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اإلهــــــــــــــــــــــــداء

 إلى رمز الدفء ونير التضحية المتدفق  ،إلى من كان دعاؤىا نور دربي وسر نجاحي.
 ....أمي الحبيبة " رحميا هللا "
 إلى من عممني أو حروفي  ،ومضى بي الي ما أنا عميو  ،إلى من كمماتو نبراس الحياة
 ،إلى األخ المعمم واألب  ...أبي الحبيب
 إلى التي كان ىذا الجيد عمى حساب راحتيا وسعادتيا  ،رفيقة دربي وشريكة حياتي ...
زوجتي الغالية
 إلى ثمرة الروح وميجة القمب  ،سر سعادتي وأنس حياتي  ...أبنائي األعزاء
 إلى الذين كانو بعد هللا عوني في ضيق وسندي في كل طريق  ...أشقائي وشقيقاتي
األعزاء
 إلى كل صادق دعا لي بدعوة في ظير الغيب...
 إلى كل مخمص حمل ىم الدين والوطن  ،إلى الشرفاء الذين ما ىانوا وال ضعفوا  ...إلى
كل صابر مرابط.

لكم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع

ب



الشكروالتقدير
الحمد هلل رب العالمين حمداً كما ينبغي لجالل وجيو وعظيم سمطانو  ،والصالة والسالم عمى
أشرف المرسمين سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ...وبعد

ثم بفضل
وأشكر هللا عز وجل الذي من
عمي بإتمام ىذه الدراسة واخراجيا إلى حيز الوجود ّ
ّ
القموب الطيبة  ،واأليادي المباركة من أىل العمم  ،وخاصة الذين أسيموا بعمميم الوافر وعونيم

الصادق  ،ووقتيم الثمين  ،داعيا المولى عز وجل أن ينفع بيا اإلسالم والمسممين وتكون عوناً

لي عمي طاعتو .

فالشكر الجزيل لجامعة األزىر ممثمة برئيسيا وعمادة الدراسات العيا وعمادة كمية التربية وكافة

أعضاء الييئة التدريسية لما قدموه من تسييل في إتمام إجراءات ىذه الدراسة .

كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان من الدكتور "عبد الكريم لبد" الذي أشرف عمى ىذه
الرسالة  ،وأفاض عمي بعممو وحرص أشد الحرص عمى إثراء ىذه الرسالة واخراجيا بأفضل
ّ
صورة ممكنة  ،فمو مني كل التقدير وأسمى آيات العرفان بالجميل والفضل .
والشكر الموصول إلى عضوي لجنة المناقشة الدكتور " دمحم عميان " عميد كمية التربية بجامعة

األزىر والدكتور "حاتم أبو سالم" لقبوليما مناقشة ىذه الرسالة كما أتقدم بجزيل العرفان والتقدير

لمحكمي أدوات الدراسة لما بذلوه من جيد ووقت واخص بالذكر األستاذ الدكتور "محمود األستاذ"
لما قدموه من نصائح وتوجييات  ،وكذلك الشكر ألساتذة المناىج وطرق التدريس في الجامعات

الفمسطينية .

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير من األستاذ :زكريا فارس واالستاذ الدكتور صادق أبو سميمان ،
لجيودىم الطيبة في إخراج ىذه الرسالة بصورتيا الحالية  ،وقياميم بالتدقيق المغوي.
وأشكر كل من كان لو دور من قريب أو بعيد ومن شجعني أو قدم لي نصحاً أو بذل جيدا

إليصال ىذه الدراسة إلى ما وصمت إليو .

وأخير أسأل هللا العمي العظيم أن أكون قد وفقت لما فيو الخير  ،فما كان من توفيق فمن هللا

وحده

وما كان من نقص أو تقصير فمن نفسي و الكمال هلل  .

الباحث
أحمدِصبحيِاألستاذ

ج

ملخصِالدراسة
ىدفت الدراسة الى الكشف عن فاعمية التعمم التعاوني في تنمية ميارات التفكير الناقد في

تدريس الجغرافيا لدى طمبة الصف العاشر ،حيث تحددت مشكمة البحث في السؤال الرئيس ما
أثر استخدام التعمم التعاوني في تدريس الجغرافيا عمى تنمية بعض ميارات التفكير الناقد لطالب

الصف العاشر؟ وقد تفرع منو التساؤالت التالية:

 .1ىل توجد فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي في
اختبار التفكير الناقد؟

 .2ىل توجد فروق في القياسين القبمي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية في اختبار
التفكير الناقد ؟

 .3ىل يوجد أثر الستخدام استراتيجية التعمم التعاوني في التفكير الناقد لدى أفراد المجموعة
التجريبية؟

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف العاشر بمدارس محافظة شمال غزة،

واستخدم الباحث المنيج شبو التجريبي القائم عمى مجموعتين متكافئتين باختبار قبمي واخر بعدي

حيث كان ىناك مجموعتين ،احدىما تجريبية واالخرى ضابطة تم اختيارىما قصديا من مجتمع
الدراسة ،حيث تكونت عينة الدراسة من صفين ،احدىما يمثل المجموة التجريبية التي تدرس
الجغرافيا باستراتيجية التعمم التعاوني ،واالخر يمثل المجموعة الضابطة التي تدرس الجغرافيا

بالطريقة التقميدية ،وتم جمع البيانات وتحميميا من خالل االنحراف المعياري ،والمتوسطات

الحسابية.

توصمت الدراسة الدراسة الى نتائج أىميا:

 وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطةفي التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية.

 -توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) (0.05بين متوسط درجات طالب

الصف العاشر في المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الناقد البعدي،

والفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية.

 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) (0.05بين متوسطدرجات طالب الصف العاشر في المجموعة التجريبية الختبار التفكير الناقد البعدي.

د

Abstract
The study aimed to detect the effectiveness of cooperative learning in
developing the critical thinking skills in teaching geography for the tenth
grading students in which the research problem was specific in the following
main question which is:
1- What is the impact of using the cooperative of learning in teaching
geography on enhancing some critical thinking skills for the tenth grade
students?
 The following minor questions branched from the major above.
1- Are there differences between the experimental and controlled group
in the pre and post measurement for testing the critical thinking?
2- Are there differences between the pre and post measurement for the
students of experimental group for testing the critical thinking?
3- Is there an effect for using the cooperative learning strategy in the
critical thinking for the students of experimental group?
The population of study was formed from the whole tenth grade
students in north gaza governate schools, the researcher used the
semi experimental method based on tow two equivalent groups using
pre and post test. There were two groups, the first one was
experimental and the other was controlled chosen intentionally from
the population of study.
The sample study consisted of two classes, one of them represents
the experimental group which studies geography using the
cooperative learning strategy and the other represents the controlled
group which studies geography using the traditional method, and
then data were collected and analyzed them through the standard
deviation and arithmetic means.
 The most important outcomes results are the following:
1- There are statically significant differences between the average of
experimental and controlled groups scores in the post
implementation to test the critical thinking for the salre of the
experimental group.
2- There are statically significant differences at the level of "0.05"
between the length grad student average scores between the
experimental and controlled group for testing the post critical
thinking and the differences were for the experimental group.
3- There is statically significant correlative relation at the level of
"0.05" between the tenth grad students average scores in the
experimental group for testing the post critical thinking.
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الفصل األول
الخمفية النظرية لمدراسة

المقدمة:
يمر العالم اليوم بتغيرات سريعة عمى كافة األصعدة وفي كافة المجاالت مما يتطمب
أفرادا قادرين عمى ممارسة التعمم طوال الحياة ومن ثم قادرين عمى تقييم المعمومات التي تتوفر
ليم من المصادر المختمفة .
وفي ىذا الخضم اليائل من التغيرات في عصر العولمة الزالت مدارسنا ومؤسساتنا التعميمية
تعتمد الطريقة التقميدية طريقة أساسية جاعمة المعمم المتحدث األساسي في الحصة الدراسية
والتمميذ مستمع جيد( .أبوعميرة.):8:1:996،
كما يتطمب العالم المتغير الذي نعيش فيو أفراداً قادرين عمى مواجية التحديات ،تمك التحديات
التي ال تحتاج إلى بناء المعرفة وحفظيا فقط بل تحتاج إلى تطوير ميارات التفكير العميا مثل
ميارات التفكير الناقد والقدرة عمى اتخاذ القرار وحل المشكالت التي تواجو األفراد.
لذا فإن استخدام استراتيجيات تدريسية جديدة يساعد عمى تنمية االستثارة والدافعية في الصف
أكبر لمتالميذ عمى أن يكونوا أكثر نشاطاً في عممية التعمم كما يؤدي
الدراسي ،كما يعطي دافعاً اً
إلى تبادل الخبرات والميارات المختمفة بين التالميذ .
وتعد استراتيجية التعمم التعاوني إحدى االستراتيجيات الحديثة نسبياً التي اىتمت بتحسين نوعية
التعمم لدى التمميذ  ،وتتيح لو التفاعل بينو وبين زمالئو مما يؤدي إلى المشاركة اإليجابية الفعالة

2

من جانبو ،وبذلك يتحول من متمق إلى عضو فعال ومشارك وايجابي في مجموعات التعمم
التعاوني(شحاتة.)661266:،
كما تيدف تمك االستراتيجية إلى تنشيط وتحسين أفكار التالميذ ،فيعممون في مجموعات يعمم
بعضيم بعضاً ،ويتحاورون فيما بينيم بحيث يشعر كل فرد من أفراد المجموعة بمسئوليتو تجاه
مجموعتو ،باإلضافة إلى التعمم التعاوني ينمي روح الفريق بين التالميذ ،وكذا تنمية مياراتيم
االجتماعية ،وتكوين االتجاىات اإليجابية نحو المادة الدراسية كما ينمي لدييم القدرة عمى حل
المشكالت ،وينمي القدرة عمى التفكير ،واعتزاز الطالب بنفسو(مدكور.):661:996،
وقد توصمت العديد من الدراسات والبحوث إلى فعالية التعمم التعاوني في تحقيق العديد من
المخرجات التعميمية المرغوبة ،التي توصمت جمعيا إلى فعالية التعمم التعاوني في تنمية
التحصيل الدراسي ،واكتساب المفاىيم ،وتصحيح المفاىيم الخاطئة ،والتفكير االبتكاري ،والتفكير
الناقد ،والدافعية الداخمية واالتجاىات اإليجابية نحو العمل الجماعي (،حجو.)81:999 ،
وتعد تنمية ميارات التفكير عامة وميارات التفكير الناقد خاصة من األىداف ميمة التي يسعى
تدريس الجغرافيا إلى تحقيقييا ،أكد التربويون عمى أن أحد أىداف تدريس الجغرافيا ىو تعميم
الطمبة كيف يفكرون ال كيف يحفظون المقررات والمناىج الدراسية عن ظير قمب دون فيميا
واستيعابيا وتوظيفيا في الحياة( .أبو عميرة):891:996،
وقد ظير اىتمام كبير من قبل الباحثين في مجال تدريس الجغرافيا بتنمية ميارات التفكير الناقد
لدى المتعممين في المراحل التعميمية المختمفة من خالل الدراسات والبحوث التي استيدفت بحث
أثر استخدام طرائق واستراتيجيات تدريسية مختمفة في تنمية ميارات التفكير الناقد من خالل
تدريس الجغرافيا ،وبيذا تتضح أىمية تنمية التفكير الناقد من خالل استخدام الطرق التدريسية
الحديثة.
3

ولما كان الفمسطيني يمر بمرحمة نضالية متفردة وبظروف تعميمية متغيرة ،من مالمحيا أن
المناىج الفمسطينية مناىج مازالت جديدة وتجريبية ،وكذلك تفشي النزعة الفردية لدى الفمسطيني
مع الحاجة إلى التعاون والوحدة الوطنية في ذات الوقت ،فإن ذلك يتطمب معالجة تعممية تعميمية
من خالل توفير األبدال التي تعمل عمى توفير الخبرات التربوية التعويضية والعالجية والنمائية
لدى الطمبة بقصد تنميتيم أكاديمياً واجتماعياً ووجدانياً وجسمياً ،وىو ما يتوفر في التعمم التعاوني.
ولقد اىتمت دائرة التربية والتعميم – قسم تدريب المعممين– والتعميم العالي بوكالة غوث الالجئين
الفمسطينيين بالتعمم التعاوني وأدخمتو ضمن الدورات التدريبية لممعممين التابعين ليا ،وذلك منذ
عام (:989دمحم خطاب. ):989،
مشكمة الدراسة وأسئمتها1
تتمخص مشكمة ىذا البحث في وجود بعض أوجو القصور في طرق التدريس التقميدية التي ما
زالت تستخدم في تدريس الجغرافيا التي حولتو إلى مجرد معمومات وحقائق مجزأة ال قيمة ليا،
وىذه الطرق ال تتناسب مع طبيعة مادة الجغرافيا ،لذا يرى الباحث أن الطرق التقميدية المستخدمة
في تدريس المادة تعد من عوامل قصور الجغرافيا في تحقيق رسالتيا وأىدافيا التربوية ،مما
استدعي البحث عن طرق تدريس جديدة يمكن أن تحقق ذلك ،والسيما طرق التعمم التعاوني .
وتتحدد مشكمة البحث في السؤال التالي 1
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ما أثر استخدام التعمم التعاوني في تدريس الجغرافيا عمى تنمية بعض مهارات التفكير
الناقد لطالب الصف العاشر؟
ويتفرع السؤال الرئيس إلى التساؤالت الفرعية التالية1
أسئمة الدراسة:
 .:ىل توجد فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي في
اختبار التفكير الناقد؟
 .2ىل توجد فروق في القياسين القبمي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية في اختبار
التفكير الناقد ؟
 .3ىل يوجد أثر الستخدام استراتيجية التعمم التعاوني في التفكير الناقد لدى أفراد المجموعة
التجريبية؟
فرضيات الدراسة:
 .:توجد فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي في
اختبار التفكير الناقد
 .2توجد فروق في القياسين القبمي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية في
اختبار التفكير الناقد
 .3يوجد أثر الستخدام استراتيجية التعمم التعاوني في التفكير الناقد لدى أفراد
المجموعة التجريبية
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أهمية الدراسة:
تتبع أىمية ىذه الدراسة من كونيا1
 .:تتناول موضوعاً حيوياً وجديداً ييم القائمون عمى العمل التربوي الميداني من معممين
ومديرين ،وييم كذلك صانعي الق اررات التربوية ،أال وىو التفكير الناقد الذي يستيدف رفع
المستوى التربوي بشكل عام.
 .2قد تكون من الدراسة المحمية األولى التي تم فييا التركيز عمى مفيومين جديدين في
مجال مناىج وطرق تدريس االجتماعيات ،ىما 1أسموب التعمم التعاوني من جية،
والتفكير الناقد من جية أخرى.
 .3من المتوقع أن يفيد القائمين عمى تخطيط مبحث الجغرافيا ،وذلك بتضمين المناىج
قضايا نقدية.
 .4قد يفيد معممي مبحث الجغرافيا معرفة بعض استراتيجيات التعمم التعاوني التي تساعد في
تحقيق بعض أىداف عمم الجغرافيا.
 .5من المتوقع أن تقدم نموذجاً إجرائياً لكيفية استخدام التعمم التعاوني في مجال تدريس
مبحث الجغرافيا.
أهداف الدراسة:
تتمخص أىداف الدراسة فيما يمي1
 .:الكشف عن فاعمية التعمم التعاوني في تنمية ميارات التفكير الناقد في تدريس الجغرافيا
لدى طمبة الصف العاشر.
 .2توضح مفيوم التعمم التعاوني وأىميتو وأسسو ومجاالتو وأنواعو ومراحمو.
 .3تبين مفيوم التفكير الناقد وخصائصو وأىميتو وأنواعو.
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 .4توضح عمم الجغرافيا وتبين طبيعتو وتحدد خصائصو وأىدافو وأىميتو.
حدود الدراسة :
 -1الحد المكاني :
ويشمل مدرسة حمد بن خميفة الثانوية أ لمذكور في مديرية التربية والتعميم بمحافظة شمال
غزة.
 -2الحد الزماني:
الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي . 26:3-26:2
 -3الحد البشري:
طالب الصف العاشر األساسي في مدرسة حمد بن خميفة الثانوية أ لمذكور .
 -4الحد الموضوعي:
دراسة لوحدتي قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية (الالتينية) من كتاب الجغرافيا
المقرر عمى طالب الصف العاشر األساسي ( .و ازرة التربية والتعميم )
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مصطمحات الدراسة
استراتيجية التعمم التعاوني
التعمم التعاوني
إنيا إستراتيجية يتم فييا تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة يبمغ كل منيا سبعة طالب غير
متجانسين من حيث مستوياتيم التحصيمية السابقة وتعمل كل مجموعة معاً النجاز ميارات
تعميمية محددة وكل طالب عميو أن يتعمم ويساعد بقية أفراد المجموعة في تنفيذ الميام المطموبة،
ويكون المعمم موجياً ومرشداً ومراقباً ألداء الطالب في المجموعات.
مهارات التفكير الناقد:
تعني القدرة عمى تقويم صحة المعمومات التي يواجييا الفرد من خالل التحميل الموضوعي ليا،
والوصول إلى استنتاجات واضحة.
ويمكن تحديد ىذه الميارات كما يمي1
 -1مهارة التنبؤ باالفتراضات :ىي قدرة الفرد عمى تحديد االفتراضات التي تصمح كحل مشكمة
أو رأي في القضية المطروحة.
 -2مهارة االستنتاج :ىي قدرة الفرد الفكرية التي يستخدم فييا ما يممكو من معارف وبيانات
لمتمييز بين درجتي صحة النتيجة أو خطئيا في ضوء ارتباطيا بالحقائق المعطاة.
 -3مهارة تقييم المناقشات :ىي قدرة الفرد عمى التمييز بين مواطن القوة ونقاط الضعف في
الحكم عمى قضية ما أو واقعة في ضوء األدلة المعطاة.
 -4مهارة االستنباط :قدرة الفرد عمى استخالص العالقات بين الوقائع المعطاة ،بحيث يحكم
عمى مدى ارتباط نتيجة ما مشتقة من تمك الوقائع ارتباطاً حقيقاً أم ال ،بغض النظر عن النظر
عن صحة الوقائع المعطاة لو.
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 -5مهارة التفسير :ىي قدرة الفرد عمى تفسير الموقف ككل واعطاء تبريرات الستخالص نتيجة
معينة في ضوء الوقائع المعطاة التي يقبميا العقل.
ويقاس إجرائياً في ىذا الدراسة بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى اختبار ميارات التفكير
الناقد الذي أعده الباحث لذلك.

مبحث الجغرافيا:
ىو المادة الدراسية المقررة عمى طمبة الصف العاشر قسم العموم اإلنسانية من قبل و ازرة التربية
والتعميم الفمسطينية حول قارات العالم طبعة سنة .2667
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الفصــل الثانــي
اإلطــار النظــري لمدراســة

المحور الول :التعمم التعاوني
المحور الثاني :التفكير الناقد
المحور الثالث :الجغرافيا كعمم ومادة دراسية
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الفصــل الثانــي

اإلطــار النظــري لمدراســة
يتناول ىذا الفصل عرضاً تفصيمياً لإلطار النظرؼ حيث يستعرض مفيوم التعمم التعاوني،
وأىميتو وأسسو وأنواعو واالعتبارات التي تؤخذ بعين االعتبار عند تدريسو ،ثم يستعرض مفيوم
التفكير والتفكير الناقد من حيث ماىيتو ومياراتو وخصائصو وتنميتو ،كما يتناول أيضاً مفيوم
الجغرافيا كعمم من حيث طبيعتو وأىميتو وأقسامو وخصائصو وأىداف تدريسو ومشكالتيا.
المحور الول :التعمم التعاوني
مما الشك فيو أن التعاون حاجة إنسانية وقيمة اجتماعية ،وىو تكميف إليي وأمر رباني ،قال
تعالى " :وتَ َعاوُنوا َعَمى اْلِب ِّر والتَّْقوػ وَال تَ َعاوُنوا َعَمى ِْ
اْل ْث ِم َواْل ُع ْد َو ِ
ان " (المائدة  )ٕ،وتنظم اآلية
َ
َ َ َ
َ َ

الكريمة التعاون كحاجة إنسانية بأن جعمت التعاون عمى الخير وعمى ما فيو فائدة لمناس ،وحذرت
من التعاون السمبي المتمثل باْلثم والعدوان ،بالمحصمة فإن التعاون أنواع تحتاج إلى تمييز ،وىو
عممية مكتسبة تحتاج إلى تدريب ،ووسيمة تتطمب التفعيل والتنظيم  ،ومن ىنا فإن التعاون كطريقة
في التعمم وجدت سبيميا إلى نفوس المتعممين والقت قبوالً لدػ المعممين ،واستحساناً لدػ
الموجيين والمعنيين من اْلداريين باعتبارىا طريقة حديثة مناسبة لمتعمم بأنواعو ومجاالتو تعنى بيا
المناىج وبمفيوميا الحديث" :وبالتعميم التعاوني توجد روح المحبة والتآزر عند الطالب أنفسيم،
وبينيم وبين معممييم" ،باْلضافة إلى تنمية روح التعاون ،والتفاعل اْليجابي ،والمسئولية
االجتماعية .وتترك العالقات الودية لدػ الطمبة أث ار إيجابياً عمى نموىم العقمي واالجتماعي ،وعمى
عافيتيم وىدوء باليم وعمى صحتيم النفسية؛ لذا كان من الضرورؼ تعالم ميارتو بشكل قصدؼ.
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نشأة التعمم التعاوني:
انطمقت فكرة التعمم التعاوني في أواخر األربعينات لتقابل التعمم التنافسي ،حيث ظيرت دعوات
لالىتمام باألىداف التربوية وبعناصر المنيج المحددة :أىداف ،ومحتوػ ،وخبرات وأنشطة،
وتقويم ،فقد ظير عام  ٜٜٔٗكتاب لتايمور لتقويم المنيج  ،Tylorوظيرت في نفس العام بحث
لدويتش(  (Deutsch,1949اىتم بالتعمم التعاوني ،ثم ظير كتاب تصنيفات األىداف لبموم
 Bloomوزمالئو عام  ٜٔ٘ٙوغيره من المؤلفات ،وتعتبر محاولة دويتش  Deutschفي أواخر
األربعينيات من القرن العشرين من أىم المحاوالت التي أدخمت االىتمام بالتعمم التعاوني أو
بتوفير أنشطة تعميمية .وعوض التعمم التعاوني ما انحسرت دونو حركة تصنيف األىداف
السموكية ،وىو الجانب االجتماعي؛ ففي التنظيم التعاوني ( مقابل التنظيم الفردؼ والتنظيم
التنافسي) تتألف أىداف الفرد مع أىداف زمالئو في الجماعة ومن ثم تكون العالقة بين تحقيق
الفرد ألىدافو ،وتحقيق زمالئو ألىداف عالقة إيجابية؛ بمعنى أنو عندما يسعي الفرد لتحقيق
ىدفو ،إنما يدعم ويعزز ويسيل تحرك زمالئو نحو تحقيق أىدافيم( ،عمى مدكور)ٔٓٙ:ٜٜٔٙ ،
وكان لجيود جونسون  Johnsonأثر كبير في تدعيم التعمم التعاوني في مجاالت متنوعة،
وظير منيا الدراسة التي أجراىا فريق بحثي برئاسة سبنسر كاجان  Spencer kaganعام
 ٜٔٛٛفي كمية التربية بجامعة كاليفورنيا بأمريكا ،وىي دراسة تجريبية مقارنة تكونت عينتيا من
(ٓ٘) طالباً/معمماً و(ٕٓٓٓ) تمميذاً وتمميذة من تالميذ الصف الثالث والرابع والخامس االبتدائي.
وتوزعت العينة عمى المجموعتين :التجريبية التي درست بطريقة التعمم التعاوني ،والضابطة التي
درست بالطريقة التقميدية ،أظيرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية في التحصيل وجوانب سموكية
أخرػ (دمحم خطاب( ،)ٜٜٔٛ،يعقوب حجو  ،)ٜٜٜٔوفي عام ( )ٜٜٔٛاقترح سالفن التعمم
التعاوني كحل لمعديد من المشكالت التربوية لما كان لو من إمكانية لتحقيق العديد من األىداف.
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ثم تنوعت الدراسات من حيث األىداف المراد تحقيقيا أو التحقق من فروضيا فشممت التفاعل
والمشاركة ،واْليجابية ،واالتجاىات ،والقدرة عمى اْلنجاز ،والثبات االنفعالي ،واْلبداع ،والمشاركة
في نشاطات البيئة ،وقد ساعد عمى ذلك وجود مقاييس لتقدير اْلبداع تحقق ىذه األىداف.
ظير لدويتش  Deutschخمس دراسات ومؤلفات حول الموضوع نفسو ما بين عام -ٜٔٗٚ
 ٜٜٔٚوقد يكون تطور النظرية البنائية بما تتضمنو من االىتمام بنشاط المتعمم أو ما يعرف
بالتعمم النشط

 Active learningتعزي اًز لمبدأ التشاركية في التخطيط والتنفيذ عن التعمم

التعاوني ،وفي مصر رصدت الباحث دراسة مبكرة الستخدام التعمم التعاوني ،ىي دراسة دمحم
الديب (ٕ )ٜٜٔالتي أجريت في مجال النصوص األدبية لتالميذ الصف السابع وتفوقت فييا
مجموعة التعمم التعاوني مقابل التنافس ،وفي فمسطين أجريت دراسة الستخدام التعمم التعاوني في
مجال المغة العربية (يعقوب حجو.)ٜٜٜٔ،
مفيوم التعمم التعاوني
يتناول الباحث في ىذا الفصل مفيوم التعمم التعاوني ويمكن التعرف عمى ماىية التعمم التعاوني
من تعريفات عمماء التربية:
 عرفو سادلر  :Sadlerاستراتيجية تعمم نشط يعمل فيو الطالب معاً لتوليد معارفيم
بطريقة تبادلية لموصول إلى الحد األقصى لتعميم أنفسيم وتعميم أقرانيم" (0220
.)Sadler
 عرف كاجان " :kaganالتعمم التعاوني تعمم جماعي منظم ،يقوم عمى تبادل المعمومات
بين مجموعات من المتعممين بحيث يكون كل منيم مسئوالً عن تعممو مساعداً لزمالئو في
التعمم" (كوثر كوجك.)ٖٖٔ:ٜٜٔٚ،
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 عرفو جونسون " :Johnson & Johnsonأحد الخطط الحديثة التي تستيدف
تحسين وتنشيط أفكار الطالب فيم يعممون في مجموعات ،ويتعاون أعضاء كل مجموعة
منيا فيما بينيم ويتعاون أفراد المجموعة في جممتيم مع أعضاء المجموعات األخرػ
بحيث يعمم بعضيم بعضاً في أثناء ما يجرؼ بينيم من حوار ومناقشة ،يشعر كل فرد
بمسئوليتو تجاه مجموعتو بما يؤدػ إلى تنمية روح الجماعة بين الطالب عمى اختالف
قدراتيم ومسئولياتيم في التحصيل ،كما تنمو بينيم الميارات االجتماعية ،وتقبل المواد
الدراسية ،ومنيا مادة التعبير" (محبات أبو عميرة.)ٔٛٔ:ٜٜٔٙ،
 عرفو سالفن  :slavingبأنو "أسموب تعميمي يعمل من خاللو الطالب معاً في
مجموعات صغيرة لتحقيق ىدف جماعي" (عمي مدكور.)ٔٗٗ:ٜٜٔٙ ،
 وعرفتو فتحية دمحم بأنو" :نوع من التعمم يأخذ مكانو في بيئة التعمم حيث يعمل التالميذ
فييا معاً في مجموعات صغيرة غير متجانسة تجاه إنجاز ميام أكاديمية محددة ،حيث
تعكف المجموعة الصغيرة مشتركة عمى التعيين الذؼ كمفت بو إلى أن ينجح جميع
األعضاء في فيم واتمام التعيين ،ومن ثم يممس التالميذ أن لكل نميم نصيبا في نجاح
بعضيم البعض وعميو يصبحون مسئولين عن تعمم بعضيم بعضاً" (فتحية
دمحم.)ٔٚ٘:ٜٜٔٗ،
 عرفو عبد المنعم حسن ودمحم خطاب بأنو" :التعمم التعاوني أسموب يتعمم فيو التالميذ في
مجموعات ما بين (ٕ )ٙ-تالميذ ،مختمفي القدرات واالستعدادات ،يسعون نحو تحقيق
أىداف مشتركة ،معتمدين عمى بعضيم البعض ،كما تتحد وظيفة المعمم في مراقبة
مجموعات التعمم وتوجيييا وارشادىا" (.)39:1990
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 عرفو ستيفان :بأنو "استراتيجية تدريس ناجحة يتم فييا استخدام المجموعات الصغيرة،
وتضم كل مجموعة تالميذ ذوؼ مستويات مختمفة في القدرات يمارسون أنشطة تعمم
متنوعة لتحسين فيم الموضوع المراد دراستو ،وكل عنصر في الفريق ليس مسئوالً فقط
عمى أن يتعمم ما يجب أن يتعممو ؛بل عميو أن يساعد زمالءه في المجموعة عمى التعمم،
بالنتيجة يخمق جواً من اْلنجاز والتحصيل والمتعة أثناء التعمم.)1990 ,Stephan( .
في ضوء ذلك يمكن استقراء الخصائص المشتركة الساسية التالية لمتعمم التعاوني:
 يسعى الطالب لتحقيق أىداف محددة(.ميارات اجتماعية ،تحصيل)...،
 يكون الحوار والمناقشة جزءاً من طريقة التعمم التعاوني.
 يتحمل الطالب مسئولية فردية وجماعية.
 يكون الطالب في المجموعة مختمفي القدرات واالستعدادات.
 لمطريقة مالمح تتبدػ فييا خطة منظمة واضحة المعالم.
 يبذل الطالب في التعمم نشاطاً ممموساً( .التعمم النشط)
 يتعاون الطالب فيما بينيم ْلتمام عممية التعمم( .المشاركة)
 يتعمم الطالب في مجموعات صغيرة( .)ٚ-ٕ(.التعاون)

و يعرف الباحث التعمم التعاوني بأنو:
"طريقة في التعمم تقوم عمى نشاط تعاوني منظم لمطالب في مجموعات صغيرة غير متجانسة
تتعاون في داخل المجموعة وبين المجموعات لتحقيق أىداف محددة من خالل النشاط الفردؼ
والجماعي المسئول والمناقشة والحوار".
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أىمية التعمم التعاوني:
إن التعمم في ظل ىذه الطريقة يتضمن التفاوض أو المناقشة واإلقناع فإنو يؤدي إلى أمرين:
أ -الفيم واستكمال النقص في المعرفة وجسر اليوة في البناء المعرفي لممتعمم.
ب -اكتساب مفاىيم جديدة وتعديل المفاىيم الخاطئة ،ويؤدػ ذلك إلى تعمم أعمق أث اًر وأطول أمداً
واحتفاظاً.
كما توصل بعض الباحثين إلى أىمية ىذا النوع من التعمم في تنمية التفكير(وىو أنواع) ومنيا
التفكير اْلبداعي والناقد (محبات أبو عميرة.)cook,2000 (،)Roberts, 2000(،)ٜٜٔٚ،
ويرػ شحادة أن التأمل في دور التعمم التعاوني في الجانب المعرفي تحصيالً وتفكي اًر يتمشى مع
التصور المعاصر لممعرفة بأنواعيا الثالثة ( حسن شحاتة:)ٙٙ:ٕٓٓٔ،
 المعرفة التقريرية وتقوم عمى المفاىيم والنظريات.
 المعرفة اْلجرائية :تدعيم المعرفة النظرية بجوانب تطبيقية ذات عالقة.
 المعرفة بالتفكير :والعمميات العقمية
وفي الجانب الوجداني ظيرت دراسات تثبيت فعالية التعمم التعاوني في تنمية الميول (فاطمة
خميفة )ٜٜٕٔ،والتذوق األدبي (دمحم سالم )ٜٜٔٛواالتجاىات (عبد العزيز السعيد ٘ )ٜٜٔوالقيم
(عفاف حماد ،)ٜٜٜٔ،والدافعية لإلنجاز(عبد الرحمن السعدني ،)ٜٜٖٔ،وتخفيف درجة القمق
عند الطالب (الجدؼ والديب ،)ٜٜٔٛ،ويذكر سالفن ( salavin )ٜٜٔٛأن التعمم التعاوني
يساعد عمى ارتفاع مستوػ اعتزاز الفرد بذاتو وثقتو بنفسو.
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في الجانب الميارؼ ظيرت دراسات اىتمت بفاعمية التعمم التعاوني في تنمية ميارات التعبير
الكتابي (فتحية دمحم( ،)ٜٜٔٗ،دمحم المرسي( ،)ٜٜٔ٘،حازم قاسمٕٓٓٓ)( ،عبد المنعم إبراىيم،
ٕٔٓٓ) وفي تنمية ميارات التجويد في القرءان الكريم (دمحم سالم.)ٕٓٓٓ،
وفي الجانب االجتماعي ظيرت دراسات اىتمت بنواحي مختمفة في الجانب االجتماعي:
 تقبل اآلخرين:
أثبتت دراسة جونسون وجونسون(  (Johnson & Johnsonأن التالميذ الذين يعممون في
مجموعات عمل متعاونون يستطيعون السيطرة عمى المواد بصورة أفضل من التالميذ الذين
يعممون بصورة منفصمة ،كما أنيم يشعرون بمشاعر أفضل ويتقبمون زمالئيم المتأخرين دراسياً.
ويذكر سالفن ) )slavin,1989أن التعمم التعاوني يؤدؼ إلى تزايد القدرة عمى تقبل النظر
المختمفة.
 التفاعل والمشاركة:
قام الخولي بدراسة لمعرفة أثر استخدام استراتيجية التعمم التعاوني عمى التفاعل المفظي
والتحصيل وقد أظيرت النتائج وجود فروق لصالح مجموعة التعمم التعاوني في التفاعل المفظي
ولكن بدرجات مختمفة ألنماط التفاعل المختمفة (عبادة الخولي ، )ٜٜٔٚ،وبين أن من أدوار
الطالب في ىذا النوع من التعمم التفاعل في إطار العمل الجماعي التعاوني (دمحم المرسي،
٘ .)ٖٕ٘:ٜٜٔوعندما يسعي الفرد لتحقيق ىدفو إنما يدعم تحرك زمالئو ويعززه ويسيمو نحو
تحقيق أىدافيم؛ فالفرد في ىذا التنظيم يسعى لتحقيق نتائج مفيدة لو ولزمالئو (عمى
مدكور ،)ٔٓٙ:ٜٜٔٙ،وينشغل بنشاطات ذات مغزػ بالنسبة لو ،ويذكر حسن شحاتو" :،أن
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انشغال الطالب بأنشطة تعميمية فعالة ذات مغزػ لدػ الطالب يحقق التفاعل واالنضباط في
الفصل" .وىذا االنشغال يتم تحت إشراف المعمم(شحادة ٕٔٓٓ.)ٕٜ:
 إشاعة جو الحرية وتنمية ميارات التواصل:
ىي إحدػ األىداف الرئيسة لمتعمم التعاوني لتخميص المتعممين من القمق الزائد والتردد من خالل
التدريب المستمر ويؤدؼ ذلك إلى تناقص التعصب لمرأؼ الخاص والذاتية في الحكم عمى األشياء
وتقبل االختالف بين األفراد ،واحترام الرأؼ اآلخر ،ويبعد المشاركين عن التحيز.
 تنمية روح الجماعة:
ال يؤدػ مجرد العمل في جماعات صغيرة أو كبيرة إلى العمل بروح الفريق وتنمية روح الجماعة،
فقد يتسمل التنافس إلى سموكيم ،وقد يساعد عمى التخمص من ذلك ما ذىبت إلىو بعض أساليب
التعمم التعاوني من احتساب درجة الطالب عمى ما قام بو كفرد وما حققتو جماعتو من نتائج
واعتبار أن نجاح الفرد إنما ىو بمقدار ما يبذلو من جيد ْلنجاح العمل الجماعي ( ،إحسان
األغا ،وفتحيو المولو .)ٖٔ٘:ٕٓٓٗ ،ويمكن التحقق من ذلك بمالحظة المعمم لسموكيات
ومساىمات األفراد في الجماعة ،وقد أوضحت نتائج بعض البحوث أن التالميذ الذين تعاونوا في
العمل بو قد اكتسبوا سموكيات واىتمامات ميمة إلى جانب تفوقيم الدراسي ،كما أنيم يشعرون
أنيم شركاء حقيقيون في مشروع التعمم.(Christian,1994:146( ،
 تحمل المسئولية:
يقصد بالمسئولية ىنا الفردية منيا والجماعية ،ويتم ذلك من خالل القيام باألدوار والميام التي
تساعد عمى تحقيق األىداف.
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يتضح مما سبق أن التعمم التعاوني لو أىمية وفوائد متنوعة متعددة ظيرت في كتابات وآراء
التربويين وفي نتائج الباحثين ،وىي في آرائيم تركز عمى أمور أكثر اتساعاً منيا في نتائج
الدراسات ،والسيما العربية منيا ،فمم تتناول الدراسات العربية عمى سبيل المثال القدرة عمى تطبيق
ما يتعممو التالميذ في مواقف جديدة وحل المشكالت ،وتقبل وجيات النظر وتناقص التعصب
لمرأؼ وتقبل االختالف بين األفراد وقد لخصت كوجك ( )ٖٔٚ:ٜٜٔٚبناءاً عمى ذلك البحوث
والدراسات التي أجريت في ىذا المجال الفوائد التربوية التي تنجم عن استخدام التعمم التعاوني،
وجاءت عمى النحو التالي:
 يساعد عمى فيم واتقان المفاىيم واألسس العامة.
 يساعد عمى تطبيق ما يتعممو التالميذ في مواقف جديدة.
 ينمي القدرة عمى حل المشكالت.
 ينمي القدرة اْلبداعية لدػ التالميذ.
 يؤدؼ إلى تنمية الميارات المغوية والقدرة عمى التعبير.
 يحقق ارتفاع مستوػ اعتزاز الفرد بذاتو وثقتو بنفسو.
 يؤدؼ إلى تزايد حب المادة الدراسية ،وحب المعمم الذؼ يدرسيا.
 يؤدؼ إلى تناقص التعصب لمرأؼ والذاتية وتقبل االختالفات بين األفراد.
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االعتبارات التي يقوم عمييا التعمم التعاوني
يقوم التعمم التعاوني عمى العديد من االعتبارات منيا:
 الميارة التعاونية تقوم عمى قاعدة معرفية وتستند إلى الفيم ،وتحتاج ممارسة تؤدؼ إلى
اْلتقان باالتجاىات اْليجابية نحوىا ،وىي ال تختمف عن بقية الميارات من حيث تكونيا
وتعمميا وممارستيا.
 الميارات التعاونية تكتسب بطريقة أفضل في جو تعاوني أو إطار ديمقراطي حيث يكون
التعمم بالقدوة والتأسي.
 الميارات التعاونية تكتسب وبطريقة مباشرة بالتدريب فيي ال تحقق بطريقة تمقائية عفوية،
ولكنيا قد تمارس بطريقة تمقائية عندما تترسخ وىي ال تختمف عن الميارات األخرػ من
حيث أثر التعزيز عمييا سواء أكان خارجياً أم معنوياً داخمياً.
 يحتاج تعمم ميارات التعاون في غرفة الصف إلى ترتيبات في طبيعة المنيج واْلمكانات
وتنظيم الخبرات وتقدير الدرجات ،وىي ال تتم في جو تقميدؼ يقوم عمى التنافس
ومحدودية األىداف كالتحصيل.
 التعمم المبكر والتدخل المبكر لتوفير تعمم تعاوني واكتساب مياراتو أفضل من التعمم
المتأخر ،وينطبق ذلك عمى المثل القائل" :العمم في الصغر كالنقش عمى الحجر".
 كمما تعددت المجاالت والميمات التي تتضمن تعمماً تعاونياً من جانب الطالب كمما كان
ذلك أفضل لتأصيل العمل التعاوني في نفوس الطالب.
 التعاون مطمب ديني إسالمي أساسي؛ فإن إتقان مياراتو واجب عمى المسمم الحث عمى
ذلك ليس ىدفاً مدرسياً بقدر ما ىو ىدف عام وشمولي.
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أسس التعمم التعاوني:
تنوعت األسس التي أوردىا الباحثون والمؤلفون لمتعمم التعاوني وىي في حقيقة األمر متشابية في
كثير من الكتابات ،وتستند دافيد جونسون ( ،)johanson , 1998:9-10وىي عمى النحو
التالي:
أوالً :االعتماد اإليجابي المتبادل positive interdependence
ويعبر بعض الباحثين عن ىذا العنصر أو األساس بكممة التآزر ويقصد بو شعور كل عضو في
جماعة بأن نجاح الجماعة نجاحاً لو وأن إنجاز الميام يكمل بعضو بعضاً .وىي في
المصطمحات اْلسالمية بمعنى التآلف والتعاضد والتواد يسود عند مواجية مشكمة معينة ":مثل
المؤمنين في توادىم وتعاطفيم وتراحميم كمثل الجسد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر
األعضاء بالحمى والسير" ،واالعتماد اْليجابي يعني عدم استئثار طالب أو طالبين بالعمل ثم
وضع أسماء اآلخرين ألسمائيم عمى نتائج العمل وليس تعميم المتفوقين ألقرانيم المتأخرين.
ثانياً :التفاعل وجيا لوجو face-to-face Interaction
يأتي ذلك من خالل العمل في مجموعات صغيرة تساعد عمى توفير تفاعل مستمر بناء :لفظي أو
عممي ،أو ما يسميو البعض بالتفاعل المباشر( محبات أبوعميرة  )ٔٛٔ:ٜٜٔٚويذكر حسن
شحاتة ( )ٖٗٔ:ٜٜٔٛأن التفاعل جزء من تعميم التفكير اْلبداعي والناقد ىذا الجزء إلى تحقيق
ىدف عام أو تعميم كيفية مناقشة اآلخرين وليس لمجرد إثبات خطأ اآلخرين.
ثالثاً :المسئولية الفردية أو المحاسبية Individual Accountability
األصل في التعمم التعاوني أن تحدد الميام وتوزع عمى األعضاء ليقوم كل واحد منيم بميمة أو
أكثر؛ بمعنى أن يكون لجميع األعضاء ميمة فرعية وليم معاً ميمة عامة.
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رابعاً :التمكن من الميارات الفردية وميارات العمل مع المجموعات الصغيرة Interpersonal
and small group skills
تحتاج الميارات االجتماعية لدػ األفراد إلى تدريب وممارسة لتحقق التواصل وال يكفي أن يوضع
المتعممون معاً م ن التحقق من ميارات التواصل المثمر أما نقص أو ضعف الميارات فقد يؤدػ
إلى النفور والتباعد رغم حسن النية وسالمة الطوية ،ويمكن ترجمة الخاصية أو األساس في
المغة العربية إلى ىدف " :االستخدام السميم لمميارات الفردية والجماعية ".
خامساً :المعالجة التطويرية Processing
يقصد بيا التحميل الجماعي لمتأكيد من جودة العمل وتحقيق اليدف وكفاءة التواصل وسمو
العالقات بين األفراد في المجموعة الواحدة وبين المجموعات أو بين الطالب من جية والمعمم من
جية أخرػ.
ىناك بعض الدراسات والكتابات تقتصر ىذه األسس عمى العناصر األربعة األولى (يعقوب
حجو.)ٜٜٜٔ،
التعمم التعاوني مقارن ًة بالتعمم التقميدي:
يتضح من دراسة طبيعة التعمم التعاوني واألسس التي يقوم عمييا واألدبيات المتوفرة واآلراء
والدراسات ذات العالقة أنو يختمف عن التعمم بالطرق التقميدية فيما يمي:
التعمم في مجموعات تقميدية

التعمم التعاوني

ال يعتمد أفراد المجموعة عمى بعضيم تبادلياً

ٔ -االعتماد المتبادل بين أفراد المجموعة

وقد يعتمد بعضيم عمى بعض.
ٕ -المحاسبية  Accountabilityعمى اْلتقان أما إنجاز
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المحاسبية جماعية والمسئولية فردية.

الميمة والمسئولية الجماعية.
ٖ -أفراد المجموعة غير متجانسين يتم اختيارىم بطريقة
قصديو ،عن طريق المعمم.

أفراد المجموعة متجانسين أو يختار بعضيم
بعضاً عمى أساس عالقات شخصية.

ٗ -دور المعمم الوجيو والمالحظة والتدخل لمعالج.

دور المعمم شارح ،ال يتدخل لمعالج.

٘ -القيادة مواقفية مشتركة متغيرة (أؼ تتغير من موقف إلى

القيادة واحدة وقد يختار المعمم من يقوم
بالقيادة.

آخر).
 -ٙتقوم األنشطة عمى التعاون والتآزر وقد تتنوع.

األنشطة محددة

 -ٚالميارات االجتماعية تنمو خالل التدريب وخالل العمل.

يفترض توفر الميارات االجتماعية وال تمقى
باالً ليا في التدريب .

 -ٛاالىتمام منصب عمى العمل والنتيجة وعمى تحميل العمل االىتمام منصب عمى النتائج غالباً ،وال يمقى
تحمي العمل وفعإلى تو اىتماماً

وفاعميتو.
 -ٜتساعد المجموعة األخرػ أحياناً عند انتياء عمميا.

قد ينتدب عضو من مجموعة لمساعدة
مجموعة أخرػ.

ٓٔ-

التفاعل عممية أساسية في التعمم.

التفاعل لتنظيم العمل محدود.

ٔٔ-

العمل بين المجموعات تعاوني.

العمل بين المجموعات تنافسي.

مجاالت التعمم التعاوني:
 يمكن استخدام التعمم التعاوني في مستويات دراسة مختمفة من رياض األطفال إلى التعمم
الجماعي ،أؼ أنو يناسب أعما اًر ومستويات دراسية مختمفة.
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 يمكن استخدام التعمم التعاوني في دراسة موضوعات متنوعة سواء أكان ذلك في المغات
بفنونيا المختمفة كالتعبير والقراءة واالستماع والتحدث ،أم في تعمم العموم والرياضيات
والمواد االجتماعية.
 يمكن استخدام في الجوانب النظرية والعممية في المواد الدراسية.
 يمكن لمتعمم التعاوني أن يساعد في تحقيق جممة من األىداف مثل التحصيل ،وتنمية
الميول واالتجاىات ،والقيم والتذوق ،وميارات التفكير(الدنيا والعميا) وحل المشكالت
وتنمية الميارات االجتماعية ،كما يمكن أن ينمي جوانب شخصية مثل الثقة في الذات
وتقبل الذات والدافعية لالنجاز ،والطموح األكاديمي وتحمل المسئولية  ،وتنظم العمل،
والقيادة.
 أصبح لمتعمم التعاوني أنواعاً متعددة يمكن استخداميا في المواقف المختمفة ،واختيار ما
يناسب في ضوء معايير معينة تناسب البيئة التعميمية.
 يمكن لمتعمم التعاوني أن يستخدم مع أساليب أخر بحيث يؤدؼ التنوع إلى معالجة أوجو
القصور فييا وبحيث فييا وبحيث يؤدػ إلى

التشويق وزيادة اْلقبال عمى التعمم

واالستفادة من الطرق تبعاً لميزاتيا وحسن إدارة الوقت.
أنواع التعمم التعاوني:
نظ اًر لتعدد الباحثين والتربويين الذين أدلوا بدالئيم في التعمم التعاوني ،ولتنوع البيئات التربوية
الذؼ استخدم فييا فإن أنواعاً منو قد تبمورت أو تطورت وتعددت ومن ىذه األنواع أو
االستراتيجيات واألساليب التي ذكرىا سالفن (()Slavin,1989دمحم سالم.)٘٘:ٜٜٔٛ ،
ٔ -دوائر (حمقات التعمم)circles of learning
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يرػ الباحث أن خير مثال لتقريب فكرة ىذا النوع من التعمم ما ىو معروف لدػ المسممين منذ
القرن في المساجد ،وقد حث اْلسالم عمى مثل ىذا
أكثر من (ٓٓٗٔ) سنة وىو حمقات حفع آ
النوع من التعمم ورغب فيو" :ما اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا إال وحفتيم المالئكة وغشيتيم
الرحمة وذكرىم هللا فيمن عنده" ،وال تزال ىذه الطريقة مستخدمة إلى يومنا ىذا ،ويذكر حازم قاسم
(ٕٓٓٓ )ٕٔ٘،أن ىذه الطريقة من أكثر طرق التعمم التعاوني المستخدمة في البحوث التربوية،
وتتم بخطوات متتابعة  :تحديد األىداف ،وتحديد حجم المجموعة ،وتقسيم الطالب إلى مجموعات
غير متجانسة وترتيب الجموس في دوائر ،واعداد المواد التعميمية ،وتحديد أدوار التالميذ ،وشرح
الميمة األكاديمية ،وتحديد ىدف مشترك لكل المجموعة ،وتحديد أسموب الفردية ،وتحديد سبل
التعاون والسموكيات التعاونية ،ومالحظة المعمم لسموك التالميذ ،وغمق الدرس.
ٕ -البحث الجمعي Group Investigation
ىي تنمي البحث والتفكير وتساعد عمى الحصول عمى المعارف بطريقة بنائية ال مجرد تحصيل،
وقد ورد ذكر ليذه الطريقة بالتفصيل في كتاب تدريس العموم والتربية العممية وىو من إعداد
(إحسان األغا وعبد المنعم ،)ٕٓٓٔ ،وقد وضع ىذه الطريقة شاران وشاران Sharan and
 )Knight,1990:5( Sharanوقد تكون ىذه الطريقة متشابية أو ىي نفسيا ،ما ورد في دراسة
محبات أبو عميرة ( )ٜٔٗ:ٜٜٔٚتحت عنوان االستقصاء التعاوني cooperative inquiry
وتعتمد عمى جمع المعمومات من مصادر متنوعة في ضوء مشروع جماعي .ويخطط المعمم
والتالميذ معاً بحيث يكمف الطالب في الصف .ويتم التقويم من خالل التالميذ أنفسيم ويتم
التوجيو واْلرشاد من قبل المعمم.
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ٖ -الجيكسو Jigsaw
قد وضع ىذه النظرية أرونسون  Aronsonوتالميذه ،ويتم إدخال عدة تعديالت عمييا لزيادة
التفاعل والحوافز بعد أن وجو إلييا في صورتيا األولى بعض النقد ،وكانت في صورتيا األولى
تقوم عمى إعطاء كل تمميذ من تالميذ المجموعات موضوعاً دراسياً أول جزءاً من المعمومات
الالزمة لفيم الدرس عمى أن يتمقى تالميذ المجموعات المختمفة الذين تم تكميفيم بنفس الجزء
ليتعمموه معاً بطريقة تعاونية وبعد ذلك يرجع كل تمميذ إلى مجموعتو ليعمم زمالءه ما تعممو ىو،
والتعاون ىنا تم بين المجوعات ال بين المجموعة الواحدة  ،والحوافز ىنا فردية يحصل عمييا كل
تمميذ في ضوء درجاتو وقد عدلت الطريقة بتوفير حوافز جماعية أيضاً.

ٗ -فرق – ألعاب – مسابقات Teams- Games- Tournament, TGT
ىي أيضاً إدخال المعب في التعميم حيث يتم تقسيم الصف إلى مجموعات تتبارػ فيما بينيا
لإلجابة عن أسئمة معينة عن طريق التفاوض داخل كل مجموعة ،ويعقد مسابقات بين التالميذ
متناظرؼ القدرة من مختمف المجموعات والفائزون يتبارون في المسابقة التالية مع التالميذ ذوؼ
القدرة العالية ،بينما يتبارػ الخاسرون مع التالميذ األقل قدرة ،وتشكل االختبارات في ىذه الطريقة
أساس الحصول عمى الدرجات الفردية ،وقد ابتكر ىذه الطريقة سالفن ودؼ فيرييو)Slavinm ،
.)Knight, 1990:5 and De Veries
Student Teams Achievement

٘ -تقسيم الطالب لمستويات التحصيل
)Division(STAD
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أسسيا  Slavinعام ٓ ٜٔٛحيث يتم تقسيم التالميذ وفق مستوياتيم التحصيمية في السنوات
السابقة إلى ثالث فئات (متفوق – متوسط – ضعيف) ويتم تقسيم التالميذ في مجموعات تشمل
كل مجموعة عمى فرد من كل فئة ،ويمكن إضافة تمميذ أو اثنين لكل مجموعة بحيث ال يزيد
عددىا عن (٘) ويتم التقويم فردياً وجامعياً حيث يتم إضافة درجة كل تمميذ إلى درجة مجموعتو،
أؼ يكون التنافس بين المجموعات ،وىذا يستمزم تعاوناً بين أفراد المجموعة في تحقيق اليدف من
النشاط عمى مستوػ الفردؼ والجماعي (عبد الرحمن السعدنيٖ ،)ٜٜٔوقد استخدمت عفاف
حماد ىذه االستراتيجية (عفاف حماد )ٜٜٜٔ،
 -ٙالتفرد بمساعدة الفريق Teams Assisted Individualization
أسس ىذه الطريقة  Slavinعام ٘ ٜٔٛوىي قائمة عمى تقسيم التالميذ إلى مجموعات غير
متجانسة .يقوم كل تمميذ بدراسة إحدػ وحدات كتاب دراسي في مقرر ما ،ثم يشرح ىذه الوحدات
لباقي زمالئو في المجموعة ،وىم ال يمجأون لممعمم إال إذا فشل جميع التالميذ في معرفة اْلجابة
وتحتسب درجة الفريق من خالل حساب متوسط الوحدات التي تمكن منيا الفريق في (ٗ) أسابيع
ومن خالل درجاتيم في االختبار التي تتم في نياية كل وحدة  ،والفريق الذؼ يصل إلى المستوػ
المطموب يحصل عمى شيادة تفيد ذلك (،عبد الرحمن السعدني ٖ.)ٜٜٔ
 -ٚالتكامل التعاوني القرائي التعبيري Cooperative Integrated Reading and
)Composition(CIRC
يستخدم في المرحمة األساسية ويتم خاللو استخدام القصص والقراءات بين أزواج من التالميذ
حيث يق أر الزميل لزميمو ويتم تفحص الكممات والتيجية ،ثم التمخيص وخيارات الفيم كالتعرف
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عمى األفكار الرئيسة ووضع عنوان ،ثم يخصص وقت لمكتابة حيث تعمل مسودات ومراجعة ليا.
ويحرر الزميل ما كتبو ويعده لمنشر عمى مستوػ الجماعة أو الفصل.
بعد انتياء األعمال التي كمف بيا التالميذ يتم اختبارىم وتمنح الشيادات والجوائز بناء عمى
معدل أدار كل أعضاء مجموعة في أنشطة القراءة والكتابة ،كما تضاف الدرجات الفردية لكل
طالب والحاسبة ىنا في النياية تكون فردية.
تعقيب عمى أنواع التعمم التعاوني:
 تتفق أنواع التعمم التعاوني في الفكرة األساسية وىي العمل الجماعي التعاوني ،وتقسيم
الطالب إلى مجموعات صغيرة ،وعدم تجانس طالب المجموعة الواحدة ،وتحديد
األىداف واْلشراف عمى العمل الجماعي من قبل المعمم ،كما أن التعمم يكون نشطاً
ويتم بفاعمية في التحصيل وفي ميارات العمل الجماعي.
 اختيار نوع التعمم التعاوني يتأثر بالمرحمة التعميمية .وعدد الطالب ،واْلمكانات
المتوفرة ،وبمعنى ال توجد طريقة ىي األفضل دائماً لكن توجد طريقة ىي األنسب
وبناء عمى ذلك فإن اختيار الطريقة يجب أن يتم في ضوء مجموعة
لمموقف التعميمي،
ً
العوامل المؤثرة.
 المحاسبية والجوائز وطريقة التفاعل داخل المجموعة أو بين المجموعات تؤدؼ إلى
تنوع الطرق التعممية التعاونية وتصنع ما بينيا من فروق أساسية.
 قد تحتاج الطريقة التعممية التعاونية إلى وقت أكثر من بعض الطرق األخرػ لذا
يفضل التوازن عند استخدام الطرق عمماً بأن ذلك يفيد في إتاحة فرص التنوع في
التعمم.
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 بعض طرق التعمم التعاوني تتطمب دراسات إضافية من الطالب كتقسيم المادة الدراسة
عمى المجموعات ،وبعضيا يتطمب قراءات إضافية ’ ويتطمب البعض اآلخر حركة حرة
ال تسمح بيا بعض البيئات التعميمية ،كما أن بعضيا تفوح منو روح التنافس بين
المجموعات ،وقد رأت الباحث أن تختار طريقة تتجنب ىذه العوامل ،وال سيما أن
االعتماد عمى الطالب ْلعداد المادة التعميمية قبل التعمم كواجب منزلي(كما في
الجيحسو )Jigsowقد يقابل بعدم االىتمام من قبل بعض الطمبة وأولياء األمور ،أما
توفير قراءات آنية خالل العمل التعاوني فقد يكون لو تأثير متباين عمى أفراد
المجموعات (كما في التكامل التعاوني القرائي التعبيرؼ  )CIRCوأما التنافس فمو
أضرار نفسية ( كما من الفرق –ألعاب -مسابقات  ،)TGRويالحع أنو فى أسموب
ورش العمل تكون المجموعات قميمة (ٖ ٗ-مجموعات) وىو ما ال يناسب التالميذ في
المدارس الفمسطينية بسبب ازدحام الفصول والكثافة الصفية العإلى ة.
 إن إعطاء تقدير لمطالب عمى أساس فردؼ ( محاسبية فردية) فيو تثبيط لمعمل التعاوني
بما لو من أىمية  ،كما أن التقدير عمى أساس الجماعة يقمل الدافعية لدػ بعض
الطالب لذا فإن أفضل التقديرات ما أخد بعين االعتبار التقدير الفردؼ والمجموعي
(لمجماعة).

11

مميزات التعمم التعاوني وجوانب قصوره:
ان تقويم الطريقة لتحديد مميزاتيا وأوجو القصور في استخداميا يتم في ضوء معايير تراعي بيئة
التعمم والفروق الفردية في البيئات باعتبار أنيا متنوعة .وما يترتب عمى ذلك من توفر الظروف
المناسبة أم عدم توفرىا  .حيث المقصود ىنا أوجو القصور في االستخدام وليس في الطريقة
ذاتيا ،فقد تكون الطريقة مناسبة في موقف تعميمي وغير مناسبة في موقف تعميمي آخر،
والمعايير أحكام قيمية (تحدد القيمة) لتحديد مدػ الجودة الوظيفية المتوفة لمطريقة ،واذا توافرت
القيمة المطموبة في الطريقة كان ذلك ميزة واذا لم تتوافر كان ذلك وجو من أوجو القصور ،أما إذا
كانت متوافرة بدرجة متوسطة فال يعد ذلك ميزة وال يعد قصو اًر ومن المعايير التي حددىا (إحسان
األغا وفتحية المولو ٕٗٓٓ )ٕٔٓ:لمحكم عمى الطريقة  ،التعمم النشط ،وتحقيق األىداف ،
وانعكاس طبيعة المادة ،وانتقال أثر التعمم ،واالحتفاظ بالتعمم  ،وادارة الوقت والتكمفة ،ومراعاة
الفروق الفردية ،والتفاعل مع اآلخرين ،واالتجاه نحو الطريقة ،واأللفة مع الطريقة  ،ومالءمتيا
لمكثافة الصفية ،والتكمفة.
أوالً :ميزات طريقة التعمم التعاوني
ٔ -التعمم النشط
إيجابية المتعمم ومشاركتو في التعمم وبناء في التعمم وبناء المعرفة من أىم معايير الطريقة ،وىى
محور التعمم البنائي حيث يكون المتعمم بان لمعارفو من خالل الفيم والخبرة ،وىذا متوفر في
التعمم التعاوني.

21

ٕ -تحقيق الىداف
لمتعمم التعاوني أىداف معرفية إدراكية كالتحصيل والتفكير ،وأىداف عاطفية وجدانية كالميول
واالتجاىات ،وأىداف ميارية عميمة ،وأىداف اجتماعية إنسانية ،وقد أثبتت الدراسات إمكانية
تحقيق الكثير من ىذه األىداف باستخدام التعمم التعاوني.
ٖ -انتقال أثر التعمم
يذكر بعض التربويين ( كوثر كوجك( ،)ٗٛ:ٜٜٔٚ ،دمحم سالم( ،)ٔٚ:ٜٜٔٛ ،إحسان األغا
وفتحية المولو  )ٕٔٚ:ٕٓٓٗ،أن التعمم التعاوني ينمي القدرة عمى تطبيق ما يتعممو التالميذ في
مواقف جديدة من خالل تعمم ميارات متعددة مفيدة مثل االرتقاء بالتفكير ،والثقو بالنفس،
واالتجاىات اْليجابية نحو التعمم والتقويم الذاتي ،االجتماعية و المغوية ،والقدرة عمى التعبير.
ٗ -االحتفاظ بالتعمم
وقد تناولت األبحاث وآلراء موضوع االحتفاظ بالتعمم وثبت أنو في ظل ىذه الطريقة أفضل منو
في ظل الطريقة التقميدية ،ويذكر( دمحم خطاب )ٗٓ:ٜٜٔٛ ،أن دالالت البحوث حول التعمم
التعاوني تشير إلى االحتفاظ بالتعمم.
٘ -التفاعل مع اآلخرين
يتوفر في التعمم التعاوني التفاعل مع اآلخرين بل أن ذلك ىو أحد عناصره األساسية ،والتفاعل
يتم عمى صورة تواصل ْلنجاز الميمات المحددة:
 إنجاز الميمة من خالل التخطيط و التنفيذ والتقويم.
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 اختيار المعمومات الالزمة ْلتمام العمل ،ما يمزم منيا وما ال يمزم وما تم الحصول عميو
وما لم يتم.
 تعديل المفاىيم الخاطئة لدػ بعض المشاركين وتعزيز أعماليم الناجحة.
 -ٙاالتجاه نحو المادة الدراسية
يتحقق من خالل اْلنجاز وطبيعة دور المعمم اتجاىات إيجابية نحو المادة الدراسية والمعمم،
وتؤدؼ االتجاىات إلى زيادة الدافعية والشعور باألمن والطمأنينة.
عمى أن ىذه الميزات ال تتحقق بطريقة مضمونة إال إذا أحسن استخدام الطريقة وتوفر
الستخداميا الظروف المواتية ،ونوع التعمم التعاوني المستخدم.
ثانيا :أوجو القصور في استخدام التعمم التعاوني
رغم كل ما يذكر عن ميزات طريقة التعمم التعاوني إال أن ظروف استخدامو قد تسقط بعضيا أو
تيمشيا ،ومن تدقيق النظر في الممارسات المحتممة ْلعاقة التعمم التعاوني يجد المتأمل ما يمي:
 إدارة الوقت:
التخطيط والقيام ببعض األعمال  ،كما أن توزيع الوقت عمى األنشطة المختمفة ربما ال يكون
دقيقاً ،وىو في ذلك يشبو الطرق التي تتضمن مناقشة أو ما يعرف بالتفاوض االجتماعي ،والوقت
ىباء لكن يستثمر في تحقيق أىداف غير تقميدية.
المطموب ال يضيع ً
 اللفة مع الطريقة:
الطريقة غير مألوفة في مدارس فمسطين ،لكن ربما يكون التعمم الزمرؼ أو ( في مجموعات) ربما
يكون مألوفاً وال سيما في تدريس العموم والرياضيات ،وعموماً يميل المتعممون إلى استخدام طرق
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مألوفة وربما يميمون إلى العزوف عن استخدام طرق جديدة غير مألوفة لدييم ويتمثل ذلك في
المقولة  ":جبمت النفوس عمى حب ما تعودت عمية" ،ويمكن بتدريب المعممين والطالب ألن يزداد
ميميم لمطريقة
 التكمفة
يؤدؼ ارتفاع تكاليف استخدام الطريقة في دول فقيرة إلى العزوف عنيا وبصفة عامة تعد ىذه
الطريقة مكمفة وال سيما في العموم أما في تعمم الكتابة فاألمر أقل تكمفة ،وتتمثل التكاليف في
إعداد البيئة الصفية وتوفير طاوالت ومقاعد ،غرف متسعة نوعاً ما.
 مالءمتيا لمكثافة الصفية:
ال تناسب الطريقة الصفوف المزدحمة بالطالب ،وفي صفوف الطالب بالمدارس في فمسطين
توجد كثافة عالية مما يجعل الطريقة غير مرغوبة رغم أىميتيا من الناحية النظرية.
 دور المعمم في طريقة التعمم التعاوني:
رغم أن المالمح األساسية لطريقة التعمم التعاوني واضحة إال أن عممية تقسيم
المراحل التي تمر بيا خطوات التعمم تختمف في الد ارسات المختمفة ،فقد قسميا دمحم خطاب إلى
خمس مراحل سماىا "استراتيجيات" تنضوؼ تحتيا ثمانية عشرة خطوة (دمحم خطاب،)ٔٗ:ٜٜٔٛ ،
في حين وردت في دراسات أخرػ (عبدون( ،)ٜٜٔٓ،كوثر كوجك( ،)ٜٜٕٔ،مديحة
حمدؼ( ،)ٜٜٖٔ،دمحم حسن  )ٜٜٔ٘،مقسمة إلى ثالث مراحل :قبل الدرس ،وأثناء الدرس ،وبعد
الدرس .ووردت في بعض المراجع (إحسان األغا وفتحية المولو ٖٕٓٓ) بتصنيف آخر :تخطيط،
تنظيم ،مراقبة.
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أوالً :التخطيط واإلعداد
يتم في ىذه المرحمة:
 تحديد األىداف وصياغتيا. تحديد حجم المجموعات(ٕ )ٚ-طالباً ،حسب طبيعة الموضوع والوقت المتاح وقدراتالطالب واستعدادتيم ( ،وتكون المجموعات غير متجانسة).
 تحديد الفترة الزمنية الالزمة لكل نشاط أو موقف تعميمي. تييئة البيئة التعميمية :ترتيبات الجموس والعمل والحركة داخل الصف. إعداد المواد التعميمية الالزمة. مراجعة المتطمبات السابقة لمطالب.ثانياً :تنظيم العمل
 توزيع الميام بين الطالب المشاركين. يقوم المعمم بإحداث االعتماد المتبادل أثناء التعمم بين الطالب. يطمب المعمم تقديم عمل موحد أو تقرير من كل مجموعة. يبين المعمم أن الدرجة ىي لممجموعة ككل. يقوم المعمم المتبادل بين المجموعات (يمكن أن تقوم المجموعة التي انتيت منعمميا بمساعدة الجميع).
ثالثاً :المراقبة والضبط والتدخل
 مالحظة سموك الطالب( ربما باستخدام بطاقة مالحظة).23

 تقديم المساعدات ألداء الميمة. اْلجابة عن األسئمة واالستفسارات وتقويم المحصمة. إنياء الدرس.دور المتعمم عند استخدام التعمم التعاوني:
يتولى المتعمم دو اًر نشطاً في طريقة التعمم التعاوني فيو يشارك في:
 عممية التعمم لتحقيق األىداف ولمقيام بالميام الممقاة عمى عاتقة. يستكمل المعمومات الناقصة. يعدل المفاىيم الخاطئة أو البديمة. يقوم الطالب المتفوق بعممية تعميم لزمالئو من خالل المناقشات. يقوم بإيجابية األسئمة أو كتابة تقرير ،أو تنظيم األدوات والمواد. يساعد في إدارة الوقت ،من حيث مقدار الوقت الالزم لكل نشاط وتتابع األنشطة فيترتيب زمني معقول.
البيئة التعميمية:
يحتاج التعمم التعاوني إلى تنظيم المكان الذؼ يتم فيو جموس الطالب وحركتيم وتوفير
اْلمكانات ..وقد يتطمب األمر مواد تعميمية ،واذا كان ىناك عزوف في مدارس فمسطين عن
استخدام ىذا النوع من التعمم فيو بسبب صعوبة البيئة التعميمية ،ولمتغمب عمى ذلك يرػ الباحث
أنو يجب االخذ باالعتبارات التالية:
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 التعمم التعاوني يصمح لمتعمم المدرسي لتحقيق األىداف التي تسعي إلييا المدرسة من معرفة
وميارات واتجاىات كما أنو يشكل وسطاً اجتماعياً يحقق الميارات االجتماعية ،والفمسطيني
أحوج ما يكون إلى ىذا النوع من الميارات لتحقيق الوحدة الوطنية واالبتعاد عن الفردية والقيم
المادية التي كرستيا الظروف السائدة ولتحقيق التشاركية التي يحتاجيا العباد في ىذه البالد
وكل البالد ،والتعميم الرسمي المدرسي من خالل أسموب التعمم التعاوني يمكن أن يقوم بيذا
الدور ،وتتضمن األىداف تحقيق المعرفة بأنواعيا :التقريرية ،واْلجرائية ،والمعرفة بالتفكير أو
العمميات العقمية.
 أدوار المعمم والتمميذ تختمف عنيا في التعمم والتعميم السائد في مدارس فمسطين ،واستخدام
طريقة التعمم التعاوني يتطمب التعرف عمى ىذه األدوار والتدرب عمييا وتوفير البيئة التعميمية
التي تناسبيا ،إذ ال يعقل أن يتم استخداميا في ظروف المدارس الحالية ،والتمميذ يكون نشطاً
متفاعالً والمعمم موجياً ومرشداً  ،ويتحمل التالميذ مسئولياتيم الفردية والجماعية ويقوم عمميم
عمى ىذا األساس.
 عدد الطالب يختمف في المجموعات التعاونية من (ٕ )ٛ-تمميذاً؛ لذلك يمزم اختيار العدد
المناسب لكل موقف تعميمي في ضوء العوامل المؤثرة فيو ،مع مراعاة التجانس وعدم انتشار
قمة من الطمبة القيام بالعمل المنوط بالجماعة.
 ىناك فوائد تربوية متعددة يمكن أن تتحقق من خالل التعمم التعاوني وأخذىا بعين االعتبار
يساعد عمى توسيع دائرة الفائدة .ومنيا إتقان تعمم المفاىيم ،والميارات المغوية واْلبداع ،وتقبل
وجيات النظر وآداب الحوار ،وتنمية روح الجماعة ،وتحمل المسئولية ،واعتزاز الفرد بذاتو
وبجماعتو ،وحب المادة الدراسية والمعممين.
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 لمتعمم التعاوني أسس يجب بناء المواقف التعميمية عمييا كاالعتماد اْليجابي المتبادل،
والمعالجة التطورية.
 التعمم التعاوني أنواع متعددة أو أساليب متنوعة ،لذلك إن اختيار النوع المطموب أمر ذو بال.
المحور الثاني :التفكير الناقد:
تعريف التفكير الناقد:
تعددت تعريفات التفكير فيعرفو ( المفتي )ٕٓ:ٜٜٔٚ ،بأنو "عبارة عن نشاط عقمي يقوم بو
الفرد يدرس أبعاد المشكمة ،ويحمميا ويدرك العالقة بينيا ،ثم يدرس المعمومات ،أو اْلمكانات
المتاحة وينظميا ويحاول إدراك العالقة بينيا وبين خبراتو السابقة من جية ،وبين ىذا كمو
واليدف الذؼ يريد الوصول إليو من جية أخرػ ،وتتكرر المحاولة إلى أن يدرك الفرد ىذه العالقة
فيتخطى العائق ويصل إلى اليدف ويحل المشكمة".
التفكير في أبسط تعريف لو ىو "عبارة عن سمسمة من النشاطات العقمية التي يقوم بيا الدماغ
عندما يتعرض لمثير ،يتم استقبالو عن طريق واحد أو أكثر من الحواس الخمس :النظر،
والممس ،والسمع ،والشم ،والتذوق .والتفكير بمعناه الواسع ىو عممية بحث عن معنى الموقف أو
الخبرة (جروان.)ٖٖ:ٜٜٜٔ ،
يرػ( عبد اليادؼ )ٔٙ:ٕٓٓٔ ،بأن "التفكير ما ىو إال تقميب النظر في مظاىر الخبرة الماضية،
وعممية إثارة فكرة ،أو أفكار ذات طبيعة رمزية ،مبدؤىا عادة وجود مشكمة تنتيي باستنتاج أو
استقراء".
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يعرف (إبراىيم  )ٖ:ٕٕٓٓ ،التفكير بأنو "وظيفة عقمية ،وعممية معرفية تتم في أرفع المستويات
العقمية ،وينشأ عن ىذا المستوػ معرفو منسقة ومنتظمة في عممياتو الرمزية يستخدم االستدالل
والذاكرة والتخيل والتصوير".
يشير (سعادة )ٗٓ:ٕٖٓٓ ،إلى أن التفكير" مفيوم معقد يتألف من ثالثة عناصر تتمثل في
العمميات المعرفية المعقدة ،وعمى رأسيا حل المشكالت  ،ثم الفيم والتطبيق إلى جانب معرفة
خاصة بمحتوػ المادة ،أو الموضوع مع وفر االستعدادات والعوامل الشخصية المختمفة ،وال سيما
االتجاىات".
خصائص التفكير:
يتميز التفكير بخصائص يمكن إجماليا فيما يمي:
 التفكير سموك ىادف –عمى وجو العموم– ال يحدث في فراغ أو بال ىدف.
 التفكير سموك تطورؼ يزداد تعقيداً مع نمو الفرد وتراكم خبراتو.
 التفكير الفعال ىو التفكير الذؼ يستند إلى أفضل المعمومات الممكن توافرىا ،ويسترشد
باألساليب واالستراتيجيات الصحيحة.
 الكمال في التفكير أمي غير ممكن في الواقع ،والتفكير الفعال غاية يمكن بموغيا بالتدريب
والمران.
 يتشكل التفكير من تداخل عناصر المحيط التي تضم الزمان (فترة التفكير) الموقف أو
المناسبة أو الموضوع الذؼ يجرؼ حولو التفكير.
 يحدث التفكير بأشكال وأنماط مختمفة (لفظية ،رمزية ،كمية ،مكانية ،وشكمية) لكل منيا
خصوصيتيا (الحيمة)ٗٓٔ:ٕٕٓٓ،
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أىمية التفكير:
تكمن أىمية التفكير في النقاط اآلتية:
 المنفعة الذاتية لمفرد نفسو :يساعد التفكير الفرد عمى خوض مجاالت بشكل فعال في ىذاالعصر الذؼ ارتبط فيو النجاح والتفوق بالقدرة عمى التفكير الجيد.
 المنفعة االجتماعية العامة :فإكساب أفراد المجمع ميارات التفكير الجيد يوجد منيممواطنون يستطيعون النظر بعمق لممشاكل االجتماعية التي يعاني منيا مجتمعيم ،كما
يجعميم قادرين عمى إصدار األحكام الصائبة عمى كثير من الموضوعات العامة،
وقادرين عمى حل مشكالتيم االجتماعية بشكل جيد.
 الصحة النفسية :إن القدرة عمى التفكير الجيد يساعد الفرد عمى الراحة النفسية فالمفكرونالجيدون تكون لدييم القدرة عمى التكيف مع األحداث والمتغيرات من حوليم أكثر من
األشخاص الذين ال يحسنون التفكير.
واتقان الفرد التفكير الجيد واكتسابو القدرة عمى التحميل والتقويم والنقد؛ يقيو من التأثر السريع غير
المتعقل بأفكار اآلخرين وآرائيم (عبيد وعفأنو .)ٕٜ:ٕٕٓٓ،
أنواع التفكير:
لمتفكير أنواع متعددة ،وتتفق أغمب المراجع التربوية المتخصصة عمى وجود خمسة أنواع من
التفكير ،وتتدرج تحت التفكير المركب وىي:
ٔ .التفكير الناقد
ٕ .التفكير اْلبداعي أو المتباعد.
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ٖ .حل المشكمة.
ٗ .اتخاذ القرار.
٘ .التفكير فوق المعرفي.
يشمل كل واحد من ىذه األنواع عمى عدد من ميارات التفكير ،التي تميزه عن غيره ( جروان،
.)ٗٔ.ٖٙ.ٜٜٜٔ
يشمل عفانو (٘ )ٗٔ.ٖٛ:ٜٜٔأنماط التفكير السميمة فيما يمي:
ٔ.

التفكير االستقرائي  :Inductive Thinkingىو االنتقال من القضايا الجزئية إلى القضايا
الكمية.
ٕ .التفكير االستداللي  :Deductive Thinkingىو تفكير منطقي قياسي يعتمد عمى االنتقال
من القضايا الكمية إلى القضايا الجزئية.
ٖ .التفكير الربطي  :Relative Thinkingىو تفكير عالقي يستخدمو المتعمم في معرفة
العالقات الكامنة بين جزيئات معطاة لحل مسألة رياضية ما.
ٗ .التفكير التفحصي  :Test Thinkingىو تفكير تجريبي لمموقف الرياضي ،إذ يمجأ المتعمم
إلى رسم خطط لموصول إلى النتائج المرغوبة.
٘ .التفكير الناقد  :Critical Thinkingىو عممية تقويمية تحدد بمعايير متفق عمييا.
 .ٙالتفكير الحدسي  :Intuitive Thinkingىو تفكير تخميني لمحل دون معرفة السبب.
 .ٚالتفكير فوق المعرفي  :Meta – Cognitive Thinkingيركز ىذا النوع عمى المعرفة التي
تؤدؼ إلى اكتساب معرفة جديدة.
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 .ٛالتفكير البصرؼ  :Visual Thinkingىو من النشاطات والميارات العقمية التي تساعد
المتعمم في الحصول عمى المعمومات وتمثيميا وتفسيرىا وادراكيا وحفظيا ،ثم التعبير عنيا
وعن أفكاره الخاصة بصرياً ولفظياً.
يرػ الباحث أنو نظ اًر لمتقدم اليائل في المعرفة العممية والتكنولوجية ،وعدم قدرة الطالب اليوم عمى
تخزين كل المعمومات المعطاة لو ،فإن التربية المعاصرة تسعي دوماً لتعميم الفرد كيف يفكر،
وتضع ذلك في سمم أولوياتيا ،حتى يمتمك القدرة عمى التعمم الذاتي المستمر ،وأن يستطيع مواكبة
التغيرات المعرفية واالجتماعية ،ولكي يكون الطالب مفك اًر جيداً؛ فمن الضرورؼ تعميمو التفكير
من خالل مجموعة من الخطوات المالئمة لمرحمة نموه وقدرة استيعابو.
التفكير الناقد :Critical Thinking
يعيش اْلنسان اليوم حياة مضطربة فيناك المشكالت العديدة التي يواجييا سواء في مجتمعو ،أو
عمى سطح األرض بموارده المحدودة عميو أن يقف في وجو ىذا التحدؼ ،ويبحث عن العقول
الناقدة والمبتكرة ليأتي بحمول جديدة ،قد تقمل من اضطرابو وتخفف من الصراع الذؼ يعانيو
وتساعده عمى تطوير مجتمعو.
وان التفكير الناقد ليس موجوداً بالفطرة عند اْلنسان ،فميارتو متعممة وتحتاج إلى مران وتدريب ،
فيو ال يرتبط بمرحمة عمرية معينة ،فكل فرد منا قادر عمى القيام بو وفق مستوػ قدراتو العقمية
والحسية والمجردة.
مفيوم التفكير الناقد:
ويعرف لغويا عمى النحو التالي:
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ورد الفعل "نقد" في (لسان العرب ) بمعنى تمييز الدراىم وأخرج الزيف منيا.
(ابن منظور ،ب ت)ٕٗ٘:
كما ورد تعبير" نقد الشعر ونقد النثر" في ( المعجم الوسيط) بمعنى أظير ما فيو من عيب أو
حسن  ،والناقد الفني كاتب عممو تمييز العمل الفني جيدة من رديئة ،وصحيحة من زيفو.
(المعجم الوسيط٘) ٜٕٛ:ٜٔٛ
إن التفكير الناقد مفيوم مركب ،لو ارتباطات بعدد غير محدود من السموكيات في عدد غير
محدود من المواقف واألوضاع ،وىو متداخل مع مفاىيم أخرػ كالمنطق وحل المشكمة والتعمم
ونظرية المعرفة.
ويعرف التفكير الناقد اصطالحا عمى النحو التالي:
يعبر ديوػ ( )Deweyعن جوىر التفكير الناقد في كتابو (كيف تفكر؟) بالقول" :إنو التميل في
إعطاء األحكام وتعميقيا لحين التحقق من األمر".
ىناك من يرػ بأن التفكير الناقد يقابل التفكير المجرد عند بياجيو ( )Mayer,1991ويتألف من
ثالثة مكونات ىي:
 صياغة التعميمات بحذر. النظر والتفكير في االحتماالت والبدائل. تعميق الحكم عمى الشيء أو الموقف لحين توافر معمومات وأدلة كافيو.( جمل والعاني) ٕٓٓٙ :ٖٔ ،
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واذا رجعنا إلى الكممة اْلنجميزية  criticalنجد أنيا مشتقة من األصل الالتيني

criticalالذؼ

يعني ببساطة القدرة عمى التمييز أو إصدار األحكام.
قد يفسر المدلول المغوؼ لمكممة إلى ونانية النظرة التقميدية لمتفكير التي أرسى قواعدىا وتبناىا
الفالسفة الثالثة سقراط وأفالطون وأرسطو.
وتتمخص تمك الفكرة في أن ميارات التحميل والحكم والمجادلة كافية لموصول إلى الحقيقة ،وقد
يكون مفيوم التفكير الناقد في األدب التربوؼ متأث اًر بيذه النظرة التقميدية لمتفكير.
يعمق ديبونو ( )De Bono,1994عمى ذلك بالقول" :إن ميارات التحميل والحكم والمجادلة ميمة
في عممية التفكير أو التفكير الناقد ،ولكنيا ليست كافية في حد ذاتيا الفتقارىا إلى عناصر في
غاية األىمية مثل :جوانب التفكير اْلنتاجية ،واْلبداعية ،والتوليدية ،والتصميمية".
ليس ممكناً التقدم في مجاالت العموم والتكنولوجيا بمجرد الوصول إلى الحقيقة عن طريق نقد
مدػ صحة الفرضية ،أو المعمومة القائمة ،لكن ال بد من استكمال الميمة باالنتقال إلى مرحمة
أخرػ تكون أىمية  ،بتوليد فرضيات جديدة ،وأفكار إبداعية لمعالجة الموقف ،أو حل المشكمة
(جروان.)ٙٓ:ٜٜٜٔ،
إن التفكير الناقد ىو عممية فحص لممادة سواء أكانت لفظية أو غير لفظية ،وتقييم األدلة
والبراىين ،ومقارنة القضية موضوع المناقشة ،ثم الوصول إلى إصدار حكم في ضوء الفحص
والتقييم والمقارنة والتقدير الصحيح لمقضايا.
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كذلك التفكير الناقد ىو منيج في التفكير يتميز بالحرص والحذر في االستنتاج ،ويرتكز المنيج
في التفكير الناقد عمى األدلة المناسبة ،ورفض الخرافات وقبول عالقة السبب والنتيجة (مصطفي
.)ٕٗٓ:ٕٕٓٓ ،
وان التفكير الناقد من أكثر أشكال التفكير المركب استحواذا عمى اىتمام الباحثين والمفكرين
التربويين الذين عرفوا بكتابتيم في مجال التفكير ،وان تعبير "التفكير الناقد" من أكثر التعبيرات
التي قد يساء استعماليا من قبل الكثيرين في وصف عمميات التفكير ومياراتو ،وفي الواقع
يستخدم التعبير لمداللة عمى معان عديدة من أىميا :الكشف عن العيوب واألخطاء ،الشك في
كل شيء ،التفكير التحميمي ،التفكير التأممي ،حل المشكمة ،كل ميارات التفكير العميا  ،والتعرف
عمى أوجو التحيز والتناقض وعدم االتساق( جمل والعاني.)ٔٗ:ٕٓٓٙ ،
ىناك عدد كبير من تعريفات التفكير الناقد وردت في األدب النفسي والتربوؼ ،ولقد اختمف فييا
مفيوم التفكير الناقد عمى أنو :عممية أو قدرات عقمية ،في حين ركز التربويون في نظرتيم
لمتفكير الناقد عمى اعتباره مجموعة ميارات يمكن بالتدريب والممارسة أن تكتسب وتنمى لدػ
الطالب.
فيعرفو التربويون بأنو عبارة عن القدرة عمى تقييم المعمومات ،وفحص اآلراء مع األخذ باالعتبار
وجيات النظر المختمفة حول الموضوع قيد البحث (السرور.)ٖٓ٘:ٕٓٓٓ،
يذكر (أبو حطب )ٖ٘ٔ:ٜٖٔٛ ،أن التفكير الناقد عبارة عن مجموعة من ميارات التفكير
المنطقي ،ومعرفة بمبادغ المنطق ،وىو عممية تقويمية يتمثل فييا الجانب الحاسم والختامي في
عممية التفكير ،وىي خاتمة لعمميات الذاكرة والفيم واالستنتاج .
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التفكير الناقد عبارة عن عممية تتبني ق اررات وأحكام قائمة عمى أساس موضوعية تتفق مع الوقائع
المالحظة التي يتم مناقشتيا بأسموب عممي بعيداً عن التحيز والمؤثرات الخارجية التي تفسر تمك
الوقائع ،أو تجنبيا الدقة ،أو تعرضيا إلى تدخل محتمل لعوامل الذاتي (عفأنو )ٗٙ:ٜٜٔٛ ،
كما تعرفو (قطامي )ٗ٘:ٕٓٓٔ ،بأنو تفكير تأممي معقول يركز عمى ما يعتقد بو الفرد ،أو ما
يقوم بأدائو ويتضمن قابميات ،وقدرات عن ميارة التمييز بين الفرضيات ،والتعميمات وبين
الحقائق ،واْلدعاءات ،وبين المعمومات المنقحة ،والمعمومات غير المنقحة.
يصف باير ( )Bayerالتفكير الناقد بأنو ميارات عقمية تيتم بتطوير محكات ،ومعايير وتطبيق
ىذه المحكات ،ونقد المواقف ،والمعمومات ،والخبرات في ضوء ىذه المحكات والقدرة عمى الجدل
وفحص العالقات المنطقية لمتوصل إلى استنتاجات صائبة ،كما أنو يشمل ميوالً وأبعاداً وجدانية
من أىميا الرغبة في المعرفة والتفتح العقمي وفيم وجيات النظر (.مصطفى ٕٕٓٓ.)٘٘:
يعرف (جراون )٘ٙ:ٜٜٜٔالتفكير الناقد بأنو نشاط عقمي مركب ،محكوم بقواعد المنطق
واالستدالل ،ويقود إلى نتائج يمكن التنبؤ بيا ،وغايتو التحقق من الشيء وتقييمو باالستناد إلى
معايير ،أو محكات مقبولة ،ويتألف من مجموعة ميارات يمكننا استخداميا بصورة منفردة ،أو
مجتمعو ،تصنف ضمن ثالث فئات ىي :ميارات االستقراء  ،وميارات االستنباط ،وميارات
التقييم.
ىذا يعني أن التفكير الناقد بمثابة تحميل دقيق وموضوعي ألؼ ادعاء ،أو مصدر ،أو اعتقاد
لمحكم عمى مدػ صحتو وقيمتو.
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أؼ أن التفكير الناقد ،يعني عادة االمتناع عن إصدار األحكام عند اكتمال األدلة ،وعدم إصدار
األحكام عمى أساس من الميل الشخصي أو التحيز لوجية نظر بعينيا ،ومن وجية نظر
بموم( )Bloomفإن التفكير الناقد ىو القدرة عمى عممية إصدار حكم وفق معايير محددة( إبراىيم
ٕ٘ٓٓ.)ٖٕٚ:
ورغم االختالفات الواضحة في مفيوم التفكير الناقد إال أنو يوجد بينيا قواسم مشتركة ،وىى
كاآلتي:
 التفكير الناقد ليس مرادفاً التخاذ القرار أو حل المشكمة ،وليس مجرد تذكر أو استدعاءلبعض المعمومات ،وليس مرىوناً بإتباع استراتيجية منظمة لمعالجة الموقف.
 التفكير الناقد يستمزم إصدار حكم من جانب الفرد الذؼ يمارسو. التفكير الناقد يحتاج إلى ميارة في استخدام قواعد المنطق واالستدالل. التفكير الناقد ينطوؼ عمى مجموعة من ميارات التفكير التي يمكن تعمميا والتدرب عميياو إجادتيا.
 يتضمن التفكير الناقد عدداً من السمات التي يجب توافرىا في الفرد الناقد ،التي تمثلبدورىا االتجاىات التي تشكل إحدػ مكوناتو ( الخميمي.)ٖٔٛ:ٕٓٓ٘،
-

ويرػ الباحث بأن التفكير الناقد ىو أحد أىم ميزات التفكير العممي ،ألنو يشكل جزءًا
ميماً من كل عممية في سمسمة العمميات التي يتضمنيا ،التي تبدأ بمحاولة فيم الظاىرة
القائمة وتفسيرىا وتقييم ما تم التوصل إليو وفقاً لألدلة التجريبية التي جمعت بعيداً عن
التحيزات الشخصية.
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وبناء عميو يمكننا القول :بأنو من الصعوبة وضع تعريف محدد لمتفكير الناقد ،حيث
ً
يعرفو البعض بأنو منيج في التفكير ،ويعرفو البعض اآلخر بأنو عبارة عن مجموعة من
الميارات  ،ويذىب البعض اآلخر إلى أنو عبارة عن عمميات عقمية.
مكونات التفكير الناقد :
يذكر (الياشمي )ٙٚ:ٕٓٓٚ،مكونات التفكير الناقد وال يتم إال بيا جميعاً وىي:
ٔ .القاعدة المعرفية :ىي ما ال يعرفو الفرد ويعتقده وىذه القاعدة ضرورية ْلحداث الشعور
بالتناقض.
ٕ .الحداث الخارجية :ىي المثيرات التي تستثير اْلحساس بالتناقض.
ٖ .النظرية الشخصية :ىي الصبغة الشخصية التي استمدىا الفرد من القاعدة المعرفية ،بحيث
تكون طابعاً ممي اًز لو ( وجية نظر شخصية) وأن النظرية الشخصية ىي اْلطار الذؼ تجرؼ
في ضوئو محاولة تفسير األحداث الخارجية فيتنج الشعور بالتباعد والتناقض من عدم الشعور
بيا.
ٗ .حل التناقض :تضم كافة الجوانب المكونة لمتفكير الناقد ،إذ يسعى الفرد إلى حل التناقض
بخطوات متعددة ،وتعتبر األساس في بنية التفكير الناقد.
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أشكال التفكير الناقد:
أورد ذوقان وعبيدات خمسة أنماط التفكير الناقد وىي:
ٔ -التفكير النشطActive thinking :
ىو شكل من التفكير التحميمي المنطقي المباشر ،يثير أسئمة ميمة تبحث عن معمومات
وحقائق ويحمل األوضاع لموصول إلى ( ما وراء الفكرة).
ٕ -التفكير االستراتيجيStrategic thinking :
ىو شكل تفكير مستقبمي تنبؤؼ يضع افتراضات ،ويصمم سيناريوىات متوقعة لمتعامل
مع متغيرات مستقبمية :ماذا يحدث أن تنتج إذا حدث.
ٖ -التفكير النظامي Systematic Thinking :
وفيو يمجأ المفكر لتحميل العوامل المؤثرة في المكمة أو الموقف  ،ويتميز نظر المفكر
لمموقف ،أو المشكمة بنظرة كمية تبحث في العالقات  ،والعوامل المتشابكة وييتم المفكر
فيو بالبحث في ما خمف المعطيات ليرػ الصورة الكمية.
ٗ -التفكير الكمي Quantum Thinking :
ويعني التفكير الذؼ يتيح الوصول إلى الجديد غير المتوقع  ،وىو يقوم عمى فكرة أن ىناك دائماً
يوجد حل آخر وحقيقة أخرػ ،وقد أشارت جيرالد نادلر وشوز ىنينو في إخراج كتاب بعنوان
التفكير االختراقي"لماذا يجب عمينا أن نعتبر سبمنا في حل المشكالت ويعتمد التفكير االختراقي
عمى مبادغ أساسية ىي:
ٔ -تعد ميارات التفكير الناقد من بين الميارات الضرورية لمواجية التحديثات في األلفية
الجديدة التي تتطمب:
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أ -ميارات أكاديمية

ب -ميارات إدارة أزمات

ج -ميارات اتصال

ح -ميارات التعامل مع نظم المعمومات

خ -ميارات تفكير ناقد

د -ميارات تكنولوجية منظومية

ٕ -يفيد التفكير الناقد في نقل المتعمم التمميذ من اكتساب المعرفة إلى استخدام المعرفة
وبالتالي الدخول إلى مجتمع إنتاجية المعرفة.
ٖ -يفيد التفكير الناقد في العمل عمى مواجية العنف واْلرىاب بمستوياتو الفكرية
والنقدية ،والثقافية من خالل نمو استقاللية الرأؼ( محمود.)ٔٙ٘:ٕٓٓٙ ،
ونظ اًر ليذه األىمية فقد أصبح تنمية ميارات التفكير الناقد لدػ األفراد أحد األىداف
التربوية الميمة ،التي يجب عمى المؤسسات التربوية المختمفة أن تسعى إلى
تحقيقيا ،من خالل أؼ منياج يدرس لمطمبة في مراحل التعميم العام ،حتى تتمكن
المناىج من الوفاء بيذه المسئولية،
يتطمب التركيز عمى المتطمبات اآلتية:
ٔ-تحويل األىداف التربوية من مجرد شعارات إلى أىداف إجرائية سموكية ،يمكن قياس
تأثيرىا وتحقيقيا داخل الفصل.
ٕ -إعداد المناىج عمى أساس مشاركة الطمبة الفعالة في اكتساب المعارف والميارات،
وتأصيل التفكير السميم لدييم.
ٖ-القضاء عمى لفظة التعميم ،واستخدام طرائق التدريس التي تعتمد عمى مشاركة الطمبة في
التوصل إلى حمول المشكالت التي تعترض طريقيم (رضوانٕٓٓٓ.)ٜ:
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خصائص المفكر الناقد :
حينما نطمق عمى فرد معين أنو يفكر تفكي اًر ناقداً فإن ىناك مجموعة من الخصائص والسمات
وىذه الخصائص قد أشار إلى ىا كل من أنيس وىارنداك  Harnadekوىي كاآلتي:
 منفتح عمى األفكار الجديدة. ال يجادل في أمر عندما ال يعرف شيئاً عنو. يعرف متى يحتاج إلى معمومات أكثر حول شيء ما. يعرف الفرق بين نتيجة" ربما تكون صحيحة" ونتيجة" ال بد أن تكون صحيحة". يعرف بأن لدػ الناس أفكا اًر مختمفة حول معاني المفردات. يحاول تجنب األخطاء الشائعة في استداللو لألمور. يتساءل عن أؼ شيء يبدو غير معقول أو غير مفيوم لو. يحاول فصل التفكير العاطفي عن التفكير المنطقي. يحاول بناء مفرداتو المغوية بحيث يكون قاد اًر عمى فيم ما يقولو اآلخرون عمى نقل أفكارهبوضوح.
 يتخذ موقفاً أو يتخمي عن موقف عند توافر أدلة وأسباب كافية لذلك. يأخذ جميع جوانب الموقف بنفس القدر من األىمية. يبحث عن األسباب والبدائل. يتعامل مع مكونات الموقف المعقد بطرق منظمة. يستخدم مصادر عممية موثوقة ويشير إلييا. -يبقى عمى صمة بالنقطة األساسية بجوىر الموضوع؟
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 يعرف المشكمة بوضوح ( .جمل والعاني)ٔٚ-ٔٙ ،معايير التفكير الناقد:
يقصد بمعايير التفكير الناقد ىي تمك المواصفات العامة المتفق عمييا لدػ الباحثين في مجال
التفكير ،والتي تتخذ أساساً في الحكم عمى نوعية التفكير االستداللي أو التقييمي الذؼ يمارسو
الفرد في معالجتو لممشكمة أو الموضوع المطروح .وىي بمثابة موجيات لكل من المعمم والطالب
ينبغي مالحظتيا وااللتزام بيا في عممية التفكير بوجو عام والتفكير الناقد بوجو خاص.
حتى تصبح ىذه المعايير جزءاً مكمالً لنشاطات التفكير في الموقف التعميمي ،يجب عمى المعمم
أن يراقب نفسو في تواصمو مع الطمبة ،وفي معالجتو لممشكالت واألسئمة التوضيحية،حتى يكون
سموكو نموذجاً يحتذػ بو من قبل طمبتو ،وىم يمارسون عممية التفكير .
(جروان)ٚٛ:ٜٜٜٔ،
يرػ (نبيان )ٗٙ:ٕٓٓٔ،أن يكون لمطالب مقدرة عمى النقد الذاتي ،ويستطيعوا أن يستخدموا تمك
المعايير لتقويم تفكيرىم الخاص.
المعايير التي تحدد قدرة الفرد عمى التفكير الناقد:
ٔ -الوضوح :clarity
يعد الوضوح من أىم معايير التفكير الناقد باعتباره المدخل الرئيس لباقي المعايير  ،فإذا لم تكن
العبارة واضحة؛ لن نستطيع فيميا؛ ولن نتمكن من معرفة مقاصد المتكمم أو الطالب ،وبالمحصمة
لن نحكم عمييا بأؼ شكل من األشكال ،وحتى يدرب المعمم طمبتو عمى االلتزام بوضوح العبارات
في استجاباتيم ،ينصح باْلكثار من األسئمة االستيضاحية عندما ال تكون العبا ارت واضحة.
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ٕ -الصحة :Accuracy
قد تكون العبارة واضحة لكنيا غير صحيحة كأن تقول" :معظم النساء في األردن يعمرن أكثر
من ٘ ٙسنة" دون أن ستند ىذا القول إلى إحصاءات رسمية أو معمومات موثقة.
ٖ -الدقة :precision
يقصد بالدقة في التفكير إعطاء الموضوع حقو من المعالجة ،والتعبير عنو دون زيادة أو نقصان.
ويعرف ىذا المعيار في فنون البالغة العربية "بالمساواة" أؼ أ ،تكون األلفاظ عمى قدر المعني أو
الفكرة بالضبط ،وعميو فإن المساواة ال تتحقق في عبارة إذا كانت تتضمن حشواً لمكالم أو تبري اًر
لو.
ٗ -الربط :Relevance
يعني مدػ العالقة بين السؤال أو المداخمة أو الحجة أو العبارة بموضوع النقاش أو المشكمة
المطروحة ،ويمكن لممعمم أو الطالب أن يحكم عمى مدػ االرتباط أو العالقة بين المشكمة وبين
ما يثار حوليا من أفكار أو أسئمة عن طريق مالحظة المؤشرات اآلتية:
 ىل تعطي ىذه األفكار أو األسئمة تفصيالت أو إيضاحات لممشكمة؟ ىل تتضمن ىذه األفكار أو األسئمة أدلة مؤيدة أو داحضة لمموقف؟وحتى نميز بين العناصر المرتبطة بالمشكمة والعناصر غير المرتبطة بيا ،ال بد من تحديد
طبيعة المشكمة أو الموضوع بكل دقة.
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٘ -العمق :Depth
تفتقر المعالجة الفكرية لممشكمة أو الموضوع في كثير من األحوال إلى العمق المطموب ،الذؼ
يتناسب مع تعقيدات المشكمة أو الموضوع.
 -ٙاالتساع :Breadth
يوصف التفكير الناقد باالتساع أو الشمولية؛ عندما تؤخذ جميع جوانب المشكمة أو الموضوع
باالعتبار.
 -ٚالمنطق :Logic
ىو من الصفات الميمة لمتفكير الناقد أو االستدالل أ ،يكون منطقياً ،فعندما يقال  :بأن فالن
يفكر تفكي اًر منطقياً فإن صفة" المنطق" ىي المعيار الذؼ استند إليو الحكم عمى نوعية التفكير.
ويقصد بالتفكير المنطقي تنظيم األفكار وتسمسميا وترابطيا بطريقة تؤدؼ إلى معنى واضح ،أ،
نتيجة مترتبة عمى حجج معقولة (جراون.)ٛٔ-ٛٚ
ميارات التفكير الناقد:
اختمف عمماء النفس التربوؼ والمربيين حول عدد الميارات المعرفية المتضمنة في التفكير الناقد،
بناء عمى الطريقة التي يتم بموجبيا
وبمغت التقديرات من عدة عشرات إلى عدة مئات  ،ىذا ً
تعريف كل ميارة.
وفيما يمي تعرض الباحثان أودل ودانيالز( )Udall and Danielsميارات التفكير الناقد في
ثالث فئات وىي عمى النحو اآلتي:
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 ميارات التفكير االستقرائي. ميارات التفكير االستنتاجي. ميارات التفكير التقييمي.أوالً :ميارات التفكير االستقرائي : Inductive Thinking Skills
التفكير االستقرائي ىو عممية استدالل عقمي ،تستيدف التوصل إلى استنتاجات أو تعميمات
تتخطى األدلة المتوفرة أو المعمومات التي تقدميا المشاىدات المسبقة.
فمو شاىدت في طريق سيارتي أجرة صغيرتين تقطعان إشارة ضوئية حمراء ثم وصفت ذلك
لصديق لك وأنييت كالمك بالقول" :جميع سائقي سيارات األجرة الصغيرة مستيترون ال يراعون
اْلشارات الضوئية".
فإنك قد تجاوزت حدود المعمومة التي انطبقت في حقيقة األمر عمى السائقين فقط وعممتيا عمى
فئة سائقي األجرة الصغيرة دون استثناء ،فما توصمت لو استنتاج استقرائي ال يمكن ضمان
صحتو باالعتماد عمى الدليل المتوافر بين يديك وأقصى ما يمكن أن يبمغو استنتاج كيذا ىو
االحتمالية في أن يكون صحيحاً.
إن طبيعة التفكير االستقرائي موجو الكتشاف القواعد والقوانين ،كما أنو وسيمة ميمة لحل
المشكالت الجديدة أو إيجاد حمول جديدة لمشكالت قديمة أو تطوير فروض جديدة.
ولتجنب االستقراء البد وأن تكون االستنتاجات موثقة إلى أقصى درجة ممكنة ،وذلك بالحذر في
إطالق التعميمات ،أو تحميل المعمومات المتوافرة أكثر مما تحتمل خوفاً من الوقوع في الخطأ.
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مكونات عممية االستقراء:
أ -تحميل المشكالت المفتوحة
ب -تحديد العالقة السببية ،أو ربط السبب بالمسبب.
ج -التوصل إلى استنتاجات.
د -االستدالل التمثيمي.
ه -تحديد المعمومات ذات العالقة بالموضوع ،ويتطمب ىذا البحث بين السطور،
والتعرف عمى العالقات ،وذلك عن طريق االستدالل المنطقي ،أو االستدالل
الرياضي ،أو االستدالل المكاني (جراون.)ٚٓ:ٜٜٜٔ،
ميارات التفكير االستنباطي :Deductive Thinking Skills .
التفكير االستنباطي ىو عممية استدالل منطقي ،تستيدف التوصل الستنتاج معين ،أو معرفة
جديدة باالعتماد عمى فروض ،أو مقدمات موضوعة ،ومعمومات متوافرة .ويأخذ البرىان
االستنباطي( )Deductive Argumentشكل تركيب رمزؼ أو لغوؼ ،يضم الجزء األول منو
فرضاً أو أكثر يميد الطريق لموصول إلى استنتاج محتوم.
بمعنى أنو إذا كانت الفروض أو المقدمات الواردة في الجزء األول من التركيب صادقة ،فال بد
أن يكون االستنتاج الذؼ يمي في الجزء الثاني صادقاً.
ونجد أن أبسط أشكال البرىان االستنباطي تمم التي تأتي بصورة قياس منطقي افتراضي ،وتتكون
من فرض رئيس أو مقدمة صغرػ ونتيجة مستنبطو منيا.
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وان االستدالل عن طريق االستنباط المنطقي عممية تفكير مركبة تضم ميارات التفكير اآلتية:
 استخدام المنطق. تحميل القياس المنطقي. حل المشكالت القائمة عمى إدراك العالقات المكانية (مجيد.)ٖٔٛ-ٖٕٔ ،التفكير التقييمي :Evaluation Thinking Skills
التفكير التقييمي يعني النشاط الذؼ يستيدف إصدار حكم حول قيمة األفكار أو األشياء
وسالمتيا ونوعيتيا أفضميا القدرة عمى التوصل إلى اتخاذ الق اررات واصدار األحكام حول
أفضميا.
ويتكون التفكير التقييمي من ثالث ميارات أساسية:
أ -إيجاد محكات أو معايير تستند إلييا عممية إصدار الحكام ،وتضم:
 التعرف عمى القضايا والمشكالت المركزية. التعرف عمى االفتراضات األساسية. تقييم االفتراضات. التنبؤ بالمترتبات عمى فعل ما. التتابع في المعمومات. التخطيط الستراتيجيات بديمة.ب -البرىان أو إثبات مدى دقة اإلدعاءات ،ويضم:
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 الحكم عمى مصداقية مصدر المعمومات عن طريق التأكد من مصداقية المرجعالمكتوب.
 المشاىدة والحكم عمى تقارير المشاىدات. تحرؼ جوانب التحيز واألنماط واألفكار المبتذلة. تصنيف المعمومات. تحديد األسباب الواردة أو غير الواردة في الموقف. مقارنة أوجو الشبو وأوجو االختالف. تقييم الحجج أو البراىين والمناظرات.ج -التعرف عمى الخطاء أو الفكار المغموطة وتحديدىا ،ويندرج تحتو:
 التفريق بين الحقائق واآلراء. التعرف عمى المعمومات ذات الصمة بالموضوع. التعرف عمى االستدالل العقمي الواىي أو االستنتاجات المغموطة.(محمود)ٖٔٚ،ٔٚٗ:ٕٓٓٙ ،
يجمل كالً من (عبيد وعفانو  )ٔٙ:ٕٖٓٓ،ميارات التفكير الناقد في خمس ميارات معرفية تكون
في مجموعيا الميارات الرئيسية لمتفكير الناقد وىي:
ٔ -التنبؤ باالفتراضات :ىي قدرة تتعمق بتفحص الحوادث والوقائع ويحكم عمييا من خالل
البيانات واألدلة المتوفرة.
ٕ -التفسير :تتمثل في القدرة عمى إعطاء تبريرات أو استخالص نتيجة معينة في ضوء
الوقائع أو الحوادث المشاىدة التي يقبميا العقل اْلنساني.
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ٖ -تقييم المناقشات :ىي تتمثل في القدرة عمى التمييز بين مواطن القوة ومواطن الضعف
في الحكم عمى قضية أو واقعة في ضوء األدلة المتاحة.
ٗ -االستنباط :تتمثل في القدرة عمى استخالص العالقات بين الوقائع المعطاة بحيث يتم
الحكم عمى مدػ ارتباط نتيجة ما مشتقة من تمك الوقائع وارتباطيا حقيقياً أم ال ،بغض
النظر عن صحة الوقائع المعطاة أو الموقف منيا.
٘ -االستنتاج :تتمثل في القدرة عمى التمييز بين درجات احتمال صحة أو خطأ نتيجة ما،
تبعاً لدرجة ارتباطيا بوقائع معينة معطاة.
ويعدد ( عرفة )109:0221،ميارات التفكير الناقد الرئيسية في اآلتي:
ٔ -القدرة عمى تمييز الفرضيات وتعريف غير الواضح منيا.
ٕ -استنباط واستخالص المعمومات.
ٖ -التمييز بين المعمومات الضرورية وغير الضرورية.
ٗ -معرفة التناقضات المنطقية.
٘ -القدرة عمى التنبؤ.
 -ٙفيم األخبار والحجج الغامضة والمتداخمة.
 -ٚتقرير صعوبة البرىان.
 -ٛتحديد قوة المناقشة وأىميتيا.
يتضح أن ىناك اختالفاً في وجيات نظر خبراء المناىج والتدريس ،في تحديد ميارات التفكير
الناقد ،وأن ىناك خبراء في الدراسات التربوية عمموا عمى وضع قوائم لتمك الميارات بمغت حوالي
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خمس وثالثون ميارة ،ووجدوا أن الميارات األساسية التي تدور حول العمميات الذىنية العميا
تشمل:
ٔ -القدرة عمى التمييز.
ٕ -المقارنة.
ٖ -االستنتاج.
ٗ -التنبؤ.
٘ -التقويم والنقد.
ىي في مجمميا تشكل بنية التفكير الناقد(السميتي.)ٖٕ:ٕٓٓٙ،
في ضوء التعريفات السابقة صنفت ميارات التفكير الناقد التي اتفق عمييا أغمب الباحثين
والتربويين وىي كالتالي:
ٔ -القدرة عمى معرفة االفتراضات :تتمثل في قدرة الفرد عمى القيام ببعض الوقائع والبيانات التي
يتضمنيا موضوع ما عمى أنو وارد تبعاً لفحصو ليذه الوقائع أم غير وارد.
ٕ -التفسير :تظير ىذه القدرة في قيام الفرد باستخالص نتيجة معينة من حقائق مقترحة بدرجة
معقولة من إلى قين.
ٖ -تقوين المناقشات :تكمن ىذه القدرة في إدراك الفرد لمجوانب الميمة التي تتصل مباشرة بموضوع
معين ،وتميز نواحي القوة والضعف فييا.
ٗ -االستنباط :تتمثل في قدرة الفرد عمى معرفة العالقات ووقائع معينة تعطى لو ،بحيث يمكن أن
يحكم في ضوء ىذه المعرفة ،فإذا كانت نتيجة ما مشتقة تماماً من ىذه الوقائع أم ال ،بغض النظر
عن صحة الوقائع المعطاة ،أو موقف الفرد منيا.
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٘ -االستنتاج :يظير في قيام األفراد بالتمييز بين درجات احتمال صحة أو خطأ نتيجة ما تبعاً لدرجة
ارتباطيا بوقائع معينة تعطى ليم (بيرم.)ٙٓ:ٕٕٓٓ،
يرػ الباحث أن تنمية مثل ىذه الميارات لدؼ الطمبة ليس باألمر البسيط واليين ،وال يمكن
لممعممين تحقيقيا في ظل اْلجراءات والممارسات الروتينية المتبعة في أغمب المدارس اليوم ،لذلك
ال بد من تييئة الظروف المناسبة التي تجعل ىذه اْلجراءات تسير باتجاه تشجيع تنمية ميارات
التفكير الناقد بشكل جيد ،كما يتطمب إعادة النظر في الوقت المخصص لتدريس محتوؼ المادة
مقابل الوقت المخصص لمتفكير ،وعمى المعممين أن يصبحوا أكثر دقة في االختيار بالنسبة
لممحتوػ الذؼ يختارون تقديمو ،ولمطرق التي يريدون تقديمو من خالليا.
أساسيات التفكير الناقد:
يمكن لمعمم الجغرافيا تنمية التفكير الناقد لدػ الطالب من خالل اآلتي:
 تصنيف األفكار وتنظيميا واستخداميا في قضايا عممية ،واجتماعية استخداماً صحيحاً. إدراك التتابع والتسمسل في األفكار مع التسمسل المنطقي مثل تعاقب حركة الزمن والقدرةعمى استخدام مفاىيم الزمن (قبل ،بعد ،أثناء ،فيما بعد.)...
 قدرة الطالب عمى التنبؤ باألحداث ،باالعتماد عمى خبراتو السابقة. استخدام القواعد السميمة في إصدار األحكام والق اررات. قدرة الطالب عمى تكوين نظريات ،أ ،فرضيات بعيدة عن الشك ،ويمكن أن يساعدالتخمين في ذلك.
 -قدرة الطالب عمى اْلحساس باآلخرين وفيميم ومعرفة كيف يفكرون.
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 قدرة الطالب عمى فيم نفسو ،ومن ثم التعرف عمى أسموبو في التفكير ،وفيم النصوصالمقروءة ،ومدػ قدرتو عمى االستيعاب (مصطفى.)ٕٗٗ:ٕٕٓٓ ،
ثالثاً :الجغرافيا كعمم ومبحث دراسي:
تعددت اآلراء وتباينت حول تعريف الجغرافيا ،وان كانت معظميا تجمع عمى أنو عمم يدرس
سطح األرض في تباينو المساحي .
كممة جغرافية  Geographyاشتقت من كممتين إغريقيتين  Geoومعناىا األرض ،و graphy
تعني الوصف ،وبذلك يمكن تعريف الجغرافيا في أبسط صورىا :بأنيا عمم وصف األرض (حماد
وآخرون .)٘:ٕٓٓٛ ،
الجغرافيا ىي العمم الذؼ ييتم بدراسة اْلنسان والبيئة ممثمين في المحيط الحيوؼ الذؼ يعيش فيو،
لذلك تيتم بعالقة اْلنسان ببيئتو ،وأساليب تفاعمو معيا وآثار ىذا التفاعل ،ويمكننا القول بأن
الجغرافيا تدرس األرض ،وما عمييا من ظاىرات ،وأثر ىذه الظاىرات في اْلنسان فييا
(عبابنة.)ٕٔ:ٕٓٓٙ
يعرفو (الفرا )ٔٗ:ٜٜٔٚ،بأنو العمم الذؼ يدرس سطح األرض وغالفو الجوؼ من حيث التباين
والتكامل والتشابو وتحميل العالقات المتبادلة بين مختمف ظواىر سطح األرض من طبيعية
وبشرية ومدػ ارتباطيا بمواطنيا.
ومما سبق يعرف الباحث الجغرافيا بأنو العمم الذؼ يدرس الظواىر الطبيعية ،والبيولوجية،
واْلنسانية الموجودة عمى سطح األرض.
وتنقسم الجغرافيا إلى قسمين كبيرين ىما:
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 الجغرافيا الطبيعية :التي تيتم بدراسة سطح األرض ،وتركيبو ،ومظاىره التضاريسية،
والمناخ ،والغطاء النباتي ،والحياة الحيوانية إضافة إلى المسطحات البحرية والمحيطية.
 الجغرافيا البشرية :والتي تتناول دراسة توزيع المجتمعات البشرية والتأثير المتبادل بينيا
وبين بيئاتيا الطبيعية ،والصور االجتماعية الناجمة عن تفاعل اْلنسان ببيئتو المحمية.
(أبو عيأنو )ٔٔ:ٜٔٛٚ ،
تشتمل الجغرافيا المعاصرة عمى دراسة البيئة وكيفية المحافظة عمييا ،والنمو العمراني والتطور
البشرؼ ،الجغرافيا كعمم يمكن توضيحو في المجاالت اآلتية:
 الجغرافيا الطبيعية :تشتمل عمى دراسة سطح األرض وخاصة مظاىرىا الطبيعيةووظائفيا ،وتتضمن السيول ،واألودية ،والجبال ،واألنيار ،والطقس ،والمناخ في الغالف
الغازؼ ،ونشاط األمواج ،والمد والجزر ،والتيارات ،والغطاء النباتي ،والحياة الحيوانية
عمى األرض.
 الجغرافيا اإلقميمية :تعنى بدراسة المساحة ،أو اْلقميم لسطح األرض المتجانس وفقمعيار محدد مثل الموقع ،ويستخدم المنحي اْلقميمي عمى نطاق واسع في المدارس
األساسية.
 الجغرافيا الحضارية(الثقافية) :ىي دراسة العالقة بين اْلنسان والبيئة ،وييتم الجغرافيبالعالقات المتداخمة بين التطور الثقافي والبيئة المحيطة بنا.
 الجغرافيا المكانية :ىي التي تركز عمى نظريات الموقع ،ويدرس جغرافيو المكان الموقعالمركزؼ لممدن والعالقات المكانية المتداخمة وحركة التجارة والناس واألفكار والبيئة
المكانية لممناطق العمرانية وعالقتيا بالمناطق المحيطة.
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 الجغرافيا التاريخية :تدرس التغيرات الجغرافية لإلقميم ،وييتم الجغرافي بكيفية ظيورالمالمح المختمفة ،وأشكال في الماضي ،واألنماط اْلنسانية ،والطبيعية التي تفاعمت
لعمل تغيير في شكل سطح األرض (عبابنةٖٕ.)ٕٕ:ٕٓٓٙ-
ومما سبق يرػ الباحث أن عمم الجغرافيا ينقسم إلى قسمين متكاممين وىما :الجغرافيا
الطبيعية التي تدرس الظاىرات الطبيعية فال دخل لإلنسان فييا ،والجغرافيا البشرية التي
تدرس توزيع المجتمعات البشرية ،ومدػ التأثير المتبادل بينيا وبين بيئاتيا الطبيعية
والصور االجتماعية التي تنجم عن تفاعل اْلنسان مع بيئتو المحمية.
طبيعة عمم الجغرافيا:
تختمف دراسة عمم الجغرافيا عن دراسة أؼ عمم آخر ألن دراستيا تدور حول تحميل العالقات
السببية ألؼ ظاىرة من الظواىر الموجودة فوق سطح األرض.
لذا فإن أية حقيقة عممية طبيعية كانت أم بشرية تعتبر ذات فائدة كبيرة في توضيح ىذا التحميل
والترابط.
وتعددت ظواىر سطح األرض وتشعبت ،وأصبح كل منيما يتكون من العديد من الظواىر التي
تختمف عن بعضيا ،كما تعددت كثير من الحقائق التي تتصل بتكوين كل ظاىرة ،بالرغم من
تقدم التحميل الكمي ،فأصبح مجال ىذه الظواىر يشمل أنحاء العالم.
ويمكننا القول بأن منيج البحث الجغرافي منيج مركب لما يأتي:
 -يوزع الظاىرة الجغرافية.
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 يربط بين الظاىرة الجغرافية وغيرىا من الظواىر البيئية ،أؼ الوصول لمعرفة التفاعلوالعالقة بين اْلنسان وبيئتو.
 يسعى إلى تحميل الظواىر المختمفة وردىا إلى أصوليا الجغرافية. ييدف إلى إبراز االختالفات اْلقميمية في الظاىرة الجغرافية ،أو في مجموع الظواىرالجغرافية ليذا فإن المنيج الجغرافي منيج التوزيع والعرض أوالً ،ثم منيج الربط والمقارنة
واستنتاج ثانياً ،ثم منيج التحميل والتعميل ثالثاً ( شمبى.)ٖٓ:ٜٜٔٚ-ٕٜ
 كما أن طبيعة عمم الجغرافيا تتمثل في أنيا: عمم تركيبي.
 فعمم الجغرافيا يجمع في تركيبو عدة عموم كاالقتصاد والتربية والفمك والسياسة والزراعة
والفيزياء والجيولوجيا واألنثربولوجيا.
 عمم يختص بتفسير وتعميل وتحميل الظواىر الجغرافية.
 عمم يدرس العالقة بين الظواىر البشرية والطبيعية.
 عمم ديناميكي متطور غير ثابت ( خضر.)ٖٗ:ٕٓٓٙ،
خصائص عمم الجغرافيا:
ٔ -عمم تحميل قائم عمى الوصف والتحميل والتفسير والتعميل.
ٕ -عمم قائم عمى العالقات المكانية التي تربط بين اْلنسان والبيئة واألثر المتبادل
بينيما.
ٖ -عمم تكاممي بين العموم المختمفة الطبيعية واْلنسانية والتطبيقية عمى حد سواء.
ٗ -مرتبطة بسطح األرض.

53

٘ -عمم شامل متكامل متسمسل بالتغير والتطور ( عبد هللا.)ٛٔ:ٕٓٓٗ،
ويرػ الباحث أن خصائص عمم الجغرافيا متنوعة تتميز بالدقة والتكامل وتقوم
عمى التحميل والتفسير والتعميل ،كما أنو عمم يقوم عمى العالقات المكانية التي
تربط اْلنسان ببيئتو.
أىداف عمم الجغرافيا:
لدراسة عمم الجغرافيا أىداف متعددة ،وقد ذكرىا العديد من العمماء والميتمين بعمم الجغرافيا وفد
أشار (فؤاد )ٕٔٗ:ٕٓٓٗ،إلى أىداف تدريس الجغرافيا وحددىا في اآلتي:
 حصول الطالب عمى معمومات جغرافية خاصة.
 مساعدة الطالب عمى تصور وادراك ظواىر العالم الطبيعية والبشرية.
 تنمية الروح القومية والحساسية االجتماعية.
 المساعدة عمى تنمية عقمية عالمية.
 تنمية صفات واتجاىات ليا أثر في حياة الطالب.
 تنمية التفكير الجغرافي.
ويمخص لوكرامان نقالً عن (شمبي )ٔٔ٘:ٜٜٔٚ ،عمم الجغرافيا عمى النحو التالي:
 العالقات بين الظاىرات وغيرىا في نفس المكان.
 ارتباط الظاىرات وغيراىا بظاىرات أخرػ.
 اختالف الظاىرة من مكان آلخر.
 تحديد أسباب وجود الظاىرات في مناطق دون أخرػ.
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 كثافة وتجمع الظاىرات غير المتصمة.
 مدػ انتشار وذبذبة الظاىرة.
 تكرار الظاىرات المختمفة.
 التفاعل بين اْلنسان والبيئة من مكان آلخر.
ويشير عبابنة (  )ٖٓ:ٕٓٓٙإلى مجموعة من أىداف تدريس الجغرافيا وىي كالتالي:
 اكتساب التالميذ المعارف الجغرافية ،وتشمل الحقائق والمفاىيم ،والتعميمات ،والنظرياتوالقوانين ،وما يتعمق بيا من مصطمحات ورموز.
 تنمية القيم واالتجاىات والميول المتعمقة بمبحث الجغرافيا المتمثمة في الحفاظ عمى البيئةوالموارد وحسن استغالليا.
 إعداد الطمبة في الحاضر ،واالستعداد لممستقبل مع تصور دقيق وواضح لمظروفالعالمية،والمشكالت االجتماعية والسياسية ،واالقتصادية المحيطة بو.
 العمل عمى تنمية التفكير الجغرافي عن طريق المالحظة ،والتعميل ،واالستنباط ،والمقارنةوالتحميل.
 تنمية اْلحساس الوطني والقومي والعالمي عن طريق حب الوطن واألمة والدفاع عنيماوتنوير الطمبة بأىمية التبادل العالمي.
 تقدير الطمبة ألىمية التفاعل بين اْلنسان والبيئة ،واختالف ىذا التفاعل من بيئة ألخرػ.أىداف تدريس الجغرافيا:
ولتدريس مادة الجغرافيا أىداف كبيرة يسعى أرباب التخطيط إلى زيادة ممكة التفكير الناقد
فييا ومنيا:
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ٔ -المعرفة الجغرافية المفيدة والميارات والقدرات العقمية العامة.
ٕ -تنمية أساليب التفكير العممي الناقد.
ٖ -اْلشباع الشخصي.
ٗ -تحميل المعرفة.
٘ -تربية المواطنة.
 -ٙالتعاطف مع الشعوب وفيم مشكالت اآلخرين.
 -ٚالتعرف عمى المصادر الطبيعية في دول العالم( .محمود)ٕ٘:ٕٓٓ٘،
ويرػ الباحث أن ىذه ىي أىم أىداف عمم الجغرافيا التي ينبغي أن يتبعيا المدرسون في تربية
النشء التربية السميمة ،وأن ىذه األىداف جميعاً يكمل بعضيا بعضاً وينبغي أن ينظر إلى ىا
كوحدة متماسكة وأن ال يكون التركيز عمى جانباً منيا دون اآلخر.
أىمية عمم الجغرافيا:
إن الجغ ارفيا كانت وال زالت عند الكثيرين نشاطا ال طائل من ورائو ،ولم يعرف المدرسون وال
التالميذ أىميتيا كنشاط تعميمي؛ في الوقت الذؼ تطور فيو الفكر الجغرافي إلى أعمى من مجرد
وصف الظواىر وصفا سطحيا؛ بل أصبح يعتمد عمى الفيم والتفسير ،والتحميل والقياس والربط
واستخدام النظريات والعموم الحديثة ،بمعنى أن الجغرافيا تطورت لتتماشى مع العموم األخرػ،
وتندمج معيا ،وتأخذ منيا ما يخدميا  ،وذلك لما لعمم الجغرافيا من أىمية كبيرة وىي كما يمي:
ٔ -إنو العمم الوحيد منيا ما يخدميا ،الذؼ يربط اْلنسان ببيئتو ،ويدرس العالقة بينيما وتأثير
كل منيما في اآلخر.
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ٕ -يسيم عمم الجغرافيا حالياً باعتماد عمى التقنية الحديثة .االستشعار عن بعد ونظم المعمومات
الجغرافية فأحدث ثورة كبرػ في رؤية اْلنسان لمظواىر من حولو ،وميد الستغالليا
ومعالجتيا بالشكل الذؼ يخدمو في األول ،وخاصة أن ىذا التوجو أباح توجيا عالميا تسعى
الدول المتقدمة لالستفادة واْلفادة منو.
ٖ -دراسة األقطار المجاورة وما يوجد بيا من ثروات وامكانية التبادل االقتصادؼ معيا.
ٗ -التعرف عمى أماكن وجود الزالزل والبراكين ومسبباتيا وتفادؼ أخطارىا.
٘ -تعمل عمى تفسير الظواىر التي تحدث عمى سطح الكرة األرضية أو في باطنيا.
 -ٙتدرب الطالب عمى العديد من الميارات العممية في مجاالت متنوعة باستخدام الخرائط.
 -ٚتنمية الحس المكاني ،والقدرة عمى التدقيق لدػ الطالب وفيم بيئتيم التي تحيط بيم.
 -ٛتساعد المتعمم في تنمية بعض الميارات والقدرات عند الطالب.
 تعمل عمى متابعة األحداث الجارية والحالية في العالم (دبور والخطيب.)ٔٔٔ:ٜٔٛٚ ،ويرػ الباحث بأنو نظ اًر لما لمجغرافيا من أىمية ،يتوجب عمى المدرسين أن يضعوىا في مسارىا
الصحيح ،وذلك بالتفكير الجيد في المادة ومنيجيتيا وجعميا أكثر تشويقاً ،وأكثر فاعمية ،عن
طريق اعتماد طريقة فعالة ومنيجية حديثة ،وجعل التالميذ يكتسبون معرفة ومفاىيم جغرافية
صحيحة.
مشكالت تدريس مادة الجغرافيا وطرق التغمب عمييا:
نشعر الي وم بأن الجغرافيا مادة ميمشة يشعر التالميذ نحوىا بالنفور والممل ،ولقد ساىم في ذلك
كثير من المدرسين غير المؤىمين ،وأن التالميذ ينظرون إلى مادة الجغرافيا أنيا مادة زائدة
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وصعبة لكثرة معموماتيا وأرقاميا وألوانيا وال يمكن استذكارىا  ،من ىنا نجد أن المادة تعاني
التيميش في نظامنا التعميمي.
إضافة إلى ذلك ضخامة الكم الكبير لممقرر الدراسي لمجغرافيا ،وفي المقابل قمة عدد الحصص
الدراسية المخصصة لتدريسيا  ،لذلك توجد مشكمة كبرػ تواجو المعممين والمتعممين عند تدريسيا
ودراستيا وىي جفاف موضوعاتيا ،وربما يرجع السبب في ذلك لما تتسم بو موضوعاتيا من البعد
المكاني ،أو تجرد بعض المفاىيم الواردة.
لذلك يشير (دلول )ٖٔ:ٕٕٓٓ ،لمجموعة من االقتراحات لعالج ىذه المشكمة وىي:
ٔ -ضرورة ربط الجغرافيا بالمواد المختمفة أثناء التدريس.
ٕ -استخدام الوسائل التعميمية في عمميتي التعميم والتعمم.
ٖ -استخدام األحداث الجارية والقضايا المعاصرة في التدريس
ٗ -ضرورة الربط بين الدراسة والبيئة.
٘ -ضرورة ممارسة أنشطة مدرسية مصاحبة.
ويعتقد الباحث أنو حتى تصبح مادة الجغرافيا مادة مشوقة ومرغوب فييا من قبل المدرسين
والمتعممين من الضرورؼ أن نقوم بتطعيميا بالعموم الطبيعية ،والعموم االجتماعية ،وأن يعتمد
عمى المتخصصين الجغرافيين في وضع مادة عممية سيمة قابمة لمتدريس والفيم.
ومن خالل ما سبق يرػ الباحث أنو من المالحع أن الجغرافيا تتفق في المادة الخام وتختمف في
اليدف؛ فعمى دارس الجغرافيا تعمم الجغرافيا لمواكبة العصر الذؼ يعيش فيو ،وأن يتم التركيز
عمى كيفية استثمار الموارد الطبيعية والمحافظة عمييا والعمل عمى حل المشكالت البيئية ككل.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة

المحور األول :الدراسات التي تناولت فاعمية استراتيجية التعمم التعاوني

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت تنمية التفكير الناقد في الدراسات االجتماعية
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
لمااك نااكن ثلالااث ثلنشم ا م ااطك إ سااك ًك لكلمًااك ن ءً ااكك اًثنمًااك ن اااا لااكءل ثلاكلااث ثلً ااءع إل ا
ثلنايا من ثلاًثسكت ءثلالءث ثلمانشاة امءضءع ثلاًثسة مان الا ل ثلم ا ت ءثلااءً كت ثلملنماةن
ءنااكلك ثلمااؤامًثت ن ء ااانة ث اً اات اكىضااك ة إل ا مًنااب ثلموااكاً ثلاًًءًااة ءثل سااًة )ERICن
نااكلك مشالوااكت ًسااكلم ثلمك سااايً ءثلاااناء ثً ن ءلاااا ثساااطكع ثلاكلااث ثللوااءل لش ا ثلنايااا ماان
ثلاًثسكت ثلا اانشق اكلانشم ثلانكء

ءثلا نيً ثل كقان ء ق ثلملكءً ثلاكلًة:

ثلملءً ثألءل :ثلاًثسكت ثلا ا كءلت كلشًة ثساًثاي ًة ثلانشم ثلانكء
امكلًة

ثلملءً ثلثك  :ثلاًثسكت ثلا ا كءلت ا مًة ثلا نيً ثل كقا

ثلاًثسكت ث

ء ا كءل ثلاكلث هك ثلاًثسكت ء ق ملكءًن م ءهك إل

أن ه كك ااثال

بين ثلنايا من

ثلاًثسكتنممك ًونب ثل وم بي هكن ءهكث ا ويم بهك ثلملكءً:
المحور األول :الدراسات التي تناولت فاعمية استراتيجية التعمم التعاوني:
 -1دراسة أبو سنينة()2008
ثساها ت هك ثلاًثسة ثسااوكك أثً
ثلالويم ثلماك ً ثألسكس

نشين من أ نكل ثلانشم ثلانكء ن ء س ثلطشاة

مالث ثلاًًًة ثلءط ًة ءثلما ًة مءثب ة اكلطً اة ثلااشياًةن ءقا

انء ت لي ة ثلاًثسة من  )415طكلاك ءطكلاة م هم  )564طكلاكن ء  )554طكلاة مءبلين
أًًنة ماثًسن ماًساين لشكنءً ءمثشهن لإل كث ءمءبلين

 )6نب لشكنءً ءمثشهك لإل كث.

اًس أ ًثا إلاى ثلم مءلاين ثلا ً بياين مالث ثلاًًًة ثلءط ًة ءثلما ًة اكلانشم ثلانكء
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ثلاكلم

م مءلكت ثلالبًثك  )Jigsaw,2ءاًست ثلم مءلة ثلا ً بًة ثلثك ًة اكلانشم ثلانكء

لش

ثلنكاين
ءقا ب

لين اًست ثلم مءلة ثلضكاطة اكلطً اة ثلااشياًة.
ثالااكً الويم انءن اوءًاه ثل هكلًة من سانين اًة ثالاًكً من ماناان ام ثلالاق من

واقه ءثاكاهن ليث بشغ منكمم ثاكاه .)%49
أظهًت اكلج الشيم ثلااكين ثلث كل ء ءا ًءق كثت ا لة إلوكلًة (a=0.05

ثلالويم

ثلماك ً ءثلمؤ م بين طشاة م مءلكت ثلاًثسة انبى إل طً اة ثلانشمن ءلوكلح طشاة ثلم مءلة
ثألءل

ثلكين اًسءث اكلانشم ثلانكء

ثلاكلم لش

م مءلكت ثلالبًثك أء ن ثم لوكلح طشاة

ثلم مءلة ثلا ً بًة ثلثك ًة ثلا انشمت اكلانشم ثلانكء

ثلنكاي مءثب ة اطشاة ثلطً اة ثلااشياي ن

س ثلطشاةن ءلوكلح ثى كث أًضك.ءلم ان ف اكلج ثلالشيم لن ء ءا ًءق كثت ا لة

ءثل

إلوكلًةن انبى إل

ثلا كلم بين طً اة ثلانشم ء س ثلطشاة سءثك أنكن ثلالويم ماك ثً أم

مؤ .
 -2دراسة مرسي والمغربي()2004
سنت ثلاًثسة ثللكلًة إل إلاثا ثساًثاي ًه منشءمكاًة ااءً لءل ملاءى منشءمكا
ثلا ميك من أ م ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا ثم ا ً بهك لش
ثل ًاي ءثلانكء ن ءأ ً ت ثلاًثسة لش

يب كل ياًسه

م مءلاين من ثلا ميك لشانشم

 )94اشميكث اكلوف ثألءل ثلثك ءي بًثقع )54

اشميكثن  )55اشميكث نم مءلة انشم انكء ن  )09اشميكث نم مءلة ضكاطةن ءاكساالاثم ثالااكً
م اءح ثل هكًكت لاًكس انشم مهكًثت ثلا نيً ثل كقا أمنن ثلاءوم إل
ث ساًثاي ًة لم مءلا

ثلانشم ثل ًاي ءثلانكء

ث ساًثاي ًة نكلة ا نم أنثً مع م مءلة ثلانشم ثلانكء
ثلانًف لش

انشم مهكًثت ثلا نيً ثل كقان ءنك ت
انشم مًع ثلمهكًثت مك لاث مهكًة

ثلم نشة ء همهك شاا نك ت ث ساًثاي ًة نكلة
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ء ءا نكلًة

ساالاثم

انشمهك ا نم ماسكء مع

م مءلا ثلانشم ثل ًاي ءثلانكء  .ءل ا ماكً ة اكلج م مءلا ثلانشم ثل ًاي ءثلانكء
ثلم مءلة ثلضكاطة أمنن ثلاءوم إل

ء ءا ًءق اثلة

انشم

مًع ثلمهكًثت لوكلح

م مءلة ثلانشم ثل ًاين ءلوكلح م مءلة ثلانشم ثلانكء ن ءام ا سيً هك ثل اكلج
ثىطكً ثل ظًي ءثلاًثسكت ثلسكااة لشالثن ءهك ثل اكلج

ب اكلج

ضءك

لك ة إل مب ا من ثلالءث ثىمبً اًة

لشاأنا من ماى واقهك مع ملاءًكت لكمة ءملاءًكت اًثسًة أالًى مالاش ة.
 -3دراسة السميمان (: )2001
ها ت هك ثلاًثسة إل ثلءقءف لش أثً طً اة ثلانشم ثلانكء
نشًة ثلمنشمين اكلً كض

الويم طشاة ثىلاثا ثلنكم

مكاة غ ثً ًة ثلممشنة ثلنًًًة ثلسنءاًة ماكً ة اكلطً اة ثلااشياًةن

نمك اهاف إل منً ة أثً هك ثلطً اة لش ثا كهكت ثلط ب لء مكاة ثل غ ثً ًك  .ءقا انء ت
لي ة ثلاًثسة من  )69طكلاك ثالايًءث اطً اة ل ءثلًة من بين ط ب ثىلاثا ثلنكم ءقا سنت
ثلاًثسة إل ثى كاة لن ثألسلشة ثلاكلًة:
س :1هم ه كك ثالا ف اثل إلوكلًك

الويم ثىلاثا ثلنكم

نشًة ثلمنشمين اكلً كض

مكاة ثل غ ثً ًك انبى لطً اة ثلااً س انكء ًةن ااشياًة)؟
س :5هم ه كك ثالا ف اثل إلوكلًك

مساءى ثا كهكت ط ب ثىلاثا

نشًة ثلمنشمين

اكلً كض لء مكاة ثل غ ثً ًك انبى لطً اة ثلااً س انكء ًةن ااشياًة)؟
ءلالايق هاف ثلاًثسة قكم ثلاكلث باطبيق أاثاين ثألءل

انء ت من  )09لاكًة الاءى لش

ثالااكً الويش من ماناان ءثألاثة ثلثك ًة لاكًة لن ثسااك ة اانءن من  )55لاكًة لاًكس ثا ك
لي ة ثلاًثسة لء مكاة ثل غ ثً ًك انامك الاق

نشاك ثألاثاين ثلواق ءثلثاكت.

ءام ثساالاثم ثلماءسطكت ثللسكبًة ءث ل ثً كت ثلمنًكً ة ءثالااكً ت) لشن ف لن ثل ًءق.
ءأظهًت ثل اكلج مك يش :
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اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة

-1

ث الااكًثت ثلابشًة لشطشاة.

 -5ء ءا ًءق كثت ا لة إلوكلًة بين الويم ثلم مءلة ثلا ً بًة ثلابش ءثلاناي ءلوكلح
ثلاناي لن مساءي ثلا لة .)9.91
اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة بين ط ب ثلم مءلة ثلا ً بًة ءثلضكاطة

-0

نم من

ثا كهكاهم ثلابشًة ءثلاناًة لء مكاة ثل غ ثً ًك.
-4دراسة القحطاني ()2000
ها ت ثلاًثسة إل
ءا مًة ثا كهكاهم

ااو

كلشًة ثلانشم ثلانكء

ثلاًثسكت ث

الويم ثلط ب ثألنكاًم

امكلًة ثلاكً خ) اكلمًلشة ثلماءسطةن ءقا ثلامات ثلاًثسة

لش م مءلة من ثألاءثتن ثألءل  :ثسااك ة اانشق امنشم ثلاًثسكت ث
ثلانكء

ءث

امكل

من ليث منً ة ثلمنشمين اه ءأهمياه ءثساالاثمه

امكلًة لاًثسة ءثقع ثلانشم

ثلااً سن ثلثك ًة :ثسااك ة اانشق

اكلط ب ثلم مءلة ثلا ً بًة) لاًثسة ثا كهكاهم لء ثلانشم ثلانكء ن ثلثكلثة :ثالااكً لاًكس
الويم ثلط ب أنكاًمًك لشم مءلاين ثلا ً بًة ءثلضكاطة انا إ ًثك ا ًًة ثلا ثًسة لش
ثلم مءلة ثألءل  .ءقا أ ً ت ا ًًة ثلاًثسة لش ثلم مءلة ثلا ً بًة

ثل وم ثلاًثس ثلثك

من ثلنكم 1551- 1559ها بإااكع ثألسس ثلنشمًة ثلمطشءاة ءثى ًثكثت ثلاطبًاًة لشانشم ثلانكء
ءثساًثاي ًة ثلمنشءمكت ثلم بأة –  ) jigsawانا اًثسة ثل ًءق ثىلوكلًة بين ثلم مءلاين.
نكن من أهم اكلج ثلاًثسة:ثساالاثم ثلانشم ثلانكء
ث

امكلًة

ثلط ب

باً ة ماءسطة من قبم منشم

ثلاًثسكت

ثلااً س ماكً ة اأهمياه ظ ثً لء ءا انض ثلونءاكت ثلمالاش ةن ءنكلك اء ه
ثلم مءلة ثلا ً بًة) ثىي كب

م كًناهم ءا كلشهم ثلو

لء ثلانشم ثلانكء

ممك نكن له ثألثً ثلءثضح لش

ءقاًثاهم .ءنكلك ء ءا ًءق إلوكلًة كثت ا لة اؤنا لش اأثيً
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ثساالاثم ثلانشم ثلانكء

لش

ا ءق ثلط ب

الويم ثلط ب ن ءاال لش

ثلا ً بًة ماكً ة اكلم مءلة ثلضكاطةن ء كلشًة ثلانشم ثلانكء

ثلم مءلة

ماكً ة اكلطًق ثلااً سًة ثلااشياًة

ثألالًى.

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت تنمية التفكير الناقد في الدراسات االجتماعية:
 -1دراسة السيد وأحمد(:)2008
ها ت هك ثلاًثسة إل منً ة كلشًة ءلاة مااًلة
ثلاءمًة لشانشًم
لء ثلنمم ث
ثلا ً ب
ث
ث

ثلاًثسكت ث

امكلًة

ً ع مساءى ثلالويم ءثناسكب ثلم كهًم ءانض مهكًثت ثلا نيً ثل كقا ءثلميم
امكل لاى ا ميك ثلوف ثلالكمس ث بااثل ن ءقا ثاانت ثلاكلثاكن ثلم هج اة

لشاأنا من ثاكت أاءثت ثلالث ءواقهكن ءثلم هج ثلءو

امكلًةن ءقا ثساالامت ثلاكلثاكن
امكلًة

ضءك ثلمنكييً

الشيم م هج ثلاًثسكت

ثلاًثسة ثألاءثت ثلاكلًة :ءلاة مااًلة

ضءك ثلمنكييً ثلاءمًة لشانشم

ثلاًثسكت

موًن ثالااكً الويش ن ثالااكً ثلم كهًم

ثلاكً الًةن ءثالااكً ثلا نيً ثل كقان ءثضك ة إل ماًكس ث ا كهكت لء ثلنمم ث
لي ة ثلاًثسة من م مءلة من ا ميك ثلوف ثلالكمس ث بااثل

امكل ن ءانء ت

من ماًسة ثلبهءً ث بااثلًة

ثل اياة ثلم اًنة اكلالكً ةن اكلءثاي ثل ايا ءثلكي بشغ لااهم  )56اشميكث.
ءقا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلاًة:
 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  )a=0.01بين ماءسطكت ثلا ميكثلم مءلة ثلا ً بًة

نم من ثلاطبيق ثلاناي ءثلابش

لوكلح ثلاطبيق ثلاناي.
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لماًكس ثلميم لء ثلنمم ث

امكل

-

كلشًة ثلءلاة ثلمااًلة

ا مًة ثلا نيً ثل كقا لاى ثلا ميك ثلم مءلة ثلا ً بًة.

 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  )a=0.01بين ماءسطكت ثلا ميكنم من ثلاطبيق ثلاناي ءثلابش

ثلم مءلة ثلا ً بًة

لماًكس ثلميم لء ثلنمم ث

امكل

لوكلح ثلاطبيق ثلاناي.
-

كلشًة ثلءلاة ثلمااًلة

ا مًة ثلا نيً ثل كقا لاى ثلا ميك ثلم مءلة ثلا ً بًة.

 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  ) a=0.01بين ماءسطكت اً كت ثلم مءلةثلا ً بًة

نم من ثلاطبيق ثلابش ءثلاناي

ثالااكً ثلا نيً ثل كقا لوكلح ثلاطبيق ثلاناي.

 -5دراسة عمران(: )2007
ها ت هك ثلاًثسة إل ثلانًف لش أثً ثساالاثم مءكج ثلالًي ثل مكل لا"ثيشين" )Thelen
ااً س ثلاًثسكت ث

امكلًة لش ثلالويم ثلمنً ءا ًمة انض مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لاى

ا ميك ثلوف ثألءل ثىلاثاين ءقا ثااع ثلاكلث ثلم هج

اه ثلا ً ب

ثلمانك لاينن ليث ثساالام ثلاكلث ثالااكً ن ألاهمك الويشًك ءثلثك

كء ثلم مءلاين

ثالااك ثً لشا نيً ثل كقان

ءانء ت لي ة ثلاًثسة من  )09طكلاك ءطكلاة من ط ب ثلوف ثألءل ثىلاثاي اماًسة كوً
ثىلاثاًة املك ظة سءهكجن ءاءوشت ثلاًثسة إل

كلشًة ثلبً كمج ثلمااًح

ا مًة ثلالويم

ءمهكًثت ثلا نيً ثل كقا لاى ط ب ثلوف ثألءل ثىلاثاي.
 -0دراسة عبد الرحمن(:)2005
ها ت هك ثلاًثسة إل اومًم بً كمج أ طة إثًثلًة

ثلاًثسكت ث

امكلًة ناسكب مهكًثت

إاثًة ثألبمكت ءا مًة ثلا نيً ثل كقا لاى ا ميك ثللشاة ثلثك ًة من ثلانشًم ثألسكس ءقًكس كلشياهن
ءقا ثااع ثلاكلث

ثلا ثًسة ثلم هج ثلا ً ب ن ءقا ثساالام ثلاكلث أاثة لشاًثسة ثالااكً ثلا نيً
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ثل كقان ءثالااكً مءثقفن ءثالااكً مهكًثت ثلا نيً ثل كقان ءانء ت لي ة ثلاًثسة من ا ميك ثللشاة
ثلثك ًة من ثلانشم ثألسكس .
ءقا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  )a=0.01بين ماءسط اً كت ا ميكثلم مءلة ثلا ً بًة ءثلم مءلة ثلضكاطة

ثلاطبيق ثلاناي لوكلح ثلم مءلة ثلا ً بًة.

 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  )a=0.01بين ماءسط اً كت ا ميكثلم مءلة ثلا ً بًة ءثلم مءلة ثلضكاطة الااكً ثلا نيً ثل كقا لوكلح ثلم مءلة ثلا ً بًة.
 -5دراسة المخالفي (:)2005
مساءى ثلا نيً ثل كقا لاى طشاة ابشءم ثلاأهيم ثلاًًءي

ها ت هك ثلاًثسة إل

ثلانًف لش

االوص ثلاًثسكت ث

امكلًةن ءقا ثااع ثلاكلث

ثلاًثسة ثلم هج ثلا ً ب ن ءانء ت أاثة

ثلاًثسة من ثالااكً ثلا نيً ثل كقا ءانءن من المس مهكًثت ءه

ث سا اكجن ث اًثضكتن

ث سا اكطن ثلا سيًن ااءًم ثلل ج) ءانء ت لي ة ثلاًثسة من  )159طكلاك ءطكلاة االوص
اًثسكت ث امكلًة لنكم  .5995-5994ءقا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى) (a=0.01بين ماءسطكت اً كت ثلكنءًءثى كث لوكلح ثلكنءً.
-

اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءي  )a=0.01بين ماءسطكت اً كت طشاة

االوص ثلاكً خ ءطشاة االوص ثل غ ثً ًك

ثل اي ة ثلنشًةن ءنكلك

ااءًم ثلل ج نكن لوكلح طشاة االوص ثل غ ثً ًك.
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ثلمهكًثت مك لاث مهكًة

 -4دراسة (:)Dixon et Al,2004
ها ت هك ثلاًثسة إل بًكن أهمًة انشًم ثلا نيً ثل كقا
ث

امكلًةن
كلشًة

إلاثا ثلاًءس ثلاًثسًة ءم هك ثلاًثسكت

وءل اضم مءهءًين ءما ءقينن ءاءضح لشمنشم مك ه

ثلسشءنًكت ثألنثً

ل ًة ثلاًثسةن ءقا ثساالامت ثساًثاي ًة ااً سًة اسم ثلااً س ء اك لا نيًهمن ءااءم

هك ث ساًثاي ًة لش أسكس اشبًة ثلاًك كت م مءلة ثلاًثسة من ثلا نيً ثل كقان ءقا ام ااً س
ءلاة مانكمشة من ثلاًثسكت ث
ثل لًءًن ثل اكة ثلا

امكلًة ء ءن ثلشغة اكساالاثم ءلااين ًلًسياين همك ":سكلًة انًة

اات أط ثً هك".

 -6دراسة البرعي(: )2003
ها ت هك ثلاًثسة إل منً ة أثً ثساالاثم مءكج مااًح

ااً س ثلاًثسكت ث

ا مًة ثلا نيً ثل كقا لاي ا ميك ثلوف ث بااثل ن ءقا ثباع ثلاكلث
ءثساالام ثلاكلث

امكل لش

ثلاًثسة ثلم هج ثلا ً ب ن

ثلاًثسة أالاين ثألءل  :مءكج اومًم ااً س ثلءلاة ثلمالاكًة ء ق ماالم

الشيم ثل ظم ءثلثك ًة :ثالااكً ثلا نيً ثل كقا ء ق ثساًثاي ًه من ً ا ثساًثاي ًة ثلنشمكت ثلمًااطة
كثت ثلن قة"ن ءانء ت لي ة ثلاًثسة من ا ميك ثلوف ثلالكمس ث بااثل مع مًثلكة انك ؤ أ ًثا
ثلني ة

ثلماغيًثت غيً ثلا ً بًة ءثلا اؤثً

ثساالاثم ثل مءكج ثلمااًح أاي إل

اكلج ثلا ًًةن ءقا اءوشت ثلاًثسة إل أن

ا ءق ا ميك ثلم مءلة ثلا ً بًة

ثالااكً ثلا نيً ثل كقا

ماكً ة بإق ثً هم ا ميك ثلم مءلة ثلضكاطة ثلكين اًسءث ثلءلاة اكلطً اة ثلااشياًة.
 -9دراسة نزال(:)2003
ها ت هك ثلاًثسة ثلماكً ة إل
ثىس مًة ءثلمءثا ث

ثلانًف لش

مساءي مسكهمة منشم

امكلًة لشمًلشة ثىلاثاًة

ءمنشمكت ماًًي ثلاًًًة

ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لاي طشباهم.

ءثساالاثم أسشءب ثلاًثسة ثلماكً ة ألا ثأل مكط ثلماميبة لشم هج ثلءو ن ءانء ت أاث ثلاًثسة من
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ثسامكًة م لظة لاًكس مساءى مسكهمة ثلمنشمين ءثلمنشمكت

ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لاي

طشباهمن ءقا ام ثالاًكً لي ة ثلاًثسة اكلطً اة ثلن ءثلًة ثلطااًةن ءقا اءوشت ثلاًثسة إل اا
مساءى مسكهمة منشم ءمنشمكت نم من ماًًي ثلاًًًة ثىس مًة ءثلمءثا ث

امكلًة ءكلك

ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لاي طشباهم.
 -0دراسة محمود(:)2003
ها ت هك ثلاًثسة إل

منً ة أثً ااً س ءلاة مااًلة اكساالاثم ماالم ثلاًثسكت ثلبيلًة

ءثلمانااة ثل ًءع ثلمنً ًة لش ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا ءثا كهكت ثلا ميك لء ااً س مكاا
ثلنشءم ءثلاًثسكت ث

امكلًة امًلشة ثلانشًم ثألسكس ن ءقا ثااع ثلاكلث ثلم هج ثلءو

ثلالشيش

ب كك ثل ءلاثت ثلبيلًة ءثلمنااة ثل ًءع ثلمنً ًة لمًلشة ثلانشًم ثألسكس ن نمك ثااع ثلاكلث
ثلم هج ثلا ً ب

ثالااكً ثل ًءض ثلمااًلةن ءانء ت أاثة ثلاًثسة من أالاين ثالااكً لشا نيً

ثل كقا ءماًكس ث ا ك لء ثلمكاة ن ءانء ت لي ة ثلاًثسة من لي ة ل ءثلًة بشغ لااهك )49
اشميكث من ا ميك ثلوف ثلالكمس ث بااثل ن ءقا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلاًة:
 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءي  )a=0.01بين ثلماءسط ثللسكبثلا ميك

لاً كت

ثالااكً ثلا نيً ثل كقا اأقسكمه ثلمالاش ة منً ة ث اًثضكتن ثلا سيًن ااءًم

ثلم كق كتن ث سا اكط ث سا اكج) لوكلح ث الااكً ثلاناي.
 -اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءي )a=0.01

ثلا نيً ثل كقا اأقسكمه

ثلمالاش ة منً ة ث اًثضكتن ثلا سيًن ااءًم ثلم كق كتن ث سا اكط ث سا اكج) ء

ث ا كهكت

لء ااً س مكاة ثلنشءم اكساالاثم ماالم ثلاًثسكت ثلبيلًة ءثلمانااة ثل ًءع لوكلح ثلم مءلة
ثلا ً بًة.
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 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  )a=0.01بين ثلماءسط ثللسكبثلا ميك

ماًكس ث ا ك

لء ااً س مكاة ثلنشءم لشوف ثلالكمس ث بااثل

لاً كت

بين ثلاطبيق

ثلاناي ءثلابش لوكلح ثلاطبيق ثلاناي.
 -4دراسة (:)Dopless&Zeider,2000
ها ت هك ثلاًثسة إل منً ة اءً ثلا نيً ثل كقا ءثللءثً ثلم طا
ءم هك اًءس ثل غ ثً ًكن ءقا أنات ثلاًثسة لش
لط بهم

انشًم ثلاًثسكت ث

امكلًة

ثلاًثسكت ث

امكلًة

ضًءًة مسكلاة منشم

ثساالاثم ثللءثًثت ثلم طاًةن ءلاات ثلمغكلطكت

ثلم كق كت غيً ثلًسمًة انا

الايا ثلمغكلطكت ءثلاًكسكت ثلم طاًةن نمك لاات ث ثة ثلااكًثت لبيلة ثل وم ءا مم اطبًاكت
لانشًم ثلاًثسكت ث

امكلًة.

 -19دراسة السميمان (:)2001
ها ت هك ثلاًثسة إل ثلانًف لش ماى منً ة ثلمءثا ث

امكلًة

ثلمًلشة ثلماءسطة اماي ة

ثلً كض امهكًثت ثلا نيً ثل كقا ءماى ثهامكمهك بهك من ء هه ظًهمن ءقا انء ت لي ة ثلاًثسة
من منشم ثلمءثا ث

امكلًةن ءقا ثااع ثلاكلث ثلطً اة ثلن ءثلًة ثلن اءاًة

ءثلطً اة ثلن ءثلًة ثلاسًطة

ثالاًكً ثلماثًس

ثالاًكً ثلمنشم ن ءقا ثساالام ثلاكلث أاثة ثلاًثسة مناماث لش

ثسانًثض ثألاب ثلاًًءي ءثلمانشق ًه مهكًثت ثلا نيً ثل كقا ءً كك لش

كلك ام اومًم أاثة

اانءن من  54مهكًة لالايق أغًثض ثلاًثسةن ءقا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
 ه كك ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  (a=0.01بين ماءسط ثهامكم منشمث
-

ثلمءثا

امكلًة لمهكًثت ثلا نيً ًنبى الا ف ثلمساءي ثألنكاًم لوكلح ثلاًًء ين.
اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءي  )a=0.01بين ثساالاثم ثلمنشمين لمهكًثت

ثلا نيً ثل كقا انبى لمؤهشهم.
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 -11دراسة(:)Duer et Al,1999
ها ت هك ثلاًثسة إل
ثلمًثهاين

منً ة أساكب ث ال كض مساءى مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لاى ثلط ب
امكلًة اكلمًلشة ثلثك ءًةن ءنً ًة السين اشك

وءل ثلً كضًكت ءثلاًثسكت ث

ثلمهكًثت من أ م إلاثاهم لانشًم ًسامً ماى ثللًكةن ءانء ت لي ة ثلاًثسة من م مءلاين من
ثلطااة ثلءسط

ء ًة إلي ءي

ثلء ًكت ثلمالاة ثألمً نًةن لايهم قوءً

مهكًثت ثلا نيً

ثل كقان ءقا ام الاياهك اكساالاثم ثالااكً ثلا نيً ثل كقا لنءًايم مساءى)Xن ءقا أظهًت ثلاًثسة
ء ءا قوءً

قاًة ثلط ب لش

ثلا نيً اطً اة ااًةن ء ً ع ثلسبب إل

أن ثلمنشمين لم

ًاءمءث اكلااً س ثل يا لشا نيً ثل كقا ًغم ثلااكاهم أ هم قكاً ن لش كلك.
ءأظهًت ثلاًثسة السن مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لاى ثلط ب.
 -15دراسة بارعيده (:)2009
ها ت هك ثلاًثسة إل منً ة كلشًة بً كمج مااًح لا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لاى لي ة من
منشمكت ثل غ ثً ًك اكلمًلشة ث بااثلًة اماي ة اة
ثاانت ثلاكلثة

ضءك بً كمج ثلنءًت لانشًم ثلا نيًن ءقا

ثلاًثسة ثلم هج ثلا ً ب ن ءانء ت أاءثت ثلاًثسة من بً كمج ااً ب مااًح ام

ًه أالا نم من ثلمهكًثت ثلن ًة ءام هك ضمن ثلاًءس ثلمالاكًة من ماًًثت ثل غ ثً ًك لشمًلشة
ث بااثلًةن ءقا أ ً ت ثلاناً ت لش ثألمثشة ثلءثًاة

ثل بك ثألءل من بً كمج نءًت KORT

لانشًم ثلا نيً اءسنة م كل ثىاًثك) من قبم ثلاكلثة ءكلك باغييً وًكغة انض ثلناكًثت أء
اغييً انضهك اكلنكمم امك يا كسب مع طبًنة ثلم امع ثلسنءاين ءانءن ثلبً كمج

وءًاه

ثألءلًة من ل ً لاككثت ااً بًة ث امم نم لاكك ااً ب لش المس ااً اكت مااًلة من ملاءى
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ماًًثت ثل غ ثً ًك اكىضك ة إل ثلءث ب ثلم بل ليث ثلاءى نم اًس من ثلاًءس ثلن ًة لش
ااً بين ءقا ام لًضه لش م مءلة من ثلملنمين ءانايشه
ءلاًكس كلشًة ثلبً كمج

ضءك كلك.

ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لاى ثلمنشمكت ثساالامت ثلاكلثة ثالااكً

ثلا نيً ثل كقا من إلاثا ءثطسءن ء

ًسً  Watson & Glaserثلمنءن من المس ثالاًكًثت

مسااشة مثم مهكًثت ثلا نيً ءه ن منً ة ث اًثضكتن ثلا سيًن ااءًم ثلم كق كتن ث سا اكطن
ث سا اكج .
ءانء ت لي ة ثلاًثسة من منشءمكت ثل غ ثً ًك ثل ا ياًسن اكلمًلشة ث بااثلًة اماي ة اة لنكم
 1509ها ءقا بشغ لااهن  )04منشمةن ءقا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  )a=0.01بين ماءسط اً كت ثلم مءلةثلا ً بًة

ثالااكً ثلا نيً ننم ءلنم انا من أانكا لوكلح ثلاطبيق ثلاناي.

 -10دراسة أبو سنينة (:)2008
ها ت هك ثلاًثسة إل
ءثلا نيً ثل كقا

ثلن ف لن أثً ثساالاثم طً اة ثلنوف ثلكه

ا مًة ثلالويم

مكاة ثل غ ثً ًك لاى طشاة نشًة ثلنشءم ثلاًًءًة ثألء ًءثن ءقا ثااع ثلاكلث

ثلاًثسة ثلم هج ثلا ً ب ءانء ت أاثة ثلاًثسة من أاثاين ثالااكً الويش ألا ثلاكلث من ءع
ث الاًكً من ماناا ث امم لش

أًًنين اًة ام ثلاأنا من واقه ءثاكاه ءثساالًثج منكم ت

ثلونءاة ءثلامييب له .نمك ام ثساالاثم ثالااكً نكلً ءً ًك لشا نيً ثل كقا  )5999ءام ثلاأنا من
واقة ءثاكاه م ام

لش

 )05اًة مءبلة لش

ثلم مءلكت لن طً ق ثلاطبيق ثلابش

مهكًثاه ثلالمسن ءام ثلاأنا من انك ؤ

ل الااكً ثلالويش

ءثالااكً نكلً ءً ًك لشا نيً ثل كقا.

ءانء ت لي ة ثلاًثسة من مًع طشاة االوص منشم ثلوف
 )101طكلاك ءطكلاة مءبلين لش

المس

نبن ثم ثالايًت
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ثلس ة ثلثكلثة ثلاكلغ لااهم
نباكن من ثل نب ثلالمس

اكلطً اة ثلن ءثلًةن ءام االوًص إلاثهك نم مءلة ا ً بًة ءًشغ لاا ثلطشاة يهك  )54طكلاك ام
ااً سهم اطً اة ثلنوف ثلكه

ءثألالًى ضكاطة بشغ لاا ط بهك  )50طكلاك ءطكلاة ام

ااً سهم اكلطً اة ثلااشياًةن ءقا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  ) a=0.05لوكلح ثلم مءلة ثلا ً بًة ثلااًست اطً اة ثلنوف ثلكه .
-

اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  )a=0.05لش

مهكًا

ث ساا ل

ءث سا اكج.
 -15دراسة شطناوي (: )2007
ها ت هك ثلاًثسة إل

منً ة اً ة ثما ك منشم

ثل غ ثً ًة

ثلمًلشة ثلثك ءًة

ث سا نكً لن انا ءمهكًثاهن ءاطء ً بً كمج ااً ب ء ق كلكن ءقًكس أثً

ثألًان

الويم ثلطشاة

ءا مًة ا نيًهم ثل كقان ءقا ثااع ثلاكلث ثلم هج ثلا ً ب ن ءانء ت أاثة ثلاًثسة من ثألاءثت
ثلاكلًة قكلمة م كهًم ءمهكًثت ث سا نكً لن انان ءثالااكً الويش

لشمنشمين ءآالً لشطشاةن

ءاطكقة م لظة و ًة لشمنشمينن ءًً كمج ااً ب ن ءثالااكً ثلا نيً ثل كقا ءثطسءن -شًسً).
ءانء ت لي ة ثلاًثسة من  )44منشمك ءمنشمة اكىضك ة إل

مًع طكلاكت ثلوف ثلثك

ثلثك ءي

ثألاب ن ءثلاكلغ لااهم  )49طكلاةن ءقا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
 -اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى )a=0.05

الويم ثلطشاة ًنبى لشبً كمج

ثلااً ب .
-

اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى )a=0.05

لشبً كمج ثلااً ب .
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ا مًة ثلا نيً ثل كقا ًنبى

 -14دراسة السيد (:)2006
ها ت هك ثلاًثسة إل
ءثلاضكًك ثلمنكوًة
ثاانت ثلاكلثة

ثل غ ثً ًك قكلمة لش

منً ة كلشًة ءلاة مااًلة

ا مًة مهكًثت ثلا نيً لاى ط ب ثلوف ثألءل

ثأللاثث ثل كً ة
ثلمًلة ثلثك ءًة ءقا

ثلاًثسة ثلم هج ثلا ً ب ن ءقا ثساالامت ثلاكلثة أاثة لشاًثسة ثالااكً ثلا نيً

ثل كقان ءانء ت لي ة ثلاًثسة من  )49طكلاة من طكلاكت ثلوف ثألءل ثلثك ءي اماًسة مكل
لبا ثل كوً ثلثك ءًة لشب كت ثلبقكب قن ءقا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  )a=0.01بين ماءسط ءاً كت ط بثلم مءلة ثلا ً بًة

ثالااكً ثلا نيً ثل كقا لوكلح ثلاطبيق ثلاناي.

 ا ءلت أاءثت ثلاًثسة مك بين ثالااكً لشا نيً ثل كقا مثم اًثسة اكًلياةن)5994ء أبء

س ي ةن)5990ء لباثل شيمن)5996

ءاًثسة ثلسيان)5996

اًثسة ط كءين )5999أنثً من أاثة مثم ثالااكً الويش

بي مك

ثساالامت

لشمنشمين ن ءاطكقة م لظةن

ءًً كمج ااً ب ملءسب إضك ة إل ثالااكً ثلا نيً ثل كقا.
 ا ءلت لي كت ثلاًثسة ليث امثشت ثلني ة من منشءمكت ثل غ ثً ًكءمن مًع طشاة االوص منشم وف كنءً ءث كث
ثلاًثسة من ثلمنشمين كنءً ءث كث

اًثسة

اًثسة اكًلياةن)5994

اًثسة أبء س ي ةن )5990ءامثشت لي ة
ط كءين)5999ن ءمن طكلاكت ثلثك ءًة

اًثسة ثلسيان )5996ءامثشت ثلني ة من طكلاكت ثل ًقة ثلثكلثة االوص اًثسكت ث امكلًة
اًثسة لبا ثل شيمن.)5996
 -ا ءلت ثلمنكل كت ثىلوك ًة ء اك لطبًنة ثلم نشة ءثألاءثت ثلمساالامة.
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 -أ ً ت منظم ثلاًثسكت ثلسكااة

مهءً ة موً ثلنًًًة مثم اًثسة لبا ثل شيمن)5996

ءاًثسة ثلسيان)5996ن ءأ ً ت اًثسة أبء س ي ةن)5990
 )5994نك ت

شسطينن أمك اًثسة اكًليا ن

ثلممشنة ثلنًًًة ثلسنءاًة.

 اءوشت منظم ثلاًثسكت ثلسكااة إل أ ه اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءي )a<0.05لوكلح ثلم مءلة ثلا ً بًة مثم اًثسة

أبء

اكًلياةن )5994ءاًثسة

س ي ةن )5990ءاًثسة ثلسيان )5996ءاًثسة لبا ثل شيمن )5996ءأءضلت اكلج اًثسة
ط كءين )5999لات ء ءا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى )a<0.05

ا مًة

مهكًثت ثلا نيً ثل كقا ًنبى لشبً كمج ثلااً ب .
ثسا كات ثلاكلثة من ثلاًثسكت ثلسكااة

آلًة الشيم ثلءلاة ثلاًثسًة ثلمااًلة ءطً اة الشيم

ثل اكلج ءا سيًهك ءً كك ثالااكً ثلا نيً ثل كقا ءماًكس ث ا ك .
 -16دراسة الحوري وآخرون(: )2009
ها ت هك ثلاًثسة إل

منً ة أثً ثساالاثم ثساًثاي ًة مء ًء ءس اً ءثساًثا ًة من ً ا

ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لاى طشاة ثلوف ثلثكمن ثألسكس
ثلاكً خن ءقا ثااع ثلاكلث

ثألًان ءالويشهم

مالث

اًثسة ثلم هج ثلا ً ب ن ليث ثساالام ثلاكلث أاثاين لشاًثسة

ثالااكً نكلً ءً ًك لاًكس مهكًثت ثلا نيً ثل كقان ءثالااك ثً الويشًكن ءانء ت لي ة ثلاًثسة من
 )594طكلاك ءطكلاة من طشاة ثلوف ثلثكمن ثألسكس
م هك م مءلاين ا ً بياينن ءم مءلة ضكاطة).
ءأظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
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قسمت إل

 )0م مءلكت:

 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  )a=0.05بين ثلماءسطكت ثللسكبًة ثلالكوةاكلاً ة ثلاناًة ثلنشًة لمالث ثلاكً خ ًنبى ألثً ثساًثاي ًة ثلااً س اوكلح ثلكين اًسءث
إساًثاي ًة ثلامييب بين ثللاًاة ءثلًأي).
 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  )a=0.05بين ثلماءسطكت ثللسكبًة ثلالكوةاكالااكً ثلالويم ًنبى

الا ف ثساًثاي ًة ثلااً س لوكلح ثلطشاة ثلكين اًسءث إساًثاي ًة

مء ًء ءس اً ءثساًثاي ًه من ً ا).
 -19دراسة مغراوي (:)2009
ها ت هك ثلاًثسة إل

منً ة أثً ثساًثاي ًة مااًلة لشااً س ث سااوكل

ااً س انض

ثلاضكًك ثلاكً الًة ثلمنكوًة لش ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لاى ثلط ب ثلمنشمين ناة ثلاكً خ
انشًة ثلاًًًة اكلًساكق سشط ة لمكن)ن ءقا ثااع ثلاكلث
ثلم مءلة ثلا ً بًة ثلءثلاةن ءثلم هج ثلءو

اًثسة ثلم هج ثلا ً ب ءام ثالاًكً

لًض ءالشيم ثلاًثسكت ثلسكااة ءءضع

ثىطكً ثل ظًي ءثلاثا أاءثت ثلاًثسةن ءقا ثساالام ثلاكلث أاثاين

ثلاًثسة :ثألءل

ثالااكً

نكلً ءً ًك لشا نيً ثل كقا"ثل سالة ثلماً مة لشغة ثلنًًًة" ءثألاثة ثلثك ًة ث ساًثاي ًة ثلمااًلة
لشااً س ث سااوكل من ال ل لًض أًًع قضكًك اكً الًة منكوًةن ءانء ت لي ة ثلاًثسة من
 )46طكلاك ءطكلاة من طشاة نشًة ثلاًًًة اكلًساكق سشط ة لمكن ثل ًقة ثلثكلثة ناة ثلاكً خ.
ءقا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  )a=0.01بين ماءسطكت ثلاطبيق ثلابشءثلاناي الااكً نكلً ءً ًك لمهكًثت ثلا نيً ثل كقا لوكلح ثلاطبيق ثلاناي.

77

 -10دراسة الثبيتي(:)2009
ها ت ثلاًثسة إل إلاثا بً كمج ااً ب لشمنشمين ياضمن ثساالاثمهم لمهكًثت ثلا نيً ثل كقا
ثلمءثقف ثلااً سًة لط ب ثلمًلشة ثلماءسطةن ءثلن ف لن أثً ثلبً كمج ثلااً ب
ااً س مكاة ثلاكً خ لط ب ثلماءسطة
ثلاكلث

ثلاًثس

ثناسكب ثلا ميك لمهكًثت ثلا نيً ثل كقان ءقا ثباع

ثلاًثسة ثلم هج ثلا ً ب ن ليث ثساالام ثلاكلث

ثل كقا ثلامييب بين ثللاًاة ءثلًأي)

من ال ل

ثلاًثسة ماًكس لمهكًثت ثلا نيً

ماًً ثلاكً خ لشوف ثلثكلث ثلماءسطن ءماًكس ثلالويم

ماًً ثلاكً خ لشوف ثلثكلث ثلماءسط لش مساءًكت ثلاكنً ءثل هم ءثلاطبيق ءثلالشيم

ءثلاًنيب .ءانء ت لي ة ثلاًثسة من ا ميك ثلوف ثلثكلث اكلمًلشة ثلماءسطة ءثلا قسمت إل
م مءلاين م مءلة ا ً بًة ءًشغ لااهك  )44طكلاك ءثلم مءلة ثلضكاطة ءًشغت  )49طكلاكن
ءأظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
 لام ء ءا ًءق كثت ا لة إلوكلًة بين ماءسطكت اً كت ثلم مءلة ثلا ً بًة ءثلم مءلةثلضكاطة

مهكًثت ثلا نيً ثل كقا

ثألانكا ءثلاً ة ثلنشًة.

 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة بين ماءسطكت اً كت ثلم مءلة ثلا ً بًة ءثلم مءلةثلضكاطة

ماًكس مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لوكلح ثلم مءلة ثلا ً بًة.

 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة بين ماءسطكت اً كت ط ب ثلم مءلة ثلا ً بًةثلاطبيق ثلابش ءثلاناي لماًكس مهكًثت ثلا نيً ثل كقا.
 -14دراسة الخضراء(: )2005
ها ت هك ثلاًثسة إل منً ة كلشًة بً كمج مااًح لانشًم مهكًثت ثلا نيً لطكلاكت ثلوف ثلثك
ثلماءسط

ا مًة مهكًا

ثلا نيً ثل كقا ءث بانكًي ءثلالويم لءلاة ثلاءلة ثألمءًة

مكاة

ثلاكً خن ءقا ثاانت ثلاكلثة ثلم هج ثلا ً ب ن ءانء ت أاثة ثلاًثسة من بً كمج انشًم منءن من
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بأين :ثل بك ثألءل انشًم قاًثت ثلا نيً ث بانكًى) ءثل بك ثلثك
ثل كقا)نمك قكمت ثلاكلثة بإلاثا ثالااكً لاًكس الويم ثلطكلاكت
لي ة ثلاًثسة من  )99طكلاة ام ااسًمهن إل

انشًم مهكًثت ثلا نيً

ءلاة ثلاءلة ثألمءًةن ءانء ت

م مءلاين :ثلم مءلة ثلا ً بًة ثلا

امهكًثت ثلا نيً ث بانكًي ءمهكًثت ثلا نيً ثل كقان ءثلم مءلة ثلضكاطة ثلا

اًست

اًست اكلطً اة

ثلااشياًة.
ءقا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
-

اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى )a=0.05

ثلبً كمج ثلمااًح قاًثت ثلا نيً ث بانكًي) ثلمام ة
لشوف ثلثك

ثلماءسط

كلشًة ثل بك ثألءل من

ءلاة ثلاءلة ثألمءًة

مكاة ثلاكً خ

ا مًة ثلا نيً ث بانكًي ءمهكًثت ثلا نيً ثل كقا ءمهكًثت ثلالويم

ثلاًثس لشم مءلة ثلا ً بًة ثألءل .
 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى )a=0.05ثلمااًح مهكًثت ثلا نيً ثل كقا) ثلمام ة
ثلماءسط

كلشًة ثل بك ثلثك

ءلاة ثلاءلة ثألمءًة

ا مًة ثلا نيً ثل كقان ءنكن له أثً إي كب

من ثلبً كمج

مكاة ثلاكً خ لشوف ثلثك

السين ثلالويم لءلاة ثلاءلة ثألمءًة

لشم مءلة ثلا ً بًة ثلثك ًة.
 -59دراسة الخصاونة (:)2004
ها ت هك ثلاًثسة إل اطء ً م هكج ثلاكً خ لشوف ثلنك ً ثألسكس
ثألسكس

ءثالااكً كلشياه

ضءك ماكائ ثلانشًم

الويم ثلطشاة ءا مًة ثلا نيً ثل كقا لايهمن ءقا ثاانت ثلاكلثة

ثلم هج ثلا ً ب ن ءانء ت أاثة ثلاًثسة من إلاثا قكلمة ماكائ ثلانشم ثألسكس

ءانء ً ءلاة

انشًمًة ءثلاثا ثالااكً الويش ن ءانءن م امع ثلاًثسة من طشاة ثلوف ثلنك ً ثألسكس ليث
ام ااسًمهم إل م مءلاين ا ً بًة ءضكاطةن ءلاا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
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 -اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  )a=0.05لشءلاة ثلاًثسة ثلمطءًة

الويم

ثلطشاة ءا مًة ا نيًهم ثل كقا.
 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  )a=0.05ل الااكً ثلالويش ثلاناي لوكلحثلم مءلة ثلا ً بًة.
 -اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى

 (a=0.05ل الااكً ثلالويش ثلاناي ثلاكنً

ءثلا نيً) لوكلح ثلم مءلة ثلا ً بًة.
 -51دراسة آل مبارك(:)2004
ها ت هك ثلاًثسة إل ألاثا بً كمج لا مًة انض ثلم كهًم ثلاكً الًة ء اكن نكلًة مهكًثت ثلا نيً
ثل كقا ءثلالويم

ثلاكً خ لاى ط ب ثألءل من ثلمًلشة ثلماءسطة اكلممشنة ثلنًًًة ثلسنءاًةن
ءثلم هج ثلا ً ب ن ءقا ثساالام ثلاكلث أاءثت

ءقا ثااع ثلاكلث

ثلاًثسة ثلم هج ثلءو

لشاًثسة ءه  :ثألءل

الايا ثلم كهًم ثلاكً الًة ءمهكًثت ثلا نيً ثل كقا لءلاة ثلالش كك ثل ثً اينن

ءثلثك ًة ثالااكً ثلا نيً ثل كقان ءثلثكلثة ثالااكً الويش

ملاءى ثلءلاةن ءانء ت لي ة ثلاًثسة

من  )104طكلاك من ثلوف ثألءل ماءسط ءااسًمهم إل م مءلاين ا ً بًة ءضكاطة.
ءقا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
كلشًة اشك ث ساًثاي ًة
ثلاًثسكت ث

ابء ا ثلمنشمين اطًق مني ة لااً س مهكًثت ثلا نيً ثل كقا

امكلًة.

 -55دراسة الجزار وعالم (:)2004
ثهامت هك ثلاًثسة اكساالاثم ماالم ثللنم ءثألمثكل
ثألءل ثلثك ءي لش

ا مًة ثلاًم ث قاوكاًة ثلا

اسمح ثلءلاة ثلمالاكًة با مياهكن ءلش

مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لاى ثلا ميكن ءقا ثااع ثلاكلثكن
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ااً س ءلاة من م هج ثلاكً خ اكلوف
ا مًة

ثلاًثسة ثلم هج ثلا ً ب ن ءانء ت لي ة

ثلاًثسة من  )09طكلاة اكلوف ثألءل ثلثك ءي اماًسة قكسم أمين ثلثك ءًة لشب كت اماي ة ط طكن
قسمت إل

م مءلاين ا ً بًة ءضكاطةن ءام ااً س ثلءلاة ثلمالاكًة اكساالاثم ماالم ثللنم

ءثألمثكل لشم مءلة ثلا ً بًة ءاكساالاثم ثلطً اة ثلااشياًة لشم مءلة ثلضكاطة.
ءقا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
 -نكلًة ماالم ثللنم ءثألمثكل

ا مًة ثلاًم ث قاوكاًة ءثلا نيً ثل كقا لاى ط ب ثلم مءلة

ثلا ً بًة.
 -50دراسة(:)Cinner,2001
ها ت هك ثلاًثسة إل

منً ة ءضع ماالم ثلط ب

ثلاكً الًة ءثلءثكلق ثلاش ب ء ًة بهاف ا

مكاة ثلاكً خ أث كك م كهاة ثأل م

ًنهم لش ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا.

ءلالاق كلك ام الويم اشك ثلءثكلق لش ضءك ملاءثهك ءث اك هك ءنً ًة لًضهك ثم ثل ظً إليهك
ضءك ثلالشيم ثلاكً ال ثلماأمم ءاوءً ثلاكً خ نء هك لاًاة أم ن اكً خ إ اكج ثل يشم).
ء ا أظهًت اكلج ثلاًثسة اأن هكث ثلماالم ام ًه ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لايهم ءالايا
انض ثلموكاً ثلا ًمنن ث لامكا لشيهك

ا مًة ثلا نيً ثل كقا.

 -55دراسة (:)Parfill,2001
ها ت هك ثلاًثسة إل

ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لاى ط ب ثل كمنة االوص اكً خ من

ال ل ثلالويم ثلاكً ال

ءقا أظهًت اكلج ثلاًثسة ضًءًة ثساالاثم ثلمكض اغًض اءضًح
ااً س ثلاكً خ نء ه ألاثث ءءقكلعن نمك أظهًت

ثللكضً ءثلمساابم ءلا ثقاوكً ثألنكاًميين

ثل اكلج اأ ه اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى  )a=0.01بين ماءسط اً كت أ ًثا
ثلم مءلة ثلا ً بًة ءأ ًثا ثلم مءلة ثلضكاطة
ثل كقا لوكلح ثلم مءلة ثلا ً بًة.
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ثالااكً ثلم كهًم ثلاكً الًة ءثالااكً ثلا نيً

 -54دراسة إبراهيم (:)2001
ها ت هك ثلاًثسة إل

منً ة مساءى ثلا نيً ثل كقا لاى طشاة قسم ثلاكً خ

نشيا

ءثلاًًًة ب كمنة ثلمءوم ء ق ماغيًي ثل س ء ءع ثلنشًةن ءقا ثااع ثلاكلث
ثلا ً ب ن ءانء ت أاثة ثلاًثسة من ثالااكً لشا نيً ثل كقا

ثآلاثب

ثلاًثسة ثلم هج

مءضءع ثلاكً خ ن ءثلاءى لش

المسة م ك ت ل ثلامييب بين ثللاًاة ءء هة ثل ظًن ا الًص ثلمءضءلًة ءثلاليب

ثل ص

ثلاكً ال ن ءانء ن ثسا اك كت لءل ثل ص ثلاكً ال ن ءااءًم ثلل ج ءثألالة ثلاكً الًةن ءااً ً
ث اًثضكت ثلم طاًة كثت ثلملاءي ثلاكً ال ن ءأ ً ت لش

ث الااكً لمشًكت واق ثلملاءى

ءامييب ثل اًثت ءواق ث اسكق ثلاثالش ن ءلاا انءن ثلا ثًسة من طشاة ثلمساءى ثلًثاع

قسم

ثلاكً خ انشيا ثآلاثب ءثلاًًًة ب كمنة ثلمءومن ءلاا أظهًت اكلج ثلاًثسة إل أن أ ًثا ثلني ة
ثلا نيً ثل كقا ًاع
لش

ث الااكًن ءلش

ثلمساءي ثلماءسط إل

لام أثً لماغيً ثل س

أاثك أ ًثا ثلني ة

ثلم ك ت ثل ًلًةن نمك ثاضح أن ماغيً ثلنشًة لًس له أثً

الايا

ثلسمكت ثل نً ة ثلنكمة ثل كًقة لشطشاة كءى ثلاالوص ثلءثلا.
 -56دراسة خريشة ( :)2001
ها ت هك ثلاًثسة إل ثلانًف لش مساءى مسكهمة منشم ثلاكً خ لشمًلشة ثلثك ءًة
مهكًثت ثلا نيً ثل كقا ءالايا ثلن قة بين آًثك ثلمنشمين لءل مساءى مسكهماهم

ا مًة

ا مًة مهكًثت

ثلا نيً ثل كقا ن ءقا ثااع ثلاكلث ثلم هج ثلءو ن ءانء ت أاثة ثلاًثسة من ثسااك ه لشانًف لش
أًثلهم

مساءى مسكهماهم من ال ل م لظاهم اثالم ل ًة ثلاًثسة.

ءلاا انء ت لي ة ثلاًثسة من  )00منشمك من منشم ثلاكً خ لشمًلشة ثلثك ءًة
ءثلانشًم لاواة ثلم ًقن ءلاا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
 -اا

مساءى مسكهمة منشم ثلاكً خ

ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا ءثىباثل .
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مايً ة ثلاًًًة

اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة بين آًثك منشم ثلاكً خ

-

مساءى اثالم ل ًة ثلاًثسة

ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا انبى لش س أء البًاه أء مؤهشة.
 -59دراسة مسعود (:)2001
ها ت هك ثلاًثسة إل

ثلانًف لش

ماى نكلًة ثساالاثم ثلءثكلق ثلاكً الًة

ثلا نيً ثل كقا لاى ثلا ميك ثلوف ثلثك

ثىلاثاين ءقا ثااع ثلاكلث

ا مًة مهكًثت
ثلاًثسة ثلم هج

ثلا ً ب ن ءثساالاثم ثلاكلث أاثة لشاثًسة ثالااكً لشا نيً ثل كقان ءانء ت لي ة ثلاًثسة من ا ميك
ثلوف ثلثك

ثىلاثاين ءقا اءوشت ثلاًثسة إل أ ه اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة

نم

مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لوكلح ا ميك ثلم مءلة ثلا ً بًة.
 -50دراسة الحوسني (:)2000
ها ت هك ثلاًثسة إل ثلانًف لش ماى كلشًة أسشءب ااً س ثلاكً خ اأسشءب ثلاوة ثلاكً الًة
ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا ءثلالويم لاى طشاة ثلمًلشة ثىلاثاًةن ءقا انء ت أاثة ثلاًثسة
من ثالااكً ن ألاهمك لشالويمن ءثآلالً لشا نيً ثل كقا ممث
ثلنشمكت ثلماًثاطةن ءقكم أًضك بإلاثا ثلمكاة ثلا
ثىس مًة

اكالااكً من ً ا لاًكس مهكًة

امثشت بإلكاة وًكغة ءلاة انء ن ثلاءل

لها ثلالش كك ثل ثً اين) من ناكب ثلاكً خ ثلماًً لش

ط ب ثلوف ثلثك

ثىلاثاي امك يا ق ءأسشءب ثلاوةن ءقا انء ت لي ة ثلاًثسة من  )159طكلاك من طشاة ثلوف
ثلثك

إلاثاي اماثًس ثلانشًم ثلنكم ثلاكانة لشمايً ة ثلنكمة لشاًًًة ءثلانشًم اكلم طاة ثلاثالشًة

لمكن ن مءبلين لش أًًع نب اًثسًة

ماًساين إلاثاياين .ءقا انء ت لي ة ثلاًثسة من

نباين انء ت نم م همك من  )09طكلاك امثم ثلم مءلة ثلا ً بًةن أمك ثلم مءلة ثلضكاطة اا
اًست اكلطً اة ثلن ءثلًةن ءلاا أظهًت اكلج ثلاًثسة ثآلا :
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 اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة لوكلح ثلم مءلة ثلا ً بًة ثلاثلاكً الًة

اًست اأسشءب ثلاوة

ثالاًكً مهكًة ثلنشمكت ثلماًثاط ءثالااكً ثلالويم.

التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
ثلانًف لش مساءى مسكهمة ثلمنشمين ءثلمنشمكت لمهكًثت ثلا نيً

ها ت انض ثلاًثسكت إل

ثل كقا مثم اًثسة بثلن )5990ءاًثسة ثلسشًمكنن)5991ن نمك ها ت انض ثلاًثسكت إل
ثساالاثم

ااً س

مككج

ثلاًثسكت

ث

امكلًة

امهكًثت

ثلا نيً

ثل كقا

مثم

اًثسة لمًثنن )5999ءاًثسة ثلبًل ن )5994ءها ت اًثسة ثلسيا ءثلمان )5990ءاًثسة
ملمءان )5990إل

أثً ااً س ءلاة مااًلة

ثلانًف إل

ن )5994إل ثلانًف لش مساءى ثلا نيً ثل كقا لاى

ثلا نيً ثل كقان بي مك ها ت اًثسة ثلمال
طشاة االوص ثلاًثسكت ث
مهكًثت ثلا نيً ثل كقا
أ طة إثًثلًة

ثلمءثا ث

امكلًةننمك ها ت اًثسة ثل اين  )5994إل

ثلاًثسكت ث

ثلاًثسكت ث

امكلًة امهكًثت

ثلانًف لش

امكلًة ءها ت اًثسة لبا ثلًلمنن )5994إل اومًم

امكلًةن نمك ها ت اًثسة  )Dixson,2004إل ثلانًف لش

أهمًة انشًم ثلا نيً ثل كقا لاى ثلمءهءًين ءثلمًثهاينن بي مك ها ت اًثسة  )Dopless,2000إل
ثلانًف لش

اءً ثلا نيً ثل كقا

انشًم ثلاًثسكت ث

امكلًةن ءها ت اًثسة )Dure,1999

إل ثلانًف لش أساكب ث ال كض مساءى ثلا نيً ثل كقا لاى ثلمًثهاين.
 ثاانتء ثلمال

منظم

ثلاًثسكت

ثلم هج

ثلا ً ب

مثم

اًثسة لبا

ثلًلمنن)5994

ن)5994ء ثلبًل ن)5990ن ءثاانت اًثسة لمًثنن )5994ثلم هج اة ثلا ً ب ن

نمك ثاانت انض ثلاًثسكت ثلم هج ثلءو

ثلالشيش

مثم اًثسة بثلن )5990

ءاًثسة ثلسشًمكنن)5991ءاًثسة)) Dopless,2000ءاًثسة )Dure,1999ن بي مك ثساالامت
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اًثسة نم من ثل كلن)5996ء ثل اين )5994ءاًثسة ملمءان )5990ثلم ه ين ثلا ً ب
ءثلءو ن

لين ثساالامت ا ثًسة ثلسيا ءألمان )5990ثلم هج اة ثلا ً ب ثلءو .

 ا ءلت أاءثت ثلاًثسة مك بين ثساالاثم ثالااك ثً لشا نيً ثل كقا مثم اًثسة لمًثنن)5999ءا ثًسة ثلمال

ن)5994ء ثل اين)5994ءاًثسة

))Dure,1999نء ثلبًل ن)5990ء ثلسشًمكنن )5991ءثساالامت اًثسة لبا ثلًلمنن)5994
ثالااكً ثلا نيً ثل كقا ءثالااكً مءثقفن

لين ثاانت اًثسة نم من ثلسيا ءألمان)5990ءاًثسة

ملمءان )5990ثالااكً ثلا نيً ثل كقا ءماًكس ل ا ك ن ءثساالامت اًثسة )Dopless,2000
أاثة الشيم ثلملاءىن نمك ثساالامت اًثسة بثلن )5990اطكقة م لظة.
 ا ءلت لي كت ثلاًثسكت ثلسكااة ليث امثشت ثلني ة من ثلطشاة كنءً ءث كثلمًثنن)5999

ءألمان)5990

ء ثل اين)5994

ءاًثسة

لبا

اًثسة ثلسيا
ثلًلمنن)5994

ء ثلبًل ن )5990ء ملمءان )5990ءاًثسة ))Dure,1999ن ءامثشت ثلني ة من ثلمنشمين
ءثلمنشمكت

اًثسة نم من بثلن)5990ء ثلسشًمكنن )5991ء اًثسة .)Dopless,2000

 أ ً ت منظم ثلاًثسكت ثلسكااةءاًثسة لمًثنن)5999ءاًثسة
ثلسشًمكنن)5991

هءً ة موً ثلنًً مثم اًثسة ثلسيا ءألمان)5990
لبا ثلًلمنن )5994ءاًثسة ثلبًل ن )5990ءأ ً ت اًثسة

ثلممشنة ثلنًًًة ثلسنءاًةن بي مك أ ً ت اًثسة بثلن)5990

ثلنًًًة ثلمالاةن ءاًثسة ثل اين)5994

ثىمكًثت

لمكن.

 ا ءلت ثلمنكل كت ثىلوكلًة ء اك اطبًنة ثلم نشة ءثألاءثت ثلمساالامة. -ثسا كات ثلاكلثة من ثلاًثسكت ثلسكااة

آلًة ثلالشيمن ء

ءثلمكاة ثىثًثلًة ءماًكس ث ا ك ن ءالشيم ءا سيً ثل اكلج.
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إلاثا ثالااكً ثلا نيً ثل كقان

 اءوشت منظم اكلج ثلاًثسكت ثلسكااة إلمساءى  )a=0.05بين ماءسط

ء ءا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا

اً كت طكلاكت ثلم مءلة ثلا ً بًة

ءثلاناي الااكً ثلا نيً ثل كقا لوكلح ثلاطبيق ثلانا نمك

ثلاطبًاين ثلابش

اًثسة لمًثنن)5999ءاًثسة ثلسيا

ءألمان)5990ء لبا ثلًلمنن )5994ءاًثسة ثلبًل ن)5990ء ملمءان)5990ن ءأظهًت
اًثسة بثلن )5990اان مساءى منً ة ثلمنشمين ءثلمنشمكت امهكًثت ثلا نيً ثل كقان ءأاك ت
اًثسة ثل اين )5994اأ ه
اًثسة ثلمال

ااءث ً مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لاى ثلا ميك ا نم نك ن ءأظهًت

ن )5994ء ءا ًءق كثت ا لة إلوكلًة لوكلح ثلكنءً.

 نمك ا ءلت أهاثف ثلاًثسكت ثلسكااة ليث ها ت انض ثلاًثسكت إل ثلانًف لش أثً انضث ساًثاي ًكت

ا مًة ثلا نيً ثل كقا مثم اًثسة ثللءًي ءآالًءنن )5994ء مغًثءين)5994

ءها ت اًثسة ثلثبيا ن )5995إل
منً ة

ثلالضًثكن )5994إل

إلاثا بً كمج ااً ب
كلشًة بً كمج مااًح

لشمنشمينن نمك ها ت اًثسة
مكاة ثلاكً خن ءها ت اًثسة

ثلالوكء ةن)5995إل اطء ً م هكج ثلاكً خ لشوف ثلنك ً ثألسكس ن
أمك اًثسة آل ماكًكن )5995ها ت إل إلاثا بً كمج لا مًة ثلم كهًم ثلاكً الًةن ءاًثسة ثل بثً
ءل من )5995ها ت إل

ثساالاثم ماالم ثللنم ءثألمثكل

ااً س ثلاكً خن أمك اًثسة

إبًثهًمن )5991ها ت إل منً ة مساءى ثلا نيً ثل كقا لاى طشاة قسم ثلاكً خن ءها ت اًثسة
الً ةن )5991إل

ثلانًف لش

اًثسة مسنءان )5991إل

مساءى منشم

ثلانًف لش

ثلاكً خ

ا مًة ثلا نيً ثل كقان نمك ها ت

ماى كلشًة ثساالاثم ثلءثكلق ثلاكً الًةن بي مك

اًثسة  )Conner,2001ها ت إل ءضع ماالم ثلط ب أث كك م كهاة ثأل م ثلاكً الًةنءها ت
اًثسة  )Parfill,2001إل

ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا من ال ل ثلالويم ثلاكً ال ن بي مك

اًثسة ثللءس ن )5999إل ثلانًف لش

كلشًة أسشءب ثلاوة
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مكاة ثلاكً خ.

 ثاانت منظم ثلاًثسكت ثلم هج ثلا ً بء ثلالضًثكن)5994

مثم اًثسة ثللءًين )5994ء ثلثبيا ن)5994

ء ثل بثً ءل من)5995

ء ثلالوكء ةن )5995ء إبًثهًمن)5991

ء مسنءان )5991ء ثللءس ن )5999ء  )Parfill,2001ءثاانت اًثسة
ثلالشيش ن بي مك ثااع

ء  )Conner,2001ثلم هج ثلءو

الً ةن)5991

مغًثءين )5994ء آل

ماكًكن )5995ثلم ه ين ثلا ً ب ءثلءو .
 ا ءلت أاءثت ثلاًثسة مك بين ثالااك ثً لشا نيً ثل كقا ءثالااك ثً الويشًك مثم اًثسةثللءًين )5994ءاًثسة

ثلثبيا ن )5994ء ثلالضًثكن)5994

مغًثءين )5994ءاًثسة

ء ثل بثً ءل من )5995ء ثلالوكء ةن )5995ء إبًثهًمن )5991ء مسنءان )5991ءاًثسة
ثللءس ن )5999ء آل ماكًكن )5995ءثساالامت اًثسة الً ةن)5991ث سااك ةن بي مك
ثساالامت اًثسة ))Conner,2001أاثة الشيم ثلملاءىن ءثساالامت اًثسة
إل

)Parfill,2001

ك ب ثالااكً ثلا نيً ثل كقا ثالااك ثً لشم كهًم.

 -أ ً ت ثلاًثسكت

ثلنايا من ثلاءل ثلنًًًة

ء ثلالضًثكن )5994ءاًثسة ثلالوكء ةن)5995
اًثسة ثلثبيا ن )5994ءاًثسة آل ماكًكن)5995
إبًثهًمن)5991

ثلنًثقن

ءأ ً ت

ثللءس ن)5999ء مغًثءين)5994
ءل من)5995

اًثسة

أ ً ت اًثسة

ثللءًين)5994

ثلممشنة ثألًا ًة ثلهك مًةن بي مك أ ً ت
ثلممشنة ثلنًًًة ثلسنءاًةن ءاًثسة
الً ةن)5991

قطًن

ءاًثسة

لمكنن بي مك أ ً ت اًثسة مسنءان)5991ء ثل بثً

مهءً ة موً ثلنًًًة.

 -اءوشت اكلج ثلاًثسكت ثلسكااة إل

أ ه اء ا ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى

 )a=0.05بين ثلماءسطكت ثلالكوة اكلاً ة ثلاناًة لمالث ثلاكً خ ًنبى ألثً ثساًثاي ًة
ثلااً س لوكلح ثلطشاة ثلكين اًسءث ث ساًثاي ًة نمك
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اًثسة ثللءًين )5994بي مك اءوشت

اًثسة ثلثبيا ن )5994ء ثلالضًثكن )5994إل

لام ء ءا ًءق كثت ا لة إلوكلًة بين

ماءسطكت ثلثبيا ن )5994ء ثلالضًثكن )5994إل لام ء ءا ًءق كثت ا لة إلوكلًة بين
ماءسطكت اً كت ثلم مءلة ثلا ً بًة ءثلم مءلة ثلضكاطة
ءأاك ت اًثسة ثلالضًثكن )5994أ ه
اء ا ثل كلشًة

ثل بك ثلثك

اء ا كلشًة

ثل بك ثألءل من ثلبً كمج ثلمااًحن بي مك

من ثلبً كمج ن ءأظهًت اًثسة ثلالوكء ةن )5995إل أ ه اء ا

ًءق كثت ا لة إلوكلًة ل ا مساءى )a<0.05
ثلطشاةن أمك اًثسة

ثالااكً مهكًثت ثلا نيً ثل كقان

لشءلاة ثلاًثسًة ثلمطءًة

الويم

إبًثهًمن )5991اءوشت إل لام ء ءا ثثً لماغيً ثل س

ث الااكًن

ءأاك ت اًثسة الً ةن )5991اا

مساءى مسكهمة منشم

ثلاكً خ

ا مًة ثلا نيً ثل كقا

ءثىباثل ءأمك اًثسة مسنءان)5991ء مغًثءين )5994ء  )Parfill,2001أظهًت ء ءا ًءق
كثت ا لة إلوكلًة

نم مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لوكلح ثلم مءلة ثلا ً بًة ن أمك اًثسة

ثللءس ن )5999أظهًت ء ءا ًءق كثت ا لة إلوكلًة لوكلح ثلم مءلة ثلا ً بًة ثلا
اًست اأسشءب ثلاوة ثلاكً الًة

ثالااكً مهكًة ثلنشمكت ثلماًثاطة ءثالااكً ثلالويم ن ءأاك ت

اًثسة آل ماكًكن )5995نكلًة إساًثاي ًة ا مًة ثلم كهًم

ابء ا ثلمنشمين اطًق مني ة

لااً س ثلا نيً ثل كقان بي مك أاك ت اًثسة ثل بثً ءل من )5995نكلًة ماالم ثللنم ءثألمثكل
ا مًة ثلا نيً ثل كقان بي مك أظهًت اًثسة  )Conner,2001ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا لاى
ثلط ب.
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تعميق عام عمى الدراسات السابقة:
لاا ا كبهت ثلاًثسة ثللكلًة مع ثلاًثسكت ثلسكااة

ثلاكل :

 ا مًة مهكًثت ثلا نيً ثل كقا مثم اًثسة اكًليا ن)5994ء لبا ثل شيمن )5996ءاًثسة
ثلسيان.)5996
 أاءثت ثلاًثسة ءثلنايا من ثألسكليب ثىلوكلًة ثلمساالامة.
 م هج ثلاًثسة ليث ثاانت هك ثلاًثسة ثلم هج ثلا ً ب
مانك لاين.
كذلك استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة التالي:
 ب كك ثالااكً ثلا نيً ثل كقا
 إلاثا ثلمكاة ء ق ثساًثاي ًة ثلانشم ثلانكء
 ناكاة ثىطكً ثل ظًي ثلالكص امهكًثت ثلا نيً ثل كقا
 الشيم ءا سيً اكلج ثلاًثسة
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ثلاكلم لش

م مءلاين

الفصل الرابع

إجراءات الدراسة

عرضا لمطريقة واإلجراءات التي قام بيا الباحث من أجل اإلجابة
يتضمن ىذا الفصل
ً
عن تساؤالت الدراسة  ،وقد اشتمل عمى مجتمع الدراسة والعينة  ،ومنيج الدراسة  ،وأدوات
الدراسة واعدادىا  ،وصدقيا وثباتيا  ،والمعالجة اإلحصائية  ،وذلك عمى النحو التالي:
منهج الدراسة والتصميم التجريبي:
اعتمدت الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي القائم عمى مجموعتين متكافئتين باختبار قبمي وآخر
بعدي ،حيث كان ىناك مجموعتين ،أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة تم اختيارىما قصدياً من
مجتمع الدراسة.
مجتمع الدراسة:
يشمل كل طالب الصف العاشر الذين يدرسون الجغرافيا بمحافظة شمال غزة.
عينة الدراسة:
وتتكون من صفين ،أحدىما يمثل المجموعة التجريبية التي تدرس الجغرافيا باستراتيجية التعمم
التعاوني ،واآلخر يمثل المجموعة الضابطة التي تدرس الجغرافيا بالطريقة التقميدية.
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أدوات الدراسة:
تكونت أدوات الدراسة من اختبار التفكير الناقد في الجغرافيا
اوال :مقياس مهارات التفكير الناقد:
قام الباحث بإعداد اختبار التفكير الناقد لقياس مدى اكتساب طالب الصف العاشر لميارات
التفكير الناقد في الجغرافيا لمصف العاشر ،وقد مرت عممية بناء االختبار بالخطوات التالية:
 تحديد المادة العممية
تتمثل في وحدتي قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية.
 الغرض من االختبار
قام الباحث بإعداد اختبار التفكير الناقد ،بيدف التعرف عمى أثر استراتيجية التعمم التعاوني في
تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالب الصف العاشر ،والحكم عمى مدى فاعميتيا في حال
تجريبيا وذلك من خالل التعرف عمى مستوى الطالب في ىذا االختبار.
 تحديد مهارات التفكير الناقد
حدد الباحث ميارات التفكير الناقد التي اتفقت عمييا معظم الدراسات ،والبحوث السابقة ،وىي
كالتالي( :معرفة االفتراضات  -التفسير – تقويم المناقشات – االستنباط – االستنتاج ).
صياغة مفردات االختبار:
قام الباحث بصياغة مفردات االختبار من نوع اختيار من متعدد ،وعرضت عمى لجنة من
المحكمين أولى االختصاص (الممحق )1؛ إلبداء الرأي فييا من حيث:
 مدى مناسبة السؤال لممحتوى.
 مدى وضوح لغة السؤال وسيولتيا.
 مدى مناسبة السؤال لميدف.
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 مدى خمو السؤال من أية إشارات لفظية ،أو غير لفظية توحي باإلجابة الصحيحة.
 مناسبة األسئمة لميارات التفكير الناقد.
صياغة تعميمات االختبار:
تمت صياغة تعميمات االختبار بمغة سيمة وواضحة تتناسب مع مستوى الطالب ،وقد أشار
الباحث إلى اليدف من االختبار ،وعدد بنوده وطريقة اإلجابة وزمن اإلجابة إلى جانب طمأنة
الطالب إلى أن نتائج ىذا االختبار سوف تستخدم في البحث العممي فقط ،لذا تم التنويو عمى
عدم ترك أي فقرة دون إجابة.
الصورة األولية لالختبار:
تم إعداد االختبار باالستفادة من اختبار أبو منديل( ، )1111ليبقى عدد فقرات ( )01فقرة تقيس
خمس ميارات ىي( :التنبؤ باالفتراضيات ،التفسير ،االستنباط ،تقييم المناقشات ،االستنتاج) مع
إجراء التعديالت والمواءمة بما يتفق وطبيعة الدراسة والجدول ( )1يوضح ذلك.
الجدول ()1
مواصفات اختبار التفكير الناقد
مهارات التفكير الناقد

عدد األسئمة

توزيع األسئمة

التنبؤ باالفتراضات

5

5-1

التفسير

8

11-6

االستنباط

5

18-11

تقويم المناقشات

5

31-19

االستنتاج

7

13-31

المجموع

13
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تجريب االختبار:
قام الباحث بتجريب االختبار عمى عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ،وتكونت تمك العينة من
( )01طالب ،وذلك لمتحقق من صالحية االختبار لما وضع لو ،وتم حساب صدقو وثباتو،
إضافة لمعرفة الزمن المستغرق في اإلجابة عنو عند تطبيقو عمى عينة البحث.
زمن االختبار:
وقد تم حسابو بإيجاد متوسط الوقت الذي استغرقتو االختبار ،حيث كان زمن االختبار حوالي
( )01دقيقة.
تصحيح االختبار:
تم تصحيح اختبار التفكير الناقد من قبل الباحث ،وقد أعط لكل فقرة درجة بحيث تكون أعمى
درجة يحصل عمييا الطالب ( )01درجة ،وأدنى درجة ىي (صفر).
صدق االختبار:
حيث تم التأكد من صدق االختبار عن طريق:
أ .صدق المحكمين:
االختبار الصادق ىو االختبار الذي يقيس ما وضع لقياسو .و قد تحقق الباحث من
صدق االختبار عن طريق عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة من أساتذة جامعيين
من المتخصصين في المناىج وطرق التدريس ومعممين ممن يعممون في الميدان في تدريس
الجغرافيا بمحافظات غزة ،حيث قاموا بإبداء آرائيم ومالحظاتيم حول مناسبة فقرات االختبار،
ومدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من األبعاد الخمسة لممقياس ،كذلك وضوح صياغاتيا المغوية،
وفي ضوء تمك اآل ارء أصبح عدد فقرات االختبار ( )01فقرة موزعة عمى ( )5أبعاد.
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ب .صدق االتساق الداخمي:
تم حساب معامالت االتساق الداخمي لممقياس وذلك بحساب معامل ارتباط درجة كل بعد
مععع الدرجععة الكميععة لممقيععاس وكععذلك درجععة كععل فق عرة مععن فق عرات االختبععار مععع الدرجععة الكميععة لمبعععد
باستخدام معادلة بيرسون والجدول ( )1يبين ذلك.

الجدول ()3
معامل ارتباط أبعاد مقياس مهارات التفكير الناقد مع الدرجة الكمية لممقياس
معامل

مستوى

بيرسون

الداللة

التنبؤ باالفتراضات

1..1

1.11

التفسير

1..5

1.11

االستنباط

1..0

1.11

تقويم المناقشات

1..0

1.11

االستنتاج

1...

1.11

البعد

 قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )1.00عند ( )1.15 =αودرجة حرية ()1.
 قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )1..0عند ( )1.11 =αودرجة حرية ()1.
يالحظ من الجدول ( )1أن جميع أبعاد االختبار مرتبطة إحصائياً مع المجموع الكمي لممقياس.
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الجدول ()1
معامل ارتباط فقرات بعد التنبؤ باالفتراضات مع الدرجة الكمية لمبعد
معامل بيرسون

مستوى الداللة

رقم الفقرة

معامل بيرسون

مستوى الداللة

.1

1.5.

1.11

..

1.00

1.11

.1

1.00

1.11

.5

1.5.

1.11

.0

1..0

1.11

رقم الفقرة

 قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )1.00عند ( )1.15 =αودرجة حرية ()1.
 قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )1..0عند ( )1.11 =αودرجة حرية ()1.

يالحظ من الجدول ( )0أن جميع فقرات بعد التنبؤ باالفتراضات مرتبطة ارتباطاً داالً إحصائياً
مع المجموع الكمي لمبعد ،ويعني أن جميع الفقرات صادقة ومرتبطة داخمياً.

الجدول ()1
معامل ارتباط فقرات بعد التفسير مع الدرجة الكمية لمبعد
رقم الفقرة

معامل بيرسون

مستوى الداللة

رقم الفقرة

معامل بيرسون

مستوى الداللة

.0

1.5.

1.11

.11

1.0.

1.11

..

1..7

1.11

.11

1..5

1.11

..

1.0.

1.11

.11

1.55

1.11

.7

1..1

1.11

.10

1...

1.11

013

 قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )1.00عند ( )1.15 =αودرجة حرية ()1.
 قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )1..0عند ( )1.11 =αودرجة حرية ()1.

يالحظ من الجدول ( ).أن جميع فقرات بعد التفسير مرتبطة ارتباطاً داالً إحصائياً مع المجموع
الكمي لمبعد ،ويعني أن جميع الفقرات صادقة ومرتبطة داخمياً.

الجدول ()5
معامل ارتباط فقرات بعد االستنباط مع الدرجة الكمية لمبعد
رقم الفقرة

معامل بيرسون

مستوى الداللة

رقم الفقرة

معامل بيرسون

مستوى الداللة

.1.

1.57

1.11

.1.

1.00

1.11

.15

1.05

1.11

.1.

1.5.

1.11

.10

1..1

1.11

 قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )1.00عند ( )1.15 =αودرجة حرية ()1.
 قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )1..0عند ( )1.11 =αودرجة حرية ()1.

يالحظ من الجدول ( )5أن جميع فقرات بعد االستنباط مرتبطة ارتباطاً داالً إحصائياً مع المجموع
الكمي لمبعد ،ويعني أن جميع الفقرات صادقة ومرتبطة داخمياً.
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الجدول ()6
معامل ارتباط فقرات بعد تقويم المناقشات مع الدرجة الكمية لمبعد
رقم الفقرة

معامل بيرسون

مستوى الداللة

رقم الفقرة

معامل بيرسون

مستوى الداللة

.17

1.5.

1.11

.11

1.0.

1.11

.11

1.00

1.11

.10

1.51

1.11

.11

1..1

1.11

 قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )1.00عند ( )1.15 =αودرجة حرية ()1.
 قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )1..0عند ( )1.11 =αودرجة حرية ()1.

يالحظ من الجدول ( )0أن جميع فقرات بعد تقويم المناقشات مرتبطة ارتباطاً داالً
إحصائياً مع المجموع الكمي لمبعد ،ىذا يعني أن جميع الفقرات صادقة ومرتبطة داخمياً .

الجدول ()7
معامل ارتباط فقرات بعد االستنتاج مع الدرجة الكمية لمبعد
رقم الفقرة

معامل بيرسون

مستوى الداللة

رقم الفقرة

معامل بيرسون

مستوى الداللة

.1.

1.57

1.11

.1.

1.0.

1.11

.15

1.01

1.11

.17

1.50

1.11

.10

1.0.

1.11

.01

1...

1.11

.1.

1..1

1.11
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 قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )1.00عند ( )1.15 =αودرجة حرية ()1.
 قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )1..0عند ( )1.11 =αودرجة حرية ()1.

يالحظ من الجدول ( ).أن جميع فقرات بعد االستنتاج مرتبطة ارتباطاً داالً إحصائياً مع المجموع
الكمي لمبعد ،ىذا يعني أن جميع الفقرات صادقة ومرتبطة داخمياً.

ثبات االختبار :
لقد تم التأكد من ثبات االختبار عن طريق:
ت .التجزئة النصفية:
حيععث تععم تجزئععة االختبععار إلععى نصععفين ،الفقعرات الفرديععة مقابععل الفقعرات الزوجيععة ،ثععم حسععب معامععل
ارتبععاط بيرسععون بععين النصععفين عمععى االختبععار ككععل ،ولكععل بعععد مععن أبعععاد االختبععار ،ثععم تععم تعععديل
الطول لكل منيما باستخدام معامل سبيرمان  /براون أو جتمان ،والجدول ( ).يوضح ذلك.
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الجدول ()8
ثبات التجزئة النصفية لمقياس مهارات التفكير الناقد
البيان

عدد الفقرات معامل بيرسون معامل سبيرمان/
براون أو جتمان

التنبؤ باالفتراضات

5

1..1

1.71

التفسير

.

1..1

1..7

االستنباط

5

1..1

1.71

تقويم المناقشات

5

1..0

1...

االستنتاج

.

1...

1.71

المجموع

01

1..1

1..7

يالح ععظ م ععن الج ععدول ( ).أن قع ععيم مع ععامالت ارتب ععاط بيرس ععون ،وقع ععيم مع ععامالت س ععبيرمان /ب ع عراون
وجتمععان لمقيععاس ميععارات التفكيععر الناقععد تشععير إلععى أن االختبععار يتمتععع بدرجععة ثبععات مرتفعععة ،تؤكععد
صالحيتو لالستخدام.
ب -معامل ألفا كرونباخ :
حيععث يشععير ارتفععاع معامععل  αإلععى إن فق عرات االختبععار تعبععر عععن مضععمون واحععد ،كمععا أن ىععذا
المعامل يدل عمى الحد األدنى لمعامل الثبات ،ويوضح الجدول ( ).قعيم معامعل  αلممقيعاس ككعل
ولكل بعد من إبعاده.
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الجدول ()9
ثبات اختبار مهارات التفكير الناقد باستخدام معامل ألفا
البيان

معامل  αكرونباخ

التنبؤ باالفتراضات

1..5

التفسير

1..0

االستنباط

1...

تقويم المناقشات

1...

االستنتاج

1...

المجموع

1..0

يالحظ من الجدول ( )7أن قيم معامالت  αكرونباخ لمقياس ميارات التفكير الناقد تشير
إل ععى أن االختب ععار يتمت ععع بدرج ععة ثب ععات داخمع عي جي ععدة تؤك ععد وح ععدة مض ععمونو وبالنتيج ععة ص ععالحيتو
لالستخدام.
األساليب اإلحصائية:
 – 1معامالت االرتباط.
 – 1المتوسطات الحسابية.
 – 0االنحراف المعياري.
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ثانيا :تكافؤ المجموعتين في مقياس مهارات التفكير الناقد :
ولمتأكد من ذلك تم تطبيق مقياس ميارات التفكير الناقد عمى طالب المجموعتين التجريبية
والضابطة ،وتم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين ،والجدول ( )11يوضح ذلك.

الجدول ()13
نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقمتين لمتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة
في مقياس مهارات التفكير الناقد
المتوسط

االنحراف

قيمة

الداللة

الحسابي

المعياري

(ت)

اإلحصائية

2.211

-.50

غير دالة

-.13

غير دالة

.00

غير دالة

-1.78

غير دالة

-1.15

غير دالة

-.22

غير دالة

المهارات

المجموعة

العدد

التنبؤ باالفتراضات

تجريبية

40

11.670

ضابطة

40

11.50

2.18

تجريبية

40

22.42

3.373

ضابطة

40

22.52

3.03

تجريبية

40

12.15

1.915

ضابطة

40

12.15

2.007

تجريبية

40

12.30

2.633

ضابطة

40

13.17

1.631

تجريبية

40

24.45

3.580

ضابطة

40

25.325

3.165

مقياس مهارات

تجريبية

40

143.02

12.827

التفكير الناقد ككل

ضابطة

40

143.67

12.995

التفسير
االستنباط
تقويم المناقشات
االستنتاج

 قيمة (ت) الجدولية تساوي ( )1.77عند ( )1.15 =αودرجة حرية ()..
 قيمة (ت) الجدولية تساوي ( )1.00عند ( )1.11 =αودرجة حرية ()..
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يالحظ من الجدول ( )11أن قيم (ت) المحسوبة أصغر من قيمة (ت) الجدولية ،وأن
قيمة الداللة اإلحصائية ( )αأكبر من ( )0.05عمى مستوى مقياس ميارات التفكير الناقد ككل
وعمى كل بعد من أبعاده ،ويعني أنو ال توجد فروق دالة إحصائياً عند ( )0.05≤αبين متوسطي
درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في الصف العاشر في مقياس ميارات التفكير
الناقد .أي أن المجموعتين متكافئتين.

000

الفصل الخامس

نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات

يتناول ىذا الفصل اجابة مفصمة عمى التساؤالت التي قام الباحث بوضعيا كأساس لمدراسة
تفسير ليذه النتائج،
ا
متضمنة لعرض تفصيمي لمنتائج التي تم التوصل إلييا ،كما يتناول أيضا
ومناقشتيا في ضوء الدراسات السابقة ،وبناء عميو يتم تقديم بعض التوصيات والمقترحات ،وىذا
تفسير بذلك.
عرض النتائج وتفسيرها:
السؤال األول:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.05≤αبين متوسطي درجات طالب
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التفكير الناقد في الجغرافيا
لصالح المجموعة التجريبية؟
ولالجابة عمى ىذا التساؤل قام الباحث بصياغة الفرضية التالية "توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند ( )0.05≤αبين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في
التطبيق البعدي لالختبار التفكير الناقد في الجغرافيا لصالح المجموعة التجريبية" .
والختبار صحة ىذه الفرضية ،ثم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين ،والجدول ( )11يوضح
ذلك.
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الجدول ()11
نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقمتين لممقارنة بين مستويي طالب المجموعتين التجريبية
والضابطة في اختبار التفكير الناقد
األبعاد
التذكر
الفهم
التطبيق
األبعاد ككل

المجموعة
تجريبية

العدد
40

ضابطة

40

المتوسط
12.57
الحسابي
10.37

االنحراف
2.1
المعياري
3.1

تجريبية

40

22.11

2.89

ضابطة

40

19.91

3.9

تجريبية

40

9.27

1.94

ضابطة

40

6.25

2.06

تجريبية

40

43.96

6.93

ضابطة

40

36.53

9.06

قيمة (ت)
2.81

2.06

2.18

2.43



قيمة (ت) الجدولية تساوي ( )1.11عند ( )...0 =αودرجة حرية ()87



قيمة (ت) الجدولية تساوي ( )3..2عند ( )...1 =αودرجة حرية ()87

الداللة

دالة عند
اإلحصائية

()0.05≤α
دالة عند
()0.05≤α
دالة عند
()0.05≤α
دالة عند
()0.05≤α

يالحظ من الجدول ( )11أن قيم (ت) المحسوبة أكبر من قيمة (ت) الجدولية ،عمى مستوى
اختبار المفاىيم الجغرافية ككل وعمى كل بعد من أبعاده ،ويعني أنو توجد فروق دالة إحصائيا
عند ( )0.05≤αبين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في الصف
العاشر عمى اختبار المفاىيم الجغرافية ككل ،ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية.
وىذا يعني أن إستراتيجية التعمم التعاوني تحقق نتائج أفضل من الطريقة التقميدية وبالمحصمة
تقبل فرضية الدراسة التي تنص عمى أنو توجد فروق دالة إحصائيا عند ( )0.05≤αبين متوسط
درجات طالب المجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات أقرانيم في المجموعة الضابطة في التطبيق
البعدي الختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية.
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الجدول ()11

المتغير المستقل

المتغير التابع

T

D

η2

استراتيجية التعمم
التعاوني

مهارات التفكير الناقد

2.43

.55

.07

حجم التأثير
متوسط

يتضححح مححن الجححدول( )13أن حجححم التححأثير متوسححط ممححا يعنححي أن اسححتراتيجية الححتعمم التعححاوني قححد
نجحت في تنمية التحصيل الدراسي لدى المجموعة التجريبية بشكل متوسط .
السؤال الثاني:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.05≤αبين متوسطي درجات طالب المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي والبعدي الختبار مهارات التفكير الناقد في الجغرافيا
ولصالح المجموعة التجريبية؟
ولالجابة عمى ىذا التساؤل قام الباحث بصياغة الفرضية التالية "توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند ( )0.05≤αبين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
القبمي والبعدي الختبار مهارات التفكير الناقد في الجغرافيا ولصالح المجموعة التجريبية".
والختبار صحة ىذه الفرضية ،ثم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين ،والجدول ( )13يوضح
ذلك.
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الجدول ()11
نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقمتين لممقارنة بين متوسطي درجات طالب المجموعتين
التجريبية والضابطة في مهارات التفكير الناقد
المهارات

المجموعة

العدد

التنبؤ باالفتراضات

تجريبية

0.

13.03

ضابطة

0.

7.11

3..1

تجريبية

0.

11.13

1.80

ضابطة

0.

8..0

3.10

تجريبية

0.

17.2.

3..2

ضابطة

0.

10.11

2.0.

تجريبية

0.

11.31

1.01

ضابطة

0.

1..1

3.00

تجريبية

0.

1..2.

0.37

ضابطة

0.

11.11

3.81

مقياس ميارات التفكير

تجريبية

0.

8..10

7.82

الناقد ككل

ضابطة

0.

03..2

7.03

التفسير

االستنباط

تقويم المناقشات

االستنتاج

المتوسط

االنحراف

قيمة

الداللة

الحسابي

المعياري

(ت)

اإلحصائية

1.7.

8.0.

دالة عند
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()0.05≤α
8.87

دالة عند
()0.05≤α

0.13

دالة عند
()0.05≤α

 2.2.8دالة عند
()0.05≤α
 0.113دالة عند
()0.05≤α
 1..31دالة عند
()0.05≤α

يالحظ من الجدول ( )12أن قيم (ت) المحسوبة أكبر من قيمة (ت) الجدولية ،عمى مستوى
مقياس ميارات التفكير الناقد ككل وعمى كل بعد من أبعاده ،ىذا يعني أنو توجد فروق دالة
إحصائيا عند ( )0.05≤αبين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في
الصف العاشر في مقياس ميارات التفكير الناقد ككل وعمى كل بعد من أبعاده .وىذه الفروق
لصالح المجموعة التجريبية.
ىذا يعني أن استراتيجية التعمم التعاوني حققت نتائج أفضل من الطريقة التقميدية في ميارات
التفكير الناقد ،وبالمحصمة تقبل فرضية الدراسة التي تنص عمى أنو توجد فروق دالة إحصائيا
عند ( )0.05≤αبين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات أقرانيم في
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس ميارات التفكير الناقد.
وفيما يتعمق بحجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا " " η 2باستخدام المعادلة التالية:
t2
T2 + df

2

=

η

وعحن طريحق " " η 2أمكحن إيجحاد قيمحة حسحاب قيمحة  (Kiess, 1989: 468) dالتحي تعبحر عحن
حجم التأثير الستراتيجية التعمم التعاوني باستخدام المعادلة التالية:

2 η2
=
1- η 2
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D

الجدول ()11
وذلك حسب معايير قيم ( )dو ()η 2
حجم التأثير

األداة المستخدمة

صغير

متوسط

كبير

D

0.2

5.0

5.0

η2

5.50

5.50

5.00

والجدول ( )10يوضح حجم التأثير
الجدول ()11
يوضح قيمة "ت" و قيمة" " η 2و قيمة " "dإليجاد حجم تأثير استراتيجية التعمم التعاوني

المتغير المستقل
استراتيجية التعمم
التعاوني

المتغير التابع

مهارات التفكير الناقد

T

9.1

D

2

η2

0.5

حجم التأثير
كبير

يتضح من الجدول( )10أن حجم التأثير كبير مما يعني أن استراتيجية التعمم التعاوني قد
نجحت في تنمية ميارات التفكير الناقد لدى المجموعة التجريبية بشكل كبير.
السؤال الثالث
هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند ( )0.05≤αبين متوسطي درجات طالب
المجموعة التجريبية في التحصيل الدراسي ومهارات التفكير الناقد؟
ولالجابة عمى ىذا التساؤل قام الباحث بصياغة الفرضية التالية "توجد عالقة ارتباطية ذات داللة
إحصائية عند ( )0.05≤αبين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التحصيل
الدراسي ومهارات التفكير الناقد".
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وباستخدام معامل ارتباط بيرسون بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التحصيل
الدراسي وميارات التفكير الناقد ،وجد أن قيمة ىذا المعامل تساوي ( ).78.وىي قيمة دالة
إحصائيا عند( ،)0.05≤αمما يعني أن ىناك عالقة ارتباطية بين متوسطي درجات طالب
المجموعة التجريبية في التحصيل الدراسي وميارات التفكير الناقد ،وبالمحصمة تقبل فرضية
الدراسة.
تفسير النتائج
أكدت نتائج البحث عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات
المجموعتين التجريبتين والضابطة في التطبيق البعدي واختبار التفكير الناقد لصالح المجموعة
التجريبية ،ويعزو الباحث داللة ىذه الفروق ميارات التفكير الناقد بين مجموعتي طالب الصف
العاشر إلى استخدام استراتيجية التعمم التعاوني ألنيا:
 – 1توفر بيئة تعميمية مناسبة لعممية التعمم تسودىا روح التعاون بين طالب المجموعة الواحدة،
مما أدى إلى تعزيز إقبال الطالب عمى إنجاز الميام باإلضافة إلى المناقشات التي أسيمت في ،
تنمية ميارات التفكير الناقد.
 – 3تضمنت ىذه االستراتيجية تعاونا بين الطالب من ذوي التحصيل العممي المتباين وتشجيع
العمل والتفاعل االجتماعي بينيم ومساعدة من كان لدييم بطيء في التعميم من خالل التشجيع
عمى المشاركة مما أزال عنيم الخجل الخوف وزاد دافعيتيم نحو التعمم ،مما أدى إلى ايجاد بيئة
إيجابية نشطة أثناء التعمم.
 – 2تؤدي إلى اكتساب ميارات البحث العممي وكتابة التقارير وتنمية ميارات االستقصاء عند
الطالب وتقديرىم لذواتيم والمساعدة عمى فيم واتقان المفاىيم واألسس العامة لممادة العممية وكل
ىذا ىو أساس حدوث السموك الناقد الذي يسيم في تنمية ميارات التفكير الناقد.
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 -0ويمكن المتعممين من الوصول إلى التعمم ذو المعنى؛ فالمتعممون يثيرون أسئمة ،ويناقشون
أفكا ار  ،ويقعون في أخطاء ،ويتعممون فن االستماع ،ويحصمون عمى نقد بناء فضال عن أنو
يوفر فرص تمخيص ما تعمموه في صورة تقرير مشترك وجماعي ،ويوفر فرص لضمان نجاح
المتعممين جميعا ،فاالعتماد المتبادل يقتضى أن يساعد المتعممون بعضيم في تعمم المفاىيم
واتقان الميارات التي تتعمميا المجموعة  ،ويستخدم المتعممون التفكير الناقد في مناقشاتيم ،حيث
أن اإلقناع ال يتم إال من خالل استخدام التفكير الناقد ،ويتعمم المتعمم من خالل التحدث
واالستماع والشرح والتفسير والتفكير مع اآلخرين ومع نفسو.

توصيات ومقترحات الدراسة
في ضوء النتائج توصمت الييا الدراسة واالطالع عمى الدراسات السابقة يمكن لمباحث
أن يقدم التوصيات التالية :
توصيات الدراسة
في ضوء نتائج ىذه الدراسة يوصى الباحث بما يمي:
 ضرورة تضحمين كتحب الجغرافيحا فحي الم ارححل التعميميحة بحبعض ميحارات التفكيحر الناقحد مثحل
االستنتاج ،وتقويم المناقشات ،والتنبؤ باالفتراضات ،واالستنباط.
 االسححتفادة مححن اسححتراتيجية الححتعمم التعححاوني التححي أعححدىا الباحححث واعححداد م حواد إثرائيححة أخححرى
يمكن االستعانة بيا في رفع مستوى التفكير الناقد لدى الطمبة.
 مراعاة دمج ميارات التفكير الناقد في برامج اعداد المعممين.
 اسححتخدام المعممححين ألسححاليب وأنمححاط حديثححة مححن الححتعمم التعححاوني فححي تححدريس الجغرافيححا فححي
المراحل التعميمية المختمفة.
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 القيححام بأنشححطة صححفية وغيححر صححفية تعاونيححة تنمححي التحصححيل فححي الجغرافيححا وتنمحي التفكيححر
الناقد.
مقترحات الدراسة
يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:
 إجراء دراسات لتقويم مناىج الجغرافيا الحالية في ضوء ميارات التفكير الناقد.
 إجراء دراسات تيدف الى إثراء وحدات دراسية بأنواع التفكير المختمفة.
 بحث أثر استرتيجيات تعاونية مقترحة لتنمية التفكير الناقد لدى طحالب الم ارححل التعميميحة
المختمفة.
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ا ر ن.
.45
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فه ههب ض ه هوأل المنهه ههاج الفمجه ههطينب لم ه ه
األد
.46

العا ه ههر األجاجه ههب بم افظه ههات غ ه هزة"  ,جامعه ههع

 ,غزة ..
رضا ان  ,إياا،ي

( " : )2000ارجههع تجريبيههع لفاعميهع برنههامت فههب تنميههع التفكيههر

الناد ل ج ط ب كميع التربيع جامعع عين همس" ارجهات فهب المنهاهت و طهر الته ريس
 ,لمع ( )66ص. 34-5
.47

ال(ميمسن  ,محم د جالن الدين (" : )2001فاعميهع إجهتراتيجيع مقتر هع لته ريس

كتاب القهراألة وي الموضهوع الوا ه فهب تنميهع مههارات التفكيهر الناده له ج طه ب ال ه
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األوع الثههانوي" ,مجمههع الق هراألة و المعرفههع كميههع التربيههع  ,جامعههع ع هين ههمس ,الع ه (,)5
ص .96 . 47
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ي و

اكتجههاب المفههاهيم و بعههر مهههارات و الميه ن ههو العمه اإلجتمههاعب له ج ت ميههو ال ه
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ه ههي
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الممحق ()1
أسماء السادة المحكمين
االسم

المؤىل العممي

مكان العمل

م
.1

أ .د.محمود األستاذ

دكتواره في المناىج وطرق التدريس

جامعة األقصى

.2

د .صبحي األستاذ

دكتوراه جغرافيا سياسية

جامعة األزىر

.3

د.سعد نبيان

دكتواره في المناىج وطرق التدريس

وكالة الغوث

.4

د.خميل حماد

خبير في المناىج وطرق التدريس

و ازرة التربية والتعميم

.5

د .دمحم شمط

دكتواره في المناىج وطرق تدريس االجتماعيات

جامعة القدس المفتوحة

.6

د .أكرم وادي

دكتواره في المناىج وطرق تدريس االجتماعيات

جامعة األقصى

.7

أ .عدنان دلول

ماجستير في المناىج وطرق تدريس االجتماعيات

جامعة األقصى

.8

أ.عطية أبو نمر

مشرف تربوي في المواد االجتماعية

مديرية التربية والتعميم

.9

أ.ميا شعت

ماجستير في الجغرافيا الطبيعية

مدرسة خان يونس الثانوية بنات

11

أ.رامي دمحم فارس

ماجستير مناىج وطرق تدريس

جامعة القدس المفتوحة

.11

د .عصام مخيمر

دكتوراه تاريخ قديم

جامعة األزىر

.12

أ .أحمد صالحة

ماجستير جغرافيا طبيعية

جامعة األقصى

.13

أ .خالد رابعة

بكالوريوس مواد إجتماعية

و ازرة التربية والتعميم

الباحث
أحمد صبحي األستاذ
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الممحق ()2
اختبار التفكير الناقد في الجغرافيا
عزيزي الطالب ،،،
السالم عميكم ورحمة هللا وبركاته
ييدف االختبار الذي بين يديك إلى قياس قدرتك عمى التفكير الناقد في المواقف الجغرافية المتضمنة
في وحدتي قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
والباحث يشكر ويثمن حسن تعاونك ،فإنو يرجو منك قراءة تعميمات االختبار بكل عناية ودقة ،عمماً
بأن ىذا االختبار ليس لو عالقة بالدرجات المدرسية وانما لغرض البحث العممي.
تعميمات االختبار:
 يتكون االختبار من ( )31فقرة من نوع اختيار من متعدد.
 اق أر كل عبارة بدقة وعناية قبل اإلجابة عنيا.
 لكل فقرة أربعة خيارات بينيما إجابة واحدة فقط مناسبة عميك أن تضع دائرة حوليا.
 يرجى نقل اإلجابة في مفتاح اإلجابة المرفق مع ورقة األسئمة.
الباحث
أحمد صبحي األستاذ
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اختبار التفكير الناقد في الجغرافيا
مهارة التنبؤ باالفتراضات

 العبارة" :تشكل المسطحات المائٌة مناطق سٌاحٌة مهمة فً أمرٌكا".
افتراضات مقترحة:
 -2وجود الشواطئ ٌشجع ممارسة األنشطة الرٌاضٌة المختلفة.
 -3تمثل المسطحات المائٌة ثروة سٌاحٌة اقتصادٌة مهمة.
 -4تسمح بإقامة المهرجانات السٌاحٌة واالحتفاالت.

وارد

غير
وارد

...................................................................................
 العبارة" :ظهور المحمٌات الطبٌعٌة والحدائق الوطنٌة فً أمرٌكا".
افتراضات مقترحة:
 -5تسهل عملٌة السٌاحة الخارجٌة.
 -6تحافظ على الحٌوانات من االنقراض.
 -7تحافظ على البٌئة.

وارد

غير
وارد

....................................................................................
 العبارة" :انعدام السٌاحة الترفٌهٌة فً فلسطٌن".
افتراضات مقترحة:
 -7وجود االحتالل اإلسرائٌلً.
 -8انقطاع العالقات الدبلوماسٌة بٌن الدول العربٌة.
 -9الحصار المفروض على حدودها.

وارد

غير
وارد

.....................................................................................
 العبارةٌ" :ضم الوطن العربً أماكن دٌنٌة مهمة ٌؤمها الحجاج المسلمون والمسٌحٌون من
مختلف أنحاء العالم".
وارد
افتراضات مقترحة:
 -21شهد حضارات الشعوب المختلفة.
ٌ -22توسط قارات العالم الجدٌد.
 -23سهولة الوصول إلى األماكن الدٌنٌة.
....................................................................................
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غير
وارد

 العبارةٌ" :غٌر أفراد المجتمع المستقبل للسٌاحة حرفهم نحو العمل فً المجاالت السٌاحٌة
المختلفة".
افتراضات مقترحة:
وارد
 -31تسوٌق منتجاتهم الصناعٌة من الخزف والتحف.
 -31االستفادة من السائحٌن فً المجاالت كافة.
 -31مواكبة سوق العمل.

غير وارد

...........................................................................................

مهارة التفسير
 العبارة" :تركز الجغرافٌة السٌاحٌة على األهمٌة االقتصادٌة للبالد".
التفسير المقترح:
-27
-27
-28

مرتبة

غير مرتبة

تدر دخالً على البالد المستقبلة للسٌاح.
توجد فرص عمل لكثٌر من األٌدي العاملة فً الخارج.
تعمل على تشغٌل أعداد كبٌرة من الفنادق والمطاعم.

........................................................................................
 العبارة" :تشكل الجبال المرتفعة مناطق جذب سٌاحً".
التفسير المقترح:
مرتبة
-29
-31
-32

غير مرتبة

تمتعها بالمناظر الطبٌعٌة الخالبة.
مالءمتها لممارسة رٌاضة التزلج والتسلق.
وجود الفنادق على سفوحها.

...........................................................................................

 العبارة" :ازدهار السٌاحة الشتوٌة فً بعض الوالٌات األمرٌكٌة".
التفسير المقترح:
-33
-34
-35

كثرة عدد شواطئها الجمٌلة.
انخفاض درجة حرارتها.
اعتدال درجة حرارتها.
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مرتبة

غير مرتبة

 العبارة" :تعتبر كثٌرا ً من الوالٌات األمرٌكٌة مناطق سٌاحٌة مهمة".
التفسير المقترح:

-36
-37
-37

مرتبة

غير مرتبة

تحتضن معالم تارٌخٌة وأماكن أثرٌة مهمة.
كثرة عدد سواحلها.
تقع ضمن المناخ المعتدل الدافئ.

.............................................................................................
 العبارة" :قٌام هٌئة األمم المتحدة بإدخال كثٌر من األماكن السٌاحٌة ضمن
التراث العالمً".
التفسير المقترح:
-38
-39
-41

مرتبة

غير مرتبة

تنظم حركة السٌاحة إلٌها.
اعتبار األماكن األثرٌة والتارٌخٌة إرثا ً حضارٌا ً
خوفا ً على اآلثار من السرقات.

.............................................................................................
 العبارة" :تعد نٌوٌورك مركزا ً للمؤتمرات الدولٌة".
التفسير المقترح:
-42
-43
-44

مرتبة

غير مرتبة

أكثر الدول تقدما ً فً العالم.
مركز هٌئة األمم المتحدة.
توجد بها مناطق جبلٌة مهمة.

 العبارة" :تحتل أوروبا المرتبة األولى سٌاحٌا ً فً العالم".
التفسير المقترح:
-45
-46
-47

تطل على سواحل البحر األبٌض المتوسط.
غناها الحضاري المتمٌز.
توفر الخدمات السٌاحٌة وتطورها.

.............................................................................................

247

مرتبة

غير مرتبة

 العبارة" :تعد مٌاه الٌنابٌع مناطق جاذبة للسٌاحة العالجٌة".
التفسير المقترح:
-47
-48
-49

مرتبة

غير مرتبة

تستخدم لعالج كثٌر من األمراض.
ٌؤمها السٌاح للتمتع بمناظرها.
دفء مٌاها.

....................................................................

مهارة االستنباط
 العبارة" :كل األماكن األثرٌة والتارٌخٌة من علم اآلثار ,بعض المتاحف من المناطق
األثرٌة".
إذن:
صحيحة
-51
-52
-53

كل المتاحف مناطق أثرٌة.
لٌس من بٌن المتاحف ما هو أثري.
بعض المتاحف من علم اآلثار.

 العبارة" :جمٌع صحاري العالم مناطق سٌاحٌة ,صحراء وسط استرالٌا ٌوجد بها مناظر
طبٌعٌة خالبة.
إذن:
صحيحة
-54
-55
-56

غير صحيحة

تعتبر صحراء وسط استرالٌا من المناطق السٌاحٌة.
قد تكون صحراء وسط استرالٌا من المناطق السٌاحٌة.
كل المناطق الصحراوٌة تتمتع بالمناظر الطبٌعٌة.

........................................................................................
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غير صحيحة

 العبارة " :كل المعالم العمرانٌة البارزة تجذب السٌاح ,بعض األبراج والصروح تتمٌز بنمط
عمرانً ممٌز".
إذن:
صحيحة غير صحيحة
-57
-57
-58

كل األبراج والصروح من المعالم العمرانٌة.
بعض األبراج من المناطق السٌاحٌة.
كل األبراج والصروح مناطق سٌاحٌة.

.........................................................................................
 العبارة " :كل المناطق المنخفضة تعد مناطق سٌاحٌة ,بعض المشاتً من المناطق
المنخفضة".
إذن:
-59
-61
-62

صحيحة

غير صحيحة

كل المشاتً من المناطق السٌاحٌة.
المشاتً لٌست من بٌن المناطق السٌاحٌة
قد تكون المشاتً من المناطق السٌاحٌة.

 العبارة " :كل األماكن األثرٌة مناطق سٌاحٌة ,بعض اآلثار البابلٌة من األماكن األثرٌة".
إذن:
صحيحة غير صحيحة
-63
-64
-65

كل اآلثار البابلٌة من األماكن األثرٌة.
بعض المناطق السٌاحٌة من األماكن األثرٌة.
كل المناطق السٌاحٌة من المناطق األثرٌة.

........................................................................................
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مهارة تقويم المناقشات
 العبارة" :هل تؤثر العالقات السٌاسٌة مع أمرٌكا على النشاط السٌاحً فً الوطن العربً؟
إجابات مقترحة:

 -66ال :ألن العالقات السٌاسٌة بٌن الدول العربٌة وأمرٌكا متٌنة.
 -67نعم :ألن العالقات السٌاسٌة بٌن الدول العربٌة وأمرٌكا قد تسوء وقد تتحسن
بٌن فترة وأخرى.
 -67ال :ألن الدول العربٌة تربطها مع أمرٌكا المصالح المشتركة.

قوية

ضعيفة

.............................................................................................
 العبارة :هل تعتبر السٌاحة الترفٌهٌة هً األكثر انتشارا ً فً العالم سٌاحٌا ً؟
إجابات مقترحة:
-68
-69
-71

ال :ألن السٌاحة التارٌخٌة أكثر انتشارا ً منها.
نعم :ألن اهتمام دول العالم ازداد.
نعم :ألن السٌاحة الترفٌهٌة تعمل على التروٌح عن النفس.

قوية

ضعيفة

.............................................................................................

 العبارة :هل تمتاز السٌاحة العالجٌة بارتفاع كلفتها؟
إجابات مقترحة:
قوية
-72
-73
-74

نعم :ألنها تتطلب وقتا ً أطول ,وتوفر خدمة عالٌة المستوى.
ال :ألنها تقدم خدمات عالجٌة لجمٌع المستوٌات.
ال :ألن السٌاحة العالجٌة طبٌعٌة ورخٌصة التكلفة.

.............................................................................................
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ضعيفة

 العبارة هل ٌقصد السائحون المناطق الصحراوٌة على الرغم من ارتفاع درجة حرارتها؟
إجابات مقترحة:
قوية
-75
-76
-77

ضعيفة

ال :لوجود الرمال المتحركة
نعم :للتمتع بمناظر الصحاري الطبٌعٌة المختلف.
ال :ألن ارتفاع درجة الحرارة ٌقلل من اإلقبال السٌاحً.

............................................................................................
 العبارة :هل تطور النشاط السٌاحً منذ منتصف القرن العشرٌن حتى وقتنا الحاضر؟
إجابات مقترحة:
قوية
-77
-78
-79

ضعيفة

ال :ألن النشاط السٌاحً مارسته شعوب الحضارات القدٌمة.
ال :ألن النشاط السٌاحً ٌفتقد إلى الكثٌر من الخدمات.
نعم :ألن األنشطة السٌاحٌة أصبحت تشمل أفراد المجتمع كافة.

............................................................................................
مهارة االستنتاج
 العبارة " :تهتم الجغرافٌا السٌاحٌة بكٌفٌة قضاء الفرد لوقت فراغه خاصة لما ٌعانٌه الفرد
فً وقتنا الحاضر من ضغوط العمل واالزدحام السكانً والتلوث".
استنتاجات مقترحة:
صحيح محتمل خطأ
 -07تمنح الفرد االستمتاع بالعطالت الرسمٌة واإلجازات.
 -03توفر للفرد الراحة النفسٌة والصحة البدنٌة والذهنٌة.
 -07تجدد نشاط الفرد لٌصبح أكثر حٌوٌة.
 -01ال تعطى الفرد فرصة للتمتع بالمناظر الطبٌعٌة.
.............................................................................................
 العبارة " :ساهم العرب والمسلمون فً ممارسة السٌاحة من خالل وصول التجار والرحالة
العرب والمسلمٌن إلى مناطق بعٌدة من العالم القدٌم ,ابتدا ًء من الصٌن شرقا ً إلى المحٌط
األطلسً غرباً ,وصوالً إلى وسط آسٌا ,وأوروبا ,وأفرٌقٌا".
استنتاجات مقترحة:
صحيح محتمل خطأ
 -75نشر الدٌن اإلسالمً فً بقاع األرض كافة.
 -76التبادل التجاري بٌن العرب واألوروبٌٌن والبالد األخرى.
 -77وصف المناطق التً زاروها وتوثٌقها فً الكتب.
 -77إلدخال التوابل األجنبٌة إلى دول الوطن العربً.
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 العبارة " :ممارسة السٌاحة هواٌة بطرٌقة غٌر منظمة وغٌر مسئولة".
استنتاجات مقترحة:
-78
-79
-81
-82

صحيح محتمل خطأ

موت عدد قلٌل من الطٌور والحٌوانات.
نقص عدد كبٌر من الحٌوانات البرٌة وانقراضها.
تلوث البٌئة نتٌجة موت الحٌوانات.
تشجٌع السكان المحلٌٌن على ممارسة التجارة غٌر المشروعة بالحٌوانات.

.............................................................................................

 العبارةٌ " :تمٌز الوطن العربً بموقعة الجغرافً الفرٌد حٌث ٌتوسط قارات العالم القدٌم,
وٌشرف على مسطحات مائٌة مهمة مثل :البحر المتوسط والبحر األحمر ,والمحٌطٌن
األطلسً والهندي ,والخلٌج العربً".
استنتاجات مقترحة:
صحيح محتمل خطأ
-83
-84
-85
-86

الربط بٌن الشرق والغرب.
تسهل عملٌة النقل البحري.
تسهل عملٌة السفر إلى المناطق األثرٌة والمتاحف.
تسهل وصول السٌاح بمختلف وسائل النقل وبأقل التكالٌف.

.............................................................................................

 العبارةٌ" :قع الوطن العربً فً المنطقة المدارٌة والمعتدلة ,مما شجع قدوم السٌاح إلٌة فً
فصل الشتاء حٌث تتدنى درجات الحرارة فً معظم دول أوروبا ,وشمال آسٌا ,وأمرٌكا
الشمالٌة".
صحيح محتمل خطأ
استنتاجات مقترحة:
-87
-87
-88
-89

زٌارة عدد كبٌر من السٌاح للتمتع بشواطئ البحار.
ممارسة السٌاح رٌاضة التزلج.
زٌارة السٌاح للمناطق األثرٌة والمتاحف.
زٌارة الحجاج المسلمٌن والحجاج للمناطق الدٌنٌة.

.............................................................................................
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 العبارة" :إنشاءات البنٌة التحتٌة السٌاحٌة فً مناطق الغطاء النباتً".
استنتاجات مقترحة:
صحيح محتمل خطأ
-91
-92
-93
-94

قطع عدد كبٌر من األشجار والغابات.
تعرض الغطاء النباتً للتدمٌر.
تلوث الغطاء النباتً.
تعرض الغطاء النباتً للتصحر.

.............................................................................................
 العبارة " :وجود األنهار فً بعض دول العالم".
استنتاجات مقترحة:
 -95سهولة التنقل النهري من منطقة ألخرى.
 -96تقام المخٌمات والمعسكرات السٌاحٌة على ضفافها.
 -97تقام الفنادق والنوادي الرٌاضٌة على شواطئها.
 -97تمارس رٌاضة التزلج.
.............................................................................................
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صحيح محتمل خطأ

مفتاح تصحيح اختبار التفكير الناقد في مبحث الجغرافيا

االختبار األول :التنبؤ باالفتراضات
رقم الفقرة
2
3
4
5
6

اإلجابة الصحٌحة
وارد
غٌر وارد
غٌر وارد
غٌر وارد
وارد

رقم الفقرة
7
7
8
9
21

اإلجابة الصحٌحة
غٌر وارد
وارد
غٌر وارد
غٌر وارد
غٌر وارد

رقم الفقرة
22
23
24
25
26

اإلجابة الصحٌحة
غٌر وارد
وارد
وارد
غٌر وارد
غٌر وارد

االختبار الثاني :التفسير
رقم الفقرة اإلجابة الصحٌحة
مرتبة
27
غٌر مرتبة
27
غٌر مرتبة
28
مرتبة
29
مرتبة
31
غٌر مرتبة
32
غٌر مرتبة
33
غٌر مرتبة
34

رقم الفقرة
35
36
37
37
38
39
41
42

اإلجابة الصحٌحة
مرتبة
مرتبة
غٌر مرتبة
غٌر مرتبة
غٌر مرتبة
غٌر مرتبة
مرتبة
غٌر مرتبة

رقم الفقرة اإلجابة الصحٌحة
مرتبة
43
غٌر مرتبة
44
غٌر مرتبة
45
مرتبة
46
مرتبة
47
مرتبة
47
غٌر مرتبة
48
مرتبة
49

االختبار الرابع :تقييم المناقشات
رقم الفقرة اإلجابة الصحٌحة
ضعٌفة
51
قوٌة
52
ضعٌفة
53
ضعٌفة
54
ضعٌفة
55

رقم الفقرة
56
57
57
58
59

اإلجابة الصحٌحة
قوٌة
قوٌة
ضعٌفة
ضعٌفة
ضعٌفة

254

رقم الفقرة اإلجابة الصحٌحة
قوٌة
61
ضعٌفة
62
ضعٌفة
63
ضعٌفة
64
قوٌة
65

االختبار الثالث :االستنباط
رقم الفقرة اإلجابة الصحٌحة
غٌر صحٌحة
66
غٌر صحٌحة
67
صحٌحة
67
صحٌحة
68
غٌر صحٌحة
69

رقم الفقرة
71
72
73
74
75

اإلجابة الصحٌحة
غٌر صحٌحة
غٌر صحٌحة
صحٌحة
غٌر صحٌحة
صحٌحة

رقم الفقرة اإلجابة الصحٌحة
غٌر صحٌحة
76
غٌر صحٌحة
77
صحٌحة
77
صحٌحة
78
غٌر صحٌحة
79

االختبار الخامس :االستنتاج
رقم
الفقرة
71
72
73
74
75
76
77

اإلجابة
الصحٌحة
محتمل
صحٌح
صحٌح
خطأ
محتمل
خطأ
صحٌح

رقم
الفقرة
77
78
79
81
82
83
84

اإلجابة
الصحٌحة
خطأ
خطأ
صحٌح
محتمل
خطأ
خطأ
خطأ

رقم
الفقرة
85
86
87
87
88
89
91
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اإلجابة
الصحٌحة
محتمل
صحٌح
صحٌح
محتمل
خطأ
خطأ
خطأ

رقم
الفقرة
92
93
94
95
96
97
97

اإلجابة
الصحٌحة
صحٌح
محتمل
خطأ
محتمل
خطأ
صحٌح
خطأ

الممحق( )3
الدروس بإستراتيجية التعمم التعاوني
الدرس(:)1
الموضوع :موقع القارة وخصائصها.
األهداف السموكية:
يتوقع منك عزيزي الطالب بعد قراءة الدرس تعاونياً أن تكون قاد اًر عمى أن:


تحدد الموقع الفمكي والجغرافي لقارة أمريكا الشمالية.

 توضح الخصائص العامة لمقارة.


تبين تضاريس القارة من حيث:

 السالسل الجبمية والهضاب
 السهول الساحمية والوسطى
 األنهار
 البحيرات
 ترسم خريطة توضح الوحدات السياسية التي تتكون منها القارة.
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الوسائل التعميمية:
خريطة قارة أمريكا الشمالية_ ورق _ أقالم فموما ستر _ أوراق عمل.
سير الدرس:
التمهيد:
يقسم المعمم الطالب إلي مجموعات ،ويوزع عمى المجموعات األدوات والمواد المطموبة ،ويطمب من
أعضاء كل مجموعة قراءة أىداف الدرس بوعي وروية كذلك يطمب إلييم تحديد المطموب من الدرس.
األنشطة الفردية:
يطمب المعمم من كل فرد في المجموعة أن يحاول بموغ ىدف نفسو بالعودة إلى مصادر التعمم التي
يراىا مناسبة وعمى رأسيا الكتاب المقرر وذلك في زمن محدد لكل نشاط فردي ،عمى أن يتضمن
الدرس عدة أنشطة فردية.
األنشطة التعاونية:
يطمب المعمم من أفراد المجموعة الواحدة أن يتناقشون فيما توصموا إليو بالنسبة لميدف األول ثم
بالنسبة لميدف الثاني وىكذا دواليك ،بحيث يتبادلون األدوار في قيادة النقاش في كل مرة.
النشاط الجماعي:
يناقش المعمم المجموعات فيما توصموا إليو ،من خالل عرض أفكارىم ،بحيث يعرض أفراد المجموعة
الواحدة في سياق تبادل األدوار قدراتيم مع تحقيق كل ىدف من أىداف الدرس.
التقويم:
يمنح الطالب الفرصة إلجابة األسئمة التالية:
-1أحدد الموقع الجغرافي لقارة أمريكا الشمالية.
-2أعدد خصائص قارة أمريكا الشمالية.
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-3أذكر الوحدات السياسية (الدول) التي تتكون منيا قارة أمريكا الشمالية.
-4أوضح امتداد المظاىر التضاريسية اآلتية في قارة أمريكا الشمالية:
أ-

السالسل الجبمية :جبال األبالش ،وروكي.

ب-

السيول :السيول الساحمية ،والوسطى.

-5أذكر أشير أنيار وبحيرات قارة أمريكا الشمالية (الواليات المتحدة األمريكية).
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الدرس (:)2
الموضوع :مناخ قارة أمريكا الشمالية.
األهداف السموكية:
يتوقع منك عزيزي الطالب بعد قراءة الدرس تعاونياً أن تكون قاد اًر عمى أن:
 تحدد العوامل المؤثرة في مناخ القارة من حيث:
 الموقع الفمكي.
 التضاريس.


يوضح طبيعة المناخ من حيث العناصر التالية:

 الحرارة.
 الرياح واألمطار.
 يعدد أهم األقاليم المناخية لمقارة.


يرسم خريطة لمقارة يوضح عميها األقاليم المناخية.

الوسائل التعميمية:
خريطة قارة أمريكا الشمالية_ ورق _ أقالم فموما ستر _ أوراق عمل.
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سير الدرس:
التمهيد:
يقسم المعمم الطالب إلي مجموعات ،ويوزع عمى المجموعات األدوات والمواد المطموبة ،ويطمب من
أعضاء كل مجموعة قراءة أىداف الدرس بوعي وروية كذلك يطمب إلييم تحديد لمطموب من الدرس.
األنشطة الفردية:
يطمب المعمم من كل فرد في المجموعة أن يحاول بموغ ىدف نفسو بالعودة إلى مصادر التعمم التي
يراىا مناسبة وعمى رأسيا الكتاب المقرر وذلك في زمن محدد لكل نشاط فردي ،عمى أن يتضمن
الدرس عدة أنشطة فردية.
األنشطة التعاونية:
يطمب المعمم من أفراد المجموعة الواحدة أن يتناقشون فيما توصموا إليو بالنسبة لميدف األول ثم
بالنسبة لميدف الثاني وىكذا دواليك ،بحيث يتبادلون األدوار في قيادة النقاش في كل مرة.
النشاط الجماعي:
يناقش المعمم المجموعات فيما توصموا إليو ،من خالل عرض أفكارىم ،بحيث يعرض أفراد المجموعة
الواحدة في سياق تبادل األدوار قدراتيم مع تحقيق كل ىدف من أىداف الدرس.
التقويم:
يمنح الطالب الفرصة إلجابة األسئمة التالية:
-1أوضح أثر كل من اآلتية عمى مناخ قارة أمريكا الشمالية:
أ-موقعيا الفمكي بين دائرتي عرض  83-25شماال.
ت-

امتداد جبال األبالش عمى السواحل الشرقية ،وجبال روكي عمى السواحل الغربية من
الشمال إلى الجنوب.
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 -2أعمل ما يمي:
أ -تنخفض درجات الح اررة صيفا كمما اتجينا من الجنوب الى الشمال في قارة امريكا الشمالية
(الواليات المتحدة وكندا).
ب -دفء األطراف الجنوبية لقارة أمريكا الشمالية (السواحل الجنوبية لمواليات المتحدة األمريكية )
شتاء.
 -3أذكر موسم سقوط المطر في المناطق اآلتية من قارة أمريكا الشمالية (الواليات المتحدة وكندا):
أ -السواحل الغربية.
ب -السواحل الجنوبية والشرقية.
 -4اعرف ما يأتي:
أعاصير التورنادو ،أعاصير الييركان.
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 الدرس (:)3
الموضوع :السكان والنشاط االقتصادي.
األهداف السموكية:
يتوقع منك عزيزي الطالب بعد قراءة الدرس تعاونياً أن تكون قاد اًر عمى أن:
 يوضح طبيعة النمو السكاني في القارة.
 توضح طبيعة التركيب الديني والمغوي في القارة.
 يبين التوزيع الجغرافي لمقارة.
 يناقش النشاط االقتصادي لمقارة من حيث:
 الزراعة والمحاصيل الزراعية.
 تربية الحيوانات وصيد األسماك.
 المعادن والصناعة.
الوسائل التعميمية:
خريطة قارة أمريكا الشمالية_ ورق _ أقالم فموما ستر _ أوراق عمل.
سير الدرس:
التمهيد:
يقسم المعمم الطالب إلي مجموعات ،ويوزع عمى المجموعات األدوات والمواد المطموبة ،ويطمب من
أعضاء كل مجموعة قراءة أىداف الدرس بوعي وروية كذلك يطمب إلييم تحديد لمطموب من الدرس.
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األنشطة الفردية:
يطمب المعمم من كل فرد في المجموعة أن يحاول بموغ ىدف نفسو بالعودة إلى مصادر التعمم التي
يراىا مناسبة وعمى رأسيا الكتاب المقرر وذلك في زمن محدد لكل نشاط فردي ،عمى أن يتضمن
الدرس عدة أنشطة فردية.
األنشطة التعاونية:
يطمب المعمم من أفراد المجموعة الواحدة أن يتناقشون فيما توصموا إليو بالنسبة لميدف األول ثم
بالنسبة لميدف الثاني وىكذا دواليك ،بحيث يتبادلون األدوار في قيادة النقاش في كل مرة.
النشاط الجماعي:
يناقش المعمم المجموعات فيما توصموا إليو ،من خالل عرض أفكارىم  ،بحيث يعرض أفراد
المجموعة الواحدة في سياق تبادل األدوار قدراتيم مع تحقيق كل ىدف من أىداف الدرس.
التقويم:
يمنح الطالب الفرصة إلجابة األسئمة التالية:
 -1أفسر سبب الزيادة في عدد سكان قارة أمريكا الشمالية (الواليات المتحدة وكندا) من عام
 1951حتى عام 2113م.
 -2أوضح مناطق التوزيع الجغرافي لمسكان في قارة أمريكا الشمالية.
 -3أعمل ما يأتي:
أ -غنى قارة أمريكا الشمالية بمواردىا الزراعية.
ب -قارة أمريكا الشمالية من أكثر قارات العالم استيالكا لممعادن والطاقة.
 -4أعدد أنماط الرعي التي تمارس في قارة أمريكا الشمالية.
 -5أذكر أىم الصناعات في قارة أمريكا الشمالية.
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الدرس (:)4
الموضوع :الواليات المتحدة األمريكية.
األهداف السموكية:
يتوقع منك عزيزي الطالب بعد قراءة الدرس تعاونياً أن تكون قاد اًر عمى أن:
 تحدد الموقع الفمكي والجغرافي والتضاريس لمواليات المتحدة األمريكية...
 توضح عدد السكان والتوزيع السكاني لمواليات المتحدة األمريكية...
 توضح النشاط االقتصادي لمواليات المتحدة األمريكية من حيث:
 اإلنتاج الزراعي.
 الثروات المعدنية مصادر الطاقة.
 التطور الصناعي.
 تطور التجارة والمواصالت.
 يرسم خريطة سياسية لمواليات المتحدة األمريكية.
الوسائل التعميمية:
خريطة قارة أمريكا الشمالية_ ورق _ أقالم فموما ستر _ أوراق عمل.
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سير الدرس:
التمهيد:
يقسم المعمم الطالب إلي مجموعات ،ويوزع عمى المجموعات األدوات والمواد المطموبة ،ويطمب من
أعضاء كل مجموعة قراءة أىداف الدرس بوعي وروية كذلك يطمب إلييم تحديد لمطموب من الدرس.
األنشطة الفردية:
يطمب المعمم من كل فرد في المجموعة أن يحاول بموغ ىدف نفسو بالعودة إلى مصادر التعمم التي
يراىا مناسبة وعمى رأسيا الكتاب المقرر وذلك في زمن محدد لكل نشاط فردي ،عمى أن يتضمن
الدرس عدة أنشطة فردية.
األنشطة التعاونية:
يطمب المعمم من أفراد المجموعة الواحدة أن يتناقشون فيما توصموا إليو بالنسبة لميدف األول ثم
بالنسبة لميدف الثاني وىكذا دواليك ،بحيث يتبادلون األدوار في قيادة النقاش في كل مرة .
النشاط الجماعي:
يناقش المعمم المجموعات فيما توصموا إليو ،من خالل عرض أفكارىم  ،بحيث يعرض أفراد
المجموعة الواحدة في سياق تبادل األدوار قدراتيم مع تحقيق كل ىدف من أىداف الدرس.
التقويم :
يمنح الطالب الفرصة إلجابة األسئمة التالية:
-1أحدد حدود الواليات المتحدة األمريكية من جياتيا األربعة.
2أصنف سكان الواليات المتحدة األمريكية حسب أصوليم.
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أفسر:
أ-

انخفاض نسبة السكان األوربيين بالنسبة لمجموع سكان الواليات المتحدة األمريكية.

ب-

االرتفاع المتوقع لبقية األصول من غير األوروبيين في الواليات المتحدة األمريكية.

ث-

تركز السكان وارتفاع كثافتيم في كل من :المنطقة الشرقية ،المنطقة الشمالية ،والمنطقة
الغربية.

ج -قمة تركز السكان في المناطق الوسطى من الواليات المتحدة األمريكية.
 -4أوضح أسباب القوة االقتصادية لمواليات المتحدة األمريكية.
 -5أسمي أشير مدن الواليات المتحدة األمريكية.
-6أذكر أىم صادرات وواردات الواليات المتحدة األمريكية.
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الدرس(:)5
الموضوع :موقع قارة أمريكا الالتينية وخصائصها .
األهداف السموكية:
يتوقع منك عزيزي الطالب بعد قراءة الدرس تعاونياً أن تكون قاد اًر عمى أن:
 تحدد الموقع الفمكي والجغرافي لقارة أمريكا الالتينية
 توضح الخصائص العامة لمقارة


تبين تضاريس القارة من حيث:

 السالسل الجبمية والهضاب


السهول الساحمية والوسطى



األنهارالبحيرات



ترسم خريطة توضح الوحدات السياسية التي تتكون منها القارة.

الوسائل التعميمية:
خريطة قارة أمريكا الالتينية_ ورق _ أقالم فموما ستر _ أوراق عمل.
سير الدرس:
التمهيد:
يقسم المعمم الطالب إلي مجموعات ،ويوزع عمى المجموعات األدوات والمواد المطموبة ،ويطمب من
أعضاء كل مجموعة قراءة أىداف الدرس بوعي وروية كذلك يطمب إلييم تحديد لمطموب من الدرس.
األنشطة الفردية:
يطمب المعمم من كل فرد في المجموعة أن يحاول بموغ ىدف نفسو بالعودة إلى مصادر التعمم التي
يراىا مناسبة وعمى رأسيا الكتاب المقرر وذلك في زمن محدد لكل نشاط فردي ،عمى أن يتضمن
الدرس عدة أنشطة فردية.
األنشطة التعاونية:
يطمب المعمم من أفراد المجموعة الواحدة أن يتناقشون فيما توصموا إليو بالنسبة لميدف األول ثم
بالنسبة لميدف الثاني وىكذا دواليك ،بحيث يتبادلون األدوار في قيادة النقاش في كل مرة.
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النشاط الجماعي:
يناقش المعمم المجموعات فيما توصموا إليو ،من خالل عرض أفكارىم ،بحيث يعرض أفراد المجموعة
الواحدة في سياق تبادل األدوار قدراتيم مع تحقيق كل ىدف من أىداف الدرس.
التقويم :
يمنح الطالب الفرصة إلجابة األسئمة التالية:
 -1أحدد الموقع الجغرافي لقارة أمريكا الالتينية (الجنوبية والوسطى).
 -2أبين الخصائص العامة لقارة أمريكا الالتينية(الجنوبية والوسطى).
 -3أحدد الجية التي تمتد فييا كل من المظاىر التضاريسية األتية في قارة أمريكا الالتينية
(الجنوبية والوسطى).
 جبال االنديز.
 سيول الالنوس.
 ىضبة بتجونيا.
-4أعمل ما يأتي:
 أىمية غابات نير األمازون االقتصادية والبيئية.
 أىمية قناة بنما.
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الدرس(:)6
الموضوع :مناخ قارة أمريكا الالتينية.
األهداف السموكية:
يتوقع منك عزيزي الطالب بعد قراءة الدرس تعاونياً أن تكون قاد اًر عمى أن:
 تحدد العوامل المؤثرة في مناخ القارة من حيث:
 الموقع الفمكي.
 التضاريس.


يوضح طبيعة المناخ من حيث العناصر التالية:

 الحرارة.
 الرياح واألمطار.
 يعدد أهم األقاليم المناخية لمقارة


يرسم خريطة لمقارة يوضح عميها األقاليم المناخية.

الوسائل التعميمية:
خريطة قارة أمريكا الالتينية_ ورق _ أقالم فموما ستر _ أوراق عمل.
سير الدرس:
التمهيد:
يقسم المعمم الطالب إلي مجموعات ،ويوزع عمى المجموعات األدوات والمواد المطموبة ،ويطمب من
أعضاء كل مجموعة قراءة أىداف الدرس بوعي وروية كذلك يطمب إلييم تحديد لمطموب من الدرس.
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األنشطة الفردية:
يطمب المعمم من كل فرد في المجموعة أن يحاول بموغ ىدف نفسو بالعودة إلى مصادر التعمم التي
يراىا مناسبة وعمى رأسيا الكتاب المقرر وذلك في زمن محدد لكل نشاط فردي ،عمى أن يتضمن
الدرس عدة أنشطة فردية.
األنشطة التعاونية:
يطمب المعمم من أفراد المجموعة الواحدة أن يتناقشون فيما توصموا إليو بالنسبة لميدف األول ثم
بالنسبة لميدف الثاني وىكذا دواليك ،بحيث يتبادلون األدوار في قيادة النقاش في كل مرة.
النشاط الجماعي:
يناقش المعمم المجموعات فيما توصموا إليو ،من خالل عرض أفكارىم ،بحيث يعرض أفراد المجموعة
الواحدة في سياق تبادل األدوار قدراتيم مع تحقيق كل ىدف من أىداف الدرس.
التقويم :
يمنح الطالب الفرصة إلجابة األسئمة التالية:
-1

-2

أوضح أثر كل من اآلتية عمى مناخ قارة أمريكا الالتينية (الجنوبية والوسطى).
أ-

الموقع الفمكي.

ب-

جبال األنديز.

أعمل :انخفاض درجات الح اررة شتاء في المناطق اآلتية من قارة أمريكا الالتينية:
أ-جبال األنديز والسيراماديرا.
ب-مناطق اليضاب الداخمية.
السواحل الجنوبية.

-3

-4

أفسر:
أ-

سقوط األمطار صيفا عمى معظم أجزاء قارة أمريكا الالتينية.

ب-

قمة سقوط األمطار عمى وسط السواحل الغربية لمقارة.

أ-

حوض األمازون .

أنسب المناطق اآلتية إلى األقاليم المناخية التي توجد فييا:

ب-
ت-

بتجونيا جنوب األرجنتين.

وسط تشيمي.
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الدرس( :) 7
الموضوع :السكان والنشاط االقتصادي.
األهداف السموكية:
يتوقع منك عزيزي الطالب بعد قراءة الدرس تعاونياً أن تكون قاد اًر عمى أن:
 يوضح طبيعة النمو السكاني في القارة.


توضح طبيعة التركيب الديني والمغوي في القارة.

 يبين التوزيع الجغرافي لمقارة.
 يناقش النشاط االقتصادي لمقارة من حيث:
 الزراعة والمحاصيل الزراعية.
 تربية الحيوانات وصيد األسماك.
 المعادن والصناعة.
الوسائل التعميمية:
خريطة قارة أمريكا الالتينية_ ورق _ أقالم فموما ستر _ أوراق عمل.
سير الدرس:
التمهيد:
يقسم المعمم الطالب إلي مجموعات ،ويوزع عمى المجموعات األدوات والمواد المطموبة ،ويطمب من
أعضاء كل مجموعة قراءة أىداف الدرس بوعي وروية كذلك يطمب إلييم تحديد لمطموب من الدرس.
األنشطة الفردية:
يطمب المعمم من كل فرد في المجموعة أن يحاول بموغ ىدف نفسو بالعودة إلى مصادر التعمم التي
يراىا مناسبة وعمى رأسيا الكتاب المقرر وذلك في زمن محدد لكل نشاط فردي ،عمى أن يتضمن
الدرس عدة أنشطة فردية.
األنشطة التعاونية:
يطمب المعمم من أفراد المجموعة الواحدة أن يتناقشون فيما توصموا إليو بالنسبة لميدف األول ثم
بالنسبة لميدف الثاني وىكذا دواليك ،بحيث يتبادلون األدوار في قيادة النقاش في كل مرة .
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النشاط الجماعي:
يناقش المعمم المجموعات فيما توصموا إليو ،من خالل عرض أفكارىم ،بحيث يعرض أفراد المجموعة
الواحدة في سياق تبادل األدوار قدراتيم مع تحقيق كل ىدف من أىداف الدرس.
التقويم:
يمنح الطالب الفرصة إلجابة األسئمة التالية:
 -1أوضح أسباب الزيادة الكبيرة في عدد سكان أمريكا الالتينية ما بين عامي  1911حتى
2113م.
 -2أذكر مناطق التوزيع الجغرافي لسكان أمريكا الالتينية.
 -3أعمل ما يأتي :
أ-

قمة كثافة السكان في منطقة نير األمازون في القارة.

ب-

ارتفاع كثافة السكان عمى سواحل القارة.

ت-

ضعف التبادل التجاري بين دول قارة أمريكا الالتينية.

ث-

ضعف المواصالت في قارة أمريكا الالتينية.

 -4أبين أسباب ضعف اقتصاد قارة أمريكا الالتينية.
 -5أذكر أىم ما تصدره وما تستورده قارة أمريكا الالتينية.
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الدرس ( :) 8
الموضوع:الواليات المتحدة األمريكية.
األهداف السموكية:
يتوقع منك عزيزي الطالب بعد قراءة الدرس تعاونياً أن تكون قاد اًر عمى أن:
 تحدد الموقع الفمكي والجغرافي والتضاريس لمبرازيل.
 توضح عدد السكان والتوزيع السكاني لمبرازيل.
 توضح النشاط االقتصادي لمبرازيل من حيث:
 اإلنتاج الزراعي.
 الثروات المعدنية مصادر الطاقة.
 التطور الصناعي.
 تطور التجارة والمواصالت.
 يرسم خريطة سياسية لمبرازيل.
الوسائل التعميمية:
خريطة قارة أمريكا الالتينية_ ورق _ أقالم فموما ستر _ أوراق عمل.
سير الدرس:
التمهيد:
يقسم المعمم الطالب إلي مجموعات ،ويوزع عمى المجموعات األدوات والمواد المطموبة ،ويطمب من
أعضاء كل مجموعة قراءة أىداف الدرس بوعي وروية كذلك يطمب إلييم تحديد المطموب من الدرس.
األنشطة الفردية:
يطمب المعمم من كل فرد في المجموعة أن يحاول بموغ ىدف نفسو بالعودة إلى مصادر التعمم التي
يراىا مناسبة وعمى رأسيا الكتاب المقرر وذلك في زمن محدد لكل نشاط فردي ،عمى أن يتضمن
الدرس عدة أنشطة فردية.
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األنشطة التعاونية:
يطمب المعمم من أفراد المجموعة الواحدة أن يتناقشون فيما توصموا إليو بالنسبة لميدف األول ثم
بالنسبة لميدف الثاني وىكذا دواليك ،بحيث يتبادلون األدوار في قيادة النقاش في كل مرة.
النشاط الجماعي:
يناقش المعمم المجموعات فيما توصموا إليو ،من خالل عرض أفكارىم ،بحيث يعرض أفراد المجموعة
الواحدة في سياق تبادل األدوار قدراتيم مع تحقيق كل ىدف من أىداف الدرس.
التقويم:
يمنح الطالب الفرصة إلجابة األسئمة التالية:
 -1أحدد موقع الب ارزيل من قارة أمريكا الجنوبية.
 -2أبين المظاىر التضاريسية الغالبة عمى ارض الب ارزيل.
 -3أوضح طبيعة مناخ دولة الب ارزيل.
 -4أسمي أشير المدن الب ارزيمية.
 -5أعمل:تعد الب ارزيل أكثر دول قارة أمريكا الالتينية تطو ار في مجال الصناعة.
 -6أذكر أىم صادرات وواردات الب ارزيل.
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