات الصؼ الثاني متوسط لكؿ مف مجموعتي البحث يغطي الموضوعات الفصوؿ الثالثة مف كتاب مادة القرآف الكريـ والتربية
االسالمية  ،عمى وفؽ الخطوات اآلتية:
أ -صياغة فقرات االختبار :أعدت الباحثة االختبار التحصيمي مف نوع االختبارات الموضوعية ،وبمغ عدد فقارتو (ٓٗ) فقرة ،كاف

نصيب اختبار الصواب والخطأ) ٓٔ (فقرات ،واختبار التكميؿ (ٓٔ ) فقرات ،واختبار االختيار مف متعدد (ٕٓ) فقرة .وىذه األسئمة

ابتداء مف التذكر فالفيـ فالتطبيؽ،
وزعت عمى المستويات الثالثة األولى في المجاؿ المعرفي لتصنيؼ ) (Bloomمع م ارعاة التدرج
ً
الفرغات ،واالختيار المتعدد
لمالءمتيا مستوى المرحمة المتوسطة فجاءت فقرات االختبار مرتبة كاآلتي :الصواب والخطأ ،واكماؿ ا
وعرض بصورتو األولية لمتحقؽ مف صالحية فقراتو عمى مجموعة مف المحكميف ذوي التخصص لمتحقؽ مف سالمة صوغ الفقرات
ومالءمتيا لممستويات المعرفية وفي ضوء مالحظات المحكميف تـ االبقاء عمى الفقرات كميا مع تغيير بعض البدائؿ او تعديؿ

صياغتيا.

ب-صدق االختبار :يعد االختبار مناسباً اذا وضع لمغرض الذي اعد مف اجمو (عودة ،)ٖٖٗ :ٜٜٖٔ،تـ تحقيؽ صدؽ االختبار

بعرض فقرات االختبار عمى مجموعة مف المحكميف ذوي االختصاص لبياف سالمة الفقرات ومالءمتيا لالىداؼ المحددة ووفقاً

آلرائيـ تـ تعديؿ صوغ بعض الفقرات او تعديؿ بعض البدائؿ ،وبذلؾ يصبح االختبار بصورتو النيائية جاى اًز.

ت-التطبيق االستطالعي لألداة :لغرض تحديد الزمف الذي يستغرقو االختبار ،ومعرفة وضوح الفقرات ،ومدى صعوبتيا ،ووضوح
التعميمات تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مكونة مف (ٓ )ٙطالبة مف طالبات الصؼ الثاني المتوسط ،وقد تـ حساب

أف متوسط الزمف لإلجابة عف االختبار (ٓٗ) دقيقة
متوسط الزمف المستغرؽ لألجابة عمى االختيار مف قبؿ جميع الطالبات ،اتضح ّ
وفقراتو كانت واضحة ،اذ لـ تالحظ الباحثة اي استفسار مف الطالبات يشير الى غموض في صياغة الفقرات.
ث-تحميل فقرات االختبار ألتحصيمي:

طبقت الباحثة االختبار عمى عينة استطالعية ،وحساب معامالت الصعوبة والتمييزو فاعمية البدائؿ الخاطئة لفقراتو ،وعمى وفؽ ما

يأتي:
 معامل الصعوبة لمفقرات :تراوحت مدى صعوبة الفقرات الموضوعية بيف ( )ٓ.ٙٔ-ٓ0ٖٜلذا تعد الفقرات مقبولة في ضوء معيارالصعوبة المحدد في ضمف أدبيات القياس والتقويـ والسيما في االختبارات التحصيمية وىو ما بيف (ٕٓ( .)ٓ0ٛٓ-ٓ0الكبيسي،

)ٜٔٓ :ٕٓٓٚ

 -معامل تمييز الفقرات :لحساب مدى قدرة فقرات االختبار عمى التمييز بيف الطالبات ،وجدت الباحثة معامالت التمييز لالختبار

التحصيمي بيف ( )ٓ.ٛٓ-ٓ.ٖٚاذ أف الفقرات االختبارية تعد جيدة وصالحة اذا حصمت عمى قوة تمييز قدرىا (ٕٓ)ٓ.ٖٓ -ٓ0
(عالـ.)ٔٔٙ :ٕٓٓٓ ،
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 فاعمية البدائل الخاطئة :بعد حساب فعالية البدائؿ الخاطئة وجدت الباحثة أف معامالت فعالية جميع البدائؿ الخاطئة سالبة أيإف ىذه البدائؿ جذبت إلييا إجابات أكثر مف طالبات المجموعة الدنيا مقارنة بإجابات طالبات المجموعة العميا ،وبناءاً عمى ذلؾ

تقرر اإلبقاء عمى جميع بدائؿ الفقرات.

ح -ثبات االختبار :ىو االختبارالذي يقيس الظاىرة بدرجة مقبولة مف الدقة (عودة ،)ٖٖ٘ :ٜٜٖٔ،بعد تطبيؽ االختبار عمى العينة
االستطالعية الثانية المكونة مف (ٓ )ٙطالبة اعتمدت الباحثة عمى التجزئة النصفية في حساب الثبات لالختبار فاستخرجت معامؿ

ارتباط بيرسوف ووجد انو يساوي (ٖ ،)ٓ.ٚوصحح بمعادلة سبيرماف براوف ووجد انو يساوي (ٗ )ٓ.ٛوىذا يدؿ عمى اف االختبار
يحظى بدرجة عالية مف الثبات ،إذا تعد االختبارات جيدة حينما يبمغ معامؿ ثباتيا ( )ٓ.ٙٚفمافوؽٓ (سالمة وآخروف:ٕٜٓٓ ،
)ٖٙٛ
ٕ -اختبار التفكير الناقد:

أعتمدت الباحثة لقياس المتغير التابع المتمثؿ بالتفكير الناقد عمى تصميـ اختبار في مادة القرآف الكريـ والتربية االسالمية عمى

وفؽ تصنيؼ (واطسف وجالسر) لميارات التفكير الناقد ،وقد تكوف االختبار مف (٘) مجموعات رئيسة ،كؿ مجموعة تمثؿ ميارة
مف ميارات التفكير الناقد ،وتتضمف كؿ ميارة (ٖ) مواقؼ في كؿ موقؼ (ٖ) فقرات ،ليصبح عدد الفقرات الكمي (٘ٗ) فقرة،،

اختارت الباحثة الفقرات التي تكوف إجاباتيا مناسبة لممرحمة المتوسطة (طالبات الصؼ الثاني المتوسط) ومتحررة مف العوامؿ
الثقافية ،مع إمكانية تطبيقيا ،وتكوف مراعية لموقت المخصص لتطبيؽ االختبار ،وقد إسترشدت الباحثة بعدد مف التعميمات الخاصة
بصياغة الفقرات ،ومف أىميا:
-يجب أف تكوف المغة المستعممة في صياغة الفقرات واضحة وسيمة.

 أف تكوف الفقرات المصاغة ذات عالقة مباشرة بالموضوع المراد قياسو.الفقرت عمى شكؿ جمؿ محددة ىادفة واالبتعاد عف استعماؿ الجمؿ المركبة)طاقة)ٜٙ:ٜٜٔٛ ،
ا
تفضؿ اف تكوف صدق االختبار  :لغرض التحقؽ مف صدؽ االختبار الظاىري وصدؽ المحتوى تـ عرض االختبار مع االىداؼ والمحتوى عمىمجموعة مف المحكميف والمختصيف في المناىج وطرائؽ التدريس والعموـ التربوية والنفسية ،وعمى ضوء مالحظاتيـ وباستعماؿ

معادلة مؤشر صدؽ المحتوى كانت نسبة اتفاؽ المحكميف أكثر مف (ٓ )%ٛعمى فقرات االختبار ،مما يدؿ عمى أف االختبار
يتمتع بصدؽ جيد.
 -ثبات االختبار:اف يعطي االختبار النتائج نفسيا عند تكرار تطبيقو في قياس الشيء نفسو اكثر مف مرة ،وفي ظروؼ تطبيؽ

مشابية .يحسب معامؿ ثبات االختبار باعتماد معادلة الفا كرونباخ ،اذ بمغت قيمة معامؿ الثبات ( ،)ٓ0ٜٛوبذلؾ فأف االختبار يعد
جيداً ،اذ اف االختبار يتصؼ بالثبات اذا كانت قيمة ثباتو ( )ٓ0ٙٚفما فوؽ( .شحاتة وزينب)ٕٖٓٓ:ٔٙٔ ،

واتضح مف اإلجراءات السابقة أف االختبار التحصيمي وأختبار التفكير الناقد يتمتعاف بمستوى جيد مف الصدؽ والثبات وكذلؾ

تتميز فقراتيما بمستوى مقبوؿ مف ناحية الصعوبة والتمييز وفعالية البدائؿ الخاطئة ،وبذلؾ يمكف االطمئناف إلى تطبيقيما بصيغتيما
النيائية.

ٖ -تصحيح اداتي البحث :تم تصحيح االختبار عمى النحو التالي:

 -االختبار التحصيمي :اف االختبار التحصيمي ىو اختبار موضوعي مف نوع المطابقة واالختيار مف متعدد والتكميؿ فقد وضعت

الباحثة مفتاحا لتصحيح فقرات االختبار وحدد بموجبة درجة (ٔ) لالجابة الصحيحة و(ٓ) لالجابة الخاطئة او المتروكة اوالمؤشرة

بأكثرمف بديؿ وبذلؾ تكوف أعمى درجة عمى االختبار ىي ٓٗ درجة وأقؿ درجة ىي (صفر).

 -اختبار التفكير الناقد:حددت الباحثة بموجب مفتاح التصحيح االختبار درجة (ٔ) لالجابة الصحيحة و(ٓ) لالجابة الخاطئة او

المتروكة او المؤشرة بأكثرمف بديؿ وبذلؾ تكوف أعمى درجة عمى االختبار ىي ٘ٗ درجة وأقؿ درجة ىي (صفر).
سادساً ::إجراءات تطبيق التجربة:

بعد أف استكممت الباحثة إجراءات التجربة ،اذ بدأت التجربة بتاريخ ٕ٘ٔٓٔٚ/ٔٓ/ـ وأستمرت فصال دراسياً وانتيت بتاريخ
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ٓٔ ،ٕٓٔٛ/٘/وكاف تدريس كؿ مجموعة بواقع حصتيف أسبوعي ًا

ٔ -طبقت الباحثة اختبار التحصيؿ عمى طالبات الصؼ الثاني المتوسط في المجموعتيف (التجريبية والضابطة) وذلؾ في يوـ
الثالثاء الموافؽ ٘ٔ ،ٕٓٔٛ/٘/عمماً أنو تـ إعطاء كؿ فقرة درجة واحدة فقط.

ٕ -طبقت الباحثة اختبار التفكير الناقد عمى طالبات الصؼ الثاني المتوسط في المجموعتيف (التجريبية والضابطة) وذلؾ في يوـ
االربعاء الموافؽ ٕٕٓٓٔٛ/٘/
سابعاً :الوسائل اإلحصائية :إستخدمت الباحثة الوسائؿ اإلحصائية ضمف برنامج الرزـ الحصائية ).(SPSS
ٔ-

االختبار التائي (.)T -test

ٕ-

معادلة صعوبة فقرات.

ٖ-

معادلة تمييز الفقرات.

ٗ-
٘-

فاعمية البدائؿ الخاطئة.
مربع كاي.

-ٙ

معامؿ ارتباط بيرسوف.

-ٚ

معامؿ ارتباط سبيرماف– براوف.
الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرىا:
أوالً :النتائج المتعمقة بالفرضية االولى التي تنص عمى:

ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ0بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي يدرسف عمى

وفؽ دمج ميارات التفكير ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة المواتي يدرسف عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في تحصيؿ
مادة القرآف الكريـ والتربية االسالمية .ولتحقؽ مف ىذه الفرضية استخرجت الباحثة المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري

لمجموعتيف وطبقت االختبار التائي ( )t-testلعينتيف مستقمتيف وأدرجت النتائج عمى وفؽ ما مبيف في الجدوؿ (٘).
جدول ( :)5الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية (المحسوبة والجدولية)
المجمىعت
التجريبيت
الضابطت

عدد
العينت
53
57

ودرجة الحرية ومستوى الداللة لعينة البحث في
درجت
التباين
االنحراف
المتىسط
الحريت
المعياري
الحسابي
07
00900
5970
50981
07907
3900
09973

اختبار التحصيل.
القيمت التائيت
المحسىبت الجدوليت
00111
59075

مستىي الداللت
()1013
دالت احصائيا

فظير أف ىناؾ فرقاً ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ.ودرجة حرية ( )ٙٚلمصمحة المجموعة التجريبية المواتي درسف
عمى وفؽ دمج ميارات التفكير إذ كانت القيمة التائية المحسوبة البالغة ( )3.173أكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة

(ٓٓٓ )ٕ.وبذلؾ ترفض الفرضية الصفريةٓ

وفي ضوء نتيجة الدراسة الحالية التي اظيرت وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف المجموعتيف (التجريبية والضابطة) ولمصمحة

المجموعة التجريبية التي درست باستعماؿ دمج ميارات التفكير ،وىذا يعني تفوقيا عمى الطريقة التقميدية في االختبار التحصيمي
لطالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة القرآف الكريـ والتربية اإلسالمية وتعزو الباحثة ىذا التفوؽ الى اف دمج ميارة (التفسير
السببي ،المقارنة والمقابمة ،عالقة الجزء بالكؿ) في محتوى الدرس ،وىي ميارات التفكير خاصة بالتوضيح والفيـ ساعدت عمى فيـ
وتوضيح المحتوى بنحو افضؿ مما ادى الى رفع االستيعاب لممادة ورفع التحصيؿ ،وترى (قطامي )٘ٗ :ٕٖٓٔ،ان تبادؿ االفكار

والمعمومات بيف الطالبات عند تطبيؽ النشاطات الميارية المتعمقة بمحتوى الدرس يطور االبنية العقمية لمطالبات مما يؤدي الى

زيادة االستيعاب والتحصيؿ إذ يشير (مصطفى )ٔ٘ٔ :ٕٓٔٔ ،اف طبيعة خطوات دمج ميارات التفكير ضمف المحتوى تتطمب

مف الطالبات العمؿ في مجموعات تعاونية النجاز مياـ التعمـ ،وىذا يفيد الطالبات في رفع التحصيؿ العممي ،والتعزيز الذي
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تحصؿ عميو الطمبة أثناء خطوة تقويـ التفكير ،والتشجيع في اثناء قياميـ بعممية التفكير يؤدي الى تعزيز تكرار ىذه االستجابة ذلؾ

الف التعزيز والتشجيع ارتبط بتعزيز وتشجيع خارجي ثـ اصبح ذاتياً كما تؤكده النظرية السموكية وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع

نتائج دراسة دراسة (فتح اهلل )ٕٓٓٙ ،و دراسة (عمراف )ٕٓٔٔ ،التي بينت اثر دمج ميارات التفكير في زيادة التحصيؿ في مواد
دراسية مختمفة.
ثانياً :النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية التي تنص عمى:

ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ0بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف عمى

وفؽ دمج ميارات التفكير ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة المواتي يدرسف عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في اختبار
التفكير الناقد في مادة القرآف الكريـ والتربية االسالمية .ولتحقؽ مف ىذه الفرضية استخرجت الباحثة المتوسط الحسابي واالنحراؼ

المعياري لمجموعتيف وطبقت االختبار التائي ( )t-testلعينتيف مستقمتيف وأدرجت النتائج عمى وفؽ ما مبيف في الجدوؿ (.)ٙ
جدول ( :)6الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية (المحسوبة والجدولية)
المجمىعت
التجريبيت
الضابطت

عدد
العينت
53
57

ودرجة الحرية ومستوى الداللة لعينة البحث في اختبار التفكير الناقد.
القيمت التائيت
درجت
االنحراف
المتىسط
التباين
المعياري
الحسابي
الحريت المحسىبت الجدوليت
57973
0900
7500
09111
79550
07
78938
0997
0097

مستىي الداللت
()1013
دالت احصائيا

فظير أف ىناؾ فرقاً ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ.ودرجة حرية ( )ٙٚلمصمحة المجموعة التجريبية المواتي درسف

عمى وفؽ دمج ميارات التفكير إذ كانت القيمة التائية المحسوبة البالغة (ٕٖٖ )ٗ.أكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة
(ٓٓٓ )ٕ.وبذلؾ ترفض الفرضية الصفريةٓ

في ضوء نتيجة الدراسة الحالية التي اظيرت وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف المجموعتيف (التجريبية والضابطة) ولمصمحة

المجموعة التجريبية التي درست باستعماؿ دمج ميارات التفكير ،وىذا يعني تفوقيا عمى الطريقة التقميدية في اختبار التفكير الناقد
لطالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة القرآف الكريـ والتربية اإلسالمية وتعزو الباحثة ىذا التفوؽ أف استعماؿ دمج ميارات
التفكير ،ليا أثر كبير في تنمية ميارات التفكير الناقد ،اذ أنيا أتاحت لطالبات المجموعة التجريبية نوعاً مف التعمـ عمى التفاعؿ
النشط والمشاركة اإليجابية في النشاطات التعميمية في مادة القرآف الكريـ والتربية اإلسالمية ،واف استعماليا يزيد مف تحمميف

لممسؤولية في اثناء التعميـ األمر الذي يزيد مف دافعيتيف نحو الموقؼ التعميمي خاصة بعد انجاز المياـ الموكمة إلييف بنجاح
واقتدار بالمقابؿ فأف الطريقة التقميدية المستعممة مع المجموعة الضابطة ربما كاف فييا نمطية وعدـ إثارة مما يترتب عمى استعماليا
الممؿ وعدـ الرغبة في االطالع عمى المادة ومحتوياتيا ،ومف ثـ أدى إلى انخفاض مستوى التفكير الناقد في المادة الدراسية وقد
تكوف طبيعة موضوعات مادة القرآف الكريـ والتربية اإلسالمية التي تـ تدريسيا في اثناء مدة التجربة مف الموضوعات التي تصمح
لمتدريس باستعماؿ دمج ميارات التفكير أكثر مف تدريسيا بالطريقة التقميدية.

وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع نتائج عدد مف الدراسات السابقة التي اسفرت عف فاعمية دمج ميارات التفكير ،وىي دراسة )،2013
 ،)Kargar et alو(العنبكيٕٗٔٓ) وأف ىناؾ اختالفاً في المتغيرات والمراحؿ الدراسية والمواد الدراسية.
ثالثاً :االستنتاجات:

بناء عمى النتيجة التي توصمت إلييا الدراسة الحالية ،تستنتج الباحثة ما يأتي:

ٔ .إف التدريس باستعماؿ دمج ميارات التفكير أكثر فاعمية في التحصيؿ وتنمية التفكير الناقد لطالبات الصؼ الثاني المتوسط في
مادة القرآف الكريـ والتربية اإلسالمية مقارنة بالطريقة التقميدية.

ٕ .إف التدريس باستعماؿ دمج ميارات التفكير يشد انتباه الطالبات ويجعميف أكثر تركي اًز في متابعة المياـ التي كمفف بيا مف أجؿ
السعي الى حؿ المشكمة ،وىذا يجعؿ مف الطالبة محو اًر لمعممية التعميمية.
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ٖ .إف أستعماؿ دمج ميارات التفكير يوفر لممتعمـ مبدأ الثقة بالنفس ،وتحمؿ المسؤولية واشاعة روح التعمـ التعاوني ،والعمؿ في
فريؽ أو مع مجموعة بعيداً عف النمطية والممؿ ،وىذا يستمد مف دور المدرس فييا إذ يكوف موجياً ومرشداً ومميماً بدالً مف ممقناً.

رابعاً :التوصيات:

في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة باآلتي:

ٔ -إمكانية اعتماد مدرسي مادة القرآف الكريـ والتربية اإلسالمية لخطوات دمج ميارات التفكير.
ٕ-

األخذ بنتائج البحث بتضميف مادة القرآف الكريـ والتربية اإلسالمية ميارات تفكير متنوعة وذلؾ لتحسيف التحصيؿ الدراسي

وتنمية تفكير الطالبات.
ٖ-

تضميف الدورات التدريبية الخاصة لمدرسي مادة القرآف الكريـ والتربية اإلسالمية استراتيجيات تساعد عمى تنمية ميارات التفكير

لدى الطمبة.
ٗ -و تضميف الدورات التدريبية الخاصة لمدرسي مادة القرآف الكريـ والتربية اإلسالمية تعريفاً بميارات التفكير االساسية والمركبة
وكيفية دمجيا في المحتوى.

خامساً:المقترحات:

استكماالً لموضوع البحث تقترح الباحثة اجراء الدراسات االتية:

 -0إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لمعرفة اثر إستراتيجيات وطرائؽ تدريسية حديثة مثؿ اثر دمج ميارات التفكير في متغيرات
اخرى (عادات العقؿ ،والتفكير اإلبداعي ،التفكير االبتكاري ،وحؿ المشكالت ،وعمميات العمـ ،وغيرىا).

 -0اثر دمج ميارات التفكير في محتوى مواد دراسية اخرى (كالتاريخ والمغة العربية) وفي مراحؿ دراسية مختمفة.
 -5بناء برنامج تعميمي مقترح باستعماؿ النظرية البنائية لتنمية ميارات التفكير العممي في صفوؼ ومراحؿ دراسية مختمفة.
 -7فاعمية برنامج مقترح باستعماؿ النظرية البنائية في تحصيؿ طمبة المرحمة المتوسطة واالعدادية في مادة القرآف الكريـ والتربية
اإلسالمية واتجاىاتيـ نحو المادة الدراسية..

المصادر:
(ٔ) القرآف الكريـ
(ٕ) أبو حطب ،فؤاد عبد المطيؼ :)ٜٖٔٛ( ،القدرات العقمية،طٗ ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة.
(ٖ) ابو جادو ،صالح ومحمد بكر نوفؿ :)ٕٓٔٓ( ،تعميـ التفكير النظرية والتطبيؽ،طٖ ،دار المسيرة ،عماف.
(ٗ) آؿ الشيخ ،خمود سميماف عبد الرحمف :)ٕٓٔٓ( ،اثر استخداـ ستراتيجيتي تعميـ ميارات التفكير االبتكاري بالطريقتيف المباشرة
والدمج وعالقتيما بالقدرة عمى اقتراح عدد مف البدائؿ لحؿ بعض مشكالت وقضايا مناىج حركة التفاعؿ بيف العمـ والتكنولوجيا
والمجتمع لدى طالبات كمية التربية لألقساـ العممية .مجمة رسالة الخميج العربي ،ع (٘ٔٔ) ،ص (ٖ٘ٔ.)ٖٔٙ-
(٘) البجاري ،محمد ياسيف حسيف : ٕٖٓٓ ،أساليب تدريس التيذيب واألخالؽ االسالمية بيف األصالة والمعاصرة )،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية/ابف رشد ،جامعة بغداد.
( )ٙبمعاوي ،برىاف نمر ،وىاني صالح ابو جمباف:)ٕٓٓٛ( ،اإلستراتيجيات الحديثة في تدريس التربية اإلسالمية والقرآف الكريـ،
طٔ ،دار حنيف لمنشر والتوزيع– االردف ،ومكتبة الفالح لمنشر والتوزيع– الكويت.
( )ٚجرواف ،فتحي عبد الرحمف ( :)ٕٓٓٚتعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات ،طٗ دار الفكر ،عماف.
( )ٛالحالؽ ،عمي سامي:)ٕٓٔٓ( ،المغة والتفكير الناقد،طٕ،دار المسيرة،عماف.
( )ٜالحنفي،عبد المنعـ:)ٜٜٔٔ( ،موسوعة التحميؿ النفسي ،ـٔ،مكتبة مدبولي،القاىرة.
(ٓٔ)الحيمة،محمد محمود:)ٕٜٓٓ( ،تكنموجيا التعميـ مف اجؿ تنمية ميارات التفكير بيف القوؿ الممارسة،طٕ،دار المسيرة،عماف.
(ٔٔ)الخالدي،اديب محمد :)ٕٓٓٛ( ،سيكولوجية الفروؽ الفردية والتفوؽ العقمي،طٕ،دار وائؿ،عماف.
(ٕٔ)الخميمي ،خميؿ يوسؼ وآخروف :)ٜٜٔٙ( ،تدريس العموـ في مراحؿ التعميـ العاـ ،طٔ ،دار القمـ ،العيف.
(ٖٔ)الرشيدي ،بشير صالح :)ٕٓٓٓ( .مناىج البحث التربوي رؤية تطبيقية مبسطة ،دار الكتاب الحديث ،مصر.
(ٗٔ) السحيمات ،ختاـ عبد الرحيـ:)ٕٓٔٓ( ،التفكير المفاىيـ واالنماط،طٔ ،دائرة المكتبة الوطنية،عماف.
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(٘ٔ)سالمة ،عادؿ ابو العز وسمير الخريسات ووليد عبد الكريـ صوافطة وغساف يوسؼ قطيط :)ٕٜٓٓ( ،طرائؽ التدريس العامة
معالجة تطبيقية معاصرة ،طٔ ،دار الثقافة ،عماف.
()ٔٙشحاتة،حسف ،وزينب النجار:)ٕٖٓٓ( ،معجـ المصطمحات التربوية والنفسية ،دار المصرية ،القاىرة.
()ٔٚشواىيف ،خير:)ٕٓٓ٘( ،تنمية ميارات التفكير في تعمـ العموـ،طٕ،دار المسيرة لمطباعة والنشر،عماف.
()ٔٛالصافي ،عبد الحكيـ محمود وسميـ محمد قارة:)ٕٓٔٓ( ،تضميف برنامج الكورت لتعميـ التفكير في المناىج الدراسية،طٔ،
دار الثقافة ،عماف.
()ٜٔطاقة ،طو ياسيف:( ٜٜٔٛ )،عمـ النفس االجتماعي االتجاىات والحياة ،شركة اياد لمطباعة الفنية ،بغداد.
(ٕٓ)الطيطي ،محمد حمد :)ٕٓٓٚ( ،تنمية قدرات التفكير االبداعي،طٖ ،دار المسيرة ،عماف.
(ٕٔ)عبد اهلل ،عبد الرحمف صالح:)ٕٓٓٙ( ،البحث التربوي وكتابة الرسائؿ الجامعية ،طٔ ،مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ،الكويت.
(ٕٕ)عبد المجيد ،عبد الرحيـ:)ٜٔٚٛ( ،مبادئ التربية وطرؽ التدريس ،طٖ ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة.
(ٖٕ)عبيد ،وليـ ،وعزو إسماعيؿ عفانة (ٖٕٓٓ):التفكير والمنياج الدراسي ،طٔ ،مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ،الكويت.
(ٕٗ)العبيدي ،وليد عبد الرحمف إسماعيؿ (ٕ٘ٔٓ) :معوقات تطبيؽ ميارات التفكير االساسية في تدريس مادة التربية االسالمية
مف وجية نظر المدرسيف لممرحمة الثانوية في مدينة بغداد ،مجمة كمية التربية ،جامعة واسط ،العدد ٖٕ.صٖٕٕٖٕٔ-
(ٕ٘)العتابي ،ازىارىادي :)ٕٕٓٔ( ،برنامج تدريبي لتعميـ ميارات التفكير المحورية لتالميذ المرحمة االبتدائية (بناء وتطبيؽ)،
(اطروحة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة بغداد ،كمية التربية لمبنات.
()ٕٙالعتوـ ،عدناف يوسؼ :)ٕٓٓٗ( ،عمـ النفس المعرفي (النظرية والتطبيؽ) ،طٔ ،دار المسيرة ،عماف.
()ٕٚعريفج ،سامي سمطي ،ونايؼ احمد سميماف :)ٕٓٓ٘( ،أساليب تدريس الرياضيات والعموـ ،طٔ ،دار صفاء لمنشر والتوزيع،
عماف– األردف.
()ٕٛعمي ،سر الختـ عثماف :)ٜٕٔٛ( ،تدريس السيرة النبوية في مناىج التاريخ المدرسية ،طٔ ،دار العموـ لمطباعة والنشر،
الرياض.
()ٕٜعطية ،محسف عمي (:)ٕٓٓٛاالستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعاؿ ،طٔ ،دار صفاء ،عماف.
(ٖٓ)عالـ ،صالح الديف محمود:)ٕٓٓٓ( ،القياس والتقويـ التربوي والنفسي اساسياتو وتطبيقاتو وتوجيياتو المعاصرة،طٔ ،دار
الفكر،عماف.
(ٖٔ)عمر ،عمر احمد (ٕٓٓٓ) :فمسفة التربية في القرآف الكريـ ،دار المكتبي ،طٔ ،عماف ،االردف.
(ٕٖ)عمراف ،عدي محمد:)ٕٓٔٔ( ،أثر دمج ميارات التفكير ضمف المحتوى المعرفي في تحصيؿ مادة الكيمياء والتفكير العممي
لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ابف الييثـ – جامعة بغداد.
(ٖٖ)عودة ،احمد سميماف :)ٕٓٓٓ( ،القياس والتقويـ في العممية التدريسية ،طٗ ،دار االمؿ ،اربد.
(ٖٗ) العنبكي،ايماف حسف مظموـ (ٕٗٔٓ ) :أثر دمج ميارات التفكير ضمف المحتوى المعرفي في تحصيؿ مادة عمـ األحياء
والدافعية العقمية عند طالبات الصؼ الرابع العممي( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ابف الييثـ – جامعة بغداد.
(ٖ٘)العياصرة ،وليد توفيؽ:)ٕٓٔٔ( ،استراتيجيات تعميـ التفكير ومياراتو،طٔ ،داراسامة،عماف.
()ٖٙفتح اهلل ،مندور عبد السالـ :) ٕٓٓٙ( ،اثر خرائط التفكير القائمة عمى الدمج في تنمية التحصيؿ في مادة العموـ والتفكير
الناقد واالتجاه نحو العمؿ التعاوني لدى تالميذ المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية ،مجمة التربية العممية ،ـ ٔٔ ،عٗ،
صٖٕ٘.ٕٖ٘-
()ٖٚالقاضي ،سعيد اسماعيؿ (ٕٕٓٓ) :اصوؿ التربية االسالمية ،عالـ الكتب ،طٔ ،القاىرة ،مصر.
()ٖٛقطامي ،نايفة:)ٕٖٓٔ( ،،نموذج شوارتز وتعميـ التفكير،طٔ،دار المسيرة،عماف.
()ٖٜالقواسمة،احمد حسف ومحمد احمد ابو غزالة:)ٕٖٓٔ( ،تنمية ميارات التعمـ والتفكير والبحث ،طٔ ،دار صفاء،عماف.
عماف
(ٓٗ)الكبيسي ،عبد الواحد حميد ( :)ٕٓٓٚالقياس والتقويـ تجديدات ومناقشات ،طٔ ،دار جريرّ ،
(ٔٗ)محمود ،صالح الديف عرفة :)ٕٓٓٙ( ،تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصرة في تعميـ التفكير وتعممو ،طٔ ،عالـ الكتب
العربي ،القاىرة.
(ٕٗ)مدكور ،عمي احمد ( :)ٜٔٛٚمنيج التربية اإلسالمية أصولو وتطبيقاتو ،مكتبة الفالح ،طٔ ،الكويت.
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(ٖٗ) مصطفى ،مصطفى نمر :)ٕٓٔٔ( ،استراتيجيات تعميـ التفكير،طٔ،دارالبداية،عماف.
(ٗٗ) المؤتمر العممي الثالث عشر (ٕٔٔٓ) :ضرورة تطوير االىداؼ والمحتوى والطرائؽ واالساليب ،كمية التربية االساسية،
الجامعة المستنصرية ،بغداد.
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جامعة بغداد ،العراؽ.
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دار المسيرة ،عماف.
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