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 خملص
نمية  تهدف الدراسة الى معرفة فاعلية استراتيجيتي الفورمات وشبكات التفكير البصري  في التحصيل مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية و ت 

( طالبة  88التفكير الناقد  لدى طالبات الصف الرابع  االدبي. وذلك من طريق التحقق من صحة الفرضيات البحث , بلغت عينة الدراسة )
( التي  31( طالبة تدرس باستراتيجية الفورمات والمجموعة التجريبية الثانية )27ن على ثالثة شعب , بواقع المجموعة التجريبية االولى )موزعي

( التي تدرس المادة نفسها بالطريقة التقليدية لموضوعات الباب الخامس  30تدرس باستراتيجية شبكات التفكير البصري  والمجموعة الضابطة )
الدراسة بطالبات الصف االرابع االدبي في مديرية تربية والبا التاريخ الحضارة العربية االسالمية . وتحددت  ب السادس والباب السابع لمادة  

م، اتبعت الباحثة منهج البحث التجريبي ، بنت الباحثة أدوات البحث التي تمثلت   2019/    2018محافظة بغداد االكرخ االولى للعام الدراسي  
( فقرة موزعة على  51( فقرة من نوع االختيار من متعدد  واسئلة مقالية، واختبارًا للتفكير الناقد , عدد فقراته )45بار تحصيلي مكون من )باخت

ية  ( الستخراج نتائج الدراسة، اظهرت نتائج الدراسة الحال  spssالقدرات الخمسة ، وتم استعمال برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
ع االدبي إن استراتيجية بالفورمات   وشبكات التفكير البصري   لها اثر في زيادة التحصيل الدراسي والتفكير الناقد ويساعدان طالبات الصف الراب
الحالية    التوصل بأنفسهن  الى مستويات المعرفة والفهم والتطبيق ، فضال عن مستويات التحليل والتركيب والتقويم ، وفي ضوء نتائج الدراسة
ر الناقد  استنتجت الباحثة إن استعمال استراتيجية الفورمات  و شبكات التفكير كان أكثر ايجابية وفاعلية في رفع مستوى التحصيل الدراسي والتفكي

مادة تأريخ ، وفي ضوء النتائج واالستنتاجات توصي الباحثة اعتماد استراتيجية الفورمات  وشبكات التفكير البصري   في تدريس موضوعات  
ا  الحضارة العربية االسالمية  لدى طالبات الصف الرابع االدبي وإطالع مدرسي المادة على خطوات هذه االستراتيجيتي التدريسية الستعمالهم

 صيلالكلمات االفتتاحية: استراتيجية الفورمات  , استراتيجية شبكات التفكير البصري, التفكير الناقد , التح عند تدريس موضوعاتها .
Abstract 

The study aims to know the effectiveness of the strategies of formatting and networks of visual thinking in the 

collection of the subject of the history of Arab-Islamic civilization and the development of critical thinking 

among fourth-grade literary students. By verifying the validity of the research hypotheses, the study sample 

reached (88) students distributed among three divisions, with the first experimental group (27) students 

studying with the strategy of formatting, the second experimental group (31), which studies with the strategy 

of visual thinking networks, and the control group (30), which studies the same subject in the traditional way 

of the topics of Title V, Title VI and Chapter VII of the subject of history of Arab-Islamic civilization. The 

study was determined by the students of the fourth literary grade in the Directorate of Education of the province 

of Baghdad, the first date for the academic year 2018/2019. The researcher followed the experimental research 

approach. The researcher built the research tools, which consisted of an academic test consisting of (45) 

paragraphs of the type of multiple choice and essay questions, a test for critical thinking, the number of 

paragraphs (51) paragraphs distributed over the five abilities. The statistical package program for social 

sciences (spss) was used to extract the results of the study. The results of the current study showed that a 

strategy in forms and visual thinking networks has an impact on increasing academic achievement and critical 

thinking and help the students of the fourth literary grade to reach themselves. To the levels of knowledge, 

understanding and application, as well as the levels of analysis, installation and evaluation, and in light of the 

results of the current study, the researcher concluded that the use of the strategy of formates and thinking 

networks was more positive and effective in raising the level of academic achievement and critical thinking. 

In light of the results and conclusions, the researcher recommends adopting the strategy of 

key Words: Formate Strategy , Visual Thinking Networks Strategy, Critical Thinking , Achievement 

 استراتيجية شبكات التفكير البصري, التفكير الناقد , التحصيل  الكلمات االفتتاحية: استراتيجية الفورمات  ,
 التعريف بالبحث: الفصل االول

على الرغم من التقدم التربوي الحاصل في مجال طرائق التدريس تدريس التاريخ ، فإن طرائق التدريس المتبعة من    مشكلة الدراسة :
ة اإلعدادية ، فهي بحاجة إلى التطوير من خالل بحث فاعلية نماذج تدريسية قبل بعض مدرسي مادة التاريخ ال تلبي الطموح في المرحل

حصيل  حديثة ، لربما يكون لهذه النماذج التدريسية فاعلية ملموسة في مواكبة التقدم العلمي وتحقيق األهداف التربوية المنشودة في زيادة الت 
ى بعض الدراسات السابقة التي بحثت في مجال طرائق تدريس  التاريخ كدراسة  الدراسي  وتنمية التفكير الناقد، ومن خالل اطالع الباحثة عل

(، حيث بدأت هذه االبحاث تثير الكثير من 2018(ودراسة )محمود ,2015(  ودراسة )حسين,  2010( ودراسة )الجنابي ,2009)الربيعي,
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االن والتي عن طريقها توشر على صعف  ترابط المناهج     التساؤالت حول مدى جدوى  االستراتيجيات التدريسية السائدة في مدارسنا  الى 
كما لجأت الباحثة    للطالب بصورة تلقينية صمية بحته.    بالبيئة المحيطة بالطالب , ومن جانب اخر يقوم المدرس  بتوصيل  المعلومات

 لتشخيص مشكلة البحثها  من خالل استبانه استطالعية   تكونت من ثالث اسئلة. 
أسبا   -- ؟(                                                                       )ما  االدبي  الخامس  الصف  لطالبات     الدراسي  التحصيل  ضعف            ب 
)هل لدى  --)هل لديكم معرفة باستراتيجيتي  الفورمات  وشبكات التفكير البصري ؟ (                                              --

 طالبات  ُقدرات بالتفكير الناقد؟(
.التي وجهت لمدرسات  مادة التاريخ  ومناقشة أراء مجموعة من المشرفين في مادة  التاريخ حول أسباب تدني مستوى تحصيل طالبات  

لفورمات   وشبكات  ( ،ومستوى قدراتهم  على التفكير الناقد  ومدى معرفتهم  باستراتيجيتي ا2018  -2017الصف الرابع االدبي للسنوات ) 
 التفكير البصري  , وقد توصلت الباحثة  بعد تكميم االجابات  الى النتائج االتية :

( من المدرسين  اكدوا ان  اسباب صعف التحصيل  بسبب استخدام  اساليب   تدريس اعتيادية  تجعل من المدرس  محور   80%)    ●
 سوى االستماع والحفظ واالستدعاء . العملية التعليمية  في حين اليقع  على عاتق الطالب 

 ( منهم اجمعوا على عدم معرفتهم باستراتيجية الفورمات   واستراتيجية   شبكات التفكير البصري    90%) ●
 ( من المدرسين اجمعوا  على ضعف قدرات الطالبات  بالتفكير الناقد .% 95)●  
ذا  وقد تبين من النتائج اعاله ان المدرسين وعلى الرغم من المدة الطويلة في مجال التدريس لم يطلعوا على هذه االستراتيجيات الحديثة,  ل 

النفسية والتعل الناقد للطالب وحاجاتهم  التفكير  التربوية الحديثة المبنية على طبيعة  التدريس واألخذ بالطرائق  ية  يمالبد من مراجعة طرائق 
ناقد   واالجتماعية كي يشاركوا مشاركة فعالة في العملية التعليمية وبالتالي زيادة التحصيل  لديهم ,حيث يرتبط التحصيل الدراسي والتقكير ال

رفة, ( على ضرورة تنمية الناقد  عند الطالب من اجل التفوق في مجال العلم والمع2010عند الطالب , وهذا ما أشارت اليه دراسة )الجنابي ,
فاعلية   , وتحقيق أفضل مستوى ممكن للتثبت تجريبيًا من  إلى دراسة ميدانية  الباحثة بوجود حاجة  ومن خالل ما سبق عرضه  شعرت 

 االستراتيجيتين اعاله والتي قد تسهم في رفع المستوى التعليمي للطالبات وبهذا تتضح مشكلة 
مات   وشبكات التفكير البصري   اثر في التحصيل والتفكير الناقد  لدى طالبات  "هل الستراتيجيتي الفور    البحث في السؤال االتي:    

 الصف الخامس األدبي في مادة التأريخ"؟.   
افضل انواع  التعليم عن طريق عمليات التربية التي تحاول اعادة النظر في مناهج    : تقدم المجتمعات  االنسانية الجيالها  اهمية الدراسة

التي اثرت تعليمها  واهدافها واساليب التدريس وطرائقه لمواكبة التغيرات العلمية واالجتماعية واالقتصادية(التي نتجت  عن الثورة المعلوماتية   
ان التربية بمفهومها الحاضر تعني صناعة اإلنسان في أي  ,والمواد االجتماعية بنحو خاص  في حجم المعرفة في العلوم االنسانية  بنحو عام

زمان و مكان،وتتوقف عليه جودة بنيانه وكيانه فإذا ما أحسنت الصناعة حسن المصنوع، بالتربية يتعلم اإلنسان اإلبداع في الحياة وتقوي  
ى الباحثة  اذا كانت مسؤولية التربية الرئيسة هو الطالب وتنمية  شخصيته في  ( . تر 11:  2010عضدة في المشاكل التي تواجهه. )عطية،  

جميع جوانبها ,فان المنهاج الدراسي هو اداة لذلك التطور كي يحقق وظيفتة التربوية  عن طريق االهتمام بنو الطالب في جميع النواحي  
ارها  عالقة هذا النمو بالبيئة الطبيعية ومؤشراتها ,وان تراعي الفروق الفردية  العقلية و الجسمية والنفسية , وان ياخذ المنهاج الدراسي في اعتب

المتصلة  بين الطلبة.ويعد التاريخ أحد المناهج الدراسية التي لها دور كبير في تحقيق أهداف التربية كونه  يسعى الى تنمية القدرات والمهارات  
ضي بأفكاره ومشاعره ومخلفاته وتراثه الحضاري وتطوره عبر العصور |,وعليه تعد مادة بالتفكيرالعلي وتمثل دراسته اعمال االنسان في الما

كتابها التاريخ من المواد الدراسية التي تدرس في جميع المراحل التعليمية؛ إذ إنها سجل حياة األمم والمرآة التي تعكس بطوالتها وأمجادها، و 
قد أصبح التاريخ علم دراسة حركة الزمن وأحداثه وتطوره, وان استقراء التاريخ يعرفنا بجملة  الذي دونت به أحداث حياتها وتسلسلها وتعاقبها، و 

وتوجه   السنن الفاعلة في الحياة والقوانين التي تحكم الفعل التاريخي، وتحقق العبرة التي تختزل لنا التجربة وتطوي لنا مسافة الزمن والمكان
(.ترى الباحثة ان التاريخ كمادة   34:  2009وتمنحنا الحكمة وتزكي عقولنا وتنمي معارفنا. )مغراوي،  أبصارنا إلى آفاق المستقبل وعالم الغد،  

ها تسهم دراسية تسهم  في تعليم التفكير حيث أنها تستخدم المصادر التاريخية المتنوعه  وتحليليه لألحداث والقضايا والقيم المتظمنة ,ولذا فأن
والتفكير والبحث عن الحلول الناجعة لها من خالل الحدث التاريخي  واصدار االحكام والتوصل الى    في التتبع وفحص الموضوع التاريخي

  استنتاجات جديدة. وان تحقيق هذا الهدف في دراستنا للتاريخ يوجب علينا ان نجعل التفكير مركز الدائرة في تدريس مادة التاريخ والمحور
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وطرائق تدريسها، والتدريس على وفق هذا السياق أصبح عملية حيوية وتفاعلية بين المدرس الذي تدور عليه في أنشطتها واستراتيجيات  
            . فحسب   الدراسية  المادة  على  االقتصار  وعدم  المختلفة  المعرفة  مصادر  خالل  من  تفكيرهم  طريقة  توجيه  على  تساعدهم                                                                         والطلبة، 

مل ونظرًا لهذه األهمية فقد حظيت طرائق  واستراتيجيات التدريس باهتمام التربويين في مختلف اختصاصاتهم وميادينهم التطبيقية ، ألنها تع 
في المنهج المدرسي  على تحقق اكتساب المتعلمين الخبرات والمهارات المطلوبة, فضاًل عن أنها تعالج كثيرًا من الحاالت والمواقف الضعيفة 

، وفي الوقت نفسه تعالج حاالت الضعف الدراسي لدى الطلبة, ومع تطور المفهوم الحديث للتعليم فقد اخذ بتوظيف استراتيجيات التدريس 
ر العالم  المتنوعة والتي تمكن المتعلم من الوصول الى المعارف والحقائق والقيم  بأنفسهم ,من اجل الوصول الى نتاج تربوي لمواكبة تطو 

ومحققة في ذات الوقت طموحات العاملين في المجتمع التربوي , اذ ان التعليم عملية اساسية في الحياة ويجب اختيار استراتيجيات مناسبة 
,  2008الدليمي,الهاشمي و لتحقيق أهداف المو قف التعليمي الصفي في ظل عصر متصارع في جميع المجاالت و السيما المجال المعرفي )

لذى كان البد من وجود استراتيجيات تدريس فعالة يمكن استعمالها في المواقف التعليمية _ ألتعلمية, وقادرة على معالجة القصور      (.28
الموجود في طرائق التدريس, لذلك حظي التدريس باستعمال االستراتيجيات البنائية واستراتيجيات ما وراء المعرفة اهمية كبرى في المجال  

ف هذه التربوي,  ومن  وبيئتهم،  بحياتهم  وظيفية  عالقة  ذات  للمتعلمين  ومواقف  مشكالت  تقديم  على  فكرتها  تقوم  البنائية   االستراتيجيات 
االستراتيجيات.استرتيجية الفورمات من استراتيجيات التي تخاطب جانبي الدماغ وتساعد المتعلمين على استخدام أنواع مختلفة من التفكير  

تمثيليات بصرية متصلة   (( Network Visual أو شبكات التفكير (Thinking ) Tools ماط تعلمهم . تعد ادوات التفكيراثناء التعلم وفق ان
بروابط عقلية لتكوين نموذجا, او اشكال للمعارف والمعلومات  حول فكرة ما وهي تزود المعلم والمتعلم بطريقة لرؤية كيفية  التفكير في 

تنظيمية يمكن ان يستخدمها الطالب  لتمثيل العالقات بين المعلومات التي يحصلون عليها بطريقة  رمزية    المحتوى المعرفي ,وهي اشكال
او لفضية او صورية لتحسين التعلم  بهدف بناء معرفية  ذات معنى ترتكز على توضيح العالقات بين المفاهيم والمبادئ والنظريات وادراك  

 ,  ة في المحتوى الدراسي ككل عن طريق عالقات متداخلة تبادلية التاثير وديناميكية في التفاعلالطلبة الصورة الكلية للمعرفة المتظمن
(Longo,2002,65) ان استخدام الطلبة لشبكات التفكير البصري يزيد من وعيهم بما يدرسونه في موقف معين)وعي بالمهمة ( , وبكيفية

مدى تم تعلمهم )وعي االداء( اي نمو قدرة المتعلم على التفكير في الشيء المتعلم تعلمهم على النحو االمثل )وعي با الستراتيجية (واى  
وتعمل شبكات التفكير على ربط جانبي الدماغ , اذ  ان الجانب االيمن من الدماغ هو   (. Joseph, 2007,73وتحكمه في هذا التعلم)

امل مع اللغة بالفاظها وكلماتها , كما يتعامل مع المنطق واالرقام   المسؤل عن االبداع والخيال  والصور بينما بعمل الجانب االيسر بالتع
الصور  والتحليل وبالنظر الى الشبكة الذهنية نجد انها تجمع بين اللغة والكلمات والعمليات المنطقية والتحليل والنقد من جهة وبين االبداع و 

صة لممارسة االبداع وتوليد عدد من االفكار المنطقية للتفكير االبداعي  والتركيب وحتى التخيل من جهه اخرى  ويعد بناء الشبكة الذهنية فر 
الي وهذا يسمى نمط التفكير الشامل كونه يراعي ويناغم كل العقول الطالب , سواء الذين ينشط عندهم الجانب االيمن او الجانب االيسر  وبالت

بيد ان استخدام الطلبة لشبكات التفكير البصري يزيد من وعيهم بما ,توى يشمل االثنين معا وبحسب كل مس هفهو يراعي الفروق الفردية لكون
  يدرسونه في موقف معين)وعي بالمهمة ( , وبطريقة  تعلمهم على النحو االمثل )وعي با الستراتيجية (والى اى مدى تم تعلمهم )وعي االداء( 

لذا فان تنمية السلوك الذكي  يحتاج الى  (Gunston,1999,57) التعلماي نمو قدرة المتعلم على التفكير في الشيء المتعلم وتحكمه في هذا  
لكامنة  استخدام طرائق واساليب واستراتيجيات وتقنيات متعددة مالئمة مع المقررات الدراسية  لتثير طاقات الطلبة  وتبرز طاقاتهم  االبداعية ا

والبحث وحل المشكالت والنقد ,ولهذا ظهرت ادوات واساليب   لأالتسيجابية  وعادات    ,و تنمية قدرات  الوعي بالتفكير و االتجاهات األ
يب  واستراتيجيات تدريسية حديثة معتمدة  في نظرياتها واعدادها وبنائها على كيفية معالجة المعلومات في المخ والتي حددت العالقة بين ترك

د الى الدماغ في التعلم لما له أثر ايجابي في اكتساب  ( على أهمية أستعمال التعلم المستنBancroft1995اكد بانكروفت ),و  المخ والتعلم
ي  وتسهم استراتيجيات التعليم التي تستند الى جانبي الدماغ  في تكوين بيئة صفية غير محدودة فواسترجاع المعلومات والتحصيل المعر 

يد الطالب على هذا النمط من التعلم يؤدي الى تحسين ان تعو ,  ات ,وتعد هذه االستراتيجيات داعمة وايجابية لتزيد القدرات على التعليمياالمكان 
اءة المتعلم ففي اداء المتعلم في اثناء عملية التعلم ويضمن له السهولة والسرعة واليسر مع استخدام جانبي المخ للمتعلم مما يساهم في رفع ك

التعلم التي تعتمد على التفكير العلمي في حل المشكالت  وزيادة مفهوم الذات لدية , وشبكات التفكير البصري  كاستراتيجية مفيدة للتعليم و 
اللفظية حيث ينظر الى المشكلة من جميع عناصرها  نظرة كلية فاحصة  في اطار مايتوفر من معلومات وبيانات  ومن ثم  فهذه الشبكات  

عامة دينامية تتغير وفق طبيعة المشكلة او المهام  ستراتيجية  اليست مجموعة ثابتة او خطوات مقننة يلزم اتباعها بقدر ما ,كما يمكن اعتبارها  
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 التكامل  نتيجة  يصدر  الفرد  قبل  من  ومتكامل  صحيح  معرفي  نشاط  اي  ان  للباحثة  يتضح  سبق  ومماBancroft1995,20) )بها.  هالمتظمن
  علمي   بتحصيل  متميزا  ويكون   الدماغ  جانبي  يوظف  الذي  هو  ابداعية  أفكارا  يملك  الذي  الشخص  وان,  كأجزاء  وليس  الدماغ  لعمل   الوظيفي

  ويولي المهتمون بالتعليم التحصيل الدراسي إهتمامًا كبيرًا نظرًا ألهميتُه في حياة المتعلم ، فأهتموا بدراسة التحصيل الدراسي وخاصة   .اعلى
يل عنها للمجتمع , وُيعد التحصيل من  المنخفض منه ، ألنها مشكلة تربوية تؤدي الى هدر القوى البشرية الفعالة التي من الصعوبة إيجاد بد

الخطط   المحددة في  التعليمية  المتعلم لألهداف  الى تحقيقه بصورة تضمن تحقيق  التعليم  التي تسعى مؤسسات  التعليمية  النشاطات  أبرز 
دراستُه أو التدريب   الدراسية الُمعدة ، والتحصيل الدراسي هو محصلة مدى ما تحقق من أهداف التعلم في موضوع أو سياق سبق للمتعلم

عليه في مهمات معينة ، وللتحصيل أهمية كبيرة ألنُه يساعد على التعرف على مدى تحقق األهداف من المتعلمين في المنهج الدراسي ،  
خياط، )ال  والكشف عن مواطن الضعف والقوة ، ومن خالل ذلك يمكن تحسين وتطوير العملية التربوية والتعليمية والسير بها الى االفضل,

وللتحصيل أهمية كبيرة في العملية التربوية التعليمية ، اذ ُيعد من أهم مخرجات التعليم التي يسعى اليها الدارسون ، وُيعتبر  (.73:  2010
وًا أحد األهداف التربوية التي يسعى من خاللها الى تزويد الطلبة بالعلوم والمعارف التي تنمي مداركه وتفسح المجال لشخصيته لتنمو نم

صحيحًا، ويساعد أيضًا في الحصول وصفيًا عن معلومات تبين مدى ما حصله الطلبة بطريقة مباشرة من محتوى المادة التعليمية فالتحصيل 
مية الدراسي يشبع حاجة من الحاجات النفسية وله أهمية في العملية التعليمية  في كونه يعتبر معيار معالج لقياس مدى كفاءة العملية التعلي

 مدى كفاءتها في تنمية مختلف المواهب والقدرات المتوافرة في المجتمع مما ُيمهد إلستغالل هذه القدرات ، ومن أهميته ايضًا كشف لظاهرة و 
(. يمثل التفكير أداة العقل وأسلوبه الذي يمكننا من 94:  2010انخفاض مستوى تحصيل الطالب ومعرفة مستوى العملية التعليمية. ) احمد،  

أي تغيير فاعل في حياتنا، والوصول إلى حلول لمشكالتنا وإثارة الطريق في رسم مستقبلنا وخطواتنا في الحياة وبدون تفكير نصبح  أحداث  
موز  كالجمادات تستقبل وال ترسل تتأثر وال تؤثر، والتفكير عند اإلنسان الذي كرمة هللا وسبحانه وتعالى، نظام معرفي يقوم على استعمال الر 

العمليات العقلية الداخلية اما التعبير المباشر عنها أو بالتعبير الرمزي ومادة التفكير األساس من المعاني والمفاهيم والمدركات   التي تعكس
( ان التفكير ارقى اشكال النشاط العقلي لدى االنسان ,وهو الهبة العظمى التي منحها هللا تعالى  207،  2011والتفكير بأنواعه. )إبراهيم،  

ن ,وفضلة على سائر المخلوقاتة,   والحضارة االنسانية هي خير دليل على أثار هذا التفكير ,النه عملية التي ينظم بها العقل خبرات  لألنسا
( حاجة  2013( والمشار الية في )ابو نوفل وجادو,(Pinterاالنسان بطريقة جديدة لحل المشكالت وادراك العالقات , وفي هذا السياق يوكد   

لحة الى التفكير الناقد وذلك لمسايرة االنفجار المعرفي الهائل ,والذي تعهده البشرية واللفية الجديدة  وان الهدف االساسي من تعليم الفرد الم
 وتعلم التفكير الناقد هو تحسين مهارات التفكير لدى الطلبة التي تمكنهم بالتالي من النجاح في مختلف الجوانب حياتهم , وكما يشجع روح

ؤل  والبحث والستفهام وتوسيع افاق الطلبة المعرفية ,ويدفعهم نحو النطالق الى مجاالت علمية اوسع , مما يعمل على اثراء بنيتهم  التسا
(.ويعد التفكير الناقد احد أشكال التفكير يزود الطلبة بتحليالت صحيحة  25,  2013المعرفية وزيادة التعلم النوعي لديهم )ابو نوفل وجادو,

لموضوعات المطروحة في مدى واسع من مشكالت الحياة اليومية ويعمل على تقليل التحليالت الخاطئة، ويؤدي التفكير الناقد إلى  ومقبولة ل
مراقبة الطلبة لتفكيرهم وضبطه وبالتالي تكون أفكارهم أكثر دقة وأكثر صحة مما يساعدهم على صنع القرارات في حياتهم اليومية ,بحيث  

ير العليا أو ما يطلق عليها بالتفكير الناقد من تطبيق مستوى التحليل والتركيب من تصنيف بلوم، فهو بناء متعدد المراحل  تتألف مهارات التفك
وهناك عدد من العوامل التي    .(.246:  2007للمعنى، وهو بناء منطقي ينتج عنه مستويات عليا من التحصيل عند الطالب. )ابو رياش،  

اقد أهمها جعل الطلبة قادرين على إصدار اإلحكام السليمة الموضوعية على المواقف واإلحداث التي يتعرضون لها  تزيد من أهمية التفكير الن
ويسهم في تكوين شخصية تتسم بالذكاء في مواجهة مشكالت الحياة المعقدة قادر على االعتماد على النفس للوصول إلى حقائق األشياء  

في تحقيقها وضرورة إكساب الطلبة صور التفكير األخرى, فهو عنصر من عناصر حل المشكالت  وكذلك يدعم األهداف التربوية ويساعد  
قلي  واتخاذ القرارات, كما انه أساس لعملية التفكير أالبتكاري , وكذلك يزيد من فاعلية عملية اكتساب المعرفة من خالل تحويلها إلى نشاط ع

ان عملية التعلم هي عملية تفكير وينمي قدره الفرد على التعلم الذاتي من خالل البحث    يؤدي إلى إتقان أفضل للمحتوى المعرفي على اعتبار 
( وتتضح أهمية 239, ص 20013والتقصي على المعرفة ويحسن من تحصيل الطلبة في المواد الدراسية المختلفة. )أبو جادو , ونوفل ،

حصيل االستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة واألدوات واآلالت ووسائل التفكير الناقد أنها تسهم في فهم وجهات النظر المختلفة ويسهل ت
ة  االتصال ويحسن قدرة الفرد على التعلم الذاتي ويساعده البحث الجاد في الكثير من األمور ويحسن تحصيل الطلبة في مختلف المواد الدراسي

ق للمحتوى المعرفي للمادة الدراسية باالضافه إلى تنشيط المادة الدراسية  . باالضافه إلى إن مهارات التفكير الناقد تكسب الطلبة فهما أعم
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التدريس واستراتيجيات تعليمية محدده المعايير تعطي دورًا أساسيًا   ,باستمرار   الناقد تتطلب استخدام طرائق حديثه في  التفكير  وإن تنمية 
وكذلك يعد التفكير الناقد من المقومات األساسية في  ,درس ميسرًا ومنظماً للطالب وتركز على فاعليته في عملية التعلم بحيث يكون فيها الم

عصر العولمة واإلعالنات والدعايات التي تحتاج إلى تحليل وتمييز ومعرفة الصالح النافع وتمييز الضار ويكسب الطلبة قدره على التمييز  
وقد أختارت   (47,  2010,الحالقاهية وتعرف أوجه التناقض والتطابق. .)بين الحقائق واآلراء والمعلومات واالدعاءات والبراهين والحجج  الو 

هن الباحثة المرحلة اإلعدادية والثانوية المتمثلة بطالبات الصف الرابع األدبي ألنهن بحاجة إلى رفع مستوى التحصيل  وتنمية التفكير لدي
ناقده و  الكبير برؤية  المعرفي  الكم  لمواجهة  الناقد  التفكير  استراتيجيات حديثة في  وخصوصًا  استخدام  يتم ربما عن طريق  متفحصة وهذا 

حيث التدريس باالضافه إلى ذلك تعد هذه المرحلة من المراحل المهمة التي تؤدي إلى االنتقال من المرحلة اإلعدادية إلى المرحلة الجامعية.  
راهق ، انه ال يصل إلى مرحلة العمليات المجردة إال عندما يبلغ  في هذه المرحلة أثبتت معظم التجارب التي هدفت إلى دراسة التفكير عند الم

عمره العقلي الثالثة عشرة  فما فوق وهذا يتضمن ضرورة تكييف المواد الدراسية وطرائقها في بداية المرحلة اإلعدادية لكي تالئم خصائص 
ي هذه المرحلة يكون قادرًا على رسم الصور العقلية لألشياء ( ويرى بياجيه أن الفرد ف10، ص  2002مرحلة العمليات المجردة . ) القادري ،  

لتفكير  انطالقًا من جدار الواقع الذي اكتسبه من المحيط الذي يعيشه وتبرز لديه القدرة على التفكير في نتائج أفكاره وتبعاتها والقدرة على ا
 البحث باالتي : ةهميأ على ما سبق تتجلى و   (108,  2000في األحداث وتحليلها انطالقًا من أفكار مجردة . ) قطامي, ونايفه ، 

 . العديد من مهارات التفكير   الطلبة ب اكسفي أ ةتربوي ةلما لها من مكان التاريخ ةماد ةهميأ -1
 ومن ضمنه التفكير الناقد .  أنواعهالتفكير بكل  ةالتحصيل وتنمي في التاريخ ةفي تدريس ماد الحديثةالتدريس  استراتيجياتتوظيف  ةهميأ  -2
 التطور العلمي والتقني . ةلمواكب المرغوبة التعليميةالتفكير وتنميته السيما التفكير الناقد فهو يعد من المخرجات  ةهميأ  -3
وما يتوقع لهن   التاريخ  ةفي ماد  األدبي  الرابعالتفكير الناقد لدى طالبات الصف    بتنميةضمن مجال الدراسات التي تعني    الحالية  الدراسةتعد    -4

 .قائدات تربويات في الميدان التربوي  إعدادهن من دور مستقبلي في المجتمع اذ يتم 
ومنها  األخذ باالستراتيجيات الحديثه ساسأعلى  ةقائم تعليمية وأنشطةخبرات  إدراجفي  الدراسيةقد تفيد القائمين على بناء المناهج  وأخيراً  -5 

 . إستراتيجيتي الفورمات وشبكات التفكير البصري 
   The Objective Of The Researchهدف البحث : 

الحديث   التحصيل مادة تأريخ اوربا وامريكا  البصري  في  التفكير  الفورمات وشبكات  فاعلية استراتيجيتي  الكشف عن  الى  البحث  يهدف هذا 
   .لصف الخامس األدبي والمعاصر والتفكير الناقد  لدى طالبات ا

   Hypothese Of The Research : رابعا: فرضيات البحث

 ولغرض التحقق من هدف البحث تم وضع الفرضيتين االتيتين :
( بين متوسط درجات طالبات مجموعات  البحث الثالث في 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرضية الرئيسة األولى : 

 التحصيل الدراسي في مادة التاريخ  .  
( بين متوسط درجات طالبات  مجموعات  البحث الثالث في  0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   الفرضية الرئيسة الثانية :

 تنمية  التفكير الناقد . 
 يقتصر البحث الحالي على :    Limitations Of The Research  خامسا: حدود البحث:

 .الكرخ االولىالمدارس اإلعدادية والثانوية النهارية للبنين في مديرية تربية  -محافظة بغداد   -الحدود المكانية: العراق❶
 األدبي.  الرابعالحدود البشرية : طالب الصف ا❷
المقرر تدريسه  االسالمية  العربية  الحضارة  تاريخ   كتابمن  كتاب تاريخ     لسادس ,السابع( )الخامس , ا  االبوابالحدود الموضوعية : ) ❸  )

 (   2016, 8األدبي من قبل وزارة التربية , الجمهورية العراقية ,ط الرابعلطالب الصف  
 ( م  2021 -2020من العام الدراسي )  الثانيالحدود الزمانية : الفصل الدراسي ❹

                  الواردة في عنوان البحث والتي من الضروري تحديدها وهي:                                                                          ت: حددت الباحثة المصطلحامصطلحات البحثالسادس: 
 كل من: عرفه  (4MATالفورمات)-
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, بانه مجموعة االجراءات التعليمية التعلمية التي توضحححححححح سحححححححير عملية التعلم الطبيعية المكونه من اربعة أنواع من اسحححححححاليب 2015فتح هللا ,-1
تعليمية  التعلم وتفضحححححححيالت المتعلم لوسحححححححائل التعلم بالدماغ االيمن وااليسحححححححر ويمكن أن توجهالمدرسحححححححين في تخطيط التدريس لتلبية االحتياجات ال

 (63,  2015فتح هللا ,)0 المتنوعة للطالب .
,بحأنحه طريقحة تعليميحة تسححححححححححححححتنحد الى نظريحة كولحب التعليميحة وتعتمحد في خطواتهحا على انمحاط التعلم االربعحة والتي يتم  2017عبحد المجيحد و مراد ,-2

  هم تنفيذها من خالل اربعة تسححححححححححاؤالت رئيسححححححححححة هي :لماذا...؟ماذا.....؟كيف.......؟وماذا لو .......؟ لتحفيز المتعلمين وجذب انتباههم وتحفيز 
 (.45, 2017)عبد المجيد و مراد , لجمع المعلومات المطلوبة ومعرفة مدى اهمية معرفة ذلك.

بحانحه مجموعحة  من االجراءات  التي يتبعهحا المحدرس والتي تتضححححححححححححححمن اربع مراححل مححددة  وهي :المالحظحة التحامليحة ,بلورة  ,2018خطحاب,-3
جل تحسححححين أهداف تدريسححححية محددة ويقوم بها الطالب بمسححححاعدة المدرس من اجل  المفهوم ,التجريب النشححححط والخبرات المادية المحسححححوسححححة من ا

 (.204, 2018خطاب,) تحقيق االهداف التعليمية المنشودة.
أجرائيحا بحانهحا المراححل والخطوات التي يتبعهحا المحدرس في التحدريس لطلبحة الصححححححححححححححف الخحامس االدبي وفق مراححل اسححححححححححححححتراتيجيحة الفورات المتمثلحة   

 لتاملية ,بلورة المفهوم ,التجريب النشط والخبرات المادية المحسوسة (.)المالحظة ا
 شبكات التفكير البصري: عرفه كل من   -

بانه "نشححححححاط من النشححححححاطات والمهارات العقلية التي تسححححححاعد المتعلم  في الحصححححححول على معلومات ,وتمثيلها , وتفسححححححيرها , 2003عبيد وعفانه ,  -1
 ( 41, 2003عنها ووعن افكارها الخاصة  بصريا ولفظيا. )عبيد وعفانه ,وادراكها  وحفظها تم التعبير  

2- Long , And er son, and  Wicht, 2002   شححححححبكات التفكير البصححححححري  بانها  شححححححبكات لتمثيل العالقات المفاهيمية بصححححححورة رمزية  او,
يضحححححححححاح العالقات بين المفاهيم والمبادئ والنظريات , صحححححححححورية أولفظية , لتحسحححححححححين تعلم  المتعلمين ,بهدف بناء معرفة ذات معنى ترتكز على ا

 Long , And er son, and  Wicht,( 3,2002 )ودراك المتعلم الصورة الكلية لمضامين المفاهيم  في الشبكة  المفاهيمية لكل حدث 
3- (Housen,2007هي انموذج قائم على ادارة المناقشححححححححححات وطريقة طرح االسححححححححححئلة ويتكون من خمس مراحل تط ,) ويرية هي )المسححححححححححألة والبناء

 والتصنيف والتفسير واعادة االبداع
(,Housen,2007 ,211) 

التعريف االجرائي : منظومة  من العمليات االدراكية المرتبطة  بالجوانب الحسححححححححححية البصححححححححححرية معتمدة  على ما يعرض على الطالب الصححححححححححف   -
 الخامس ادبي من تساوالت االربعة .

                                                                                                                                      -التاريخ:   عرفه  كل من -
(: بأنه "بحث حوادث الماضححححي واسححححتقصححححائها بكل ما يتعلق باإلنسححححان منذ ان بدء يترك آثارها على ارض الصححححخر أو 1992حسححححين والغراوي ) .1

 (5: 1992)حسين والغراوي،  بار للحوادث التي ألقت الشعوب واألمم واإلنسان."وصف أخ
2.  (Krug, 1976.بانه علم يهتم بدراسة العالقات اإلنسانية تبعًا لنشأتها وتطورها والتاريخ المترتب عن هذا التطور :) Krug, 1972: 7 )) 

 -التفكير الناقد:عرفه كل من:
"التفكير الذي ال يعتمد على المعرفة فحسحححححب، بل يناقد مصحححححادر المعرفة التي ترتبط بالخبرة من ناحية الدقة والصحححححدق  (: بأنه 2008العاطي ) .1

 ( 152: 2008والرغبة في البحث عن البراهين إلثبات ذلك الشيء الذي يعتمد عليه في التحليل والتقويم".)العاطي، 
بأنه "هو القدرة على تقرير أحقية المعرفة ودقتها والتحليل الموضحوعي ألي ادعاء معرفي أو اعتقادي في ضحوء الدليل الذي   -(:2011ابو دية ) .2

 (172: 2011يدعمه للوصول إلى استنتاجات سليمة بطريقة منطقية واضحة".)ابو دية، 
 الفصل الثاني: اطار نظري ودراسات سابقة

 ة ((            احملور األول )) النظرية البنائي
نظريات التعلم من االمور المهمة لبناء التطبيقات التدريسية, هي مجموعة من القواعد التي تفسر حدوث التعلم وتتنبأ بإمكانية حدوثه,   مقدمة :

جاد الظروف التي تسير من خالل الشروط التي يقع تحتها التعلم عادة أو الظروف التي يحدث فيها, ومهمة التدريس هو توظيف هذه النظرية إلب
ات  حدوث التعلم, فالتدريس الجيد يقوم على نظرية واضحة ومحدودة, وقد ظهر عدد من النظريات التي تحاول تفسير التعلم, ومن احد هذه النظري

تي تعد  باألصل مشتقَّة من اللغة  تمَّ اشتقاق مصطلح البنائية من البناء أو البنية، ال  . (83:  2010هللا,   عبدالنظرية البنائية االجتماعية. )سعيد و 
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لك بسبب تفاعل الالتينية ، يمكن تعريفها على أنَّها رؤية في نظرية التعلُّم ونمو الطفل، ترى أنَّ الطفل يكون نشيط في بناء أنماط التفكير لديه، ذ
أّن مدلوالتها واضحة. تشير إلى أنَّه يتم بناء المعرفة (ُتعدُّ البنائية بسيطة في جميع صورها، كما  76:  2013قدراته الفطرّية مع الخبرة. )الضوي,  

بيرًا  بصورة نشطة عن طريق الطالب، حيث ال يقوم باستقبال المعرفة السلبية من البيئة , شهد المجال التربوي في أواخر القرن الماضي تطورًا ك
( أنه في العشرين سنة الماضية شهد البحث  1995كر )الخليلي في التربية العلمية نتج عنه تحول كبير في البناء المعرفي لدى الطالب حيث يذ

هج ،  التربوي تحواًل من التركيز على العوامل الخارجية التي تؤثر في التعلم مثل متغيرات المدرس )شخصيته ، حماسة ، تعزيزه( المدرسة، المن
لمفاهيم السابقة الخطأ ، دافعيته للتعلم ، أنماط تفكيره ، أي االنتقال إلى العوامل الداخلية أي ما يجري بداخل عقل الطالب مثل معرفته السابقة ، ا

نظرية من التعلم السطحي إلى التعلم ذي المعنى وقد واكب ذلك التحول ظهور ما يسمى بالنظرية المعرفية مثل النظرية البنائية وإحاللها محل ال
تجاهات التربوية الحديثة التي تلقى رواجًا واسعًا واهتمامًا متزايدًا في الفكر التربوي (  وتعد البنائية من أهم اال255:    1995السلوكية . الخليلي )

ية التعليمية والتدريسي المعاصر ، وكما إنها نظرية جديدة في التدريس والتعلم تقوم على فكرة التدريس من أجل الفهم ، واعتماد الطالب مركزًا للعمل
تشكلت البنائية في    بدأ أن الطالب متعلم نشط وإيجابي ، أما المدرس فهو مدرب وقائد لعمليات التعلم ,؛ أي أن التدريس البنائي مبني على م

على انه   التعلم في اواخر القرن العشرين, وحظيت بقبول متنام من اكثر التربويين, وتخالف هذه النظرية التوجه التقليدي السابق في النظر للتعلم
لنظرية السلوكية ونظرية معالجة المعلومات ,ترى النظرية البنائية إن التعلم هو عملية بناء يقوم بها الطالب من  عمليات انتقال والمتمثل في ا

خالل تفاعله مع بيئته, ومع انه يمكن تتبع اصول هذه النظرية في الكالم بعض العلماء والفالسفة القدماء إال إن ظهورها على شكل نظرية 
و يؤكد الكثيرون على أن البنائية في التعلم و  (27:  2010,  الخليفاتماء معاصرين مثل بياجيه وفايجوتسكي. )متماسكة تعود جذورها إلى عل

 ,ليست مجرد مدخل تدريسي حيث يتمكن المدرسين من تدريس طالبهم بطرق توصف بأنها بنائية إذا كانوا على وعي ودراية بالكيفية التي يتعلم
أبسط صورها و في  البنائية  تعبر  يستقبلها بصورة سلبية من   و  الطالب و ال  يد  ُتبنى بصورة نشطة على  المعرفة  أن  أوضح مدلوالتها عن 

ارنست فون جالسر فيلد(,  بالرَّغم من أنَّ الفلسفة األساسية للبنائية تمَّ   -فيجوتسكي     -جون ديوي   -  جان بياجيه) : ,أبرز منظري البنائية البيئة
 أّن )بستالوزي( قد جاء بنتائج متشابهة قبل )بياجيه(، حيث أكَّد على اعتماد الطرق التربوية في التطور الطبيعي نسبها إلى )جان بياجيه(، إالَّ 

مع حياتهم  للطفل ومشاعره وأحاسيسه، أكَّد أيضًا على أهمية الحواس وكأّنها أدوات للتعّلم، قام بربط مناهج التعليم بخبرات الطالب التي تتطابق 
 ( 74: 2010اتهم. )سالمة , في بيوتهم وبيئ

 ( :Gistاحملور الثاني)) اسرتاتيجية الفورمات  ) 
عبارة عن استراتيجية لتلخيص محتوى النص المقروء في عشرين كلمة او أقل منها يتضمن     Gist templateيطلق عليه  قالب الفورمات        

بغي ان ينصرف ذهن القارئ للبحث عما ينتمي لها او يصنف فيها أفكار في كلمات أو مفاتيح اسئلة يمثل كل منها مجاال من المجاالت التي ين 
  Wألن الخمس األولى منها تبدأ بالحرف     Hو     5wالنص وهذه الكلمات هي : ) من, ماذا , متى , اين , لماذا , كيف ( التي تعبر عنها بح  

التوالي    Hواالخيرة تبدأ بالحرف   وهو نموذج يستخدم لتلخيص     Howو     whyو     whereو      whenو   whatو      whoوهي على 
  الموضوعات يسمح للطالب باستيعاب محتوى التعلم وتخزينه في الذاكرة بطريقة توفر مساحات تخزين كبيرة على اعتبار أنه يسعى الى أن يشغل 

اء صورة عنها ومايتصل بها من افكار ويكون ذلك من  الذاكرة بالقضايا االساسية الواردة في النص التي عند استدعائها يمكن أن تمكنه من اعط
يحتفظ طريق قولبة معاني النص المقروء وافكاره في النموذج او القالب المشار اليه اوال ثم التعبير عنها مجتمعة بما اليزيد عن عشرين كلمة ل

يصوغها بأسلوبه الخاص ولغته ولم يتلقها من االخرين   بها وبذلك تكون الطريق االمثل الستيعاب محتوى تعلم كبير بمجرد كبسه في عشرين كلمة
على  ، وان فعالية هذا االسلوب في فهم المقروء واستيعابه لم تأت من مجرد التلخيص انما من طريق القراءة المركزة وتحليل النصوص والتركيز 

جاالت التي تضمنها استراتيجية الفورمات  ثم اختزالها االفكار وصياغتها بشكل مركز بلغة الطالب وكتابتها في صورة مالحظات تحت كل من الم
م  في عشرين كلمة او اقل ، وهذا االستراتيجية يضع الطالب على طريق قراءة مركزة هادفة تحليلية ناقدة للنص زيادة على كونه وسيلة لكبس ك

حفظها وتخزينها في الذاكرة بعيدة المدى وسهولة استدعائها كبير من المعلومات وقولبتها في قوالب لفظية من صياغة الطالب تتميز بقلتها وسهولة  
Rhoder,2002,40) ولكن علينا أن نسأل كيف يمكن ان يتقن الطلبة هذه المهمة ذات االبعاد التحليلية والنقدية وكبس المعاني الكثيرة في)

ى تحقيق أهداف هذا االسلوب المتمثلة في تحليل النصوص  ألفاظ قليلة ؟ وهل يكفي ان يصمم الطالب نموذجا لفورمات  في ورقة ليكون قادرآ عل
واستيعابها واستخالص افكارها ومفاهيمها في كم محدود من الكلمات ، الشك ان االمر يتطلب تدريبا وتمرسا خارج المحتوى الدراسي ليكون 

لى استخدام اسلوب الفورمات  هو قراءة نصوص في  باإلمكان تطبيقه في مجال تنفيذ المناهج التعليمية والمجال الذي يصلح لتدريب الطلبة ع
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الفورمات  ذي المجاالت الستة بحيث يقرأ الطالب النص االلكتروني قراءة متأنية  الكترونية وتحليل افكارها في ضوء نموذج  صحف ومواقع 
في نموذج الفورمات  ثم يعمل الطالب في  تحليلية تستهدف فرز مافيه من افكار والتعبير عنها بلغة القارئ في المجاالت التي تنتمي اليها  

  مجموعات تعاونية صغيرة لمناقشة ماتوصلوا اليه من فرز االفكار بين مجاالت النموذج ويتبادلون االفكار والخالصات التي صاغوها على وفق 
يسمى قالب الفورمات  ، وعندما يجهز  العمل بهذا االسلوب معتمدين هذا النموذج في فرز االفكار وكتابة الخالصات المركزة في النموذج الذي

ة في  قالب الفورمات  من مدرس المادة يمكنه ان يضمنه في االعلى بيان اهمية النموذج في مساعدة الطالب على ايجاد الفكرة او االفكار الرئيس
يز على االفكار التي يتضمنها النص مع وجوب اختزال عدد مفردات النص لتكون في عدد محدد من الكلمات وأنه يساعد الطالب في الترك

  النص فضال عن تضمين القالب مايشير الى كتابة اسم الطالب والموضوع والصفحة ثم ارشاد الطالب الى قراءة النص ثم ملء الحقول السته بما
اقل ووقت أقصر اذا ما تم    ينتمي اليها من افكار، وخالصة القول ان استراتيجية الفورمات  يمكن الطلبة من استيعاب المقروء الرئيسة بجهد

 (  خطة التدريب واالجراءات وفق استراتيجية الفورمات  : 205:   2018تدريب الطلبة على استخدامه بشكل كاف .    ) عطية ، 
قاالت خارجية  ح القيام بجرد مواقع الصحف االلكترونية في قائمة يوزعها المدرس بين الطلبة مع امكانية االستعانة بالصحف المحلية او حتى م1

 تحظى باهتمامات الطلبة .  
 ح تعليم الطالب كيفية الوصول الى هذه المواقع وكيفية استعمال ادوات البحث عنها . 2
 ح قيام المدرس باختيار نماذج من هذه المواقع وتصفحها امام الطالب واختيار عينة من المقاالت االخبارية منها للتطبيق . 3
 الفورمات  بنسخ تغطي عدد الطالب وتوزيعها بين الطلبة وشرح تعليمات استخدامه وكيفية ملء حقوله ح قيام المدرس بطبع نموذج4
ح عرض المقال او النص الذي تم اختياره في ضوء ما يستجيب الهتمامات الطلبة بعد االيعاز بالدخول الى موقع الكتروني والوصول الى  5

 له وتلخيصه على وفق نموذجالفورمات  تحت اشراف مدرس المادة وتقويمه .المقالة او الخبر وقراءته قراءة متأنية وتحلي
 ح مراجعة اعمال الطلبة من المدرس وتقويم ادائهم في العمل . 6
 ح في الجلسة الثانية يتم توزيع الطالب بين مجموعات تعاونية صغيرة تتبادل المعلومات بين افرادها واختيار مقالة اخرى او موضوع ما من7

وعات التي تثير اهتمام الطلبة وقراءته قراءة متأنية تحليلية ناقدة من كل فرد في المجموعة وملء حقول نموذج الفورمات  بما فيه من  الموض
 الخالصة ثم تبادل ما يتوصل اليه طالب المجموعة من أفكار وملخصات ومناقشتها تحت اشراف مدرس المادة . 

 الحظات والخالصة بين طالب المجموعات الثنائية وتبادل اآلراء فيما بينهم .ح مناقشة مضمون قالب الفورمات  من الم8
. مشاركة المجموعات فيما توصلت اليه ومناقشة خالصتها وتقويم العمل من الجميع وتقويم اداء المجموعات والطلبة من المدرس مع ذكر 9

 (    Rhoder,2002:43التوجيهات وتقديم التغذية الراجعة. )
 احملور الثالث )) اسرتاتيجية شبكات التفكري البصري   ((

لهم يعد استراتيجية شبكات التفكير البصري   من النماذج التي صممت لتنمية مهارات التفكير واسراع النمو المعرفي للمتعلمين من خالل انتقا     
ال اهم  المجرد في وقت مبكر وهي من  التفكير  الى مرحلة  الحسية  المرحلة  الصفي وسمي كذلك من  التدريس  فاعليتها في  اثبتت  التي  نماذج 

 Adey and، 1994باستراتيجية التسريع المعرفي، وصمم هذا المشروع لحل مشكلة صعوبة تعلم المفاهيم على يد مايكل شاير وفليب ادي )
shyer( في بريطانيا باالعتماد على النظرية البنائية لبياجيه والثقافية االجتماعية لفيجوتسكي ،ويعرف هذا المشروع ببرنامج )case  وان االسم )

 Cognitive Acceleration Science Education(,2000,39،Adey and shyer)مشتق من عنوان مشروع الذي يعني: )
 ت التفكير البصري  :خطوات التدريس باستراتيجية شبكا

االعداد الحسي  : حيث يقوم المدرس بتوضيح األفكار والمفاهيم األساسية، والتأكد من معرفة الطالب لها حيث إن ذلك يساعدهم في   -1
ومشاركة  معرفة طبيعة العمل أو النشاط الذي سيقومون به وتهتم هذه المرحلة بالتطور الذاتي والبناء االجتماعي للطالب من خالل تبادل

 المعلومات والمفاهيم بينهم وبين المواد الدراسية  
الصراع الذهني  او )التناقض المعرفي( : هو عبارة عن صراع او تناقض بين تصورين لمفهوم واحد احدهما سابق للبنية المعرفية واالخر    - 2

مفاجئة له، لكونها متعارضة مع توقعاته او خبراته   جديد, ويحدث ذلك عندما يقع الطالب تحت تأثير مفاهيم او مواقف او مشاهدات تكون 
ض عندما  السابقة، ويتولد نتيجة هذا المفحاجئات حالة من التعجب واالندهاش تدعو الطالب إلعادة النظر في البنية المعرفية، ويتم حل هذا التناق
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الية التناقض الذي يواجه المتعلم، وان هذا الصراع يدرك الطالب خطأ التصور الذي كان موجود لديه ويقبل على حله بحماس وشوق لحل اشك
 (  28:   2012يؤدي الى اكتساب مفاهيم جديدة . )الريان، 

دراكه  التفكير في التفكير: ويقصد به هو تفكير الفرد في تفكيره )أي تفكير الفرد بالتفكير الذي قام به من اجل حل مشكلة او سؤال(أي وعيه وإ -3
فكير في االسباب التي دعت الى التفكير في المشكلة من خالل االسئلة التي يطرحها المدرس مثل )لماذا فكرت في ذلك   لما يعمله وما يقوله والت

مون ؟هل توضح لماذا فكرت في هذا الحل؟ وعندما يدرك الطالب معنى ما يقول وما يعمله ولماذا يفكر بهذه الطريقة( ومن خالل ذلك يدرك المتعل
 خدمه في حل المشكلة وهذا يؤدي الى االسحراع فحي نمو مهارات التحفكير وبالتالي زيادة النمو المعرفي لحديحهم.  نوع التفكير الذي است

حلة  البناء او تشكيل المفاهيم: على المتعلم بناء المعرفة ذاتيًا، ويجب تزويدها بالوسائل والفرص المناسبة لتقوم بذلك وليس فقط  في المر   -4
 ضمها وتشكيلها ليتم إدراكها من قبل الطالبات، وإنما بناء أنماط وقواعد لهذا االستدالل من اجل أيجاد حلول للمشكالت  استخراج المفاهيم وه

جية التجسير : ويقصد به ربط الخبرات التي اكتسبها الطالب في الدرس مع الخبرات في الحياة العملية, أي استخدام اسلوب التفكير واالستراتي  -5
ن نفس الموضوع ومن ثم االنتقال الستخدام  نفس اسلوب مهارة التفكير في شؤون الحياة المختلفة, اي بناء جسور فكرية بين في موقف اخر م

  22,:2000 االنشطة والحياة العملية امر ضروري إلخراج الخبرات التي تعلمها الطالب اثناء الدرس من االطار النظري الى االطار التطبيقي .)
, Adey  ) 

 احملور الثاني : الدراسات السابقة                                                                                  
  اوال: الدراسات التي تناولت إستراتيجية الفورمات

مبحث التاريخ واحتفاظهم بالمادة (أثر إستراتيجية الفورمات    نموذج مكارثي  في تحصيل طلبة الصف العاشر في    2019دراسة )هيالت,   -1
اجريت الدراسة في االردن و هدفت إلى معرفة أثر إستراتيجية الفورمات  أ نموذج مكارثي  في تحصيل طلبة الصف العاشر في مبحث .التعليمية

بقت الدراسُة على مجموعتين من الطالب ( طالًبا  ولتحقيق أهداف الدراسِة طحُح74التاريخ واحتفاظهم بالمادة التعليمية، تكونت عينة الدراسة من )
بية وتحليل ضابطٍة و تجريبية، وِقحيَس تحصيُل الطلبة اآلنيُّ والمؤجُل باستعمال اختباِر تحصيٍل أُِعدَّ لهذه الغاية. و بحساب المتوسطات الحسا

كانت أعلى من متوسطات  , (4MATورمات  )التباين المشترك أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية للمجموعة التي ُدرست باستعمال الف
 ( 159-134,   2019المجموعة التي ُدرست بالطريقة االعتيادية، وكذلك كان احتفاظهم بالمادة التعليمية أعلى. )هيالت,

يم التاريخية  (يهدف البحث الحالي التعرف على أثر استخدام أنموذج مكارثي الفورمات التعليمية في تنمية المفاه    2020دراسة ناصر )     -2
(  تلميذة اختارتهم الباحثة قصديًا من مجتمع البحث  60تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة االجتماعيات  ,تكونت عينة البحث من )  لدى

لمجموعتين في  (  تلميذة في المجموعة الضابطة, وقد كافأة الباحثة بين افراد هاتين ا30( تميذة في المجموعة التجريبية و)30موزعين بواقع )
للمفاهيم   عدد من المتغيرات (العمر الزمني محسوب باألشهر, الذكاء, االختبار القبلي, التحصيل الد راسي لألب واألم). وقد اعدت الباحثة اختبارا

حصائيًا االختبار التائي التاريخية مكون من ثالثين فقرة اختبارية وتم التحقق من صدقه وثباته وبعد تطبيقه على عينة البحث وتحليل النتائج ا
يذات لعينتين مستقلتين  باستعمال  كشفت النتائج تفوق افر اد المجموعة التجريبية التي درست بأنموذج مكارثي (الفورمات التعليمية) على تلم

 (   147-121,  2020المجموعة الضابطة اللواتي درسوا على وفق الطريقة التقليدية )  ناصر ,   
 التي تناولت  استراتيجية  شبكات التفكير البصري                                   ثانيا : الدراسات 

( فاعلية استخدام شبكات التفكير البصري في تنمية مهارات التفكير البصري والتحصيل الدراسي  في الرياضيات  2018دراسة صقر , ) -  -1
(طالب موزعة على مجموعتين , المجموعة  التجريبية بلغت  24عينة الدراسة )   تكونت لدى االطفال ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية

االداة االولى مقياس    ( طالب , درسوا بالطريقة التقليدية12( طالب ,درسوا باستخدام شبكات التفكير البصري ,والمجموعة الضابطة بلغت )12)
التفكير البصري تكون من ) الثانية  االختبار التحصيل الدرايسي تكون من )( فقرة ,30( مهارات و)5مهارات  ( فقرة,استخدمت   30امااالداة 

  الوسائل االحصائية هي)معامل الفا كرونباخ, اختبار مان  ويتني ,( وصلت الدراسة الى :وجود فروق تبين طالب المجموعة التجريبية  وطالب
 (                                                                      234,     2018يلي البعدي ومقياس   مهارات التفكير البصري )صقر ,المجموعة الضابطة ,لصالح المجموعة الضابطة في االختبار التحص

(استخدام شبكات التفكير البصري في تدريس العلوم لتنمية مهارات التفكير البصري لدى طالب المرحلة 2020دراسة ) يونس واخرون ,  -2
هدف البحث إلى تنمية التفكير البصري وتقليل العبء المعرفي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي من خالل مجموعة من األنشطة  ية   اإلعداد

المرتبطة بمنهج العلوم والمعدة في ضوء شبكات التفكير البصري، ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد اختبار تفكير البصري ومقياس عبء المعرفي 
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لتدريس وحدة "المادة وخواصها"، وكذلك إعداد كتاب الطالب بشكل متوافق مع الدليل. كما اختيرت مجموعتي البحث )الضابطة  ودليل المعلم  
( تالميذ  من الصف األول اإلعدادي. وتم التطبيق القبلي والبعدي ألدوات البحث عليهما. تمت معالجة البيانات   30( تلميذ والتجريبية )30)

ى النتائج التي أشارت إلى فاعلية شبكات التفكير البصري في تنمية التفكير البصري وتقليل العبء المعرفي لمادة العلوم لدى  إحصائيا للتوصل إل
 (                                            2020المجموعة التجريبية،      )   يونس واخرون ,

                                                                                                                                                     دراسات السابقة التي تناولت التفكير الناقد  -ثالتا:
(   أجريت الدراسة في العراق وهدفت إلى التعرف على أثر استخدام إستراتيجيتي التعلم التعاوني والتقارير 2005دراسة ) الكعبي ،    -1       

 سالقصيرة في تحصيل الطالبات وتنمية التفكير الناقد لديهن في مادة التاريخ تكونت عينة البحث من  المجموعة التجريبية األولى التي تدر 
التعاوني وعدد طالباتها ) التعلم  القصيرة وعدد  34بإستراتيجية  التقارير  التي تدرس باستخدام إستراتيجية  الثانية  المجموعة التجريبية  ( وتكونت 

تفكير الناقد ( وقام الباحث ببناء اختبار ال31( ,وتكونت المجموعة الضابطة التي تدرس باستخدام الطريقة التقليدية وعدد طالباتها )33طالباتها )
( فقرة اختباريه , وعولجت البيانات أحصائيًا باستخدام تحليل التباين األحادي ومعادلة مستوى صعوبة الفقرة ومعامل تمييز الفقرة  99المكون من )

المجموعة التجريبية ومربع كاي ومعامل ارتباط بيرسون ومعامل سبيرمان _ براون وطريقة شيفية , وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية  تفوق  
 األولى على المجموعة في التحصيل  والتفكير الناقد.                                                                      

 تفوق طالبات المجموعة التجريبية الثانية على طالبات المجموعة الضابطة في التحصيل  والتفكير الناقد -
 (                      226  -  2, ص 2005األولى على المجموعة التجريبية الثانية في تنمية التفكير الناقد . )الكعبي,  تفوق المجموعة التجريبية

والسابرة في تنمية التفكير    ي الفورماتيت(. اجريت الدراسة في العراق وهدفت الى معرفة ) اثر أستعمال استراتيج 2010دراسة )الجنابي ،    -2
التاريخالناقد لدى   المتوسط في مادة  الثالث  العينة من )  والمعاصر  الحديث  طالبات الصف  ( طالبة , موزعة على ثالث    112( . تكونت  

( طالب  ,واعد   30( طالب  و في المجموعة الضابطة) 30( طالب و المجموعة التجريبية الثانية )30مجموعات المجموعة التجريبية االولى  )
( فقرات لكل موقف.هي ) االستنتاج,والفرضيات ,واالستنباط  3( فقرة , بواقع )45( موقفا تضم )  15ير الناقد يتكون من )الباحث اختبارًا  للتفك

ئج االتي: ,والتفسير ,وتقويم الحجج ( وحلل الباحث البيانات باستخدام الوسائل اإلحصائية)تحليل التباين االحادي , اختبار شيفيه (, اظهرت النتا
 ( 205, 2،   2010)الجنابي , .تي البحث األولى والثانية على المجموعة الضابطة في اختبار التفكير الناقد ألبعدي , تفوق مجموع

 موازنة بين الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية:
أنموذج مكارثي   قياس )  2020دراسة ناصر )    ( و 2020دراسة ناصر )   هدف   تباينت الدراسات السابقة من حيث اهدافها ,فنجد ●

 ( قياس 2020,يونس واخرون دراسة ) و ( 2018,  صقر)  ودراسةفي حين هدفت (المفاهيم التاريخية التحصيل,  )الفورمات التعليمية في 
( قياس اثر 2005فاعلية شبكات التفكير البصري في)التحصيل ومهارات التفكير البصري, عبء المعرفي( اما هدف دراسة)الكعبي,

( قياس اثر الفورمات  والسابرة في) التفكير الناقد, التحصيل.اما الدراسة  2010جيتي التعلم التعاوني والتقارير الصغيرة ودراسة) الجنابي,استراتي
   .  الناقد التفكير تنمية و التحصيل  في  البصري  التفكير وشبكات الفورمات استراتيجيتي فاعلية معرفة الحالية فهدفها

 جميع الدراسات السابقة أعتمدت المنهج التجريبي وكذلك الدراسة الحالية ●
( ودراسات على المرحلة المتوسطة كدراسة)الجنابي  2018(ودراسة)صقر,2020جرت بعض الدراسات في المرحلة االبتدائية كدراسة)ناصر ,  ●
 ( , اما الدراسة الحالية على المرحلة االعدادي.2005( ودراسة ا)لكعبي,2020( ودراسة )يونس واخرون,2019( ودراسة)هيالت,2010,

( طالب في دراسة  99( و ) 2020( دراسة)يونس واخرون,2020( تلميذ  في دراسة)ناصر, 60تراوحت العينة في الدراسات السابقة مابين) ●
 ( طالب.88(, اما الدراسة الحالية فعينتها)2005)الكعبي,

اجريت   ( 2010, ( ودراسة)الجنابي 2005,( ودراسة)الكعبي2018االناث كدراسة )ناصر ,  جنس العينة اجريت اغلب الدراسات على ●
اجريت على )الذكور   (2018,صقر)ودراسة   (2019,هيالت)اما دراسة  (  2020, واخرون  يونس)بعض الدراسات على الذكور كدراسة 

 واالناث( اما الدراسة الحالية اجريت على االناث.
(ودراسة  2020( ودراسة)ناصر, 2019تباينت الدراسات في وسائلها االحصائية مابين اختبار التائي كدراسة)هيالت,الوسائل االحصائية   ●

  (, 2005,الكعبي)( واستعملت دراسات اخرى تحليل التباين وطريقة شيفية كدراسة 2020( ودراسة )يونس واخرون,2018)صقر,
 ذه الدراسات.وتتفق الدراسة الحالية مع ه(  2010, الجنابي)ودراسة
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 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة .  
 اعتماد التصميم التجريبي المناسب  لظروف البحث الحالي وعينته وأهدافه .  -1
 اختيار الوسائل اإلحصائية المناسبة إلجراءات البحث الحالي . .   -2
 إعداد االختبار ألتحصيلي .   -3
 إعداد اختبار التفكير الناقد .  -4
 معرفة عالقة النتأئج التي سيتوصل اليها البحث الحالي بالنتائج التي توصلت اليها الدراسات السابقة.  -5

 الفصل الثالث :   منهج البحث واجراءات
ريبي وتحديد مجتمع البحث واختيار عينته يتضحمن هذا الفصحل عرضحًا لمنهج البحث واجراءاته المسحتعملة بالبحث من حيث اعتماد التصحميم التج

 :وتكافؤ مجموعاته وإعداد مستلزمات البحث وبناء أدواته واستعمال الوسائل اإلحصائية المناسبة في تحليل بيانات البحث وعلى النحو االتي
 الدراسة وفرضيتها  لهدفاتبعت الباحثة منهج البحث التجريبي وذلك لمالئمته منهج الدراسة : -اوال 
التخطيط الدقيق لعملية إثبات الفروض واتخاذ إجراءات متكاملة لعملية التجريب، عن طريق وضع خطة تجريبية  التصميم التجريبي:  هو -ثانيا

بهحا تحقيق فرضححححححححححححححيحاته أو رفضححححححححححححححهحا، وقيحاس مدى التغيير الذي يطرأ على أحد العوامل نتيجحة لتغيير حدة ومدى مؤثر، مع تثبيحت المتغيرات أو 
(. وبمحا ان البحوث التربويحة لم تبلغ ححد الكمحال من الضححححححححححححححبط بسححححححححححححححبحب طبيعحة ظواهرهحا   477:  2007ة،العوامحل األخرى . )عبحد الرحمن، وزنكنح

 ( .1( وكما يظهر الشكل )366, 1985فقد استعملت  الباحثة التصميم التجريبي ذا المجموعات المتكافئة)فان دالين,,المعقدة 

 أداة البحث  المتغير التابع  المتغير المستقل  المجموعات 
 التفكير الناقد  استراتيجية الفورمات  يبية األولى التجر 

 التحصيل     
 اختبار التفكير الناقد 

استراتيجية شبكات  التجريبية الثانية  اختبار التحصيلي 
 التفكير البصري   

 ---  الضابطة 
 ( التصميم التجريبي1الشكل )

 Population Research & it's Sample ثالثا: مجتمع البحث وعينته     
بما ان البحث الحالي قد تحدد بطالبات الصحف الرابع االدبي في مدارس الثانوية واالعدادية  -: Population Researchمجتمع البحث  -أ

 النهارية الحكومية  للبنات التابعة للمديرية العامة لتربية الكرخ االولى ,
  -: Sample Researchعينة البحث  
مدرس )اعدادية البيات للبنات(  من مدارس مجتمع  والذي تتكون من ثالث ثعب هي)أ,ب,ج(     اختارت الباحثة بطريقة السحب العشوائي 

وشعبة )ج( لتمثل المجموعة  الفورمات    ,وبالطريق نفسها ,اختيرت شعبة )ب( لتمثل المجموعة التجريبية األولى والتي تدرس باستراتيجية  
، وشعبة ) أ (  لتمثل المجموعة الضابطة والتي تدرس بالطريقة التقليدية. شبكات التفكير البصري   ثانية والتي تحدرس باستراتيجية  التجريبية ال

(طالبة في شعبة )ب( وهي    31( طالبة ,موزعة في شعبة )أ( وهي المجموعة الضابطة )    95وبلغت عدد طالبات مجموعات البحث )
(,.وبعد استبعاد الطالبات    الراسبات إحصائيًا   32(,وفي شعبة )ج( مجموعة التجريبية الثانية )     32لى )   المجموعة التجريبية االو 

 وسبب االستبعاد امتالكهن خبرات سابقة عن الموضوعات الي ستدرسها الباحثة خالل تجربة البحث( طالبات ، .    7والبالغ عددهن ) 
 ( عدد طالبات عينة البحث قبل االستبعاد وبعده 1الجدول ) ( يوضح ذلك.1لجدول )وا(,88وبذلك اصبحت العينة بعد االستبعاد)

 المتغير المستقل  الشعبة المجموعة 
عدد الطالبات  

 الكلي 
عدد الطالبات  

 الراسبات
عدد الطالبات بعد 

 االستبعاد 
 27 3 32 الفورمات     استراتيجية ب التجريبية األولى
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 ج التجريبية الثانية
شبكات   استراتيجية

 التفكير البصري  
32 2 31 

 30 2 31 الطريقة االعتيادية أ الضابطة 
 88 7 95   المجموع

 ثالثًا : تكافؤ مجموعتي البحث : 
)فان دالين ,   ( على ضرورة أن يقوم الباحث بتكوين مجموعة متكافئة فيما يتعلق بالمتغيرات ذات العالقة بالبحث . 1985يؤكد )فان دالين , 

مجاميع البحث الثالث في عدد من المتغيرات  التي تعتقد بأنها قد  تؤثر   وعلى هذا االساس كافأ ت الباحثة أحصائيا  بين ,( 398, 1985
 ج تجربة البحث قبل شروعها  بالتدريس الفعلي ، و هذا المتغيرات هي :في نتائ

 المعلومات السابقة لمادة التاريخ . -1
لغرض التحقق من تكافؤ طالب المجموعات الثالث فيما يمتلكون من معلومات سابقة في مادة التاريخ أعد الباحث اختبارًا تحصيليًا       

( فقرة وهو من االختبارات الموضوعية ومن نوع )االختيار من متعدد( و)الصواب والخطأ( والتي سبق ان درسها الطالب في 20مكون من )
قة، وللتأكد من مدى وضوح فقرات االختبار ومالئمتها لطالبات الصف الرابع االدبي )عينة البحث( ولبيان صدق الفقرات تم المراحل الساب

(، تم  %80( وبالحصول على نسبة اتفاق أكثر من )1عرض االختبار على مجموعة من السادة المحكمين من ذوي االختصاص، ملحق ) 
الصحيحة    اعتماد االختبار . طبق االختبار على  الطالب بإعطاء)درجة واحدة( لإلجابة  الثالث ,وتم تصحيح إجابات  البحث  مجموعات 

و)صفر( لإلجابة الخاطئة، وحساب الدرجة الكلية لكل طالب من طالب عينة البحث ، استعملت الباحثة تحليل التباين األحادي , لمعرفة 
المعلوم متغير  في  الثالث  البحث  مجموعات  بين  الفرق  جدولداللة  في  كما  النتائج  وكانت  التاريخ  لمادة  السابقة  .                                      2)ات   )               

 ( نتائج تحليل التباين االحادي لمتغير المعلومات السابقة لمادة التاريخ لطالب المجموعات الثالث            2جدول )

 المجموعة
درجة 
 الحرية

مجموعات  
 المربعات 

 متوسط المربعات 
  Fقيمة 

 المحسوبة 
  Fقيمة 

 الجدولية

 261,8112 523,623 2 بين المجموعات 

 205,2129 17443,102 85 داخل المجموعات  3,11 1,27

  17966,724 87 المجموع

 

( ودرجتي  0,05( عند مستوى داللة )   3.11( اصغر من القيمة الفائية الجدولية )  1,27( أن قيمة الفائية المحسوبة  )2ويتضح من الجدول)
                       (، وهذا يعني أن المجموعات الثالث متكافئة في متغير المعلومات السابقة لمادة التاريخ. 75،  2حرية) 

:  حسبت المتوسطات واالنحرافات المعيارية لهذا المتغير لكل مجموعة على حدة، فكان متوسط درجات المجموعة   اختبار التفكير الناقد القبلي -1
(، في حين بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة  25,8124(، ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية )24,491التجريبية األولى )

طات باستعمال تحليل التباين اآلحادي، ظهر بأن الفرق ليس بذي داللة احصائية عند مستوى داللة  (، وبعد اختبار الفروق بين المتوس26,899)
(، وبذلك فالمجموعات 3,11( وهي أقل من القيمة الفائية الجدولية ) 1,1271(، إذ بغت القيمة الفائية المحسوبة ) 85.2( وبدرجة حرية )0,05)

 ( نتائج تحليل التباين لدرجات اختبار التفكير الناقد القبلي 3الجدول ) ( يوضح ذلك.3الثالث متكافئة في هذا المتغير، والجدول )

 المجموعة 
درجة  
 متوسط المربعات  مجموعات المربعات  الحرية 

 Fقيمة 
 الجدولية  Fقيمة  المحسوبة
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 44,1582 88,4176 2 بين المجموعات
 43,4842 3703,563 85 داخل المجموعات  3,11 1,1271

  3791,9806 87 المجموع
( في معاملة البيانات الخاصة بهذا المتغير، وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة احصائيًا  2Xالمستوى التعليمي لألم:استخدم مربع كاي )-2

( عند مستوى 12,59الجدولية )(، وهي أقل من قيمة كاي  5,9942بين المجموعات الثالث في هذا المتغير، إذ بلغت قيمة كاي المحسوبة )
 ( قيمة مربع كاي للمستوى التعليمي ألمهات المجموعات الثالث        4( يوضح ذلك.الجدول )4(، والجدول ) 6( وبدرجة حرية )0,05داللة )

 المجموعة 
مجموع افراد  الفئات

 العينة
درجة  
 الحرية 

كاي  
 المحسوبة

كاي  
 الجدولية 

 دراسات اعدادية  متوسطة  *ابتدائية

 27 7 5 6 9 التجريبية األولى

6 5,9942 12,59 
 31 6 5 6 14 التجريبية الثانية

 30 6 7 6 11 الضابطة 

 88 19 17 18 34 المجموع

النتائج عدم وجود فروق دالة  ( في معاملة البيانات الخاصة بهذا المتغير، وقد أظهرت 2Xالمستوى التعليمي لألب : استخدم مربع كاي ) -2
(  12,59( وهي أقل من قيمة كاي الجدولية )5,9942احصائيًا بين المجموعات الثالث في هذا المتغير، إذ بلغت قيمة كاي المحسوبة )

 (.5(، كما في الجدول ) 6( وبدرجة حرية )0,5عند مستوى داللة )
 موعات الثالث( قيمة مربع كاي للمستوى التعليمي ألمهات المج5الجدول ) 

 المجموعة 
 مجموع افراد العينة  الفئات 

 درجة الحرية
كاي  

 المحسوبة
كاي  
 دراسات  اعدادية  متوسطة *ابتدائية الجدولية 

 27 7 8 7 5 التجريبية األولى 

6 5,9942 12,59 
 31 7 9 8 7 التجريبية الثانية 

 30 6 6 10 8 الضابطة 

 88 20 23 25 20 المجموع 

 Independent Variablesضبط المتغيرات الدخيلة )غير التجريبية(: -
أثر بعض          تفادي  اإلمكان  قدر  الباحث  , حاول  الثالث  البحث  بين مجموعات  التكافؤ اإلحصائي  إجراءات  تقدم من  زيادة على ما 

 -ا النوع من التصاميم التجريبية , وهذه المتغيرات هي:المتغيرات الدخيلة التي أشارت األدبيات والدراسات السابقة إلى أنَّها تؤثر في هذ

 
 (.5دمجت الخاليا : )متوسط + اعدادية(، )معهد + كلية + دراسات( كون تكرارها أقل من ) * 
 (.5تكرارها أقل من )دمجت الخاليا : )متوسط + اعدادية(، )معهد + كلية + دراسات( كون  * 
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  The experiment Conditionsظروف التجربة والحوادث المصاحبة: –أ
  Disappearance    The experimentalاالندثار التجريبي:    –ب 
  the operation related to the growthالعمليات المتعلقة بالنضج:  -ج
 الدراسية الحصص -د
  The Effect of The Experimental proceduresأثر اإلجراءات التجريبية:   -ز
 Researchسرية البحث:  -1

  متطلبات البحث:
َحددت الباحُثة المادَة العلميَة التي سيدرُسها وقد اَشتَملْت على موضوعات فصل    Determining the subjectتحديد المادة العلمية:    -1

ي )  الدراسي الثاني في كتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية المقرر تدريسه لطلبة الصف الرابع  االدبي في جمهورية العراق للعام الدراس
 (   وكانت الموضوعات هي : 2022  -   2021

 : المؤسسة العسكريةالباب الخامس
 الفصل االول: الجيد  -
 الفصل الثاني:البحرية -

 الباب السادس:حياة السكان في الريف والمدن  
 الفصل االول:الزراعة 

 الفصل الثاني :االمصار والمدن العربية االسالمية 
 الفصل الثالث: الصناعة والتجارة

 الباب السابع: الحركة الفكرية 
 الحركة الفكرية   الفصل االول: عوامل ازدهار

 الفصل الثاني: خصائص الحركة الفكرية
 الفصل الثالث مراكز الحركة الفكرية

صياغة االهداف السلوكية : صاغت الباحثة أهدافًا سلوكية تغطي المادة الدراسية المقرر تدريسها خالل مدة تجربة البحث وفق المستويات  -2
حسب مستويات   ( هدفا سلوكيا،265)المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، والتقويم( بلغت )الستة من المجال المعرفي لتصنيف بلوم  

عرضتا على عدد من المتخصصين في مجال التاريخ وطرائق تدريسها وفي    بلوم الست ) المعرفة, الفهم, التطبيق, التحليل, التركيب, التقويم(
مالحظاتهم حول شموليتها وسالمة صياغتها وتمثيلها للمستوى المعرفي الذي تقيسه، وبعد األخذ ( البداء آرائهم و 1القياس والتقويم )ملحق  

 ( هدفا سلوكيا. 265بمالحظاتهم، عدلت بعض األهداف، وبقت على ما هي عليه من حيث العدد وهي ) 
الثالث وفقًا للمتغيرات المستقلة التي تدرس ( خطة تدريسية  لكل مجموعة من مجاميع البحث  27اعداد الخطط التدريسية : اعدت الباحثة )-3

، حيث جرى تعديلها في ضوء  (1ملحق)  بها كل مجموعة، عرضتا نماذج من الخطط على مجموعة محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص
 (  من اراء الخبراء ..%80مالحظاتهم بعد حصولها نسبة اكثر من)

 الناقد  وكاالتي:  التفكير التحصيل واختبار راء اختبارالبحث: يتطلب هدف البحث أج ا: بناء ادات خامسا 
 إعداد االختبار التحصيلي : ويشمل بناء االختبار التحصيلي االجراءت االتية:-1
تحديد الهدف من البحث:يهدف االختبار التحصيلي قياس تحصيل طالبات الصف الرابع االدبي  في مادة التاريخ في كتاب تاريخ الحضارة -أ

 الصف الرابع  االدبي  لطالبات االسالمية المقرر تدريسه  العربية 
 تحديد عدد فقرات االختبار:-ب
   إعداد جدول المواصفات: -1
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  االسالمية  العربية  الحضارةبتدريسها من مادة تأريخ    ةالباحث  تالتي قام  االبواب الثالثأعد الباحث جدول مواصفات تمثلت فيه موضوعات  
االدبي واألغراض السلوكية للمستويات الستة ضمن المجال المعرفي لتصنيف بلوم  وتم حساب أوزان محتوى الموضوعات في    الرابعللصف  

 وحسب الفقرات. ( فقرة توزعت األسئلة في كل خلية 45ضوء عدد صفحات فصول الكتاب ,بعد تحديد فقرات االختبار بح) 
 صياغة فقرات االختبار : -2

في ضوء محتوى المادة التي تم تدريسها في تجربة البحث، اختبارًا تحصيليًا من نوع االختبارات الموضوعية وكان في    صاغت الباحثة      
( فقرة ذات األربع بدائل، ما الشطر الثاني  اشتمل  37شطرين، الشطر األول عبارة عن سؤال من نوع االختبار من متعدد بلغ عدد فقراته ) 

 .( فقرة45س مستويات التركيب والتقويم ، وعلى هذا فقد بلغت عدد فقرات االختبار الكلية ) ( فقرات مقالية لقيا8على ) 
 صدق االختبار :-3

اعتمدت الباحثة الصدق الظاهري، ويتحقق عندما يقرر عدد من المختصين مدى تمثيل الفقرات االختبارية للصفة المراد قياسها، 
ا  القياس والتقويم،  وعلى ذلك عرضت فقرات االختبار مع األهداف  التاريخ وطرائق تدريسها وفي  المتخصصين في  لسلوكية على عدد من 

( فما فوق لقياس صالحية فقراته,وفي ضوء آرائهم عدلت  %80(،  اعتمدت الباحثة درجة موافقتهم  على فقرات االختبار بنسبة )1)الملحق  
 قت سمة الصدق فيه.. صياغة بعض الفقرات، ولم تحذف أية فقرة من االختبار وبهذا تحق

 التطبيق االستطالعي لالختبار: - أ
( طالبة توزعن في شعبتين، بعد أن تأكدت الباحثة من 150طبق االختبار على عينة استطالعية من ثانوية االنتصار للبنات بلغت )

 اكمالهن موضوعات التاريخ الخاضعة لتجربة البحث.
( لإلجابة الصحيحة و درجة ) صفر ( لإلجابة الخاطئة أو المتروكة إذ تحددت    1تعطى للطالب درجة )    تصحيح الفقرات الموضوعية : -

 . ( 37 –درجاتها بالمدى ) صفر 
تصحيح الفقرات المقالية :  لزيادة الدقة والموضوعية عند التصحيح وضعت الباحثة أنموذجا لإلجابة الصحيحة بالتعاون مع مدرسي المادة  

(, بحسب األفكار الموجودة في الفقرة 45,  44,  43,    42,    41,    40,    39,    38درجات الفقرات المقالية وهي الفقرات رقم )    بحيث تتدرج
( على  2,2,3,   3,    2,   3,    2,    3, صفر ( وهي )    1,   2,    3من اإلجابة النموذجية إلى اإلجابة الخاطئة أو المتروكة وبحسب الدرجات )

  57( ) من صفر حدًا أدنى إلى   57( . وبذلك تراوحت الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي )   20  –ها بمدى ) صفر التوالي فقد تحددت درجت
 (.وقد اعتمدت الباحثة على نتائج التجربة االستطالعية في تحديد. حدًا أعلى

 ( متوسط الوقت المستغرق دقيقة. 50زمن االجابة المستغرق ,حيث بلغ متوسط الوقت المستغرق) -
 مدى وضوح تعليمات االختبار ووضوح فقراته بالنسبة للمستجيب. -
 وضوح الفقرات ن حيث الصياغة.  -
 تحليل فقرات االختبار - 

(  %27قامت الباحثة بتصحيح اجابات طالبات العينة االستطالعية و ورتبت درجاتهن تنازليا من أعلى درجة الى ادنى درجة ,ثم اختارت نسبة ) 
( من طالبات المجموعة الدنيا  )الطالبات اللواتي حصلن  %27جة ( ,و)  عة العليا )الطالبات اللواتي حصلن على أعلى درمن طالبات المجمو 

 (. 252, 2010على أدنى در جة ( ,النها نسبة للموازنة بين مجموعتين متباينتين من العينة الكلية لدراسة الخصائص السايكو مترية. )عالم  
 ( طالبة ضمن المجموعتين العليا والدنيا, وقد عولجت البيانات احصائيا كما يلي :80لكلية )وعلى هذا بلغت العينة ا

(% ويرى بلوم بأن الفقرات االختبارية تعد مقبولة إذا  0,70-0,41وبعد حساب معامل صعوبة فقرات االختبار، ظهر بأنها تراوحت بين )  -1
(.وبهذا فإن معامل صعوبة جميع فقرات االختبار مقبولة 117,  1983وأخرون   (% )بلوم  0,80-0,20كان معامل صعوبتها يتراوح بين )

 ضمن هذه النسبة.. 
(،  Brown, 1981, 104( فأكثر )0,20(، بأن الفقرة تكون مميزة إذا كانت قدرتها التمييزية )Brown, 1981قوة تمييز فقرات :يرى )  -2

 (، لذلك فإن جميع فقرات االختبار ذات قوة تمييزية مقبولة،.0.60- 0.24)وقد ظهر أن معامل تمييز فقرات االختبار تتراوح بين 
اعتمدت الباحثة طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات االختبار التحصيلي، كونها الكثر شيوعًا، فضلاًل عن مزاياها الجيدة من  ثبات االختبار : -ب

 (. 140، 1999ائج وتقليل آثار الملل والتعب )الظاهر وآخرون، حيث قلة التأليف واختصار الجهد والوقت، وسرعتها في إعطاء النت
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  ولحساب الثبات بهذه الطريقة حللت الباحثة درجات العينة االستطالعية من خالل تقسيم فقرات االختبار إلى زوجية وفردية، ثم حسبتم عامل 
( وهو معامل ثبات 0,80( بلغ )Spearman-Brownلة )( وبعد تصحيحه بمعاد0,67ارتباط بيرسون بين الفقرات الزوجية والفردية، فكان )

( ) Gronlund, 1981جيد وفق رأي  بين  ثباته  يتراوح معامل  المقنن  االختبار غير  أن  إلى  أشار   ,Gronlund( )0,85-0.60(، حيث 
1981, P.114 .) 

( للتفكير الناقد كونها أكثر Watson-Classer)اعداد مقياس التفكير الناقد : قد اعتمدت الباحثة  في أعداد وبناء الفقرات على اختبار  -2
 (.  2011( ودرسة )السعدي,210ودراسة  )الجنابي , (2004شيوعًا واستعمااًل في أغلب الدراسات العراقية والعربية كدراسة )محمد,

( 51)  اعداد الصيغة األولية للمقياس: في ضوء مفهوم التفكير الناقد حددت القدرات الخمس إذ كانت دلياًل للباحثة إلعداد فقرات المقياس بلغت - أ
 (. 6فقرة موزعة على القدرات الخمس وكما في الجدول) 

 عدد فقرات مقياس التفكير الناقد موزعة على القدرات  (6الجدول ) 
 عدد الفقرات د المواقف عد القدرة العقلية

 9 3 االستنتاج 

 9 3 االفتراضات

 9 3 االستنباط 

 9 3 التفسير

 15 5 تقويم الحجج

 كما تضمن المقياس تعليمات اإلجابة وأمثلة توضح اإلجابة على شكل بدائل.
جله  في قياس لما وضعت أل  كل فقرة من فقرات االختبار  هوالحكم على صالحيت  جل التحقق من صالحية االختبارصدق المقياس :أل -ب
. وكانت اآلراء متفقة (1ملحق (عرضت الباحثة االداة بصورته االولية على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في التاريخ وطرائق تدريسها,

 تفاقهم. الخبراء معيارًا المن آراء  % 80على صالحية الفقرات بعد اجراء التعديالت عليها، حيث اعتمدت نسبة 
التجربة االستطالعية:وهي وسيلة الباحثة في تقويم المقياس من حيث وضوح تعليماته وزمن اإلجابة عنه، فضاًل عن أهميتها في الكشف  -ج

دبي  في  االالرابع  ( طالبة من الصف  54وقد طبقت التجربة االستطالعية على عينة من ) ,عن الفقرات الغامضة وغير الواضحة وتعديلها
ذ  ثانوية حطين للبنات  ، وقد تبين للباحثة من خالل هذا التطبيق وضوح فقرات المقياس، كما أمكنها تحديد متوسط الوقت الالزم لإلجابة، إ 

 ( دقيقة.55بلغ )
بإعطاء درجة لإلجابة  القوة التمييزية :من خالل نتائج تطبيق االستطالعي حددت الباحثة القوة التمييزية لفقرات المقياس، بعد تصحيحه، - د

( ووفقا لمعيار 0,56-0,32الصحيحة وصفرًا لإلجابة الخاطئة عن كل فقرة، وعند حساب القوة التمييزية للفقرات وجد بأنها تراوحت بين )
(Ebel, 1972( ان الموقف يكون جيدًا إذا كانت قوته التمييزية )( فأكثر )0,30Ebel, 1972,406 حيث رثبت ان جميع الفقر .،)  ات ذو

 دالله احصائية لذا ابقت الباحثة جميع الفقرات. 
 ثبات المقياس : استعملت الباحثة طريقة اعادة االختبار لحساب ثبات االختبار.  -ه

( ورقة اجابة بصورة عشوائية فقست فقرات االختبار قسمين )فردي  30وقد اعتمدت على درجات طالبات التطبيق االستطالعي ,وقج سحبت  )
( اليجاد معامل االرتباطبين درجات الفردية والزوجية, وبعد استخراج عامل Pearsonالباحثة معامل االرتباط  بيرسون)  وزوجي(,طبقت  

( وهو معامل ثبات عالية  0,78( عندها بلغ )Spearman- Brownبروان)    -( وباستعمال معادلة سبيرمان   0,77االرتباط بيرسون بلغ)
بدأت تجربة البحث يوم الثالثاء  : تطبيق التجربة-( . 227, 2015)العساف ومحمود, في مجال التفكيرإذا ما قورنت باالختبارات األخرى 

 حيث طبق البحث وبدأ تدريس مجاميع البحث الثالث وفق الخطط المعدة.   6/5/2022،  وانتهت  يوم االربعاء 20121/ 19/2
 . 2022/5/8طبقت االختبار التحصيلي على طالبات مجموعات البحث الثالث يوم االربعاء  - أ
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 .  2022/5/9طبقت مقياس التفكير الناقد على طالبات مجموعات البحث الثالث يوم الخميس -ب
 وكاالتي                               spssاستعمل الباحث الوسائل اإلحصائية المناسبة في البحث الحالي  باالستعانة بالبرنامج االحصائي     الوسائل اإلحصائية :  -3
 ( معادلة صعوبة الفقرة وقوة تمييزها  One Way Analysis of Varianceتحليل التباين اآلحادي ) -1
ثبات لالختبارين التحصيلي واختبار التفكير الناقد، معادلة سبيرمان براون للتصحيح بالنسبة ( لقياس الPearsonمعامل ارتباط بيرسون ) -2

( في تكافؤ مجموعات البحث الثالث في متغير التحصيل الدراسي لألم  2لثبات االختبار التحصيلي بطريقة التجزئة النصفية مربع كاي )كا
 (. 115  ،1990 االمام،واألب )

يتناول هذا الفصل عرض النتائج التي توصلت اليها الباحثة وفقا الهداف وفرضياته من   : النتائج وتفسريها عرض: الفصل الرابع    
راسات خالل مقارنة نتائج مجاميع البحث الثالث في اختبار التحصيل واختبار التفكير الناقد، وتفسير النتائج ومناقشتها في ضوء االدبيات والد

 السابقة وكما يلي:
 ض النتائج : صنفت نتائج الدراسة وفق ما يلي: عر  -أوالً 
 عرض النتائج الخاصة باداء طالبات عينة البحث على االختبار التحصيلي. -1
 عرض النتائج طالبات عينة البحث على اختبار التفكير الناقد. -2
التعرف على أثر استراتيجية الفورمات  واستراتيجية شبكات التفكير البصري   مقارنة بالطريقة االعتيادية   نتائج االختبار التحصيلي :بغية -1

 (. 7في التحصيل، حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات االختبار التحصيلي، وكما موضح في الجدول ) 
 في االختبار التحصيلي رجة المجموعات الثالثالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لد  (7الجدول ) 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد افرادها المجموعة
 7,5386 31,7037 27 التجريبية األولى 
 6,2984 29,9032 31 التجريبية الثانية 

 5,7483 25,6333 30 الضابطة 
(، وبلغ متوسححححححححححححححط درجححات المجموعححة التجريبيححة الثححانيححة 31,7037التجريبيححة األولى )من مالحظححة الجححدول، بلغ متوسححححححححححححححط درجححات المجموعححة  

( ولمعرفة داللة الفروق بين هذه المتوسحححححححطات اسحححححححتعملت الباحثة تحليل 25,6333(، في حين بلغ متوسحححححححط المجموعة الضحححححححابطة )29,9032)
التحصيلي في االختبار  ين االحادي لدرجات مجموعات البحث الثالث نتائج تحليل التبا  (8(.الجدول )8التباين االحادي وكما مبين في الجدول )

 البعدي 

مصدر 
 التباين 

مجموع 
مربعات  
 التباين 

درجة  
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

الداللة   القيمة الفائية
االحصائية  

 الجدولية  المحسوبة  ( 0,001)
داخل  

 39,992 85 3399,306 المجموعات

دالة   3,111 7,035
 احصائياً 

بين  
 281,347 2 562,694 المجموع

  87 3962,000 الكلي

(  0.001( عند مسحححتوى داللة )3,111من القيمة الجدولية ) ( وهي اكبر7,035يالحظ من الجدول ان القيمة الفائية المحسحححوبة بلغت )
 (، وهذا يعني أن هناك فروقا ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات مجموعات البحث الثالث في التحصيل. 2,85وبدرجتي حرية )
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أم ال، ولكنه ال يحدد اتجاه الفروق  ولما كان تحليل التباين االحادي يكشححف لنا فقط ما إذا كان الفرق بين مجموعات ذا داللة احصححائية 
بين المجموعات وال أي المجموعات يكون الفرق لصححالحها، لذا اسححتعملت الباحثة االختبار التائي لمعرفة الفروق بين المجموعات الثالث 

 وكما يلي:
روق دالة احصحححائيًا بين متوسحححط مقارنة بين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية: وتنص فرضحححيتها )عدم وجود ف - أ

تحصححيل طالبات المجموعة التجريبية األولى اللواتي يدرسححن باسححتعمال اسححتراتيجية الفورمات ومتوسححط تحصححيل طالبات المجموعة الثانية 
متوسححححط اللواتي يدرسححححن باسححححتعمال اسححححتراتيجية شححححبكات التفكير البصححححري الفرق بين المجموعتين في التحصححححيل في مادة التاريخ حسححححب ال

 للمجموعة التجريبية الثانية. (29,9032( للمجموعة التجريبية األولى و )31,7037الحسابي للمجموعتين فكان على التوالي )
( إذ  0,05وعند اختبار معنوية  الفروق بين متوسحححححطات درجات المجموعتين، ظهر أن الفرق ليس بذي  داللة احصحححححائية عند مسحححححتوى )

( يوضحححح  9(، وهي أصحححغر من قيمة شحححيفيه الجدولية وبذلك تقبل الفرضحححية الصحححفرية، والجدول )1,8005)كانت قيمة شحححيفيه المحسحححوبة  
 (اختبار شيفيه بين المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في التحصيل في مادة التاريخ9ذلك.الجدول )

 المجموعة 
عدد افراد  

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الداللة   شيفيه قيمة 
االحصائية 

 الجدولية  المحسوبة ( 0,05)

 7,5386 31,7037 27 التجريبية األولى
 غير دالة  4,153 1,8005

 6,3894 29,9032 31 التجريبية الثانية
المقارنة بين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضحححابطة : وتنص فرضحححيتها )عدم وجود فروق دالة احصحححائيا بين متوسحححط تحصحححيل  -ب

طالبات المجموعة التجريبية األولى اللواتي يدرسححن باسححتراتيجية الفورمات ومتوسححط تحصححيل طالبات المجموعة الضححابطة اللواتي يدرسححن 
وللتحقق من صححححححححة الفرضحححححححية، ولمعرفة الفرق بين المجموعتين في التحصحححححححيل في مادة التاريخ حسحححححححب المتوسحححححححط بالطريقة االعتيادية(.

( للمجموعة الضححححححححححابطة.وعند اختبار 25,6333( للمجموعة التجريبية األولى و )31,7037الحسححححححححححابي للمجموعتين فكان على التوالي )
(  6,0704(، إذ بلغت قيمة شحححيفيه المحسحححوبة )0,05احصحححائية عند مسحححتوى )معنوية الفروق بين المتوسحححطات، ظهر أن الفرق ذو داللة  

 ( يوضح ذلك.10( وبذلك ترفض الفرضية الصفرية، والجدول )2,000وهي أكبر من قيمة شيفيه الجدولية )
 في مادة التاريخ  (اختبار شيفيه بين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة في التحصيل10الجدول ) 

 المجموعة 
عدد افراد  

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الداللة   قيمة شيفيه 
االحصائية 

 الجدولية  المحسوبة ( 0,05)

 7,5386 31,7037 27 التجريبية األولى
 دالة إحصائياً  4,185 6,0704

 5,7483 25,6333 30 الضابطة 
المقارنة بين المجموعة التجريبية الثانية و المجموعة الضابطة : وتنص الفرضية )عدم وجود فروق دالة احصائيًا بين متوسط  -ج

متوسط تحصيل طالبات المجموعة    ة شبكات التفكير البصري تحصيل طالبات المجموعة التجريبية الثانية اللواتي يدرسن باستعمال استراتيجي
 ن بالطريقة االعتيادية(.الضابطة اللواتي يدرس

وللتحقق من صحة الفرضية، ولمعرفة الفرق بين المجموعتين في التحصيل في مادة التاريخ حسب المتوسط الحسابي للمجموعتين فكان  
( التوالي  و )29,9032على  الثانية  التجريبية  للمجموعة  بي25,6333(  الفروق  معنوية  اختبار  الضابطة.وعند  التجريبية  للمجموعة  ن ( 

(،  4,2699(، إذ كانت قيمة شيفيه المحسوبة )0,05متوسطات درجات المجموعتين، ظهر أن الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
اختبار شيفيه (  11جدول) ( يوضح ذلك.11وبذلك ترفض الفرضية الصفرية، والجدول )(4.0405)وهي اكبر من قيمة شيفيه الجدولية،  

 الثانية والمجموعة الضابطة في التحصيل في مادة التاريخ بين المجموعة التجريبية 
 قيمة شيفيه  المجموعة 
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عدد افراد  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الجدولية  المحسوبة
الداللة  

االحصائية 
(0,05 ) 

 6,3894 29,9032 31 التجريبية الثانية
 دالة إحصائياً  4,0405 4.2669

 5,7483 25,6333 30 الضابطة 
مقارنة بالطريقة االعتيادية في  البصححححححححري   التفكير  وشححححححححبكات الفورمات  تينتائج اختبار التفكير الناقد : بغية التعرف على أثر اسححححححححتراتيجي -2

 (.12تنمية التفكير الناقد، حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات اختبار التفكير الناقد، وكما موضح في الجدول )
 في اختبار التفكير الناقد  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة المجموعات الثالث ( 12الجدول ) 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد افرادها المجموعة
 5,2435 34.1481 27 التجريبية األولى 
 7,4154 27.5484 31 التجريبية الثانية 

 7,5643 27,4333 30 الضابطة 
التجريبيححة الثححانيححة (، ومتوسححححححححححححححط درجححات المجموعححة  34,1481من مالحظححة الجححدول، بلغ متوسححححححححححححححط درجححات المجموعححة التجريبيححة األولى )

( ولمعرفة داللة الفروق بين هذه المتوسحححطات اسحححتعملت الباحثة تحليل 27,4333(، في حين بلغ متوسحححط المجموعة الضحححابطة )27,5484)
في اختبحار    نتحائج تحليحل التبحاين االححادي لحدرجحات مجموعحات البححث الثالث  (13(.الجحدول )13التبحاين االححادي وكمحا مبين في الجحدول )

 فكير الناقدالت

مجموع مربعات   مصدر التباين
 التباين

درجة  
 الحرية 

متوسط مجموع  
 المربعات 

الداللة   القيمة الفائية
االحصائية 

 الجدولية  المحسوبة ( 0,001)

 47,276 85 4018,541 داخل المجموعات 
دالة   3,111 8,772

 احصائياً 
 414,723 2 829,446 بين المجموع 

  87 4847,0898 الكلي 

(  0.001( عند مسححححححححححححتوى داللة )3,111من القيمة الجدولية ) ( وهي اكبر8,772يالحظ من الجدول ان القيمة الفائية المحسححححححححححححوبة بلغت )
 (، وهذا يعني أن هناك فروقا ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات مجموعات البحث الثالث في التحصيل.85,2وبدرجتي حرية )

أم ال، ولكنه ال يحدد اتجاه الفروق بين ولما كان تحليل التباين االحادي يكشحف لنا فقط ما إذا كان الفرق بين مجموعات ذا داللة احصحائية  
المجموعات وال أي المجموعات يكون الفرق لصححححححححالحها، لذا اسححححححححتعملت الباحثة االختبار التائي لمعرفة الفروق بين المجموعات الثالث وكما 

 يلي:
روق دالة احصحححححححححائيًا بين متوسحححححححححط مقارنة بين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية: وتنص فرضحححححححححيتها )عدم وجود ف - أ

تحصحححححيل طالبات المجموعة التجريبية األولى اللواتي يدرسحححححن باسحححححتعمال اسحححححتراتيجية الفورمات ومتوسحححححط تحصحححححيل طالبات المجموعة الثانية 
ي تنمية التفكير  وللتحقق من صححة الفرضحية ولمعرفة الفرق بين المجموعتين فاللواتي يدرسحن باسحتعمال اسحتراتيجية شحبكات التفكير البصحري(.

( للمجموعة  27,5484( للمجموعة التجريبية األولى و )34,1481الناقد حسحححححححححححححب المتوسحححححححححححححط الحسحححححححححححححابي للمجموعتين فكان على التوالي )
التجريبية الثانية.وعند اختبار معنوية  الفروق بين متوسححححطات درجات المجموعتين، ظهر أن الفرق ليس بذي  داللة احصححححائية عند مسححححتوى 

وبذلك تقبل الفرضححححححححية الصححححححححفرية،    (3.515)  (، وهي اكبر من قيمة شححححححححيفيه الجدولية6,5998إذ كانت قيمة شححححححححيفيه المحسححححححححوبة )(  0,05)
 اختبار شيفيه بين المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في تنمية التفكير الناقد (14( يوضح ذلك.الجدول )14والجدول )
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 المجموعة 
عدد افراد  

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الداللة   قيمة شيفيه 
االحصائية 

 الجدولية  المحسوبة ( 0,05)

 5,2235 34,1481 27 التجريبية األولى
 غير دالة  4,515 6,5998

 7,4154 27,5484 31 التجريبية الثانية
( في  0,05المقارنة بين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة : وتنص فرضيتها )عدم وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى )  -ب

يدرسن   تنمية التفكير الناقد بين طالبات المجموعة التجريبية األولى اللواتي يدرسن باستراتيجية الفورمات وطالبات المجموعة الضابطة اللواتي
ريقة االعتيادية(.وللتحقق من صحة الفرضية، ولمعرفة الفرق بين المجموعتين في تنمية التفكير الناقد حسب المتوسط الحسابي للمجموعتين بالط

( للمجموعة الضابطة.وعند اختبار معنوية الفروق بين المتوسطات، 27,4333( للمجموعة التجريبية األولى و )34,1481فكان على التوالي ) 
ا أن  )ظهر  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  ) 0,05لفرق  المحسوبة  شيفيه  قيمة  كانت  إذ  شيفيه 6,6148(،  قيمة  من  أكبر  وهي   )

 ( يوضح ذلك. 15، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية، والجدول ) (4,441) الجدولية
 التفكير الناقد اختبار شيفيه بين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة في تنمية  ( 15الجدول ) 

 المجموعة 
عدد افراد  

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الداللة   قيمة شيفيه 
االحصائية 

 الجدولية  المحسوبة ( 0,05)

 5,2235 34,1481 27 التجريبية األولى
 دالة إحصائياً  4,441 6,6148

 7,5643 27,4333 30 الضابطة 
المجموعة التجريبية الثانية و المجموعة الضحححححابطة : وتنص الفرضحححححية )عدم وجود فروق دالة احصحححححائيًا في تنمية التفكير الناقد  المقارنة بين  -ج

  بين طالبات المجموعة التجريبية الثانية اللواتي يدرسححن باسححتعمال اسححتراتيجية شححبكات التفكير البصححري وطالبات المجموعة الضححابطة اللواتي
العتيادية(.وللتحقق من صححة الفرضحية، ولمعرفة الفرق بين المجموعتين في تنمية التفكير الناقد، حسحب المتوسحط الحسحابي يدرسحن بالطريقة ا

وعند اختبار معنوية   ( للمجموعة التجريبية الضححححابطة27,4333( للمجموعة التجريبية الثانية و )27,5484للمجموعتين فكان على التوالي )
(، إذ كانت قيمة شححححححيفيه 0,05المجموعتين، ظهر أن الفرق ليس بذي داللة إحصححححححائية عند مسححححححتوى داللة ) الفروق بين متوسححححححطات درجات

 ( يوضح ذلك.16، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، والجدول )(4,393) (، وهي أقل من قيمة التائية الجدولية0,1151المحسوبة )
 في تنمية التفكير الناقد  اختبار شيفيه بين المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة   ( 16الجدول ) 

 المجموعة 
عدد افراد  

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الداللة   قيمة شيفيه 
االحصائية 

 الجدولية  المحسوبة ( 0,05)

 7,4154 27,5484 31 التجريبية الثانية
 دالة إحصائياً  4,393 0,1151

 7,5643 27,4333 30 الضابطة 
 تفسير النتائج : -ثانياً 

 من خالل عرض النتائج التي اسفر عنها البحث ظهر ما يلي :
باستراتيجية شبكات التفكير تفوق المجموعة التجريبية األولى التي درست باستراتيجية الفورمات على المجموعة التجريبية الثانية التي درست   -1

   2019,هيالت)  وتتفق مع دراسة  في تنمية التفكير الناقد، كما إنها تفوقت على المجموعة الضابطة في التحصيل في مادة التاريخ  البصري 
 (، ويمكن أن يعزى ذلك إلى فاعلية الفورمات  استراتيجية، إذ أنه :   2020)   ناصر ( ودراسة

في تحديد االفكار الرئيسة في الموضوع وتبويب المعلومات مما مكن الطالبات من تمييز الموضوعات    ت استراتيجية  الفورماتأسهم-أ
 الرئيسة من الموضوعات الثانية. 
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لى الشعور باإلثارة والتشويق في فهم المادة، إذ انها جعلت المعلومات منظمة وسلسة، فضاًل عن إثارة االسئلة واستمطار  دفع الطالبات إ-ب
 االفكار في ايجاد حلول للمشكالت.

  قللت من الخمول الفكري، فال خوف من طرح االفكار )صائبة كانت ام خاطئة( مما شجع أكبر عدد ممكن من الطالبات على ايجاد -ج
 افكار جديد وطرحها، وهذا بالتالي ينمي الثقة بالنفس لديهن، ويوفر لهن حرية التعبير عن اآلراء واألفكار دون خوف. 

 اتاحة الفرصة للطالبات لتحصيل المعرفة بأنفسهن والمشاركة بفاعلية في أنشطة التعليم كافة، واإلقبال على ذلك برغبة ونشاط.-د
شة المتبادلة بين الطالبات باشراف المدرسة )الباحثة(، مما ساعدهن على توليد أكبر قدر من األفكار شجع التفكير الجماعي والمناق-ه

 المنوعة والمبتكرة بشكل عفوي تلقائي حرر في مناخ مفتوح غير نقدي، ثم قيامهن بتصفية األفكار وغربلتا واختيار المناسب منها.
المت  و الفورمات من خالل خطواتها  استراتيجية  بلورتان  الطالبات على  الموضوع، ساعدة  أو  المشكلة  إلى  هسلسلة في طرح  ا وتحليلها 

عناصرها األولية،و جعل الطالبات جميعهن نشطات في الوصول إلى المعرفة ، ومراعاة قواعد الفورمات من حيث صياغة االفكار الرئيسة، 
كل ذلك مكنهن من توظيف كل قدراتهن العقلية والمعرفية بدء من   جمعها، تسجيلها، تصنيفها في فئات اشتقاق التعميمات والحكم عليها،

 تذكر المعلومة وانتهاء بالتحليل والتركيب وصواًل للتقويم الذي يعد أرفع مستوى في التفكير. 
الطالبة وتوظيفه   ويمكن القول بأن الفورمات مع التفكير الناقد في ان كالهما يهتم بتحقيق الفهم العميق للمستوى المعرفي الذي تتعلمه-ز

في عملية التعلم مما يحول عملية اكتساب المعرفة من عمليات خاملة إلى نشاط عقلي يؤدي إلى اتقان افضل المحتوى وربط عناصره 
عتين  بعضها ببعض مما يؤثر ايجابيًا في القدرات العقلية للطالبات وهذا ما لمسناه من فوق الطالبات اللواتي درسن وفقه على طالبات المجمو 

 (. 2002( و )الفيومي، Colland, 1997االخريين. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )
اثبتت استراتيجي الفورمات تفوقًا في التحصيل في مادة التاريخ لدى طالبات المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية، ومكين أن يعزى -2

 ذلك إلى فاعلية استراتيجي الفورمات في كونها: 
اه الطالبات وزادت من تركيزهن، لنها جعلتهن في موقف ايجابي متفاعل مع الدرس اعتمادًا على اإلصغاء الجيد، بدال من شت انتب-أ

 الموقف السلبي الذي يسود في قاعاتنا الدراسية الحالية. 
لطالبات فحسب )خليل، ب.ت، وتساعد على اكتشاف افكار جديدة، لما تثيره من مناقشات بين الطالبات انفسهن، وليس بين المدرسة وا-ي

 ( 39- 28ص
تخلف المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية عن المجاميع التجريبية األولى والثانية في التحصيل وتنمية التفكير الناقد،  -3

 شبكات التفكير البصري في تنمية التفكير الناقد، ويمكن أن يعزى ذلك إلى:  ةعدا تساوي تأثيرهما مع استراتيجي 
إن الطريقة االعتيادية تجعل المدرسة محورا للعملية التعليمية، فهي مصدر المعلومات والخبرات، والطالبات متلقيات لها، ال يشاركن في   - أ

 تحضيرها وطرحها ومناقشتها، فهذه الطريقة في أغلب األحوال 
 ع على اثارة التفكير لدى الطالبات وال تحفز دافعيتهن للتعلم.ال تشج -ب

ويمكن ان تعزو الباحثة سبب تساوي تأثيرها مع استراتيجية الفورمات في تنمية التفكير الناقد، كون المجموعة الضابطة قد درست من قبل  
ليمية التي تزيد من جذب انتباه الطالبات للدرس وتقلل من  الباحثة التي حاولت قدر المستطاع تفعيل هذه الطريقة باالنشطة، والوسائل التع

  الفصل الخامسالملل وشرود الذهن لديهن.  
 االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات: الفصل اخلامس

 االستنتاجات :
األدبي كان   الرابعف  الص   طالباتفي تدريس موضوعات مادة التاريخ لدى  الفورمات  و شبكات التفكير البصري      استراتيجيةإن استعمال   -1

أكثر ايجابية وفاعلية في رفع مستوى التحصيل الدراسي مقارنة بتحصيلهم الدراسي وتفكيرهم للسنوات السابقة , وظهر ذلك لدى الباحثة عن  
وتجاوزا حاجز   الطالباتطريق نتائج البحث اإلحصائية ، وعن طريق مشاهدته في أثناء سير التجربة التفاعل والمشاركة في الدرس من قبل  

الفورمات  و شبكات   استراتيجيةالخوف من الفشل ، أو الخجل ، من كون استجاباتهم صحيحة ، أو خاطئة , وهذا يعزى إلى إن خطوات 
حيث ال توجد استجابات صحيحة أو خاطئة حول األسئلة التي يطرحها    الطالباتتتقبل ، وتستوعب كل استجابات  التفكير البصري    

 في تدريس موضوعات مادة التاريخ الفورمات  و شبكات التفكير البصري      إمكانية استعمال استراتيجيةالصف الدراسي و   المدرس داخل
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وباقي المواد الدراسية األخرى في مدارسنا في ضوء اإلمكانيات المتاحة داخل هذه المدارس لما لها من اثر ذاتي في رفع مستوى التحصيل  
 . للطالباتالدراسي 

األدبي أن يكونوا محور العملية التعليمية , وليس  الرابعالصف   طالبات جعلت من الفورمات  و شبكات التفكير البصري    استراتيجيةان  -2
، واستيعابها ، وعمل   إليهم  المقدمة  الدراسية  المادة  فهم موضوعات  ،  وتعميق  التي تطرح عليهم  للمعلومات    استراتيجيةمجرد متلقين 

, بنفسه من خالل وضعه ألسئلة ، واإلجابة عليها بصورة سهلة وممتعة  ة كات التفكير البصري   على تعزيز ثقة الطالبالفورمات  و شب
 وهذا ما أكدت عليها أهداف التربية الحديثة.

قت الدرس ، بحالة نشطة ، وفعالة طوال و   ننان يكو   الباتجعلت من الطالفورمات  و شبكات التفكير البصري      استراتيجيةإن استخدام  -3
في التفكير يعطيه مسؤولية التركيز , والتذكر ، والفهم لما يتعلمه ، ويتذكره ، ويدفعهم إلى المثابرة    ةالطالب  اقوم بهتفالدور اإليجابي الذي  

 ، وزيادة التحصيل واإلنجاز الدراسي ، وهذا ما تبين خالل نتائج البحث الحالي. 
األدبي أهمية موضوعات مادة التاريخ   الرابعالصف اطالبات  ت التفكير البصري   أدى إلى استشعار  الفورمات  و شبكا  التدريس باستراتيجية -4

في المجموعتين التجريبيتين التغلب على    الطالباتساعد اتوما تضمنته من ارتباطها بحياتهم ، والتي  ,  التي قدمها الباحثة خالل مدة التجربة
ألهمية  التاريخ   نبشكل مستمر مع إدراكه   ن، واستفادتهنبدراسة كل موضوع ُقدم لهن  صعوبة وجفاف موضوعات مادة التاريخ ، واستمتاعه

 .ائم على الفهموقيمته المعنوية واالجتماعية, واالبتعاد عن السلوكيات السلبية بين الطالب للوصول إلى تعلم ذي معنى ق
في تدريس موضوعات مادة التاريخ حقق األهداف السلوكية المطلوب تحقيقها  الفورمات  و شبكات التفكير البصري      استراتيجيةأن تطبيق   -5

 الدراسي.  نبصورة أفضل وهذا ما تبين من خالل مستوى تحصيله هنفي درس الطالباتلدى 
ين أنفة الذكر تستدعي استعمال المستويات  ت, كون االستراتيجيطالباتمع  التفكير البصري      الفورمات  و شبكات  استراتيجيةإمكانية تطبيق   -6

يساهم برفع روح التعاون والعمل الجماعي والمنافسة والنظام والسرعة في األداء  العليا لتصنيف بلوم المعرفي مع تلك المرحلة الدراسية , و 
 . ، والذي حقق من رفع مستوى التحصيل الدراسي 

 وفي  الخطط  اعداد  في  المدرس  قبل  من  وواضحاً   كبيراَ   جهداً   تحتاج  البصري   التفكير  شبكات  واستراتيجي  الفورمات   بستراتيجية  التدريس  نا -7
 إلى  تحتاج  انها كما  وطرحا، االفكار واستخالص المتعمق والتفكير الجماعي العمل على الطالبات تعود التي المالئمة الصفية البيئة تهيئة

 نحل   خلية   كأنه  االستراتيجيتين  هاتين  وفق  االعتيادي  الصف  بأن(  الباحثة)  المدرسة  أحست  إذ  فائق،  ونشاط  عالية  دافعية  ذوات  طالبات
 . المطروحة  المشكلة لحل المرغوبة االهداف  إلى  الوصول اجل من طالبات كل  معا تعمل
 وصي الباحثةتفي ضوء نتائج الدراسة الحالية التوصيات : -ثانياً 

، وإطالع مدرسي اسس  التاريخ وتقنياتها  الفورمات  و شبكات التفكير البصري   في تدريس موضوعات مادة    اعتماد ا استراتيجية  -1
 هذه االستراتيجيتين   أهميةعلى  ين الستعمالهما عند تدريس موضوعات المادة ، وضرورة تأكيد التربويين  تالمادة على خطوات هذه االستراتيجي

 لمدرسي مادة التاريخ في المرحلة االعدادية في أثناء زياراتهم لهم واشرافهم عليهم ، كما وضرورة اطالع مدرسي مادة التاريخ على رسائل 
 تبات المركزية في الجامعة وخاصة فيما يتعلق برسائل واطاريح تخصص طرائق تدريس  التاريخ .الماجستير واطاريح الدكتوراه في المك

المدرسين والقادة التربويين بوزارة التربية والمديريات العامة للتربية في المحافظات بتدريب المدرسين والمدرسات   ب زيادة اهتمام مديرية تدري-2
 على هذه االستراتيجيات، 

ية العامة للمناهج في وزارة التربية باعداد دليل مساعد للمدرسين والمدرسات يتضمن معلومات اثرائية واستراتيجيات واساليب قيام المدير -3
 تدريسية حديثة، يمكن أن يمارسها المدرس والمدرسة داخل المدرسة لتفعيل العملية التعليمية.

فكير وانواعه سيما التفكير الناقد، من حيث مفهومه، مهارته، استراتيجيات رفد مدرسي ومدرسات التاريخة بالمعلومات الغزيرة حول الت-4
 تنمية مهاراته. 

 مقرتحات : -ثالثًا
 في ضوء النتائج التي تحققت تقترح الباحثة إجراء دراسة: 

ة أخرى كاكتساب المفاهيم  في متغيرات تابعشبكات التفكير البصري    ةواستراتيجي   استراتيجية الفورمات  مماثلة للدراسة الحالية تبحث أثر   -1
 التاريخة ، أو في اتجاهات الطلبة نحو مادة التاريخ، أو تنمية أنواع اخرى من التفكير، كالتفكير العلمي، االبداعي...الخ. 
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 مقارنة أثرم تغيرات مستقلة أخرى في تنمية التفكير الناقد. -2
 الجامعية.مماثلة الدراسة الحالية على مراحل أخرى كاالبتدائية أو  -3

الفورمات  و شبكات التفكير البصري   ، وقياس فاعليتها في التحصيل والتفكير ماوراء المعرفة عند    بناء برنامج مقترح وفق استراتيجية-4
 األدبي في مادة التاريخ .  الرابعالصف   طالبات 

 مصادر البحث : 
 ( درجة تمثيل كتاب التاريخ للصف الثاني متوسط لمهارات التفكير الناقد في العراق ,رسالة ماجستير غير منشورة . 2015حسين .) ▪
 ,دار اسامة للنشر والتوزيع.  1(, اساليب معاصرة في التدريس االجتماعيات ,ط2011ابو دية ,عدنان احمد ) ▪
, دار الصفاء للنشر والتوزيع, 1( : تحديد االحتياجات التدريبية لضمان فاعلية البرامج التدريسية, ط2010ليفات, عصام عطا هللا ) الخ ▪

 عمان, االردن. 
 ، دار حنين، للنشر والتوزيع، عمان .  2(: استراتيجيات التدريس لتنمية التفكير ،ط2012الريان ،محمد هاشم )  ▪
 , الفكر العربي للنشر, القاهرة, مصر.1( : الدراسات االجتماعية , ط2010حمد )سعيد, عاطف, وعبدهللا م ▪
( : التعلم النشط استراتيجيات واساليب حديثة في التدريس ، الطبعة االولى ، دار الشروق للنشر والتوزيع   2018عطية ، محسن علي )   ▪

 ، عمان ، االردن . 
الكتشاف الموجه في التحصيل المعرفي والتفكيرلناقد  لدى طالب الخامس االدبي في  ( تأثير  استراتيجية  ا2018محمود ,فراس نبيل ) ▪

 مادة التاريخ ,جامعة ديالى ,كلية التربية .
 ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان.1( : التحصيل الدراسي، ط2010أحمد، علي عبدالحميد) ▪
 . 2005امل : الطفل ومهارات التفكير ، دار صفاء للمشر والتوزيع ،  الخليلي ،  ▪
( لمكارثي في تدريس الرياضيات على تنمية بعض مهارات  4MAT ( اثر استخدام أنموذج الفورمات )2018خطاب احمد علي ابراهيم ) ▪

الرياضيات   تربويات  ,مجلة  المرحلةاالعدادية   العقل لدى طالب  الرياضي وعادات  , التفكير  الرياضيات  لتربويات  المصرية  الجمعية   ,
 مصر. ( الجزء الثالث.9( ,العدد)21المجلد)

(اثر استخدام أنموذج مكارثي الفورمات التعليمية في تنمية المفاهيم التاريخية لدى تالميذ الصف الخامس    2020ناصر,بيان فارس )     ▪
 ( .9( العدد)27.مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد )               االبتدائي في مادة االجتماعيات,                         

 (, التفكير الناقد في عصر المعلوماتية , مجلة دراسات المعلومات العدد الثاني ,مصر. 2008العاطي,حسن البائع محمد عبد) ▪
ره في تنمية التحصيل  وبعض مهارات التفكير فوق  ( واث4MAT( نموذج الفورمات)2017عبد المجيد ,أسماء محمد ونريمان جمعة مراد ) ▪

 (, مصر. 11(/العدد )20, المجلة المصرية للتربية العلمية ,المجلد ) ,المعرفي لدى طلبة دبلوم عام التفرغ بكلية التربية 
التفكير البصري لدى  (  استخدام شبكات التفكير البصري في تدريس العلوم لتنمية مهارات 2020يونس، محمد محسن عثمان , وآخرون )  ▪

 ., مصر23طالب المرحلة االعدادية , المجلة المصرية للتربية العلمية ,المجلد/العدد:مج 
(, فاعلية استخدام شبكات التفكير البصري في تنمية مهارات التفكير البصري والتحصيل الدراسي  في 2018صقر , ناصح حسين سالم )  ▪

(                                              1م بالمرحلة االبتدائية (, مجلة التربية للعلوم التربوية, جامعة نجران السعودية / العدد )الرياضيات لدى االطفال ذوي صعوبات التعل
 .  156 - 125المجلد الثاني ا, 

( فيتنمية االستيعاب  4MATلطبيعية )(, اثر التدريس بنموذج ويتلي للتعلم البنائي ومكارثي لدورة التعلم ا2015فتح هللا,مندور عبد السالم,)  ▪
الفيزياءلطالب تعلم مادة  ,الجمعية   المفاهيمي والدافعية نحو  العلمية  المصرية  ,المجلة  السعودية  العربية  بالمملكة  الثانوي  االول  الصف 

 (. 3(,العدد ) 18المصرية للتربية  العلمية ,المجلد )
، تقديم رشدي طعيمة ، دار المسيرة للنشر 2( , "اللغة والتفكير الناقد أسس نظرية وإستراتيجيات تدريسية" ، ط  2010الحالق ، علي ، )    ▪

 توزيع , عمان . وال
 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان. 1(، التعلم المعرفي، ط 2007أبو رياش، حسين بحر ) ▪
 (، التقويم والقياس، بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر. 1990اإلمام، مصطفى محمود وآخرون ) ▪
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 الثقافة للنشر، عمان. (، مقياس القياس والتقويم في التربية، دار  1999الظاهر، زكريا وآخرون ) ▪
 ، مكتبة االنجلو المصرية. 3(، مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ترجمة : محمد نبيل نوفل وآخرون، ط1985فان دالين، ديوبول ) ▪
التفكير    (، فاعلية استخدام شبكات التفكير البصري في العلوم التنمية مستويات جانييه المعرفية ومهارات20011إبراهيم، عبد هللا علي )  ▪

  البصري لدى طالب المرحلة المتوسطة، المؤتمر العلمي العاشر للتربية العلمية، تحديات العصر، ورؤى المستقبل، الجمعية المصرية للتربية
 العلمية، جامعة عين شمس، المجلد األول. 

 لصياد , بغداد. ( اصول التدريس المواد االجتماعية ,مكتبة ا1992حسين, محسن محمد, وعبد الرؤوف الغراوي ) ▪
 (، اساليب القياس والتقويم في التربية، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان. 2010الخياط، ماجد محمد ) ▪
 (، تصميم التدريس، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان. 2000قطامي، يوسف وآخرون، ) ▪
 عمان. (، طرائق التدريس العامة ، دار الثقافة، 2010سالمة، عادل أبو العز وآخرون ) ▪
 (، المناهج الحديثة وطرائق تدريس، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان. 20010عطية، محسن علي )  ▪
(، أثر استعمال االسئلة المتشعبة والسايرة في علمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثالث المتوسط 2010الجنابي، قاسم اسماعيل ) ▪

 اصر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية ابن رشد، جامعة بغداد.في مادة تاريخ الوطن العربي الحديث والمع
(، أثر استعمال استراتيجي التعلم التعاون والتقارير القصير في تحصيل الطالبات وتنمية التفكير الناقد  2005الكعبي، بالسم كيط حسن ) ▪

 امعة بغداد. ابن رشد، ج-لديهن في مادة الجغرافية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية
(، أثر القراءات الخارجية في تنمية التفكير النقد لدى طالبات معاهد المعلمات في مادة التاريخ، رسالة  2009لربيعي، محمد ابراهيم علي )ا ▪

 ماجستير، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد.
من مبحث التاريخ واحتفاظهم بالمادة التعليمية،  (، نموذج مكارثي في تحصيل عملية الصف العاشر2019هيالن، محمد ابراهيم صالح ) ▪

 . وزارة التربية، حديدية لواء بن كنانة، األردن 
 . دار الشروق للنشر والتوزيع, عمان 1,االصدار / 1( استراتيجيات حديثة في التدريس ط2008الهاشمي ,عبد الرحمن, طه علي الدليمي) ▪
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