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 ص البحثـمستخل
 

باستخدام نموذج  1هدف هرا البحث إلى التعسف على فاعلية تدزيس مقسز الحديث

فكرمات في تنمية التفكير الناقد لدل طالب المرحمة الثانكية، حيث استخدـ البحث المنيج 
( طالبا تـ تكزيعيـ إلى 62التجريبي بتصميمو شبو التجريبي، كتككنت عينة البحث مف )

تجريبية كضابطة، كما تـ إعداد اختبار تحصيمي لمعرفة مدل تنمية النمكذج لمتفكير  مجمكعتيف
 الناقد.

( 2.25كقد أظيرت نتائج الدراسة الحالية كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة )
 -أك أقؿ منو بيف درجات الطالب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارات )االستنتاج

 تقكيـ المناقشات(، لصالح المجمكعة التجريبية.  -معرفة االفتراضات-االستنباط
استخداـ نمكذج الفكرمات بشكؿ كاسع في كأكصت الدراسة بمجكعة مف التكصيات منيا: 

العممية التعميمية لتنمية التفكير الناقد، ككذلؾ االستفادة مف استخداـ نمكذج الفكرمات في تدريس 
 مية التفكير الناقد لدل الطالب.مقررات العمـك الشرعية لتن

 مقرر الحديث، نمكذج فكرمات، تنمية التفكير الناقد، طالب المرحمة الثانكية الكممات المفتاحية:
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The effectiveness of teaching the Hadith (1) course using the 

FORMAT model in developing critical thinking among secondary school 

students 

Abstract 

The aim of this research is to identify the effectiveness of teaching 

the Hadith (1) course using the FORMAT model in developing critical 

thinking among high school students. Using the quasi-experimental 

design, the participants of the study comprised of (62) students, were 

distributed into two groups, one experimental and one control. An 

achievement test was also prepared to see the extent to which the model 

developed the critical thinking of the participants. The results of the 

current study revealed that there was a statistically significant difference 

at (0.05) level or less between the scores of students in the experimental 

and those of the control groups in (deduction, induction, knowledge of 

assumptions and discussions evaluation) in favor of the experimental 

group students. The study recommended a group of recommendations, 

including: the wide use of the FORMAT model in the educational 

process to develop critical thinking, as well as the use of the model in 

teaching Islamic forensic science courses to develop critical thinking 

among students. 

Key words: Hadith course, FORMAT Model, Critical Thinking, 

Secondary School Students.  
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أكلت التربية الحديثة اىتمامان كبيران في طرائؽ التدريس؛ التي تعد أىـ أركاف العممية 
ا الفاعؿ في تحقيؽ أىداؼ التعمـ، فيي ال تقؿ أىمية عف أىمية المادة الدراسية، التعميمية؛ لدكرى

إذ يرتبط نجاح العممية التعميمية كتقدميا باألساليب كالنماذج كالطرائؽ التدريسية كمدل مالءمتيا 
(، كلذلؾ 2247لخصائص الطالب كطبيعة المادة كالزمف المحدد لعممية التعمـ كالتعميـ)خرارزة، 

ت في السنكات األخيرة محاكالت عديدة لتطكير التعميـ؛ كمحالة التقميؿ مف بعض ظير 
المشكالت التي يعاني منيا الطالب مثؿ اختالفيـ في القدرات كالميكؿ كاالستعدادات كالسرعة 

( Mccarhty(، كمف أبرز ىذه المحاكالت محاكلة مكارثي )2229في التعمـ فيما بينيـ )سالـ، 
ي إنشاء نظاـ تعمـ يناسب جميع أنماط الطالب، كىك نظاـ الفكرمات ـ ف4979منذ عاـ 

(4Mat المعتمد عمى الخبرات، كدمجيا بالتعمـ الجديد بغض النظر عف المحتكل، كيصؼ )
(، كيعتمد نمكذج الفكرمات Mccarhty ،2000كيؼ نتعمـ ككيؼ نصؿ إلى المعرفة بأنفسنا )
يمكف تشخيصيا، كأف الدراسات الحديثة العممية  عمى مبدأ أف األفراد يتعممكف بطرؽ مختمفة

لمدماغ ككظائؼ النصفيف )األيمف، كاأليسر( يمكف االستفادة مف نتائجيا، كدمجيا مع طرائؽ 
التدريس في قكالب تعميمية متنكعة لممتعمميف، لتحقيؽ أعمى مستكيات الدافعية كاألداء )فممباف، 

رباعية مف مراحؿ متتابعة ليا تسمسؿ ثابت،  (، كيسير نمكذج الفكرمات في دكرة تعمـ2242
، التجريب النشط، الخبرات المادية  كىذه المراحؿ ىي :المالحظة التأممية، بمكرة المفيـك

 المحسكسة. 
كتنبع أىمية نمكذج الفكرمات كنمكذج تعميمي يؤثر عمى كؿ مف المتعمـ كالمعمـ في حيث 

متعممكف الميتمكف بالمعنى الشخصي، كالميتمكف إنو يعزز لدل المتعمـ أربعة أنماط لمتعمـ )ال
بالحقائؽ، كالراغبكف في تعرؼ عمؿ األشياء، كالميتمكف في اكتشاؼ الذات(، كما أنو يسيـ في 
تحقيؽ التكازف كالتكامؿ لدل المتعمـ، حيث يساعد المتعمـ عمى النمك عف طريؽ إتقاف دكرة 

كأخيران التمثيؿ كالسمكؾ(، كما يعد نمكذج  كاممة مف أساليب التعمـ )شعكر ثـ تأمؿ ثـ تفكير
الفكرمات مف أحدث اإلستراتيجيات التعميمية التي تدعـ التعمـ المستند إلى الدماغ كميارات 

 (2244التفكير. )عمي، 
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كبالنظر في مقرر الحديث الذم يعد أحد العمـك الشرعية الذم يسعى لتنمية اإلنساف 
قرر يتميز بخصكصية الشمكؿ كالتركيز عمى اآلداب المسمـ في جميع جكانب حياتو، فيك م

كالتعامالت، كيتـ التركيز فيو بشكؿ أكبر عمى السمككيات التي ينبغي أف يمّثميا الطالب في 
تعامالتو، كبما أف الحديث أحد فركع العمكـ الشرعية التي تسيـ بدكر كبير في تنمية ميارات 

داب كالسمككيات، كما تحكيو مف عالقات كثيرة ال التفكير، نظران لما تتضمنو مف تركيز عمى اآل
يمكف إدراكيا إال بالتفكير الذم يعتمد عمى الفيـ كالتفسير، فتنمية التفكير لدل المتعمميف يعكد 
عمييـ بالنفع ألنو يحكؿ عممية اكتساب المعرفة مف عممية خاممة إلى نشاط عقمي، يؤدم إلى 

دراؾ لمعالقات كالركابط بيف عناصره المختمفة.إتقاف أفضؿ لممحتكل العممي كفيـ أعمؽ   لو كا 
ككما يؤكد التربكيكف أىمية تنمية ميارات التفكير كأحد االتجاىات التي تتبناىا 
المشركعات العالمية في تطكير المناىج، ككيدؼ ميـ مف أىداؼ التربية، كأكثر القدرات العقمية 

اجييا المتعمـ في الحاضر كالمستقبؿ. )المقاني، قابمية لمتطبيؽ تجاه المشكالت الحياتية التي يك 
(، كيعد التفكير الناقد أحد أنماط التفكير كلو أثر كبير في تقدـ المجتمعات كتطكرىا 4995

كرقييا، لذلؾ يجب عمى المعمـ العمؿ عمى إكساب الطالب ميارات التفكير الناقد حيث يعد النقد 
 شكالن راقيان مف أشكاؿ النشاط اإلنساني.

نظران ألىمية التفكير الناقد لدل طالب المراحؿ التعميمية المختمفة فإنو يجدر التخمي عف ك 
األسمكب التقميدم في التدريس الذم يعتمد عمى نقؿ المعمكمات كتمقينيا لممتعمميف، كالبحث عف 
نماذج كطرؽ تدريس حديثة تيتـ بإيجابية المتعمـ كنشاطو كتحثو عمى المشاركة الفعالة في 

 ممية التعميمية.الع

خراجيا، إال أنيا  إف مناىج العمكـ الشرعية مع ما يبذؿ فييا مف جيد كاضح في تأليفيا كا 
في حاجة مستمرة لمتطكير، لتكاكب بذلؾ المستجدات كأنماط العصر المختمفة لممتعمـ، ساعيةن 

كعنكانان لسعادتو، فحاجة  إلى تحقيؽ أىداؼ ذات أىمية تربكية، فالعمكـ الشرعية حمية لممسمـ
األمة إلى المنيج الرباني في التربية حاجة ماسة في كؿ مراحميا، ألنو يممؾ الحمكؿ العممية 

 كاإلجابات الكاممة لمقضاء عمى كؿ المشكالت.
كمع ما يبذؿ مف جيكد حثيثة لمتطكير، إال أف المتأمؿ في كاقع تدريس العمكـ الشرعية 

ف الكصكؿ إلى تمؾ األىداؼ، كمف أبرزىا كأىميا التركيز عمى يجد أف ىناؾ ما قد يعيؽ م
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طرؽ التدريس التقميدية في تدريس العمكـ الشرعية، كقد أشارت إلى ذلؾ نتائج دراسة الغامدم 
 (. 4992( كدراسة البيتي )4992)

( إلى أف المعمميف في المدارس السعكدية ما زالكا 2228كأشارت دراسة صكافطة )
تدريس تقميدية يككف الدكر األساسي فييا لممعمـ، بينما يككف الطالب مجرد يستخدمكف طرؽ 

مستقبؿ لممعرفة العممية، كليس لو أم دكر كاضح في التكصؿ إلييا، مما أدل إلى تدني مستكل 
 التحصيؿ الدراسي لدل الطالب، كحد مف تنمية ميارات التفكر لدييـ.

لطرؽ التقميدية التي ال تنمي لدل الطالب ( إلى أف االعتماد عمى ا2248كأشار الحربي )
عادات فكرية سميمة، كالتفكير، كالتحميؿ، كالقدرة عمى البحث، كالحصكؿ عمى معرفة عممية 
تطبيقية؛ تساعده في إعماؿ فكره، كحؿ مشكالتو؛ يؤدل إلى تدني تحصيمو الدراسي، كضعؼ 

ر الذم يعيشو، مما يكجب البحث ثقافتو الشرعية، كما أف ىذه الطرؽ التقميدية ال تناسب العص
عف طرؽ التدريس التي أثبتت فعاليتيا، كتجريبيا كتييئة البيئة التعميمية إلكسابيا المعمـ، ليعمـ 

 تالميذه كفقان ليا.
كقد أشارت العديد مف الدراسات إلى ضعؼ امتالؾ معممي التربية اإلسالمية لبعض 

( 2229ككما أكصت دراسة آؿ مساعد ) (،2229ميارات أنكاع التفكير كدراسة الغامدم )
القائميف عمى إعداد مناىج التربية اإلسالمية بربط محتكاىا كأنشطتيا كطرؽ تدريسيا بالتفكير 

ثرائيا.  الناقد كمياراتو مع العمؿ عمى تنكيع المناشط كا 
كألف "التفكير النقدم مف أىـ األىداؼ التربكية التي تيتـ بيا المؤسسات التربكية، حيث 

عتبر فالسفة التربية أف تدريب النشء كتعميميـ ميارات التفكير النقدم مف األغراض األكلية ي
لمتربية، كعمادىـ في ذلؾ أف مشكمة البشرية تكمف في القدرة عمى التمييز بيف الغث كالسميف، 

 (.4984أك بيف الصحيح كالزائؼ" )كفاني، 
منذ منتصؼ القرف الماضي، فظيرت  لذا بدأ االىتماـ العالمي يتزايد بالتفكير الناقد

الدعكات إلى االىتماـ بالتربية الناقدة، كالتعميـ الناقد، ألنو يسيـ في جعؿ الطالب أكثر دقةن 
كفيمان لمجاالت الحياة كافة، كيككف أكثر قدرة عمى الدفاع عف كجية نظره في أم مكقؼ 

 (.2222يتعرض لو )البكر، 
ضركرة تنمية ميارات التفكير بمختمؼ أشكاليا كقد أكدت المؤتمرات التربكية عمى 

كصكرىا لدل المتعمـ، كمف ىذه المؤتمرات عمى سبيؿ المثاؿ: المؤتمر العالمي السابع لمتفكير، 
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(، ككاف مف أبرز محاكره: التفكير بال حكاجز كال حدكد، 4997كالذم عقد في سنغافكرة )
 كالتفكير النقدم، كالتفكير اإلبداعي.

ث عف طرؽ تدريس فاعمة تجعؿ مف المتعمـ محكران لمعممية التعميمية كفي ضكء البح
كتنمي عددان مف األىداؼ التعميمية، أجريت العديد مف الدراسات عمى نمكذج الفكرمات لتقصي 

( كالتي أظيرت نتائجيا 2242فاعميتو في العديد مف األىداؼ التعميمية، كدراسة فممباف )
لتفكير االبتكارم لمطالبات في مادة المغة اإلنجميزية، كدراسة فاعميتو في التحصيؿ الدراسي كا

( التي نتج عنيا فاعميتو في تنمية الميارات الحياتية لطالب المرحمة الثانكية، 2242الناجي )
كقد أكصت ىذه الدراسة: باالستفادة مف نمكذج الفكرمات في التخطيط لمدركس، كتنظيـ مراحؿ 

( ضركرة مراعاة 2242(، كدراسة فريحات )2245دراسة سالـ )الدرس كاألنشطة، كفيما أكدت 
 المقررات الدراسية أنماط التعمـ كفؽ نمكذج الفكرمات 

كبالنظر الى نتائج العديد مف الدراسات السابقة التي اشارت إلى تأثير نمكذج الفكرمات 
رة تنمية في عدد مف األىداؼ التعميمية، ككذلؾ الدراسات كالمؤتمرات التي دعت إلى ضرك 

ميارات التفكير لدل المتعمميف، برزت الحاجة إلجراء ىذه البحث، كفي ضكء ما سبؽ تبمكرت 
باستخداـ نمكذج  4مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس اآلتي: ما فاعمية تدريس مقرر الحديث

 فكرمات في تنمية التفكير الناقد لدل طالب المرحمة الثانكية؟

 الحالي لإلجابة عف الفركض التالية:سعى البحث      
( أك أقؿ منو بيف متكسط درجات 2.25تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) 

طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم 
 كرمات.تعزل لنمكذج الف 4الختبار التفكير الناقد في ميارة االستنتاج في مادة الحديث

( أك أقؿ منو بيف متكسط درجات 2.25تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) 
طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم 

 تعزل لنمكذج الفكرمات. 4الختبار التفكير الناقد في ميارة االستنباط في مادة الحديث
( أك أقؿ منو بيف متكسط درجات 2.25إحصائية عند مستكل )تكجد فركؽ ذات داللة  

طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم 
 تعزل لنمكذج الفكرمات. 4الختبار التفكير الناقد في ميارة معرفة االفتراضات في مادة الحديث
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( أك أقؿ منو بيف متكسط درجات 2.25تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) 
طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم 

 تعزل لنمكذج الفكرمات. 4الختبار التفكير الناقد في ميارة تقكيـ المناقشات في مادة الحديث
تكسط درجات ( أك أقؿ منو بيف م2.25تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) 

طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم 
 تعزل لنمكذج الفكرمات. 4الختبار التفكير الناقد في )كامؿ االختبار( في مادة الحديث

باستخداـ نمكذج  4ىدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى فاعمية تدريس مقرر الحديث     
 فكرمات في تنمية التفكير الناقد لدل طالب المرحمة الثانكية.ال

 نبعت أىمية البحث مف االعتبارات التالية:     
السعي نحك تجكيد تدريس مقرر الحديث لتحقيؽ الغايات التربكية المرجكة،  -4

 ككذلؾ لتنمية التفكير الناقد لدل الطالب.
كؽ الفردية بيف أنماط المتعمميف، كيجعؿ تقديـ نمكذجان تدريسيان يراعي الفر  -2

 الطالب محكران لمعممية التعميمية بدالن مف المعمـ.
يمكف ليذا البحث أف يفيد المسؤكليف عف برامج تدريب معممي العمكـ الشرعية في  -3

 اعداد برامج تدريبية ليـ كفقا لنمكذج الفكرمات.

 ىػ.4442ىػ / 4444مف العاـ أجرم ىذا البحث في الفصؿ الدراسي األكؿ  
 4أقتصر ىذا البحث عمى استخداـ نمكذج الفكرمات في دليؿ المعمـ لمقرر الحديث 

في المرحمة الثانكية ليتكافؽ مع إجراءات التدريس باستخداـ نمكذج الفكرمات كلتنمية 
تقكيـ  –معرفة االفتراضات  -االستنباط -ميارات التفكير الناقد التالية: )االستنتاج

 المناقشات(.
طبؽ ىذا البحث عمى طالب مدارس المرحمة الثانكية بمحافظة العكيقيمة التابعة  

 إلدارة التعميـ بمنطقة الحدكد الشمالية.
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نمكذج الفكرمات: تعرفو مكارثي بأنو: "دكرة لمتعميـ كالتدريب قائمة عمى أساليب التعمـ 
دماغ األيمف كاأليسر مع ىذه األساليب لصنع دكرة األربعة األساسية، كدمج كظائؼ نصفي ال

كاممة لعممية التعمـ تبدأ مف عممية اإلدراؾ الحسي كتنتيي بعممية األداء". 
(Mccarthy,1987.) 

كيعرفو الباحثاف إجرائيان بأنو: نمكذج يتـ مف خاللو تضميف دليؿ المعمـ في مادة 
س كفؽ نمكذج الفكرمات بطريقة تراعي أنماط لطالب المرحمة الثانكية إلجراءات التدري 4الحديث

التعمـ المفضمة لدييـ، كذلؾ مف خالؿ المراحؿ األربع كىي المالحظة التأممية، كبمكرة المفيكـ، 
 كالتجريب النشط، كالخبرات المادية المحسكسة.
(. بأنو عممية عقمية تضـ مجمكعة مف 4999التفكير الناقد: يعرفو فتحي جركاف )

ير التي يمكف أف تستخدـ بصكرة منفردة أك مجتمعة دكف التزاـ بأم ترتيب معيف ميارات التفك
لمتحقؽ مف الشيء أك ا لمكضكع كتقييمو باالستناد إلى معايير معينة مف أجؿ إصدار حكـ حكؿ 

 قيمة الشيء أك التكصؿ إلى استنتاج أك تعميـ أك قرار أك حّؿ لمشكمة مكضكع االىتماـ. 
ائيان بأنو: عممية عقمية معرفية تنمك بالتدريب كالممارسة، كتتطمب مف كيعرفو الباحثاف إجر 

المتعمـ عند مكاجيتو ألم مكقؼ مف مكاقؼ الحياة أف يككف قادران عمى اتخاذ القرارات بكاسطة 
 عدة ميارات لمكصكؿ لمحؿ.

 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة:
  :الدراسات السابقةفكير الناقد ثـ يتناكؿ الباحثاف فيما يمي نمكذج الفكرمات، ثـ الت

 

 Berniceظير نمكذج الفكرمات كطكر عمى يد الباحثة األمريكية بيرنيس مكارثي 
McCarthy كيعتمد في بنيتو األساسية عمى عدة فمسفات كفمسفة جكف ديكم ،John Dewey 

، Carl Jungرد في عممية التعمـ، كنظرية كارؿ يكنج ، التي أكدت عمى أىمية الخبرة كالتف
الرباعي،  David Kolbلمنمك كالتطكر اإلنساني، كاعتمدت كذلؾ عمى نمكذج ديفيد ككلب 

 كنظريتو في التعمـ التجريبي كتفاعميا مع نتائج األبحاث حكؿ الييمنة لنصفي الدماغ.
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اإلنسانية بشأف كيفية تصكر  طكر نمكذج الفكرمات بنظرة شاممة قائمة عمى االختالفات
كفيـ كمعالجة كنقؿ المعمكمات، فيك يعد كسيمة لمساعدة أم شخص عمى التعمـ، حيث إنو يكفر 

 بيئة مناسبة لدمج التعمـ الفعاؿ في العمميات الفردية كالجماعية.
كتنظر إلى نمكذج الفكرمات بأنو: دكرة تعمـ يكظؼ فييا المتعممكف خبراتيـ المباشرة، 

( التجريب النشط. 3( بمكرة المفاىيـ. 2( المالحظة التأممية. 4ف مف أربع مراحؿ متتالية: كتتكك 
McCarthy2006

كيعرؼ نمكذج الفكرمات بأنو: نمكذج تعميمي يسير في دكرة تعمـ رباعية تتككف مف 
. الثالثة: مراحؿ متتابعة بتسمسؿ ثابت، كىي: األكلى: المالحظة الت أممية. الثانية: بمكرة المفيـك

( 2224التجريب النشط كحؿ المشكالت. الرابعة: الخبرات المادية المحسكسة )حيدر كزمالءه،
( بأنو: نمكذج يجمع بيف أنماط التعمـ، كأنماط المتعمميف، كطرائؽ 2243كما يعرفو قطامي )

 التدريس لجانبي الدماغ.
عمى المكاءمة بيف أنماط المتعمميف، كبيف كظائؼ يتضح مما سبؽ أف نمكذج يعتمد 

نصفي الدماغ، كيسير في أربع مراحؿ متتالية، كىي المالحظة التأممية كبمكرة المفيكـ كالتجريب 
 النشط كالخبرات المادية المحسكسة.

( أف ىناؾ اختالفيف كبيريف في الكيفية التي نتعمـ McCarthy ،1987ترل مكارثي ) و
مؽ بإدراكنا لمخبرات، كالثاني بالكيفية التي نعالج بيا ىذه الخبرات؛ فيما يتعمؽ بيا، األكؿ يتع

دراكيـ لمكاقع؛ حيث أنيـ يدرككف الخبرات  باإلدراؾ نجد أف األفراد يختمفكف في رؤيتيـ لألشياء كا 
الجديدة التي تعترضيـ بعدة طرؽ، فبعضيـ يعتمد عمى أدكات الحس كالشعكر، كالبعض اآلخر 

مى التفكير؛ فالمذيف يعتمدكف عمى أدكات الحس كالشعكر يربطكف الخبرة كالمعمكمات يعتمد ع
بالمعنى، كيتعممكف مف خالؿ أحاسيسيـ كعكاطفيـ كنظرتيـ الشخصية، كيميمكف إلى التجربة 
الفعمية الكاقعية المممكسة، كىـ بديييكف شمكليكف يفكركف بطريقة كمية جشطالتية؛ أما الذيف 

لتفكير فيميمكف أكثر إلى األبعاد المجردة لمكاقع، كيحممكف األحداث بعقكليـ، كىـ يعتمدكف عمى ا
منطقيكف مكضكعيكف بعيدكف عف التحيز في فيميـ لمخبرة؛ كعادة ما تطمب المدارس مف 
المتعمميف االنتقاؿ المباشر إلى التجريد دكف أف تتاح الفرصة ليـ باإلحساس كالشعكر بالخبرة 

يا، ككما أنو يختمؼ األفراد في إدراكيـ لمكاقع كرؤيتيـ لألشياء، فيـ كذلؾ كخمؽ معنی ذاتي ل
 يختمفكف في معالجتيـ العقمية لمخبرات كالمعمكمات كفي كيفية جعميا جزءنا منيـ؛ 
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( فإف أقطاب دكرة التعمـ ىي McCarthy & McCarthy ،2006ككفقا لمكارثي )
 كالتالي:

 
 ،  McCarthy & McCarthyموذج الفورمات )أقطاب دورة التعمم في ن(: 3شكل )

2006) 
عندما يكاجو المتعمـ خبرة جديدة ينغمس بيا في البداية، كينسحب إلييا،  الخبرة المباشرة:

 كيدمجيا مع ذاتو، كيميؿ إلى التحيز الشخصي نحكىا، كيدخميا إلى شبكة المعاني الخاصة بو.
منظكره الشخصي مباشرة، كيككف أكثر يبدأ المتعمـ بتنقية الخبرة مف خالؿ التأمل:  

 مكضكعية كأقؿ تحيزان. 
حيث يفحص المتعمـ الخبرة كيتصكرىا كيسمييا، كيحاكؿ فيميا تكوين المفهوم المجرد: 

كتخيميا كاستخالص المفاىيـ المجردة عقمية، كيقيميا ذاتية، كيراقب ما يقكلو اآلخركف عنيا كما 
 يفعمكنو بيما.

ـ كحده ال يكفي، بؿ ال بد مف أف يعمؿ المتعمـ بالخبرة كيعبث فالفي التجريب النشط: 
 بيا، كيشاىدىا كيتفاعؿ معيا كيستخدميا.

في النياية يغير المتعمـ الخبرة كيعدليا لتناسبو كتثريو، كيتكيؼ معيا، كيجددىا كينقميا 
 إلى عالمو الخاص.

بتسمسؿ ثابت، كىذه يسير نمكذج الفكرمات في دكرة تعمـ رباعية في مراحؿ متتابعة ك و
 ( كما يمي:۸۰۰۰كفممباف )( ۸۰۰۲كما تذكر الماضي ) -المراحؿ 
 



1212 (5ج) اكتوبر(214)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 049 

 
 (.3103مراحل نموذج الفورمات )جواد، عباس ومغير، (: 4شكل )

 

 المرحمة األولى: المالحظة التأّممية وتجيب عن السؤال )لماذا؟(:• 
ت المادية المباشرة يتـ في ىذه المرحمة تكفير الفرص لممتعمـ باالنتقاؿ مف الخبرا

المحسكسة إلى المالحظة التأممية؛ حيث يقكـ المتعمـ ببناء ارتباطات قيمية كشخصية تعتمد 
 عمى الخبرة السابقة. 

كيمكف دمج المتعمـ باألنشطة التالية: تبادؿ القصص لربط المعنى، المشاركة في حكار 
ر، بناء ارتباطات، االستماع كتبادؿ مع األقراف لمناقشة معنى الخبرة، رؤية الخبرة في صكرة أكب

الخبرات، إدراؾ تنكع كجيات نظر اآلخريف، التبصر كالكعي باألفكار الشخصية، تككيف ميؿ 
نحك الخبرة الجديدة، التحدث بصفة ذاتية، إدراؾ قيمة تعمـ الخبرة الجديدة، التركيز عمى التعمـ 

ثارة دافعية المتعمـ نحك التع  مـ الجديد.الحالي كربطو بالسابؽ كا 
 كيتمخص ما يقكـ بو المعمـ في المرحمة األكلى بالنقاط التالية : 

 معرفة خبرات التعمـ التي ستتـ بالدرس.  -
 التأكد مف أف لمدرس أىمية شخصية بالنسبة لممتعمـ. -
 إيجاد بيئة تعمـ غنية تعيف الطالب عمى اكتشاؼ األفكار دكف أف يتـ تقكيميـ.  -

بيئة التعميمية يسكدىا االنفتاح كالتشجيع كالثقة كركح االكتشاؼ، كفي ىذه المرحمة ال
 كالطريقة التدريسية المقترحة ىي التعمـ التعاكني كالعصؼ الذىني. 

 كالسؤاؿ الرئيس في ىذه المرحمة: لماذا أتعمـ ىذه الخبرة؟
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 المرحمة الثانية: بمكرة المفيـك كتجيب عف السؤاؿ ماذا؟(:
المتعمـ مف الخبرة إلى المفاىيـ المجردة مف خالؿ التفكير  كفي ىذه المرحمة ينتقؿ

كالتأمؿ، كيمكف تقديـ األنشطة التالية لممتعمـ: ربط الحقائؽ، تمقي الخبرات في المجاؿ كفحص 
خبرتو الشخصية في ضكء ذلؾ، إدراؾ الصكرة الكبرل لممفاىيـ كتنظيـ الخبرة في البنية 

بينيا، تكضيح بناء الخبرة كتركيبيا، تأسيس النظرية، المعرفية، تصنيؼ الخبرات كالمقارنة 
االندماج في عممية التساؤؿ كاالستفسار كتككيف تعمـ جديد. كيتمخص دكر المعمـ في ىذه 

 المرحمة فيما يمي:
 تزكيد المتعمميف بالمعمكمات الالزمة.  -
 تقديـ المفاىيـ بطريقة منظمة.  -
 كتككيف المفاىيـ.تشجيع المتعمميف عمى تحميؿ البيانات  -
 بناء جسر بيف خبرة الطالب الشخصية كالحقائؽ كالمفاىيـ المجردة.  -

كفي ىذه المرحمة البيئة التعميمية يسكدىا االستقباؿ كاالستيعاب كالتمقي كالتفكير 
كاإلنصات كالتأمؿ، كالطريقة التدريسية المقترحة ىي المحاضرة كالعركض التقديمية. السؤاؿ 

 المرحمة: ماذا يحتاج المتعمـ إلى معرفتو؟ الرئيس في ىذه
 المرحمة الثالثة: التجريب النشط كتجيب عف السؤاؿ )كيؼ؟(:• 

كفي ىذه المرحمة ينتقؿ المتعمـ مف مرحمة بمكرة المفيكـ إلى مرحمة التجريب النشط 
 كالممارسة، كباإلمكاف التعرؼ عمى المتعمميف في ىذه المرحمة مف خالؿ عمميـ.

المتعمـ في األنشطة التالية: تطبيؽ المفاىيـ، التجريب، تعمـ الميارات  كيمكف دمج
الميمة، تطبيؽ الخبرة النظرية عمميان، اختبار دقة المعمكمات، معرفة عمؿ األشياء، التنبؤ، 

 الكصكؿ إلى نتائج، حؿ التناقض كاكتشاؼ الترابط بيف النظرية كالتطبيؽ.
 رحمة بالنقاط اآلتية:كيتمخص ما يقكـ بو المعمـ في ىذه الم

 إعطاء المجاؿ لممتعمميف بالقياـ باألنشطة كالتجارب.  -
 متابعة أعماؿ الطالب كتكجيييـ. -

البيئة التعميمية في ىذه المرحمة يسكدىا التجريب، كيقترح العمؿ في مجمكعات أك العمؿ 
 الفردم في أداء التجارب كالتدريبات.

 خدـ ىذه الخبرة كأقكـ بتكظيفيا؟كالسؤاؿ الرئيس فييا: كيؼ يمكف أست 
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 المرحمة الرابعة: الخبرات المادية المحسكسة كتجيب عف السؤاؿ )ماذا لك؟(:• 
كفي ىذه المرحمة يدمج المتعمـ الخبرة الجديدة مع خبراتو كتجاربو؛ فيكسع مفاىيمو السابقة 

دـ األفكار في كيطكرىا، كما أنو يقكـ بتنقية الخبرة كتعديميا بحيث تناسب شخصية، كيستخ
 أشكاؿ جديدة مختمفة.

كفي ىذه المرحمة يتـ دمج المتعمـ باألنشطة التالية: إعادة العمؿ كتقكيمو، تمخيص 
الخبرة، تككيف أسئمة جديدة، التأكد مف االستنتاجات، تكييؼ كتعديؿ الخبرة كتنقيتيا، صنع 

تبادؿ التعمـ مع الغير،  ارتباطات جديدة، عرض العمؿ كنشره، أداء عرض، االحتفاؿ باإلنجاز،
 تدريس الطالب لزمالئو. 

 أما عن دور المعمم في هذه المرحمة فهو يتمخص في:
 تشجيع المتعمميف كتيسير التعمـ كالنقد. -
 تحميؿ الخبرات.  -

كالبيئة التعميمية ىنا يسكدىا االحتفاؿ باإلنجاز كسيادة جك العمؿ كاألداء، كيقترح في ىذه 
 لفردم كالجماعي، كتييئة بيئة االكتشاؼ، كالمشاركة كالتقكيـ.المرحمة: اإلرشاد ا

 كالسؤاؿ الرئيس: )ماذا لك؟( حكؿ مدل االستفادة مف مادة التعمـ.
كبذلؾ يمكف أف نقكؿ: أف انتقاؿ المتعمـ بيف مراحؿ نمكذج الفكرمات بدءا بالمالحظة 

دراكيا التأممية كانتياءن بالخبرات المادية المحسكسة يتيح لممتعمـ ال فرصة لمعالجة الخبرة عقميان كا 
كفؽ ما يتناسب مع نمط تعممو، ككذلؾ ممارسة أنشطة تعميمية متنكعة كثرية، كما أف التعدد في 
األدكار التي يقكـ بيا كؿ مف المعمـ كالمتعمـ خالؿ مراحؿ النمكذج فيو كسر لرتابة المكقؼ 

إضافة إلى التنكع في البيئة التعميمية، التعميمي؛ مما يضفي عميو نكعا مف المتعة كالحيكية، 
فتارة يسكده االنفتاح كالتشجيع، كتارة يسكده االستيعاب كاالستقباؿ كالتأمؿ، كتارة يسكده 
التجريب، كيسكده االحتفاؿ باإلنجاز تارة أخرل؛ مما يكفر بيئة مناسبة لتحقيؽ نكاتج التعمـ 

 تيا المختمفة. المستيدفة التي تسعى إلييا التربية العممية بمجاال
 تنبع أىمية ىذا النمكذج مف اعتبارات عدة، منيا:

 يحقؽ نمكذج الفكرمات درجة أعمى مف الفيـ التصكرم.  -
يشجع ىذا النمكذج عمى تنمية ميارات التفكير العميا لدل المتعمميف مف خالؿ  -

 (.Boonprakob ،et al،  2012ممارستيـ لعدد مف األنشطة )



 2222( 5( اكتكبر ج )424العدد ) جممة كمية الرتبية جامعة بنها
 

 044 

فكرمات المتعمميف األقؿ عمى االنتقاؿ مف التعمـ التجريبي إلى التفكير يساعد نمكذج ال - 
 المجرد كالتطبيقات النظرية الممارسة كالنمك لنظرية جديدة تعتمد عمى الخبرات الشخصية. 

يزيد ىذا النمكذج الخبرة لدل المتعمميف عف طريؽ إشراكيـ في مختمؼ مجمكعات  -
 (۸۰۰۰بار حدكد فيميـ )أحمد، التعمـ التي تتطمب منيـ تشكيؿ كاخت

 تقؿ الحاجة إلى البرامج العالجية؛ حيث يزيد ىذا النمكذج مف فرصة نجاح الطالب -
الستخدام نموذج الفورمات في (. ۸۰۰4ذكم التحصيؿ المتدني )جابر، كقرعاف، 

 العمممية التعميمية مميزات منها 
منيا: الذكاء الذاتي )خمؽ معنی يساعد في تنمية الذكاءات المتعددة لدل المتعمميف، ك  -

شخصي لمتعمـ(، كالذكاء االجتماعي )اكتشاؼ آراء ككجيات نظر مختمفة(، كالذكاء المفظي 
كالمنطقي )كضع المعرفة ضمف مفاىيـ كبنية مختمفة(، كالذكاء المكاني )االستفادة مف التعمـ 

ع التعبير اإلبداعي عف بطرؽ مختمفة كالقدرة عمى نقؿ أثر التعمـ(، كالذكاء المغكم )تشجي
 (. ۸۰۰2المعرفة( )جابر كقرعاف، 

عممية منيجية تقكـ عمى مراعاة أربعة أنماط تعمـ رئيسية متكاممة بعمؽ كمترابطة مع  -
 رؤل ذات قيمة في أبحاث الدماغ. 

 يعزز التعاكف بيف المتعمميف مف جانب، كبينيـ كبيف المعمـ مف جانب آخر. -
 طالع كالبحث عف مصادر المعرفة.يزيد لدل المتعمـ اال -
يحسف البيئة التعميمية كالتي أصبح مف أىدافيا التمتع بالعمؿ كالتعمـ كذلؾ بإتاحة  -

الفرصة لممتعمـ أف يتأمؿ كيسأؿ كيعمؿ بيديو كيكظؼ ما تعممو في مكاقؼ حياتيو )السيد، 
۸۰۰2 .) 

عمتو سيؿ التطبيؽ مما سبؽ يتضح أف لنمكذج الفكرمات العديد مف المميزات التي ج
داخؿ الصؼ الدراسي، إضافة إلى مراعاتو لمفركؽ الفردية بيف المتعمميف، كتفضيالت المتعمميف 
في استخداـ أم مف النصفيف الكركييف لممخ األيمف كاأليسر، كما ينمي نمكذج الفكرمات بعض 

المناقشة الميارات االجتماعية: كالتكاصؿ، كالعمؿ ضمف مجمكعة، كاإلنصات، كالحكار، ك 
كاحتراـ اآلخريف، كتبادؿ األفكار معيـ، كتقبؿ االختالؼ معيـ، كلو دكر أيضا في تنمية ثقة 

 المتعمـ بنفسو كبقدراتو كيحقؽ الرضا الذاتي. 



1212 (5ج) اكتوبر(214)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 048 

لدراسة أثر تطبيؽ نمكذج مكارثي عمى التحصيؿ (:3101دراسة فممبان )ىدفت 
ة، كقد أجريت ىذه الدراسة في الدراسي كاالبتكارم لمطالبات في مادة المغة اإلنجميزي

( طالبة مف 86المممكة العربية السعكدية، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مككنة مف )
( بمدينة مكة، كاتبعت الدراسة 22الصؼ الثاني الثانكم بالقسـ العممي في الثانكية )

ة ، المنيج شبو التجريبي، حيث تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى مجمكعتيف: تجريبية كضابط
، كشممت أدكات الدراسة اختباران تحصيميان في المغة اإلنجميزية، كاختبار تكرانس لمتفكير 
االبتكارم، كتكصمت الدراسة إلى أف نمكذج مكارثي فعاؿ جزئيان في تنمية التحصيؿ 
الدراسي كالتفكير االبتكارم لمطالبات في مادة المغة اإلنجميزية، كما ال تكجد عالقة بيف 

 لدراسي كالتفكير االبتكارم لمطالبات.التحصيؿ ا
إلى معرفة أثر نمكذج مكارثي في التحصيؿ (: 3100دراسة الجباوي )بينما ىدفت 

الدراسي لدل طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء، كقد أجريت الدراسة في 
( طالبة في المجمكعة 32( طالبةن بكاقع )62األردف، كتألفت عينة الدراسة مف )

( طالبة في المجمكعة الضابطة، كاتبعت الدراسة المنيج شبو 32التجريبية ك )
التجريبي، كاستخدمت االختبار التحصيمي كأداة لمبحث، كنتج عنيا كجكد فركؽ ذات 

( بيف المجمكعتيف )التجريبية، كالضابطة( في 2.25داللة إحصائية عند المستكل )
 لتجريبية.اختبار التحصيؿ الدراسي لصالح المجمكعة ا

فيدفت الستقصاء أثر نمكذج مكارثي عمى تحصيؿ ( 3103أما دراسة زهران وعياش )
طالبات الصؼ السادس األساسي في العمكـ، كتحسيف اتجاىاتيف نحكىا في مدارس 
ككالة الغكث الدكلية في األردف في منطقة إربد، كاتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي، 

(طالبة، قسمت إلى مجمكعتيف تجريبية ضابطة، 72ف)حيث تككنت عينة الدراسة م
كطبؽ فييا اختبار تحصيمي كمقياس لالتجاه، كتكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ داؿ 

(لصالح المجمكعة التجريبية، كما أسيـ استخداـ نمكذج 2.25إحصائيان عند مستكل)
ادة العمـك مكارثي في التدريس في تحسيف اتجاىات طالبات المجمكعة التجريبية نحك م

 بشكؿ كاضح. 
فيدفت إلى تقصي أثر استخداـ نمكذج (:3106أما دراسة أمبو سعيدي والهدايبة )

مكارثي في تنمية التفكير التأممي كتحصيؿ العمكـ، كاتبعت الدراسة المنيج شبو 
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(طالبة مف الصؼ السادس األساسي مف 55التجريبي، كتككنت عينة البحث مف)
ة بعماف، قسمت إلى مجمكعتيف: تككنت المجمكعة التجريبية مدرستيف بمحافظة الداخمي

(طالبة، كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار 24(طالبة، كالمجمكعة الضابطة مف)34مف)
، كنتج عف الدراسة كجكد فرؽ داؿ  لميارات التفكير التأممي كاختبار لتحصيؿ العمـك

ابية لدرجات طالبات ( بيف المتكسطات الحس2.25إحصائيان عند مستكل الداللة )
المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( في مجمؿ ميارات التفكير التأممي كاختبار تحصيؿ 

 العمـك لصالح المجمكعة التجريبية.

يعتبر التفكير ميزة امتاز بيا اإلنساف عف غيره مف المخمكقات، كيتمثؿ ذلؾ في السمكؾ 
لسيطرة عمى المكاقؼ المختمفة التي تكاجيو أثناء تفاعمو مع المعقد الذم يمكنو مف التعامؿ كا

البيئة المحيطة بو، إضافة إلى ذلؾ تمكيف اإلنساف مف اكتساب المعارؼ كالمعمكمات كتطكير 
أنماط السمكؾ، كحؿ المشكالت، كالتخطيط كاتخاذ القرار، كيعرؼ التفكير بأنو عممية البحث عف 

عنى ظاىرا حينان كغامضان حينا آخر كيتطمب التكصؿ إليو معنى في المكقؼ كقد يككف ىذا الم
معانا في مككنات المكقؼ )البرقعاكم،  (، كقد ُعرؼ التفكير الناقد " تفكير تأممي 2242تأمال كا 

يرتبط بقدرة الفرد عمى النشاط كالمثابرة، كىك تفكير حذر يتناكؿ دراسة كتحميؿ المعتقدات كما 
إلى أرضية حقيقية تدعميا القدرة عمى االستنتاج" )أبكجادك ىك متكقع مف المعارؼ استنادا 

 (.2227كنكفؿ، 
( "التفكير الناقد بأنو عممية تؤدم إلى 4995فيما تعرؼ جمعية عمـ النفس األمريكية )

اتخاذ أحكاـ بناء عمى ميارات االستقراء، كاالستنباط، كالتساؤؿ، كالبحث عف المعرفة كاألدلة" ) 
 (.2247العتـك كالجراح، 

كما يتضمف التفكير الناقد مجمكعة مف اإلستراتيجيات كالعمميات المعرفية المتداخمة 
كالتفسير كالتحميؿ كالتقييـ كاالستنتاج بيدؼ فحص اآلراء كالبراىيف كالمفاىيـ كاالدعاءات التي 
 يتـ االستناد إلييا عند حؿ المشكمة أك اتخاذ القرار، مع األخذ بعيف االعتبار كجيات نظر

 (.2227اآلخريف )أبك جادك كنكفؿ، 
 تعددت تصنيفات الباحثين لمهارات التفكير الناقد منها :
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التعرؼ عمى االفتراضات: كتعني القدرة عمى تمييز دقة المعمكمات كصدقيا كالغرض مف -4
 المعمكمات المعطاة، كالتمييز بيف الحقيقة كالرأم.

لتعرؼ عمى تفسيراتيا المنطقية كالتقرير إذا التفسير: يعني القدرة عمى تحديد المشكمة كا-2
 كانت التعميمات كالنتائج المبنية عمى معمكمات معينة مقبكلة أـ ال. 

االستدالؿ: يككف مف خالؿ تحديد العناصر الستخالص نتائج معقكلة، كليا ميارات فرعية -3
 منيا: االستنتاج، كاالستنباط، كاالستقراء.

ك قبكؿ الفكرة كالتمييز بيف المصادر كالحجج القكية تقكيـ الحجج: كيعني رفض أ -4
صدار الحكـ عمى مدل كفاية المعمكمات.  كالضعيفة كا 

التقكيـ: كتضـ ميارات تقكيـ الحجج كتقكيـ االدعاءات كالحكـ عمى مصداقية العبارات -5
دراؾ الشخص )تجربتو كحكمو كرأيو كاعتقاده(.   كا 

كتبريره في ضكء األدلة كالمفاىيـ كالقياس كالسياؽ الشرح: كيعني إعالف نتائج التفكير -6
كالحجج المقنعة كالميارات الفرعية لمشرح ىي: إعالف النتائج، تبرير اإلجراءات، كعرض 

 (.2247الحجج. )العتكـ كالجراح، 
 بعدة خصائص منيا: التفكير الناقد: كيتميز 
ح كتقدير الدليؿ كتغيير تكفر العادات العقمية الميمة: مثؿ التشكيؾ كالعقؿ المنفت -

 المكاقؼ في ضكء األسباب كالمبررات الجديدة. 
تكفير المعايير المناسبة: ىناؾ جداؿ أف كؿ مادة دراسية تحتاج إلى معايير خاصة  -

بيا، كذلؾ ىذه المعايير يمكف تطبيقيا عمى جميع ىذه المكاد، كذلؾ تكفير إجراءات لتطبيؽ 
 ، ثـ التكصؿ إلى أحكاـ، كتحديد االفتراضات. المعايير كتتمثؿ في طرح األسئمة

االىتماـ باالستنتاج: كيككف ذلؾ في فحص العالقات المنطقية بيف البيانات  -
 كالمعمكمات المتكافرة، كالقدرة عمى استنتاج القكاعد النيائية مف كاحد أك أكثر مف المسممات. 

كصكاب، كالنظر لمقضية االىتماـ بكجيات النظر مف أجؿ الكصكؿ لقرار أكثر دقة  -
 (2246مف عدة زكايا مختمفة. )المكسكم ،

يمكف تطكير التفكير الناقد مف خالؿ األنشطة كالتدريبات عبر مراحؿ متسمسمة ذكرىا 
 ( منيا:2247العتـك كالجراح )

 حدد: االطالع عمى المعمكمات كالبيانات المتعمقة بالمكقؼ التعميمي في بيئة المتعمـ. -
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 حديد الحقائؽ التي تتميز بدرجة عالية مف المصداقية كالمكضكعية.استكشؼ: ت -
 حدد األىداؼ: تحديد اليدؼ المراد.  -
 ضع البدائؿ: إيجاد عدد مف الفرضيات حكؿ المكضكع.  -
 اختيار البديؿ: تطبيؽ قكاعد المنطؽ كالبيانات كالحجج الختيار البديؿ المناسب. -
 . التطبيؽ: اختبار الحؿ أك البديؿ -
التقكيـ: تحديد الحقائؽ كاالستدالالت كاالفتراضات كالحجج السابقة كتحميميا حتى  -

 يتمكف المتعمـ مف تطكير مكقؼ كاضح يستطيع بو مكاجية اآلخريف.
إلى تعرؼ فعالية تدريس الحديث باستخداـ استراتيجية (:3105دراسة آل كحالن )ىدفت 

فكير الناقد لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط، الكيب ككيست في التحصيؿ كتنمية ميارات الت
كلتحقيؽ ىذا اليدؼ، أعد الباحث اختبارا تحصيميا عند المستكيات المعرفية الستة لبمكـ، 
كاستخدـ اختبار مقنف لمتفكير الناقد، كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي، حيث تككنت عينة 

التابعيف إلدارة التعميـ بمنطقة عسير،  ( طالبا مف طالب الصؼ األكؿ المتكسط62البحث مف )
( طالبا، كاألخرل ضابطة 34قسمت عشكائيا إلى مجمكعتيف متكافئتيف، إحداىا تجريبية بمغت )

( طالبا ، كطبؽ االختبار التحصيمي كاختبار ميارات التفكير الناقد قبميا كبعديا عمى 29بمغت )
ج مف أىميا: كجكد فركؽ ذات داللة المجمكعتيف، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائ

( بيف متكسطات درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 0.05إحصائية عند مستكل )
في التطبيؽ البعدم، لصالح طالب المجمكعة التجريبية، كما أظيرت النتائج فعالية تدريس 

لتفكير الناقد لدل الحديث باستخداـ استراتيجية الكيب ككيست في التحصيؿ كتنمية ميارات ا
 طالب المجمكعة التجريبية.
فيدفت الدراسة إلى معرفة درجة تضميف كتاب التربية (:3106أما دراسة العبيدي)

اإلسالمية لمصؼ الثامف األساسي في األردف لميارات التفكير الناقد مف كجية نظر المعمميف، 
لتربية االسالمية في مدارس (معمـ كمعممة ممف يدرسكف مادة ا323كتككف مجتمع الدراسة مف)

( معممان كمعممة، كاستخدـ الباحث في 427مديرية تربية محافظة، كاشتممت عينة الدراسة عمى )
دراستو المنيج الكصفي، كقد أظيرت نتائج الدراسة أف درجة تضميف كتاب التربية االسالمية 

ميف ككؿ كانت متكسطة، لمصؼ الثامف في األردف لميارات التفكير الناقد مف كجية نظر المعم
كما تضمف كتاب التربية االسالمية ميارات التفسير، كتقكيـ الحجج، كاالستنتاج بدرجة كبيرة، 
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بينما جاءت ميارتا التعرؼ عمى االفتراضات كميارة االستنباط بدرجة متكسطة، كأظيرت النتائج 
ثر الجنس، كالخبرة ( تعزل أل2.25عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

 في جميع ميارات التفكير الناقد ككؿ.
إلى الكشؼ عف أثر استراتيجية التعمـ المقمكب في (:3107بينما هدفت دراسة خريس )

تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي في مبحث التربية اإلسالمية 
يبي، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة جرل إعداد اختبار في األردف، كاتبعت الباحثة المنيج شبو التجر 

( طالبة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي في 58التفكير الناقد، كتككنت عينة الدراسة مف )
مدرسة الحصاد التربكم في عماف، اختيرت بالطريقة القصدية، قسمت العينة إلى مجمكعتيف: 

( 32رست بالطريقة االعتيادية، ك )( طالبة في المجمكعة الضابطة د28ضابطة كتجريبية، )
طالبة في المجمكعة التجريبية درست باستراتيجية التعمـ المقمكب، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد 
فركؽ ذات داللة إحصائية في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي 

كؽ لصالح طريقة التدريس بالتعمـ تعزل إلى طريقة التدريس في جميع المستكيات، كجاءت الفر 
 بالمقمكب.

استخدـ البحث الحالي المنيج التجريبي ذا التصميـ شبو التجريبي، حيث تـ تقسيـ عينة 
بالطريقة التقميدية كمجمكعة تجريبية تدرس  4البحث إلى مجمكعة ضابطة تدرس مقرر الحديث

 المقرر باستخداـ نمكذج الفكرمات.

يتألؼ مجتمع البحث مف جميع طالب مدارس المرحمة الثانكية )مقررات( في قطاع 
 ( طالبا.425محافظة العكيقيمة التعميمي، كالبالغ عدد طالبو )

تـ اختيار العينة بالطريقة العشكائية البسيطة كالتي تعطي فرصة متساكية لكؿ فرد مف 
لبحث، حيث تـ كضع كؿ اسـ مدرسة مف المدارس الثانكية أفراد المجتمع الختياره ضمف عينة ا

)مقررات( التي تمثؿ مجتمع البحث في بطاقة مستقمة، ثـ تـ اختيار بطاقتيف عشكائيان لتصبح 
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عينة البحث، حيث ستمثؿ المدرسة األكلى المجمكعة الضابطة، بينما تمثؿ المدرسة األخرل 
 المجمكعة التجريبية

كثانكية ابف الجكزم ىما المدرستاف الذم كقع عمييما االختيار مف كانت ثانكية العكيقيمة 
طالبان في المرحمة  62مجتمع الدراسة كتطبيؽ الدراسة عمييما، حيث تمثمت عينة البحث مف 

ق كما تـ تقسيـ العينة بالطريقة 4442لمفصؿ الدراسي األكؿ  4الثانكية يدرسكف مقرر الحديث
طالبان كمجمكعة تجريبية  34ف مجمكعة ضابطة عدد طالبيا العشكائية البسيطة إلى مجمكعتي

 طالبان. 34عدد طالبيا 

لإلجابة عف سؤاؿ البحث كمعرفة أثر المتغير المستقؿ عمى المتغيرات التابعة )التفكير 
 الناقد( استخدـ الباحثاف األدكات التالية:

يتكافؽ مع  4مف مقرر الحديثدليؿ لممعمـ )مف إعداد الباحثيف( لمدركس المختارة  
خطكات تدريس المتغير المستقؿ )نمكذج الفكرمات( كذلؾ لقياس أثره عمى المتغير التابع 
)التفكير الناقد( لتنمية ميارات معرفة االفتراضات كاالستنتاج كاالستنباط كتقكيـ المناقشات، 

 كسيتـ تفصيمو الحقان.
)مف إعداد الباحثيف( كذلؾ  4الحديث االختبار التحصيمي لمدركس المختارة مف مقرر 

لقياس أثر المتغير المستقؿ )نمكذج الفكرمات( عمى المتغير التابع )التفكير الناقد( في ميارات 
 معرفة االفتراضات كاالستنتاج كاالستنباط كتقكيـ المناقشات، كسيتـ تفصيمو الحقان.

 4القمكب كأمراضيا( مف مقرر الحديث-دعاءقاـ الباحثاف بإعداد دليؿ لممعمـ لمدركس )ال
ىػ، حيث تـ تحديد اليدؼ مف اعداد 4442في المرحمة الثانكية الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ 

الدليؿ، كصياغتو، ثـ عرضو عمى المختصيف لمتحكيـ العممي في الصكرة المبدئية، ثـ التعديؿ 
 عمى ضكء آراء المحكميف.

طالع عمى خطكات اعداد االختبارات التحصيمية، قاـ الباحثاف بإعداد االختبار بعد اال
في المرحمة الثانكية الفصؿ  4القمكب كأمراضيا( مف مقرر الحديث-التحصيمي لمدركس)الدعاء
ىػ، حيث تـ تحديد اليدؼ مف االختبار، كمكاصفات االختبار، 4442الدراسي األكؿ مف العاـ 
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ع داد التعميمات عند استخداـ االختبار، ثـ عرضو عمى المختصيف كصياغة المفردات، كا 
لمتحكيـ العممي في الصكرة المبدئية، ثـ التعديؿ عمى ضكء آراء المحكميف، كما تـ تطبيؽ 
االختبار عمى عينة لمتأكد مف الصدؽ كالثبات كالكقت المستغرؽ، كىذه الخطكات ىي قبؿ كضع 

 االختبار في صكرتو النيائية.

قاـ الباحثاف بإعداد جدكؿ المكاصفات لبناء االختبار؛ ليتسـ االختبار بالشمكلية 
 كاالعتداؿ، كالخطكات التالية تبيف اعداد كتصميـ جدكؿ المكاصفات: 

إعداد جدكؿ لتكضيح كؿ مكضكع مف مكضكعات المقرر المختارة كتحديد الكزف النسبي  
لألىداؼ لكؿ درس، كذلؾ في ضكء عدد أسئمة الميارات، كتحديد األكزاف النسبية لألىداؼ في 
-كافة الدركس في كؿ ميارة، كيكضح الجدكؿ التالي األىمية لكؿ مكضكع مف الدركس )الدعاء

 .في المرحمة الثانكية 4ي مقرر الحديثالقمكب كأمراضيا( ف
وذلك في ضوء عدد أسئمة المهارات وتحديد األوزان النسبية لألهداف األهمية النسبية لكل درس (: 3جدول )

 في كافة الدروس في كل مهارة

تقكيـ  االفتراضات االستنباط الدرس
مجمكع  االستنتاج الحجج

 األسئمة
األكزاف النسبية لألىداؼ 

 لكاحدفي الدرس ا

 %8 2 2 2 4 4 الدعاء
 %4225 3 2 4 4 4 الذكر

 %47 4 2 4 4 2 حقكؽ الراعي كالرعية
 %4225 3 4 2 4 4 حقكؽ الكالديف كاألقارب

 %8 2 4 2 4 2 الشباب
االبتعاث: أحكامو 

 %422 4 2 2 4 2 كآدابو

 %8 2 4 4 2 2 التدخيف
 %47 4 4 2 2 4 آفات المساف

 %4225 3 4 2 2 2 القمكب كأمراضيا
 %422 24 7 5 8 4 مجمكع األسئمة
األكزاف النسبية 

 لألىداؼ لكافة الدركس
4625% 33% 24% 29% 422%  
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تقكيـ -معرفة االفتراضات-االستنباط-ييدؼ االختبار إلى تنمية ميارات )االستنتاج
مف الدركس  4حتكل مقرر الحديثالمناقشات( مف ميارات التفكير الناقد، كذلؾ بالتعديؿ عمى م

القمكب كأمراضيا( ليككف كفؽ نمكذج الفكرمات ىادفان إلى تنمية التفكير الناقد لدل -)الدعاء
 الطالب.

القمكب كامراضيا( مف مقرر -قاـ الباحثاف بصياغة عبارات االختبار لمدركس )الدعاء
( سؤاالن، مف 22سي األكؿ، ككاف عدد االسئمة )في المرحمة الثانكية مف الفصؿ الدرا 4الحديث

نكع أسئمة االختيار مف متعدد، حيث يتككف السؤاؿ في ىذا النكع مف مشكمة رئيسة يككف فييا 
السؤاؿ مباشران كيتبعو عدد أربع إجابات، كاحدة منيا فقط صحيحة كاإلجابات األخرل غير 

  د مف المزايا، منيا:صحيحة، كقد تـ اختيار أسئمة االختيار مف متعدد لعد
تستخدـ لقياس األىداؼ التدريسية في معظـ مستكيات المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمـك  

 كالتذكر، كالفيـ، كالتطبيؽ، كالتركيب، كالتقكيـ:
 ال يتطمب تصحيح األسئمة كقتان كثيران  
 سيكلة تصحيح األسئمة 

 كما تـ عند كضع البدائؿ مراعاة ما يمي:
 .التجانس في المحتكل 
 التساكم في الطكؿ حتى ال تككف اإلجابة الصحيحة متميزة عف الخاطئة.  
 .التنكع في مكضع اإلجابة الصحيحة  
تعدد عبارات اإلجابة الى أربعة )أ( ك )ب( ك )ج( ك )د( حيث تقؿ فرص التخميف في   

 (.2228مثؿ ىذا النكع مف االسئمة لدل المجيب. )الرافعي كصبرم، 

مات االختبار كعرضيا عمى مجمكعة مف المختصيف، كما ركعي أف تككف تـ كضع تعمي
التعميمات كاضحة لمطالب، كأف الغرض مف االختبار ىك قياس مدل التحصيؿ لممادة العممية 

 .في المكضكعات المختارة، كأف تككف التعميمات سيمة كمباشرة، كالتقيد بالكقت المحدد لالختبار
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حثاف بإعداد االختبار في المكضكعات المختارة في صكرتو المبدئية عمى النحك قاـ البا
 :التالي

 ( سؤاالن.22تكزيع عدد عبارات االسئمة كالتي بمغت ) 
 .كانت األسئمة مف نكع االختيار مف متعدد 
 .تكفر إجابة صحيحة كاحدة مف بيف أربعة اختيارات لكؿ سؤاؿ 

 

( 2228إذا كاف قادران عمى قياس ما كضع لقياسو )عبدالرحمف، يككف االختبار صادقان 
 كلمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ استخداـ األساليب التالية:

:  

تـ بناء جدكؿ المكاصفات لالختبار لتحقيؽ ىذا النكع مف الصدؽ، حيث يككف بذلؾ 
 االختبار ممثالن لعناصر المحتكل.

 

رض االختبار في صكرتو المبدئية عمى مجمكعة مف المختصيف لتحقيؽ قاـ الباحثاف بع
صدؽ التحكيـ، حيث تـ أخذ آراء كمالحظات المحكميف حكؿ االختبار ككانت ىناؾ مالحظات 
عمى بعض األسئمة ككذلؾ مراعاة التجانس بيف عبارات اإلجابات، كما تـ التعديؿ عمى فقرات 

 االختبار في ضكء مالحظات المحكميف.

( طالبان، تـ 46بعد تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى عينة استطالعية بمغ عددىا )
استخراج معامؿ ثبات االختبار بطريقة معامؿ ألفا كركنباخ، كبمغ معامؿ الثبات لالختبار 

 (.Taber ،2016(، كالذم يعتبر معامؿ ثبات جيد جدا )2286)

العينة االستطالعية في استخراج معامالت االرتباط لمتحقؽ مف تـ استخداـ بيانات 
الصدؽ الداخمي )ارتباط الفقرات بأبعاد االختبار(، حيث تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف، 

 ( نتائج معامالت ارتباط فقرات االختبار بأبعاد االختبار.3-2كيبيف الجدكؿ )
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 ختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسونمعامالت ارتباط الفقرات بأبعاد اال(: 4جدول )
 استنباط معرفة االفتراضات استنتاج

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
4 2.524* 5 2.697** 2 2.644* 
3 2.624* 6 2.665** 4 2.755** 
7 2.897** 8 2.558* 44 2.644* 
 قشاتتقويم المنا *2.572 42 **2.744 9

42 2.557* 44 2.622* 45 2.634** 
43 2.534* 47 2.594* 46 2.732** 
48 2.532* 49 2.787** 22 2.666** 
-- -- -- -- 24 2.543* 
-- -- -- -- 22 2.634** 

 (.2.25* داؿ عند مستكل الداللة )
 (.2.24** داؿ عند مستكل الداللة )

مالت ارتباط جيدة مع أبعاد االختبار، ( بأف الفقرات تتميز بمعا4يتضح مف الجدكؿ )
(، مما يدؿ عمى أف 2225-2224حيث كانت معامالت االرتباط دالة عند مستكيات الداللة )

االختبار يتصؼ بصدؽ داخمي جيد، يجعؿ مف االختبار أداة مناسبة كيعتمد عمييا في تحقيؽ 
 أىداؼ الدراسة.

مييز كالصعكبة الخاصة بفقرات االختبار، كذلؾ بعد تطبيؽ تـ حساب معامالت الت
 االختبار عمى العينة االستطالعية، كذلؾ باستخداـ المعادالت الرياضية التالية:

 حساب معامؿ الصعكبة لفقرات االختبار باستخداـ المعادلة التالية:
 422× العدد الكمي لمفقرات ÷ عدد فقرات اإلجابة الخاطئة لمسؤاؿ 

 معامؿ التمييز لفقرات االختبار باستخداـ المعادلة التالية:حساب 
عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة  –)عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا 

 عدد الطالب في إحدل المجمكعتيف÷ الدنيا( * 
* المجمكعة العميا كالدنيا تأتي بعد ترتيب الطالب كفؽ مجمكع درجاتيـ ثـ تقسيميا إلى 

 ( معامالت الصعكبة كالتمييز لفقرات االختبار.5مجمكعتيف. كيكضح الجدكؿ )
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 معامالت الصعوبة والتمييز لالختبار التحصيمي(: 5جدول )

 الفقرة
معامل 

 الصعوبة
معامل 
 التمييز

 الفقرة
معامل 

 الصعوبة
معامل 
 التمييز

 الفقرة
معامل 

 الصعوبة
4 2.34 2.23 9 2.56 2.63 47 2.25 
2 2.25 2.25 42 2.75 2.25 48 2.75 
3 2.69 2.23 44 2.49 2.38 49 2.44 
4 2.34 2.38 42 2.38 2.52 22 2.63 
5 2.63 2.52 43 2.38 2.52 24 2.84 
6 2.69 2.23 44 2.25 2.25 22 2.5 
7 2.84 2.38 45 2.44 2.63 -- -- 
8 2.84 2.38 46 2.56 2.38 -- -- 

 

-2245الصعكبة لفقرات االختبار تراكحت بيف )( بأف معامالت 5يتضح مف الجدكؿ )
( بأنيا معامالت الصعكبة المقبكلة 2244(، كالتي تقع في الفترة نفسيا التي حددىا عالـ )2285

 لمفقرات، كالتي يكصى باالحتفاظ بيا.
(، كتقع ىذه القيـ 2263-2.23( معامالت تمييز تراكحت ما بيف )5كما يبيف الجدكؿ )

( بأنيا فقرات ذات معامالت 2222( كعالـ )2243التي حددىا العزاكم ) (4-222في الفترة )
 التمييز مقبكلة يمكف االحتفاظ بيا.

قاـ الباحثاف بتطبيؽ االختبار بعد عرضو عمى المحكميف كأخذ المالحظات كاآلراء 
العشكائي عمى عينة كالتعديالت المقترحة مف قبميـ عمى عينة استطالعية، حيث كقع االختيار 

  ( طالبان، كذلؾ لألغراض التالية:46مف أفراد المجتمع تككنت مف )
 حساب الكقت المستغرؽ ألداء االختبار. 
  حساب معامؿ ثبات االختبار. 
 تحديد كضكح التعميمات 
 .تحديد معامالت الصعكبة كالتمييز لفقرات االختبار  
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( عمى المجمكعة التجريبية 4ر الناقد في مقرر الحديث )تـ تطبيؽ اختبار ميارات التفكي
كالمجمكعة الضابطة قبؿ البدء في تجربة الدراسة، كذلؾ لمتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف قبؿ تقديـ 

 Independent samples, Tأم معالجة. استخدـ الباحث اختبار ت لعينتيف مستقمتيف )
Testلمجمكعتيف في ميارات التفكير الناقد ( لمتأكد مف الفركؽ بيف متكسطات درجات ا

)االستنتاج، االستنباط، معرفة االفتراضات، تقكيـ المناقشات( ككامؿ االختبار، كيبيف الجدكؿ 
( نتائج اختبار ت لداللة الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعتيف في التطبيؽ القبمي 6)

 الختبار التفكير الناقد.
ات المستقمة لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية (: نتيجة اختبار ت لمعين6جدول )

 (.63والضابطة في التطبيق القبمي الختبار مهارات التفكير الناقد )ن= 

 المتكسط العدد المجمكعة الميارة
االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة )ت(
درجات 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 االستنتاج
 4.82 2.42 34 الضابطة

2.839 62 2.425 
 4.42 2.74 34 التجريبية

 االستنباط
 2.67 4.42 34 الضابطة

4.567 62 2.422 
 2.78 4.74 34 التجريبية

معرفة 
 االفتراضات

 4.93 3.26 34 الضابطة
2.434 62 2.896 

 4.94 3.49 34 التجريبية
تقكيـ 

 المناقشات
 4.35 2.29 34 الضابطة

2.495 62 2.846 
 4.26 2.23 34 التجريبية

كامؿ 
 االختبار

 4.96 9.39 34 الضابطة
2.422 62 2.676 

 4.26 9.87 34 التجريبية
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 6يتضح مف الجدكؿ )

( أك أقؿ منو بيف متكسطات درجات الطالب في كامؿ االختبار، كفي درجات ميارات 2.25)
قد )االستنتاج، االستنباط، معرفة االفتراضات، تقكيـ المناقشات( عمى حد سكاء، مما التفكير النا

 يدؿ عمى تجانس عينة الدراسة.

 ألفا كركنباخ إليجاد معامؿ ثبات االختبار. 
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 معامؿ ارتباط بيرسكف إليجاد ارتباط الفقرات بالميارات. 
 لمعيارية لكصؼ درجات العينة.المتكسطات كاالنحرافات ا 
 اختبار ت لمعينات المستقمة. 

 

الذم ينص عمى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل  التحقق من الفرض األول: 
( بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالب المجمكعة 2.25)

 4اقد في ميارة االستنتاج في مادة الحديثالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الن
 تعزل لنمكذج الفكرمات.

(: نتيجة اختبار ت لمعينات المستقمة لداللة الفروق بين متوسطات درجات 7جدول )
( 63المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير الناقد )ن= 

 في مهارة االستنتاج

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المهارة
درجات  قيمة )ت( المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 االستنتاج
 4.73 2.74 34 الضابطة

2.322 62 2.225* 
 4.57 3.74 34 التجريبية

 

( أك أقؿ منو 2.25( كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة )7يتضح مف الجدكؿ )
ي ميارة االستنتاج، كيتضح بأف الفرؽ لصالح المجمكعة بيف درجات الطالب في المجمكعتيف ف

التجريبية )األعمى متكسط(، كيدؿ ذلؾ عمى فعالية نمكذج الفكرمات في تنمية ميارة التفكير 
 الناقد )االستنتاج( لدل طالب المرحمة الثانكية.

 
كالتي تكصمت نتائجيا ( 2242كتشابيت نتيجة الفرض األكؿ مع نتائج دراسة فممباف )

، كما اتفقت إلى أف نمكذج مكارثي فعاؿ جزئيان في تنمية التحصيؿ الدراسي كالتفكير االبتكارم
نتج عنيا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل ( التي 2244مع نتائج دراسة الجباكم )

( بيف المجمكعتيف )التجريبية، كالضابطة( في اختبار التحصيؿ الدراسي لصالح 2.25)
التي تكصمت نتيجتيا إلى كجكد فرؽ داؿ ( 2242، كدراسة زىراف كعياش )التجريبيةالمجمكعة 

التي أظيرت ( 2242، كدراسة تكبا )( لصالح المجمكعة التجريبية2.25إحصائيان عند مستكل )



 2222( 5( اكتكبر ج )424العدد ) جممة كمية الرتبية جامعة بنها
 

 044 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة الضابطة كالتجريبية لصالح 
( 2246، كدراسة أمبكسعيدم كاليدايبة )ي درست كفؽ نمكذج مكارثيالمجمكعة التجريبية الت

( بيف المتكسطات الحسابية 2.25التي كشفت عف كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة )
لصالح المجمكعة التجريبية، كقد اتفقت  لدرجات طالبات المجمكعتيف) التجريبية كالضابطة (

ذه الدراسة في أف المتغير المستقؿ نمكذج مكارثي )الفكرمات( نتائج الدراسات أعاله مع نتائج ى
كاف لو تأثير إيجابي عمى المتغير التابع، فيما اتفقت نتائج ىذا البحث مع نتائج دراسة اؿ 

( بيف 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )( التي نتج عنيا 2245كحالف )
ة كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير متكسطات درجات طالب المجمكعتيف التجريبي

نتائجيا أف درجة ( التي بينت 2246كدراسة العبيدم ) الناقد لصالح طالب المجمكعة التجريبية،
تضميف كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ الثامف في األردف لميارات التفكير الناقد مف كجية نظر 

التربية اإلسالمية ميارات التفسير، كتقكيـ  المعمميف ككؿ كانت متكسطة، كما تضمف كتاب
الحجج، كاالستنتاج بدرجة كبيرة، بينما جاءت ميارتا التعرؼ عمى االفتراضات كميارة االستنباط 

كالتي أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة ( 2247، كدراسة خريس )بدرجة متكسطة
ؼ العاشر األساسي تعزل إلى طريقة إحصائية في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طالبات الص

لصالح المجمكعة التجريبية، كمف خالؿ نتيجة الفرض االكؿ مف فرضيات ىذه الدراسة  التدريس
، حيث أسيـ 4تتضح فاعمية التدريس باستخداـ نمكذج الفكرمات في تدريس مقرر الحديث

ر الباحثاف تفكؽ درجات نمكذج الفكرمات في تنمية الميارات التفكير الناقد لدل الطالب،  كيفس
طالب المجمكعة التجريبية عف درجات طالب المجمكعة الضابطة، لما تميز بو نمكذج 
الفكرمات مف مراحؿ تساىـ في تبسيط المعمكمة كسيكلة استرجاع المتعمـ لما يتعممو، إضافة 

د الذم إلى قدرتو اإلثرائية كسرعة كصكؿ المعمكمة كتعامؿ المخ معيا، كعامؿ الجذب كالتجدي
 .يتميز بو نمكذج الفكرمات

 
عند مستكل الذم ينص عمى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان التحقق من الفرض الثاني:  

( بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالب المجمكعة 2.25)
 4يثالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الناقد في ميارة االستنباط في مادة الحد

 تعزل لنمكذج الفكرمات.



1212 (5ج) اكتوبر(214)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 044 

(: نتيجة اختبار ت لمعينات المستقمة لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية 8جدول )
 ( في مهارة االستنباط63والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير الناقد )ن= 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المهارة
درجات  مة )ت(قي المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 2.76 4.43 34 الضابطة االستنباط
2.837 62 2.226* 

 2.93 4.74 34 التجريبية
 

( أك أقؿ منو 2.25( كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة )8يتضح مف الجدكؿ )
لصالح المجمكعة بيف درجات الطالب في المجمكعتيف في ميارة االستنباط، كيتضح بأف الفرؽ 

التجريبية )األعمى متكسط(، كيدؿ ذلؾ عمى فعالية نمكذج الفكرمات في تنمية ميارة التفكير 
 .الناقد )االستنباط( لدل طالب المرحمة الثانكية

كالمي تكصمت نتائجيا إلى ( 2242مع نتائج دراسة فممباف ) كتتفؽ نتيجة الفرض الثاني
، كما اتفقت مع مية التحصيؿ الدراسي كالتفكير االبتكارمأف نمكذج مكارثي فعاؿ جزئيان في تن

نتج عنيا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل ( التي 2244نتائج دراسة الجباكم )
( بيف المجمكعتيف )التجريبية، كالضابطة( في اختبار التحصيؿ الدراسي لصالح 2.25)

التي تكصمت نتيجتيا إلى كجكد فرؽ داؿ ( 2242، كدراسة زىراف كعياش )المجمكعة التجريبية
التي أظيرت ( 2242، كدراسة تكبا )( لصالح المجمكعة التجريبية2.25إحصائيان عند مستكل )

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة الضابطة كالتجريبية لصالح 
( 2246عيدم كاليدايبة )، كدراسة أمبكسالمجمكعة التجريبية التي درست كفؽ نمكذج مكارثي

( بيف المتكسطات الحسابية 2.25التي كشفت عف كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة )
لصالح المجمكعة التجريبية، كقد اتفقت  لدرجات طالبات المجمكعتيف) التجريبية كالضابطة (

ج مكارثي )الفكرمات( نتائج الدراسات أعاله مع نتائج ىذه الدراسة في أف المتغير المستقؿ نمكذ
كاف لو تأثير إيجابي عمى المتغير التابع، فيما تشابيت نتائج ىذا البحث مع نتائج دراسة اؿ 

( بيف 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )( التي نتج عنيا 2245كحالف )
التفكير  متكسطات درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار

نتائجيا أف درجة ( التي بينت 2246كدراسة العبيدم ) الناقد لصالح طالب المجمكعة التجريبية،
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تضميف كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ الثامف في األردف لميارات التفكير الناقد مف كجية نظر 
تقكيـ المعمميف ككؿ كانت متكسطة، كما تضمف كتاب التربية اإلسالمية ميارات التفسير، ك 

الحجج، كاالستنتاج بدرجة كبيرة، بينما جاءت ميارتا التعرؼ عمى االفتراضات كميارة االستنباط 
كالتي أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة ( 2247، كدراسة خريس )بدرجة متكسطة

إحصائية في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي تعزل إلى طريقة 
كمف خالؿ نتائج الفرض الثاني مف فرضيات ىذه الدراسة ، لصالح المجمكعة التجريبية ريسالتد

تتضح فاعمية التدريس باستخداـ نمكذج الفكرمات، كيرجع الباحثاف ذلؾ لما لنمكذج الفكرمات 
مف مزايا متعددة، فيك يساىـ في سيكلة الفيد لدل المتعمـ، كما يساعد عمى إيصاؿ المعمكمة 

 بطريقة سمسة كيربط المعارؼ مع بعضيا البعض.المعقدة 
الذم ينص عمى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل التحقق من الفرض الثالث:  

( بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالب المجمكعة 2.25)
ضات في مادة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الناقد في ميارة معرفة االفترا

 تعزل لنمكذج الفكرمات. 4الحديث
(: نتيجة اختبار ت لمعينات المستقمة لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين 9جدول )

( في مهارة معرفة 63التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير الناقد )ن= 
 االفتراضات.

االنحراف  وسطالمت العدد المجموعة المهارة
درجات  قيمة )ت( المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 معرفة االفتراضات
 4.84 3.48 34 الضابطة

2.294 62 2.244* 
 4.58 4.39 34 التجريبية

 

( أك أقؿ منو 2.25( كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة )9يتضح مف الجدكؿ )
ارة معرفة االفتراضات، كيتضح بأف الفرؽ لصالح بيف درجات الطالب في المجمكعتيف في مي

المجمكعة التجريبية )األعمى متكسط(، كيدؿ ذلؾ عمى فعالية نمكذج الفكرمات في تنمية ميارة 
 التفكير الناقد )معرفة االفتراضات( لدل طالب المرحمة الثانكية.
نتائجيا إلى  كالمي تكصمت( 2242كتشابو نتيجة الفرض الثالث مع نتائج دراسة فممباف )

، كما اتفقت مع أف نمكذج مكارثي فعاؿ جزئيان في تنمية التحصيؿ الدراسي كالتفكير االبتكارم



1212 (5ج) اكتوبر(214)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 049 

نتج عنيا كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل ( التي 2244نتائج دراسة الجباكم )
( بيف المجمكعتيف )التجريبية، كالضابطة( في اختبار التحصيؿ الدراسي لصالح 2.25)

التي تكصمت نتيجتيا إلى كجكد فرؽ داؿ ( 2242، كدراسة زىراف كعياش )المجمكعة التجريبية
التي أظيرت ( 2242، كدراسة تكبا )( لصالح المجمكعة التجريبية2.25إحصائيان عند مستكل )

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة الضابطة كالتجريبية لصالح 
( 2246، كدراسة أمبكسعيدم كاليدايبة )ريبية التي درست كفؽ نمكذج مكارثيالمجمكعة التج

( بيف المتكسطات الحسابية 2.25التي كشفت عف كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة )
لصالح المجمكعة التجريبية، كقد اتفقت  لدرجات طالبات المجمكعتيف ) التجريبية كالضابطة(

ع نتائج ىذه الدراسة في أف المتغير المستقؿ نمكذج مكارثي )الفكرمات( نتائج الدراسات أعاله م
كاف لو تأثير إيجابي عمى المتغير التابع، فيما تشابيت نتائج ىذا البحث مع نتائج دراسة اؿ 

( بيف 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )( التي نتج عنيا 2245كحالف )
ف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير متكسطات درجات طالب المجمكعتي

نتائجيا أف درجة ( التي بينت 2246كدراسة العبيدم ) الناقد لصالح طالب المجمكعة التجريبية،
تضميف كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ الثامف في األردف لميارات التفكير الناقد مف كجية نظر 

تضمف كتاب التربية اإلسالمية ميارات التفسير، كتقكيـ  المعمميف ككؿ كانت متكسطة، كما
الحجج، كاالستنتاج بدرجة كبيرة، بينما جاءت ميارتا التعرؼ عمى االفتراضات كميارة االستنباط 

كالتي أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة ( 2247، كدراسة خريس )بدرجة متكسطة
طالبات الصؼ العاشر األساسي تعزل إلى طريقة إحصائية في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل 

لصالح المجمكعة التجريبية، كمف خالؿ نتائج الفرض الثالث مف فرضيات ىذه الدراسة  التدريس
تتضح فاعمية التدريس باستخداـ نمكذج الفكرمات، حيث ساىـ النمكذج في تنمية ميارات 

مف  خصائص تساعد المتعمـ عمى سرعة  التفكير الناقد المراد تنميتيا في ىذه الدراسة  لما لو
 االستيعاب كسيكلة فيـ كاسترجاع المعمكمات التي تعمميا.

الذم ينص عمى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل التحقق من الفرض الرابع:  
( بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالب المجمكعة 2.25)

الختبار التفكير الناقد في ميارة تقكيـ المناقشات في مادة الضابطة في التطبيؽ البعدم 
 تعزل لنمكذج الفكرمات. 4الحديث
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(: نتيجة اختبار ت لمعينات المستقمة لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية 01جدول )
 تقويم المناقشات.( في مهارة 63والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير الناقد )ن= 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المهارة
درجات  قيمة )ت( المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 تقويم المناقشات
 2.92 2.43 34 الضابطة

3.384 62 2.224* 
 4.32 3.42 34 التجريبية

 

أقؿ ( أك 2.25( كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة )42يتضح مف الجدكؿ )
منو بيف درجات الطالب في المجمكعتيف في ميارة تقكيـ المناقشات، كيتضح بأف الفرؽ لصالح 
المجمكعة التجريبية )األعمى متكسط(، كيدؿ ذلؾ عمى فعالية نمكذج الفكرمات في تنمية ميارة 

 التفكير الناقد )تقكيـ المناقشات( لدل طالب المرحمة الثانكية.
 

كالمي تكصمت نتائجيا إلى ( 2242بع مع نتائج دراسة فممباف )كتشابو نتيجة الفرض الرا
، كما اتفقت مع أف نمكذج مكارثي فعاؿ جزئيان في تنمية التحصيؿ الدراسي كالتفكير االبتكارم

نتج عنيا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل ( التي 2244نتائج دراسة الجباكم )
كالضابطة( في اختبار التحصيؿ الدراسي لصالح  ( بيف المجمكعتيف )التجريبية،2.25)

التي تكصمت نتيجتيا إلى كجكد فرؽ داؿ ( 2242، كدراسة زىراف كعياش )المجمكعة التجريبية
التي أظيرت ( 2242، كدراسة تكبا )( لصالح المجمكعة التجريبية2.25إحصائيان عند مستكل )

مكعة الضابطة كالتجريبية لصالح كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المج
( 2246، كدراسة أمبكسعيدم كاليدايبة )المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ نمكذج مكارثي

( بيف المتكسطات الحسابية 2.25التي كشفت عف كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة )
لتجريبية، كقد اتفقت لصالح المجمكعة ا لدرجات طالبات المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة(

نتائج الدراسات أعاله مع نتائج ىذه الدراسة في أف المتغير المستقؿ نمكذج مكارثي )الفكرمات( 
كاف لو تأثير إيجابي عمى المتغير التابع، فيما تشابيت نتائج ىذا البحث مع نتائج دراسة اؿ 

( بيف 0.05كل )كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مست( التي نتج عنيا 2245كحالف )
متكسطات درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير 

نتائجيا أف درجة ( التي بينت 2246كدراسة العبيدم ) الناقد لصالح طالب المجمكعة التجريبية،
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مف كجية نظر  تضميف كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ الثامف في األردف لميارات التفكير الناقد
المعمميف ككؿ كانت متكسطة، كما تضمف كتاب التربية اإلسالمية ميارات التفسير، كتقكيـ 
الحجج، كاالستنتاج بدرجة كبيرة، بينما جاءت ميارتا التعرؼ عمى االفتراضات كميارة االستنباط 

كالتي أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة ( 2247، كدراسة خريس )بدرجة متكسطة
حصائية في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي تعزل إلى طريقة إ

كيفسر الباحثاف ىذه النتيجة بتأثير المتغير المستقؿ نمكذج ، لصالح المجمكعة التجريبية التدريس
-راضاتمعرفة االفت-االستنباط-الفكرمات عمى المتغير التابع ميارات التفكير الناقد )االستنتاج

تقكيـ المناقشات( بأف مراحؿ النمكذج تجذب الطالب لمتعمـ، حيث أف مراحمو التي يتبعيا المتعمـ 
 تكصمو لممعمكمة بسيكلو.

الذم ينص عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل التحقق من الفرض الخامس:  
مجمكعة ( بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالب ال2.25)

تعزل  4الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الناقد كامؿ االختبار في مادة الحديث
 لنمكذج الفكرمات.

 
 

(: نتيجة اختبار ت لمعينات المستقمة لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية 00جدول )
 ( في كامل االختبار.63الناقد )ن= والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المهارة
درجات  قيمة )ت( المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

كامل 
 االختبار

 4.44 9.48 34 الضابطة
3.258 62 2.222* 

 4.22 42.94 34 التجريبية
 

( أك أقؿ 2.25لداللة )( كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ا44يتضح مف الجدكؿ )
منو بيف درجات الطالب في المجمكعتيف كامؿ االختبار، كيتضح بأف الفرؽ لصالح المجمكعة 
التجريبية )األعمى متكسط(، كيدؿ ذلؾ عمى فعالية نمكذج الفكرمات في تنمية ميارة التفكير 

 الب المرحمة الثانكية.الناقد )االستنتاج، االستنباط، معرفة االفتراضات، تقكيـ المناقشات( لدل ط
كالمي تكصمت نتائجيا إلى أف ( 2242اتفقت نتيجة الفرض الخامس مع نتائج فممباف )

، كما اتفقت مع نتائج نمكذج مكارثي فعاؿ جزئيان في تنمية التحصيؿ الدراسي كالتفكير االبتكارم
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( 2.25ستكل )نتج عنيا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الم( التي 2244دراسة الجباكم )
بيف المجمكعتيف )التجريبية، كالضابطة( في اختبار التحصيؿ الدراسي لصالح المجمكعة 

التي تكصمت نتيجتيا إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان ( 2242، كدراسة زىراف كعياش )التجريبية
التي أظيرت كجكد ( 2242، كدراسة تكبا )( لصالح المجمكعة التجريبية2.25عند مستكل )

ات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة الضابطة كالتجريبية لصالح فركؽ ذ
( 2246، كدراسة أمبكسعيدم كاليدايبة )المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ نمكذج مكارثي

( بيف المتكسطات الحسابية 2.25التي كشفت عف كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة )
لصالح المجمكعة التجريبية، كقد اتفقت  ) التجريبية كالضابطة ( لدرجات طالبات المجمكعتيف

نتائج الدراسات أعاله مع نتائج ىذه الدراسة في أف المتغير المستقؿ نمكذج مكارثي )الفكرمات( 
كاف لو تأثير إيجابي عمى المتغير التابع، فيما تشابيت نتائج ىذا البحث مع نتائج دراسة اؿ 

( بيف 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )عنيا ( التي نتج 2245كحالف )
متكسطات درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير 

نتائجيا أف درجة ( التي بينت 2246كدراسة العبيدم ) الناقد لصالح طالب المجمكعة التجريبية،
الثامف في األردف لميارات التفكير الناقد مف كجية نظر  تضميف كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ

المعمميف ككؿ كانت متكسطة، كما تضمف كتاب التربية اإلسالمية ميارات التفسير، كتقكيـ 
الحجج، كاالستنتاج بدرجة كبيرة، بينما جاءت ميارتا التعرؼ عمى االفتراضات كميارة االستنباط 

التي أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة ك ( 2247، كدراسة خريس )بدرجة متكسطة
إحصائية في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي تعزل إلى طريقة 

كيتضح مف خالؿ نتيجة الفرض الخامس أف نمكذج ، لصالح المجمكعة التجريبية التدريس
ات التي تناكليا عمى المتغير الفكرمات كاف لو تأثير إيجابي في ىذه الدراسة كجميع الدراس

حيث أف ساعد  4التابع، كيدؿ ذلؾ عمى فاعمية النمكذج كصالحية تدريسو في مقرر الحديث 
تقكيـ المناقشات( في -االستنباط معرفة االفتراضات-عمى تنمية ميارات التفكير الناقد )االستنتاج

 ىذا البحث.
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يكضح فاعمية التدريس باستخداـ نمكذج الفكرمات في  في ضكء نتائج البحث القائـ الذم
 لتنمية التفكير الناقد لدل طالب المرحمة حيث تكصي الدراسة بالتالي 4مقرر الحديث

 استخداـ نمكذج الفكرمات بشكؿ كاسع في العممية التعميمية لتصبح أكثر تشكيقان. - أ
 مية التفكير الناقد.استخداـ نمكذج الفكرمات بشكؿ كاسع في العممية التعميمية لتن - ب
االستفادة مف استخداـ نمكذج الفكرمات في تدريس مقررات العمكـ الشرعية لتنمية  - ت

 التفكير الناقد لدل الطالب.
تكجيو القائميف بعممية التدريس عمى استخداـ نمكذج الفكرمات لما يعكد عميو مف  - ث

 أثر إيجابي عمى المتعمميف.
 ه المتعمـ.التنكع في أساليب التدريس لجذب انتبا - ج

 يقترح البحث الحالي بناء عمى ما تكصمت إليو مف النتائج كالتكصيات ما يمي: 
قياس مدل فاعمية التدريس باستخداـ نمكذج الفكرمات في تدريس مقررات العمـك  - أ

 الشرعية في مراحؿ التعميـ العاـ.
التدريس كمعكقات  إعداد دراسة كصفية لمعرفة مدل استخداـ نمكذج الفكرمات في - ب
 .استخدامو
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النظرية كالتطبيؽ. دار  -ـ(. تعميـ التفكير2227أبجادك، صالح، كنكفؿ، محمد. ) 
 المسيرة، عماف، األردف.

ـ(. تصكر مقترح لمنيج الدراسات االجتماعية في ضكء 2244أحمد، صفاء محمد. ) 
ىيـ كتنمية العادات العقمية كالحس الكطني نمكذج الفكرمات كأثره عمى تحصيؿ المفا

لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم. مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية، 
(35 ،)466-222. 

أثر استخداـ أنمكذج ـ(. 2246أمبكسعيدم، عبد اهلل خميس، كاليدايبة، إيماف. ) 
ات الصؼ السادس مكارثي في تنمية التفكير التأممي كتحصيؿ العمـك لدل طالب

 .45-4، 4، مج42. المجمة األردنية في العمـك التربكية، عاألساسي

ـ(. فاعمية برنامج مقترح في التحصيؿ كتنمية 2243الباكم، ماجدة، كحسف، أحمد. ) 
 الكعي العممي األخالقي كالتفكير الناقد. دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

، 4ميدانية. ط -تفكير الناقد كاإلبداعي دراسات نظريةـ(. ال2242البرقعاكم، جالؿ. ) 
 دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

، مكتبة 4ـ(. تنمية التفكير مف خالؿ المنيج المدرسي. ط2222البكر، رشيد النكرم. ) 
 .75الرشد. الرياض. ص

مرحمة ـ(. برامج كمناىج عمكـ التربية االسالمية في ال4992البيتي، حسف بف عمر. ) 
الثانكية بالمممكة العربية السعكدية. )رسالة دكتكراه(، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، 

 الجامعة اإلسالمية، المدينة المنكرة.

ـ(. فاعمية استخداـ استراتيجية الفكرمات في تنمية 2244الثبيتي، عادؿ عايض. ) 
ستير غير منشكرة، التحصيؿ كاالتجاه نحك الفيزياء لطالب المرحمة الثانكية. رسالة ماج

 كمية التربية، جامعة الطائؼ، الطائؼ.
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فعالية تدريس الحديث باستخداـ استراتيجية ـ(. 2245آؿ كحالف، ثابت بف سعيد. ) 
( في التحصيؿ كتنمية ميارات التفكير الناقد لدل Quests Webالكيب ككيست )

، 466ربية. ع. كمية التربية، جامعة األزىر، مجمة التطالب الصؼ األكؿ المتكسط
 .252-222، 4مج

أثر التدريس باستخداـ ميارات التفكير ـ(. 2229آؿ مساعد، عبد الرحمف بف محمد. ) 
الناقد المستنبطة مف القرآف الكريـ عمى تنمية التفكير الناقد كالتحصيؿ الدراسي في مادة 

عة أـ . كمية التربية، جامالحديث لدل طالب الصؼ الثالث المتكسط بالعاصمة المقدسة
 .232-225، 4، مج2القرل، مجمة دراسات في المناىج كاإلشراؼ التربكم. ع

أثر نمكذج مكارثي في التحصيؿ الدراسي لدل ـ(. 2244الجباكم، باف محمكد، ) 
. مجمة جامعة بابؿ لمعمكـ اإلنسانية، طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء

 .779-759، 4، مج49ع

الفكرمات في  4MATفاعمية استخداـ نظاـ ـ(. 2248يماف. )الحربي، جبير بف سم 
تنمية ميارات حؿ المشكالت كنكاتج التعمـ في مقرر طرائؽ تدريس العمكـ الشرعية لدل 

-267، 45، مج2. مجمة دراسات العمكـ التربكية، األردف، عطالب جامعة القصيـ
282. 

تراتيجية التعمـ التعاكني في ـ(. التفكير الناقد كاالبداعي اس2226السميتي، فراس. ) 
 تدريس المطالعة كالنصكص األدبية. جدارا لمكتاب العالمي، عماف، األردف.

ـ(. فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى نمكذج مكارثي لتنمية 2244السيد، عمياء عمي. ) 
. TIMMSالممارسات التدريسية لمعممي العمكـ كأثرىا عمى أداء تالميذىـ الختبارات 

 .452-423(، 45) 4عربية في التربية كعمـ النفس، دراسات 

 ( . درجة تضميف كتاب التربية االسالمية لمصؼ ـ(. 2246العبيدم، أبك عبيدة أكـر
. )رسالة الثامف األساسي في األردف لميارات التفكير الناقد مف كجية نظر المعمميف

 األردف.ماجستير(، المعيد العالي لمدراسات اإلسالمية، جامعة آؿ البيت، 
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، عدناف، كالجراح، عبد الناصر. )  ـ(. أساسيات في ميارات التفكير مفاىيـ 2247العتـك
 نظرية كتدريبات عممية. دار المسيرة، عماف، األردف.

. دار الزىراء: المدخؿ إلى البحث في العمكـ السمككيةـ(. 2242العساؼ، صالح ) 
 الرياض.

عمـك التربكية: القياس كالتقكيـ في العممية ـ(. المنيؿ في ال2243العزاكم، رحيـ يكنس. ) 
 التدريسية: دار دجمة لمنشر كالتكزيع.

مدل ممارسة معمـ التربية االسالمية بالمرحمة ـ(. 2229الغامدم، فريد بف عمي. ) 
. مجمة جامعة اـ القرل لمعمـك التربكية كالنفسية، الثانكية لميارات تنمية التفكير االبتكارم

 .388-329، 4، مج4مكة المكرمة. عجامعة اـ القرل، 

ـ(. تنمية بعض كفاءات التدريس لدل معمـ التربية 4992الغامدم، أحمد محمد. ) 
االسالمية بالمرحمة الثانكية العامة في المممكة العربية السعكدية. )رسالة دكتكراه(، كمية 

 التربية، جامعة عيف شمس، مصر.

، عالـ الكتب: جتماعية كتنمية التفكيرالمكاد االـ(. 4995المقاني، أحمد حسيف. ) 
 القاىرة.

أثر استخداـ أنمكذج مكارثي في تحصيؿ ـ(. 2228الماضي، عباس عبد الميدم. ) 
. مجمة جامعة بابؿ لمعمـك طالب الصؼ الثاني معيد إعداد المعمميف في مادة العمكـ

 .4425-4394، 4، مج45اإلنسانية، ع

تعميـ التفكير الناقد )قراءة في تجربة ـ(. 2242المغيصيب، عبد العزيز عبد القادر. ) 
 . كمية التربية، جامعة قطر.تربكية معاصرة(

ـ(. التفكير كتعمـ مياراتو. الدار المنيجية لمنشر 2246المكسكم، عبد العزيز. ) 
 كالتكزيع، عماف، األردف.

فؽ برنامج مقترح لتنمية الميارات الحياتية ك ـ(. 2242الناجي، عبد السالـ عمر. ) 
نمكذج مكارثي لطالب المرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية: دراسة تطبيقية في 
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. )رسالة دكتكراه(، كمية العمكـ االجتماعية، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد مدينة الرياض
 اإلسالمية، الرياض.

 ـ(. المؤتمر العالمي السابع لمتفكير. سنغافكرة.4997بادم، جماؿ أحمد. ) 

ـ(. أنماط التعمـ: النظرية كالتطبيؽ. فمسطيف: 2224ر، ليانا، كقرعاف، ميا. )جاب 
 مؤسسة عبد المحسف القطاف.

ـ(. تعميـ التفكير مفاىيـ كتطبيقات. دار الكتاب الجامعي: 4999جركاف، فتحي. ) 
 العيف.

ـ(. أثر استخداـ أنمكذجي 2243جكاد، ابتساـ، كعباس، أميرة، كمغير، عباس. ) 
يرؿ تينسكف في اكتساب المفاىيـ االحيائية كاستبقائيا لدل طالبات الصؼ مكارثي كم

األكؿ المتكسط. مجمة كمية التربية األساسية لمعمكـ التربكية كاإلنسانية بجامعة بابؿ، 
(44 ،)479-225. 

حيدر، عبد المطيؼ حسيف، كالخميمي، خميؿ يكسؼ، كيكنس، محمد جماؿ الديف.  
 . دار القمـ: دبي.2مراحؿ التعميـ العاـ. ط ـ(. تدريس العمـك في2224)

( في 4MATـ(. استخداـ نمكذج مكارثي )الفكرمات2247خرارزة، تياني محمكد. ) 
تدريس الجغرافيا لتنمية ميارات التفكير االبداعي لدل تالميذ المرحمة االعدادية. كمية 

، 94ية. ع التربية، جامعة عيف شمس، مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماع
349-365. 

ـ(. أثر استراتيجية التعمـ المقمكب في تنمية ميارات 2247خريس، آالء محمد ذيب. ) 
التفكير الناقد في مبحث التربية االسالمية لدل طالبات الصؼ العاشر في األردف. 

 )رسالة ماجستير(، كمية التربية، جامعة اليرمكؾ، األردف.

( عمى 4MAT. أثر استخداـ نمكذج الفكرمات)ـ(2243زىراف، أمؿ، كعياش، آماؿ. ) 
تحصيؿ طالبات الصؼ السادس األساسي في مادة العمكـ كاالتجاىات نحكىا. مجمة 

 .482-459، 4، مج2جامعة القدس المفتكحة لألبحاث كالدراسات التربكية كالنفسية، ع

 لـ الكتب.ـ(. التدريس: نماذجو كمياراتو. القاىرة: عا2223زيتكف، كماؿ عبد الحميد. ) 
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. عماف: 2227زيتكف، عايش محمكد. )  ـ(. النظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العمـك
 دار الشركؽ.

 -المستحدثات -( المفاىيـ2ـ(. الكسائؿ كتقنيات التعميـ )2229سالـ، أحمد. ) 
 التطبيقات، الرياض: مكتبة الرشد.

لكطنية لممستكل األكؿ مف ـ(. تقكيـ مقرر الدراسات االجتماعية كا2245سالـ، عمي. ) 
( لمكارثي. 4matالمرحمة الثانكية في ضكء معايير أنماط التعمـ بنمكذج الفكرمات )

 .74-57، 439الرياض، ع -مجمة رسالة الخميج العربي

ـ(. استراتيجيات التدريس المتقدمة كاستراتيجيات 2242شاىيف، عبد الحميد حسف. ) 
 مية التربية بدمنيكر.التعمـ كأنماط التعمـ. اإلسكندرية، ك

ـ(. فاعمية طريقة حؿ المشكالت في تنمية 2228صكافطة، كليد عبدا لكريـ. ) 
التحصيؿ في الفيزياء كميارات التفكير اإلبداعي لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم 

 .422-54، 442العممي بمدينة تبكؾ. رسالة الخميج العربي، ع

نمكذج مكارثي في اكتساب المفاىيـ ـ(. أثر استعماؿ 2242عبجؿ، منى خميفة. ) 
التاريخية لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط. مجمة جامعة ديالى لمعمكـ اإلنسانية، 

(43 ،)643-689. 

ـ(. القياس النفسي النظرية كالتطبيؽ: ىبة النيؿ العربية 2228عبد الرحمف، سعد. ) 
 لمنشر كالتكزيع.

كالتقكيـ التربكم كالنفسي: أساسياتو ـ(. القياس 2222عالـ، صالح الديف محمكد. ) 
 كتطبيقاتو كتكجياتو المعاصرة. دار الفكر العربي.

ـ(. اتجاىات كتطبيقات حديثة في المناىج كطرؽ التدريس. 2244عمي، محمد السيد. ) 
 دار المسيرة: عماف.

ـ(. مقدمة في تدريس التفكير. دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، 2229غانـ، محمكد محمد. ) 
 اف، األردف.عم
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ـ(. دراسة تحميمية لمكحة الثامنة مف محتكل كتاب العمكـ لمصؼ 2242فريحات، رائد. ) 
الثامف األساسي المقرر في فمسطيف حسب معايير نمكذج الفكرمات. كرقة مقدمة إلى 

 مؤتمر التربية في عالـ متغير، الزرقاء: الجامعة الياشمية.

فكرمات في التحصيؿ الدراسي  4MAT ـ(. فعالية نظاـ2242فممباف، ندل حسف. ) 
كالتفكير االبتكارم لطالبات الصؼ الثاني الثانكم بمكة في مادة المغة اإلنجميزية. 

 )رسالة دكتكراه(، كمية اآلداب كالعمـك اإلدارية، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة.

 المسيرة.ـ(. استراتيجيات التعمـ كالتعميـ المعرفية. عماف: دار 2243قطامي، يكسؼ. ) 

ـ(. معكقات التفكير النقدم: العالقة بيف التفكير النقدم 4984كفاني، عالء الديف. ) 
 .235 -249، 2كبعض المتغيرات السيككلكجية. حكلية كمية التربية، جامعة قطر. ع

ـ(. عمـ التفكير. ديبكنك لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف، 2226معمار، صالح. ) 
 األردف.
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