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 يحيا ريقة االستكشاف الموجه في تنمية التفكير الناقد لطالبات الصف الثاني المتوسط في مادة عمم األثر طأ

 د. يحميد ميحمد يحمزة                  شيما  عباس
 ممخص البيحث 

متوسػط الييدؼ البحث الحالي تعرؼ )اثر طريقة االستكشاؼ الموجو في تنمية التفكيػر النادػد لطالبػات الاػؼ الثػاني        
 (.  حيا لمادة عمـ األ

 يقتار البحث الحالي عمى :     
 ـ .  2006-2005عينة مف طالبات الاؼ الثاني متوسط في مركز مدينو الحمة لمعاـ الدراسي  .1

الفقريػات  –المقرر تدريسو لماؼ الثػاني المتوسػط وىػي )عػالـ الحيػواف  حيا بعض الموضوعات مف كتاب عمـ األ .2
 االسماؾ(.  –

 ـ .  2006-200لدراسي الثاني مف العاـ الدراسي الفاؿ ا .3

 مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث ايغت الفرضيات االتية :    
( بػػيف متوسػػطي درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة 0005عنػػد مسػػتول داللػػة ) إحاػػاةيةاليوجػػد فػػرؽ الو داللػػة  .1

موعػة الضػابطة الالةػي يدرسػف المػادة بطريقة االستكشاؼ الموجة ودرجات طالبػات المج حيا الالةي يدرسف عمـ األ
 نفسيا بالطريقة االعتيادية في االختبار البعدي لمتفكير النادد . 

( فػػي متوسػػط الفػػروؽ بػػيف درجػػات االختبػػاريف القبمػػي 0005عنػػد مسػػتول داللػػة ) إحاػػاةيةاليوجػػد فػػرؽ الو داللػػة  .2
 بطريقػػػة االستكشػػػاؼ حيػػػا مػػػادة عمػػػـ األوالبعػػػدي لمتفكيػػػر النادػػػد لػػػدل طالبػػػات المجمعػػػة التجريبيػػػة الالةػػػي يدرسػػػف 

 . الموجة

( فػػي متوسػػط الفػػروؽ بػػيف درجػػات االختبػػاريف القبمػػي 0005عنػػد مسػػتول داللػػة ) إحاػػاةيةاليوجػػد فػػرؽ الو داللػػة  .3
 بالطريقة االعتيادية .  حيا لمتفكير النادد لدل طالبات المجمعة الضابطة الالةي يدرسف مادة عمـ األ والبعدي

( طالبػة 60ختار الباحثاف متوسطة فضة لمبنات باورة عشواةية لتطبيؽ التجربة, حددت عينتيا والتي بمغػت )بعد اف ا      
 بمجموعتيف: 

 بطريقة االستكشاؼ الموجة .  حيا ( طالبة وتدرس مادة عمـ األ30المجموعة التجريبية وعدد طالباتيا ) -

 بالطريقة االعتيادية .  حيا مـ األ( طالبة وتدرس مادة ع30المجموعة الضابطة وعدد طالباتيا ) -

, العمػر الزمنػي, مسػتول تحاػيؿ حيػا اجري التكافؤ بيف المجموعتيف في متغيرات )درجات الطالبػات فػي مػادة عمػـ األ      
 الوالديف , مينة الوالديف , التفكير النادد , الالكا ( . 

بارات رةيسية ىي : االستنتاج , ومعرفة االفتراضات اعد الباحثاف اختبارا لمتفكير النادد يتكوف مف خمسة اخت      
اوالمسممات واالستنباط والتفسير وتقويـ الحجج . تـ التثبت مف ادؽ فقراتو وثباتيا ومعامالت اعوبتيا ودوة تمييزىا, حيث 

بحث مادة عمـ تـ تطبيؽ االختبار عمى طالبات عينة البحث دبؿ بد  التجربة, وبعد اف درست الباحثة بنفسيا مجموعتي ال
في الفاؿ الدراسي الثاني, طبقت االختبار بعديا عمى عينو البحث واللؾ لمتعرؼ فيما االا كانت ىنالؾ تنمية في  حيا األ

التفكير النادد لدل طالبات عينة البحث, واللؾ عف طريؽ تحميؿ البيانات التي حاؿ عمييا الباحثاف, حيث استخرجت 
( لعينتيف مستقمتيف, T-Testتباريف, وتـ التعامؿ معيا باستعماؿ االختبار التاةي )ات الطالبات في االخإجابمتوسطات 

 ( لعينتيف مترابطتيف واللؾ لمتثبت مف احة الفرضيات الافرية, فظيرت النتاةج االتية: T-Testواالختبار التاةي )
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 حيا يدرسف مادة عمـ األ التجريبية الالةي مجموعةبيف متوسطي درجات طالبات ال إحااةيةيوجد فرؽ الو داللة  -1
بطريقة االستكشاؼ الموجة ودرجات طالبات المجموعة الضابطة الالةي يدرسف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية 

 في االختبار البعدي لمتفكير النادد ولاالح المجموعة التجريبية . 

بيف  إحااةيةيوجد فرؽ الو داللة  التجريبية مجموعةبيف متوسطي درجات طالبات ال إحااةيةيوجد فرؽ الو داللة  -2
التجريبية في التطبيؽ القبمي الختبار التفكير النادد وبيف درجاتيف في التطبيؽ  مجموعةمتوسطي درجات طالبات ال

 التجريبية .  مجموعةالبعدي لالختبار وىالا يعني حاوؿ تنمية في القدرة عمى التفكير النادد لدل طالبات ال

الضابطة في التطبيؽ القبمي الختبار التفكير  مجموعةبيف درجات طالبات ال إحااةيةليس ىناؾ فرؽ الو داللة  -3
النادد وبيف درجاتيف في التطبيؽ البعدي لالختبار وىالا يعني عدـ حاوؿ تنمية في القدرة عمى التفكير النادد لدل 

 الضابطة .  مجموعةطالبات ال

   االستنتاجات والتوايات والمقترحات . وفي ضو  نتاةج الدراسة تواؿ الباحثاف الى عدد مف  
 الفصل االول

 -مشكمة البيحث : -اوال:
ـ( بضرورة تربية 1998اواى المؤتمر االوؿ لوزرا  التربية والتعميـ والمعارؼ العرب الالي عقد في ليبيا عاـ ) 

( 14:ص1998افضؿ )بشارة, القدرة الناددة لدل افراد المجتمع لكي يستطيعوا عمى ضوةيا اف يفكروا في بنى اجتماعية
واللؾ كف خالؿ استخداـ بعض طراةؽ التدريس التي يكوف فييا دور الطالب ايجابيا وفاعال واكثر نشاطا وتفاعال ويمكف اف 

( . وعمى الرغـ مف ىالا الوعي الىمية تدريس ميارات P270  :Beyer ,1985تنمي مف ددرتو عمى التفكير النادد )
لبية الدراسات تعمف نتاةجيا اف الوادع التدريسي في المدارس يحوؿ دوف تنمية ىاله الميارة وممارستيا التفكير النادد اال اف غا

 ( .276, ص 2001اثنا  تدريسيـ في الاؼ يييمف عميو استدعا  الحقاةؽ وتالكرىا )ابراىيـ, في واف المدرسيف 
ىو التركيز عمى حفظ المعمومات وتمقينيا  فضال عف اللؾ فاف معظـ ما نالحظو في تدريس العمـو باورة عامة       

واكتفا  الطمبة بتمقي المادة الدراسية مف الكتب دوف تفحايا واستيعابيا كؿ اللؾ يؤكد اف فمسفة تدريس العمـو مف اجؿ 
, المعرفة مازالت ىي الساةدة في مدارسنا , اما فمسفة تدريس العمـو كطريقة تفكير فما زالت بعيدة عف التطبيؽ )العاني

( , الف القدرة عمى التفكير النادد التنمو تمقاةيا وانما تحتاج الى عممية توجبو التدريس باتجاه ىالا اليدؼ 220, ص1976
( 1976ويشير )العاني (.P102: Burke,1994في اتباع طراةؽ تدريس تالةـ ميارات التفكير النادد وتزيدىا وتغالييا )

تيدؼ الى اللؾ مف خالؿ جعؿ الطالب يفكر وينتج وتسعى الى خمؽ عقوؿ  الى اف طريقة االستكشاؼ مف الطراةؽ التي
ناددة متفتحة وليست مستممة اي تتفحص وتنتقد االفكار دبؿ دبوليا الف دبوؿ االفكار دوف تفحايا او استيعابيا مف شأنو 

ف لعدد مف المدارس ياحث( . ومف خالؿ زيارة الب115, ص 1976اف يخمؽ ما يسميو بياجيو )التعميـ المزيؼ( )العاني ,
الثانوية وحضور بعض الدروس لمالحظة الطريقة المتبعة في التدريس تاكد باف اغمب اساليب التدريس المستخدمة تقتار 
عمى حفظ وتمقيف المعمومات واسترجاعيا واف االسةمة الافية التثير ميارة التفكير لدل الطمبة ودميال ما تطرح اسةمة تنمي 

مبة ودميال ما تطرح اسةمة تنمي لدل الطمبة ميارة التفسير والتحميؿ واالستنتاج وضعؼ القدرة عمى التقاي التفكير لدل الط
 -والكشؼ والنقد. وىالا ما حدا بالباحثيف الى تحديد مشكمة بحثيما بالنقاط التالية:

س سيد المودؼ مع ندرة اعتماد الكثير مف المدرسيف والمدرسات عمى طراةؽ تدريس تقميدية التي يكوف فييا المدر  .1
 كاالستكشاؼ.استخداـ طراةؽ فاعمة 

  االستكشاؼ.ضعؼ ددرة طالبات المرحمة المتوسطة عمى ممارسة ميارات التفكير النادد وميارات  .2
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وعميو البد مف البحث عف طراةؽ واساليب تدريسيو يعتمد فييا الطالب عمى نفسو في الحاوؿ عمى المعمومات       
 تراؾ الفعمي في الدرس .وتقتضي منو االش

ؿ الباحثاف ىؿ يمكف اف تكوف طريقة االستكشاؼ الموجو )بوافيا احدل الطراةؽ التي تسيـ في زيادة  وىنا يتسا     
 الفعالية الالىنية لمطمبة( مؤشرا في دفع مستول تفكير الطالبات الى مستول التفكير النادد ؟ 

   اهميةالبيحث : -:ثانياً 
يرات السريعة سمة مميزة لمعار الحالي مما فرض وضعا جديدا عمى التربيو بضرورة مراجعة اىدافيا اابحت التغ      

وبرامجيا واساليب عمميا وتشخيص النواحي التي تتطمب تغيرااو تطويرا عمى وفؽ القواعدالعممية التي ىي جز  مف عمميا 
االىداؼ والبرامج التدريسية  تفكير السميمة واف تاغوتعويد الطمبة عمى اساليب ال (19:ص2000وطبيعة اداةيا )الحيمو,

القدرات العقمية اليدؼ الرةيس لمعممية التربوية في جميع  التي مف شانيا تحقيؽ المياـ الكبيرة خااة بعد اف اابحت تنمية
كده ىنتر وىالا ما ا (161:ص2001عقوؿ ابناةيا )الحيمو, تنمية االيقاس تقدـ الدوؿ بمقدار ددرتياعمى دوؿ العالـ,

(Hunter,1991)  الالي اشار الى اف تعميـ وتدريس الطمبو عمى ميارات التفكير ىومف مسؤولية العامميف في التربيو
فالتدريس ليس مجردنقؿ المعرفة الى الطمبة بؿ  (P73 : Hunter,1991لتساعدىـ في التكيؼ مع المتغيرات المستجدة )
وميارياوتكامؿ شخايتو في مختمؼ جوانبيا فالميمة االساسية ىي تدريس  ىو عممية تعني بنمو الطالب عقميا ووجدانيا

الطمبة كيؼ يفكروف ؟ وكيؼ يتعمموف؟ ال كيؼ يحفظوف المقررات والكتب الدراسية عف ظير دمب دوف فيميا او توظيفيا 
كير المنتج القادر عمى فاالنساف يحتاج بشكؿ او باخر الى استخداـ نوع مف انواع التف (265:ص1999في الحياة )الحيمو,

 حؿ المشكالت الغامضة ليساىـ في ديمومو الحياة ونموىا داةما نحو االفضؿ واالحسف.
اف عممية تدريس التفكير وتعميمو تالىب الى ماىوأبعدمف تدريس الحقاةؽ فيي تشجع الطمبة عمى طرح االسةمة حوؿ  

االفتراضات غير المحددة وبنا  او طرح االفكار واالرا   ديدالمعمومات واالفكار المعروضو وتساعدىـ عمى دراسة كيفية تح
العديدة والدفاع عنيا وفيـ العالدات بيف الحوادث واالفكار المختمفة.ويسعى التدريس الفعاؿ المتمركز حوؿ التفكير الى 

نواعيا بينما يتمثؿ الثاني في تحقيؽ ىدفيف تربوييف كبيريف يتمثؿ االوؿ منيا في االستخداـ االمثؿ واالكثر فاعمية لممعرفة با
 (.62:ص2003مساعدة الطمبة عمى اف يابحوا متعمميف تقودىـ مياراتيـ وتعميماتيـ الالاتية)سعادة,

ويعػػػػػد التفكيػػػػػػر النادػػػػػػد احػػػػػد انمػػػػػػاط التفكيػػػػػػر التػػػػػي تسػػػػػػعى التربيػػػػػػو الػػػػػى اكسػػػػػػابيا لمطمبػػػػػػة االا ااػػػػػبح مػػػػػػف اىػػػػػػـ 
ويعػػػػػزل اللػػػػػؾ الػػػػػى جممػػػػػة  (274:ص2001)ابػػػػػراىيـ, احميػػػػػااالىػػػػػداؼ التربويػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػعى الػػػػػى تحقيقيػػػػػا بمختمػػػػػؼ مر 

 -مف االعتبارات منيا:
انو يؤدي الى فيـ اعمؽ لممحتول المعرفي الالي يدرسو الطمبة اللؾ اف التعمـ في اساسو عممية تفكير واف توظيؼ       

تقاف افضؿ لممحتول المعرفي التفكير في التعمـ يحوؿ عممية اكتساب المعرفة مف عمميو خاممو الى نشاط عقمي يؤدي الى ا
 (.P40: Noris,1958والى ربط عنااره ببعضيا )

كما انو اليزاؿ مف اكثر االنواع نموا في مياراتو واكثر شيوعاعمى مستول العالـ المتقدـ ويعود ىالا الى االعتقاد المتزايد      
فضال عف انو مف اكثر انواع التفكير  (225:ص1992باننا ينبغي اف ننشى  اجياال دادرة عمى التفكير النادد )جابر,

فاعمية الف عممياتو التقتار عمى استدعا  المعمومات او االفكار مف الالاكرة وانما تتعدل الى ايجادالعالدة بيف االفكار 
 (.189:ص1998المتنوعة والربط بيف االسباب والمسببات وبيف النتاةج واالحداث وتحميؿ االفكار )عدس وتوؽ,

ور المدرسة في اعداد البرامج التي تنمي اساليب التفكير لدل الطمبة والعمؿ عمى توفير كؿ المستمزمات التي وىنا ياتي د
( اف ميارات Monro & Slatorومنيا التفكير النادد وتعميميـ كيؼ يفكروف, حيث يرل ) تسيؿ ممارسة ىاله االساليب

 (. P267 onro & Slator ,1985ميارات التي يستخدمونيا)التفكير النادد تحتاج الى التخطيط الدديؽ ليا ومعرفة بال
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وىنا ياتي دور المدرس لتحقيؽ اللؾ اال يجب اف اليقتار دوره عمى مجرد نقؿ المعمومات الى الطمبة بؿ يتعدل اللؾ       
 (.P17: Fisher,1991الى تطوير ددراتيـ عمى ميارات التفكير النادد واف اليتركوا تعميمو الى الادفة )

ودد اثبتت الدراسات انو االا عود المدرس طمبتو عمى استخداـ اسةمة تثير التفكير النادد لدييـ فانيـ يابحوا دادريف       
ويستطيع المدرس اف  (118:ص1991عمى ممارسة العمميات المعرفيو المكونة ليالا النوع مف التفكير )المقاني والجواد ,

عمى التفكير لنادد االا ما استخدـ طردا فاعمة في تدريسو لممحتول المقرر يبدي اىتماما اكبر لتنمية ددرات الطمبة 
لالا كاف لزاما عمى المدرس استخداـ طراةؽ التدريس التي يكوف بيا الطالب ايجابيا السمبيا لاللؾ  (440:ص1984)رياف,

العمميو التعميمية بوافيا وسيمو فاعمو فقد اولت التربيو الحديثو اىتماما كبيرا لطراةؽ التدريس واتخالتيا ركنا مف اركاف بنا  
في نجاح العممية التربوية لما ليا مف اثر في تفكير الطمبة, فاساليب التدريس وطراةقو ليست واحده في كؿ عار وفي كؿ 
مجتمع فيي وليدة حاجات وظروؼ ومطالب اجتماعية فيي تتغير بتغير االىداؼ واالىتمامات التربوية لمواجية متطمبات 

واالاما عرفنا اف ىدؼ التدريس بافو اساسية ىو تسييؿ التعمـ وتنشيط  (25-24:ص1994مع وحاجاتو )الموسوي ,المجت
وتوجييو وبالتالي ضماف حدوث التعمـ لالاتوجب استخداـ الطريقو التي تجعؿ الطالب نشطا وفاعال بحيث تجعمو يجني مف 

الجديد الالي انتقؿ فيو مركز النشاط في عممية التعمـ مف  عممية التعمـ بمقدار ما يبالؿ مف جيد وعمؿ , فظير التوجو
المدرس الى الطالب واابحت مادة التدريس وسيمة وليست غاية. وكما ىو معروؼ باف تعميـ التفكير النادد يعد مف 

 االىداؼ االساسية الي نظاـ تربوي االاف ىالا ال ياتي اال مف خالؿ اختيار الطريقو المناسبة.    
ا  البحث في اختيار طريقة التدريس االكثر نجاحا بعيدا عف اشكاؿ التمقيف  واالستظيار , حيث تعد ومف ىنا ج

طريقة االستكشاؼ مف احدث الطراةؽ في تدريس العمـو ومف اكثرىا فاعمية في تنمية تفكير الطمبة وشدىـ لدراسة العمـو اال 
التي يستكشفيا الطالب باستخداـ الخطوات العممية تسيـ  اكد )برونز( وىو مف منظري  طريقة االستكشاؼ اف المعمومات

:( وتدعوا الى تنمية القول العقمية لمطالب والى تبني العمؿ و :P21 Bruner ,1951في بنا  اسس تفكير سميمة لو )
)العاني,  التجريب بدؿ التمقيف وليا اثر في خمؽ عقوؿ نادده متفحاو وليست مستممة اي تتفحص وتنتقد االفكاردبؿ دبوليا

( ويرل )القاعود( اف االستكشاؼ  الموجو مف  طراةؽ التدريس التي تعمؿ 158:ص1998,)الطشاني (,115:ص1976
عمى تنمية التفكير عند الطمبة واللؾ النيا تضعيـ في موادؼ تحتـ  عمييـ التفكير , فيـ منيمكوف بالتوااؿ الى 

( ويتفؽ معو في اللؾ الحيمو 190:ص2000لمدرس )القاعود ,االستنتاجات واكتشاؼ النتاةج بأنفسيـ وتحت اشراؼ ا
 ( .373:ص1999)الحيمو, 

ومما تقدـ يرل الباحثاف اف التعمـ باالستكشاؼ يعد حجر االساس في التدريس البنا  ومف ىنا يشكؿ الطمبة فيميـ 
 العقمية بأنفسيـ . ويامـ المدرسوف الميمات واالنشطة التي تتيح ليـ اف يبحثوا ويكتشفوا وينموا مياراتيـ

ىو احد العمـو الرةيسو في حياة االنساف خااة في ىالا الودت وىو عمـ العقود االخيرة مف  Biology حيا وعمـ األ
( وتتضح اىميتو مف خالؿ تاديو لممشكالت الات البعد العالمي 231-230:ص2000القرف العشريف )خطاب واخروف , 

( كما تظير اىميتو مف خالؿ مساعدتو لمطالب عمى 13:ص 1985وف )العاني ,ومنيا التموث البيةي وتشقؽ طبقة االوز 
( فياله المعمومات يجب اف التمر عمى الطالب مرور 20:ص 1991معرفة ما في جسمو مف اجيزة واعضا  )الجنابي ,

اىر االحياةية المختمفة الكراـ ليقـو بحفظيا بؿ البد مف اف يتعامؿ معيا بعقميو  ناددة متفتحة الكتشاؼ العالدات بيف الظو 
االحياةية بؿ ت ليس تمكيف الطمبة مف حفظ اكبر كمية مف المعموما حيا والتحقؽ منيا لالا اابح اليدؼ مف تدريس عمـ األ

توظيؼ المعرفة في تفسير الظواىر الطبيعية وممارسة المنيجية العممية بحيث تابح جز ا مف سموؾ الطالب اليومي 
الا عقدت العديد مف الندوات والمؤتمرات والحمقات الدراسية عمى الاعيد العالمي والعربي ( ل8:ص1996)الشيراني , 

حيث دعت الى استخداـ طراةؽ البحث واالستكشاؼ في دراسة العمـو االحياةية )عطا  حيا والمحمي لتحسيف تدريس مادة األ
 (.57:ص2001اهلل ,
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طة التي اختيرت لمبحث لكونيا المرحمة التي تبدا فييا القدرة كما تبرز اىمية البحث ايضا مف اىمية المرحمة المتوس
سنة اي العمر الالي يشمؿ مرحمة الدراسو المتوسطو في العراؽ, وىالا ما يمـز 15-سنة 11االستداللية التي تمتد عادة بيف 

و وتفكيرىـ النادد باورة المدرسة في ىاله المرحمة بتدريس الطمبة وتدريبيـ عمى ميارات تسيـ في تنمية تفكيرىـ باورة عام
( حيث اف الطالب في ىاله المرحمة يكوف دادرا عمى واؼ االشيا  بتفاايميا والربط 101:ص 1986خااو )بياجيو ,

االمر الالي يجعؿ مف طالبات  (140:ص2000بيف العالدات المتنوعة وبنا  افتراضات ومحاولة التحقؽ منيا )القاسـ, 
 ىاله المرحمة عينة مناسبة . 

لماؼ الثاني المتوسط يمكف تدريسيا باالعتماد عمى طريقة االستكشاؼ   حيا اف موضوعات كتاب عمـ األ كما
 الموجو.

 -مما تقدـ يمكف تمخيص اىمية الدراسة بما ياتي :

الودوؼ عمى مدل فاعمية طريقة االستكشاؼ الموحو في تنمية التفكير النادد اال انيما لـ يحظيا باىتماـ المسؤوليف في  -1
 لتربيو وكاللؾ المدرسيف .ا

 التأكد مف استعداد طالبات الاؼ الثاني المتوسط لمتعمـ بطريقة االستكشاؼ . -2

 اىمية التفكير النادد والالي البد مف تنميتو لدل الطمبة في مراحؿ عمريو مبكرة .  -3

 حورا لمعممية التعميمية. جا  ىالا البحث متجاوبا مع ما تنادي بو االتجاىات الحديثة في تدريس العمـو بجعؿ الطالب م -4

 كونو احد العمـو الات الامة الوثيقة بحياة االنساف .  حيا اىمية عمـ األ -5

واخيرا عسى اف تسيـ نتاةج ىاله الدراسة اف كانت ايجابية في اختيارىا مف دبؿ مدرسي المادة مف بيف طراةؽ التدريس  -6
 التي يكوف فييا الطالب محورا لمعممية التعميمية .

 -هدف البيحث : -ثالثا:
ييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ )اثر طريقة االستكشاؼ الموجو في تنمية التفكير النادد لطالبات الاؼ الثاني  

 (حيا متوسط في مادة عمـ األ
 -فرضيات البيحث : -رابعا:

 -االتية : اتلتحقيؽ ىدؼ البحث وضع الباحثاف الفرضي 
( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية 0.05ة )عند مستول دالل إحااةيةاليوجد فرؽ الو داللة  .1

طالبات المجموعة الضابطة الالةي يدرسف درجات بطريقة االستكشاؼ الموجو و  حيا الالةي يدرسف مادة عمـ األ
 في االختبار البعدي لمتفكير النادد . االعتياديةالمادة نفسيا بالطريقة 

( في متوسط الفروؽ بيف درجات االختباريف القبمي 0.05ل داللة )عند مستو  إحااةيةاليوجد فرؽ الو داللة  .2
ستكشاؼ بطريقة اال حيا الالةي يدرسف مادة عمـ األ تجريبيةوالبعدي لمتفكير النادد لدل طالبات المجموعة ال

 .الموجو

لقبمي ( في متوسط الفروؽ بيف درجات االختباريف ا0.05عند مستول داللة ) إحااةيةاليوجد فرؽ الو داللة  .3
  بالطريقة االعتيادية. حيا والبعدي لمتفكير النادد لدل طالبات المجموعة الضابطة الالةي يدرسف مادة عمـ األ

 -يحدود البيحث : -خامسا:
 -يقتار البحث الحالي عمى : 

 ـ.2006/   2005عينة مف طالبات الاؼ الثاني متوسط في مركز مدينة الحمة لمعاـ الدراسي  .1
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المقرر تدريسو لماؼ الثاني  حيا ض موضوعات الفاؿ التاسع مف كتاب عمـ األالفاؿ الثامف وبع .2
 .21االسماؾ( طبعة -الفقريات-ـ وىي )عالـ الحيواف2006/   2005متوسط  لمعاـ الدراسي 

 -المصطميحات:تيحديد  -سادسا:
 Guided discovery االستكشاف الموجه -اوال: 

 -عرفو كؿ مف :             
1. Sobel 1975 :-  الطريقػة التػي يوجػو فييػا المػدرس طمبتػو الػى الواػوؿ الػى المفيػـو عػف طريػؽ طرحػو السػةمة

 (.Sobel ,1975: P6توجيييو او اعطاةو عند الضرورة بعض االفكار المساعدة )

2. Hill 1982:-  الطريقة التي تامـ عمى اساس السماح لمطالب بالحاػوؿ عمػى المفػاىيـ الخااػة بالموضػوع عػف
 :P23 ,1982ة متتابعػػة ودديقػػة مػػف االسػػةمة التػػي تتػػدرج مػػف المعمػػـو الػػى المجيػػوؿ وبػػالعكس )طريػػؽ حػػؿ سمسػػم

Hill. ) 

اسػموب تػدريس وتقػويـ فػي اف واحػد اساسػو التعمػيـ الػالاتي واسػتثارة التفكيػر لػدل الطالػب باشػراؼ  -:2002اليزايمة  .3
 (.7:ص 2002,ما )العزايمة واخروفلى حؿ مشكمة وتوجيو المدرس ويعتمد المنيج العممي في البحث لمواوؿ ا

اسػػموب او طريقػػة يسػػتخدميا المػػدرس فػػي وضػػع الطالػػب فػػي مودػػؼ مثيػػر او فػػي حػػؿ مسػػألة  -: 2004جػػرادات  .4
جديدة او غير مألوفة فيدفعو ىالا المودؼ الستخداـ خطوات حؿ المشكمة القاةمة عمى االسػموب العممػي فػي التفكيػر 

حؿ يمكف عمى اساسو اتخاال درار ما وتطبيؽ ىالا القػرار عمػى موادػؼ جديػدة  لمواوؿ الى تعميـ او فكرة او مبدأ او
 (.21-20,ص 2004او اعادة العممية مف جديد )جرادات ,

ياػبحف فييػا محػورا لمعمميػة المجموعػة التجريبيػة التػي طالبػات فػي تػدريس  تىػي الطريقػة التػي اتبعػ -التعريف االجرائيي:  
ي ممارسػػة االنشػػطة و العمميػػات العقميػػة المختمفػػة كالمالحظػػة و االسػػتنتاج و التعميميػػة مػػع توجيػػو المدرسػػة ليػػف فػػ

 . حيا التجريب و المقارنة بما يساعدىف في التواؿ الى المعرفة بانفسيف في موضوعات عمـ األ
 -:Critical Thinkingالتفكير الناقد   -ثانيا :

 -عرفو كؿ مف :             
1. Mcpeck 1981, :- مى طرح اسةمة اػاةبة حػوؿ معمومػات او ادعػا ات لمعرفػة حقيقتيػا واػدديا بانو القدرة ع

(P10 Mcpeck ,1981:. ) : 

2. Noris 1985 :- توجػػػو الطالػػػب الخػػػال وجيػػػات نظػػػر االخػػػريف بعػػػيف  عبػػػارة عػػػف خمػػػيط مػػػف اعتبػػػارات متعػػػددة
 .(P 40 Noris :, 1985-45)االعتبار وتحثو لمبحث عف وجيات نظر بديمو لتكويف وجية نظر خااة بو 

عمميػػة عقميػػة تعتمػػد عمػػى اسػػتخداـ دواعػػد االسػػتدالؿ المنطقػػي الػػالي ييػػدؼ الػػى ااػػدار االحكػػاـ  -: 2004عمػػي  .3
 (.10:ص 2004السميمة واتخاال القرارات المناسبة في ضو  االدلة والحجج المقدمة )عمي, 

 (.45,ص2005ضرا ,الخ)مجموعة مف ميارات التفكير التي يمكف التدرب عمييا وتعمميا -:2005الخضرا   .4

دػدرة الطالبػة عمػى االسػتجابة الاػحيحة لمموادػؼ التػي يتضػمنيا  -:اما التعرييف االجرائيي لمتفكيير الناقيد فيي هيحا البيحيث 
االسػػػتنتاج ومعرفػػػة المسػػػممات او  -االختبػػػار الػػػالي اعػػػده الباحثػػػاف والمتضػػػمف خمسػػػة اختبػػػارات فرعيػػػة ىػػػي :

 حجج التي يعبر عنيا بالدرجات التي تحاؿ عمييا الطالبات .االفتراضات واالستنباط والتفسير وتقويـ ال
 -: Traditional Methodالطريقة االعتيادية )التقميدية(  -ثالثا :
بانػػو طريقػػة التػػدريس الشػػاةعة فػػي مدارسػػنا التػػي تعتمػػد عمػػى العػػرض المفظػػي لممفػػاىيـ العمميػػة  -: 2001جاسػػـ  .1

 (.54,ص 2005وبعض الوساةؿ التعميمية البسيطة )جاسـ ,واالستعانة في اللؾ بالسبورة والكتاب المدرسي 
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تمؾ االنشطة المخطط ليا مسبقا والتػي تجمػع بػيف اسػموب العػرض والمنادشػة ويكػوف المػدرس  -: 2005الخضرا   .2
ماػػدر الفاعميػػة اثنػػا  العمميػػة التعميميػػة ويػػتـ مػػف خالليػػا اسػػتخداـ الوسػػاةؿ والتقنيػػات والمػػواد التعميميػػة الػػى جانػػب 

 ( .48,ص 2005ب المدرسي  )الخضرا ,الكتا

 حيػػا عمميػػة توضػػيح المعمومػػات المتضػػمنة فػػي كتػػاب عمػػـ األ -:امييا التعريييف االجرائييي لمطريقيية االعتيادييية فييي هييحا البيحييث
 لطالبات الاؼ الثاني المتوسط مف دبؿ المدرسة يتخمميا استجواب الطالبات يتـ اللؾ وفؽ خطة تدريسية يومية.

 
 الفصل الثاني

 اسات السابقة الدر 
 -عرض الدراسات السابقة :-اوال:

 -العربية:الدراسات  - أ
  -: 1995دراسة التميمي  .1

سػػعت ىػػاله الدراسػػة الػػى تعػػرؼ )اثػػر اسػػتخداـ طريقػػة االستكشػػاؼ الموجػػو فػػي التحاػػيؿ وفػػي تنميػػة التفكيػػر النادػػد   
 لطالب الاؼ الخامس الثانوي في مادة الجغرافية(.

 اؽ.اجريت ىاله الدراسة في العر  -

  -( طالبا دسمت الى مجموعتيف :124بمغت عينة البحث ) -

 : درست بطريقة االستكشاؼ الموجو. -مجموعة تجريبية 

 : درست بالطريقة التقميدية . -مجموعة ضابطة 

 استمرت التجربة فاال دراسيا كامال كاف الباحث خالليا يدرس المجموعتيف  التجريبية والضابطة . -

( فقرة مػف نػوع االختيػار مػف متعػدد واعػد اختبػارا لمتفكيػر النادػد تثبػت 60ميا بعديا مكوف مف )اعد الباحث اختبارا تحاي -
( لتحميػػؿ النتػػاةج التػػػي T-Testمػػف اػػددو وثباتػػو , وبعػػػد تطبيػػؽ االختبػػار بعػػػديا اسػػتعمؿ الباحػػث االختبػػار التػػػاةي )
المجموعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت  ظيػػرت.  تفػػوؽ المجموعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت بطريقػػة االستكشػػاؼ الموجػػو عمػػى

 (. 65,ص1995بالطريقة التقميدية في اختبار التفكير النادد )التميمي, 

  -: 2005دراسة المالكي  .2

سػعت ىػاله الدراسػة الػى تعػرؼ )اثػر اسػتخداـ طريقػة االستكشػػاؼ الموجػو فػي التحاػيؿ وفػي تنميػة التفكيػر النادػد لػػدل      
 ربية االساسية في مادة عمـ الجماؿ (.طمبة فرع التربية الفنية بكمية الت

 اجريت ىاله الدراسة في العراؽ. -

( طالػب وطالبػة فػي كػؿ مجموعػة حيػث 12( طالبػا وطالبػة موزعػة عشػواةيا عمػى مجمػوعتيف بوادػع )42بمغت عينػة البحػث ) -
الباحػػث بتػػدريس  ( طالبػػات وكػػاللؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لممجموعػػة الضػػابطة , دػػاـ8( طالبػػا و)13شػػممت  المجموعػػة التجريبيػػة )

مجموعتي البحث , حيث  درست المجموعػة التجريبيػة بطريقػة االستكشػاؼ الموجػو و درسػت المجموعػة الضػابطة بالطريقػة 
 التقميدية .

 كافأ الباحث بيف مجموعتي البحث بمتغيرات )الالكا ,العمر الزمني,تحايؿ الطمبة في المرحمة االولى,التفكير النادد( .

كالسػر ,واعػد اختبػارا تحاػيميا فػي ضػو  االىػداؼ السػموكية  –لمتفكير النادد في ضو  اختبار واطسػوف  اعد الباحث اختبارا
 ( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد .15ومحتول المادة الدراسية تتألؼ مف  )
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تمػادا عمػى اسػتخداـ داـ الباحث بتطبيؽ اختبار التفكير النادػد عمػى طػالب المجمػوعتيف دبميػا وبعػديا واجػرل تحميػؿ النتػاةج اع
 -( لعينتيف مستقمتيف واظيرت النتاةج ما يمي:T-Test( لعينتيف مترابطتيف واالختبار التاةي )T-Testاالختبار التاةي )

تفوؽ نتاةج المجموعػة الضػابطة فػي االختبػار البعػدي عمػى نتاةجيػا فػي االختبػار القبمػي , وىػو تفػوؽ يعػزوه الباحػث الػى اثػر  -
 موجو .طريقة االستكشاؼ ال

تفػوؽ المجموعػة التجريبيػة عمػى المجموعػػة الضػابطة فػي نتػاةج االختبػػار البعػدي,  وىػو تفػوؽ يعػػزوه الباحػث الػى اثػر طريقػػة  -
 ( .79-48,ص 2004االستكشاؼ الموجو .)المالكي,

 -الدراسات االجنبية : - ب
 -:  Price 1967دراسة  .1

فػي التحاػيؿ وفػي تنميػة التفكيػر النادػد فػي مػادة  سعت ىاله الدراسة الى تعػرؼ )اثػر اسػتخداـ  طريقػة االستكشػاؼ  
 الرياضيات لممرحمة الثانوية (.

 .San Diegoاجريت ىاله الدراسة في الواليات المتحدة االمريكية في كالفورنيا بجامعة  -

 بمغت عينة البحث ثالث شعب مف الاؼ العاشر . -

 اب المدرسي المقرر والمحاضرات.درست بالطريقة االعتيادية  معتمدة عمى الكت -المجموعة االولى : -

 درست بطريقة االستكشاؼ . -المجموعة الثانية : -

درسػػت بطريقػة االستكشػػاؼ فضػػال عػف محتػػول اخػػر درس ليػـ لمسػػاعدتيـ انتقػػاؿ اثػر مػػا تعممػػوه  -المجموعػة الثالثػػة : -
 الى موادؼ حياتيـ.

تحميػػؿ التبػػػايف اظيػػرت النتػػاةج تفػػػوؽ عػػدت المجموعػػة االولػػى مجموعػػػة ضػػابطة لممجمػػوعتيف االخػػػرييف . وباسػػتخداـ 
مجمػػوعتي االستكشػػاؼ عمػػى المجموعػػة التػػي درسػػت بالطريقػػة االعتياديػػة مػػف حيػػث التحاػػيؿ والتفكيػػر وتفػػوؽ المجموعػػة 
الثالثػػة عمػػػى المجمػػػوعتيف االولػػى والثانيػػػة مػػػف حيػػث انتقػػػاؿ اثػػػر التفكيػػر النادػػػد الرياضػػػي لمموادػػؼ الحياتيػػػة واظيػػػر طػػػالب 

 ( .:p 874  Price,1967اؼ تغيرا ايجابيا في الميؿ الى الرياضيات )مجموعتي االستكش

 -: Williams 1981دراسة  .2
سعت ىاله الدراسة الى تعرؼ )اثر استخداـ  الطريقة االستقاػاةية والطريقػة التقميديػة )االعتياديػة( فػي تحاػيؿ طػالب      

 ة التربية, النظرية والتطبيؽ( .الاؼ الثاني الثانوي وددراتيـ عمى التفكير النادد في تدريس ماد
 اجريت ىاله الدراسة في الواليات المتحدة االمريكية في كالفورنيا بجامعة ايبرف . -

  -( طالب دسمت عمى مجموعتيف :104بمغت عينة الدراسة ) -

 درست بطريقة االستقاا . -المجموعة االولى )تجريبية ( : •
 ة االعتيادية .درست بالطريق -المجموعة الثانية )ضابطة ( : •

 -ودد اظيرت نتاةج التحميؿ ما يمي :
بػػيف المجمػػوعتيف عمػػى اختبػػار التحاػػيؿ ولاػػالح المجموعػػة التػػي  درسػػت بالطريقػػة  إحاػػاةيةوجػػود فػػروؽ الات داللػػة  -

 االعتيادية .

 بيف المجموعتيف عمى اختبار التفكير النادد وباستخداـ الطريقتيف  إحااةيةليس ىنالؾ فروؽ  الات داللة  -

- (p160 A 1981: Williams,. ) 

-  
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 -موازنة الدراسات السابقة : -ثانيا :

اليدؼ : ىدؼ بعض الدراسات السابقة الى تعرؼ اثر طريقة االستكشاؼ الموجو في التحايؿ وتنمية التفكيرالنادد  .1
( ومنيا ما ىدفت الى تعرؼ طريقة  1995( و)التميمي ,Williams , 1981( و)Price,1967كدراسو )

 ( 2004شاؼ الموجو في تنمية الفكيرالنادد كدراسة)المالكي , االستك

 اما الدراسو الحاليو فقد ىدفت الى التعرؼ عمى اثر طريقة االستكشاؼ الموجو في تنمية التفكيرالنادد. .2
ميمي مكاف الدراسة : اجريت الدراسات السابقة في بمداف عربية واجنبية مختمفة , فمنيا ما طبؽ في العراؽ كدراسة )الت .3

( price , 1967( ومنيا ما اجريت في الواليات المتحده االمريكية كدراسة )2004( ودراسة )المالكي , 1995,
 ( . اما الدراسو الحالية فقد اجريت في العراؽ .Williams ,1981ودراسة )

كدراسة )المالكي, الجنس : لقد تباينت الدراسات السابقة في متغير الجنس , فمنيا ما درس الالكور واالناث معا  .4
( ودراسة )التميمي Williams ,1981( ودراسة )Price,1967(  ومنيا ما درس الالكور فقط كدراسة  )2004

 ( اما الدراسة الحالية فقد اجريت عمى االناث فقط .1995,

ة  كدراسة التاميـ التجريبي : اعتمدت بعض الدراسات السابقة التاميـ التجريبي والمجموعتيف التجريبية والضابط .5
( في حيف استخدمت دراسات اخرل Williams,1981( ودراسة )2004( ودراسة )المالكي, 1995)التميمي,

(  اما الدراسة Price,1967تاميما تجريبيا بثالث مجاميع اثناف منيا تجريبية ومجموعة ضابطة  كدراسة  )
 خرل ضابطة.الحالية فقد استخدمت تاميما تجريبيا لمجموعتيف احدىما تجريبية وا

( 1995( فردا كما في  دراسة )التميمي,124حجـ العينة : كانت احجاـ العينات في الدراسات السابقة ما بيف ) .6
( فردا في دراسة 42( و)Price,1967( وثالث شعب في دراسة )Williams,1981( فردا في دراسة )104و)

 طالبة.( 60( اما الدراسة الحالية فقد بمغت عينتيا )1995)المالكي, 

التكافؤ : الكرت بعض الدراسات السابقة انيا اجرت التكافؤ االحااةي في عدد مف المتغيرات بيف افراد مجموعاتيا  .7
الخ( مثؿ دراسة )المالكي , 000مثؿ )العمر الزمني لمطالب , التحايؿ الدراسي , مستول تحايؿ الوالديف , الالكا  

حسب رأي الباحثيف اف الدراسات التي لـ تالكرىا ليس النيا لـ تجر ( وبعضيا االخر لـ تالكر ىاله االجرا ات و 2004
التكافؤ االحااةي بؿ الف غالبية الممخاات او البحوث المنشورة التالكر ىالا االجرا . اما الدراسة الحالية فقد اجرت 

ني , مستول تحايؿ , العمر الزمحيا التكافؤ بيف مجموعتيف البحث في المتغيرات )درجات الطالبات في مادة عمـ األ
 الوالديف , مينة الوالديف , التفكير النادد , الالكا ( .

استخدمت دراسات اختبار لقياس التفكير النادد فضال عف االختبار التحايمي كدراسة  -اداة البحث: .8
(Price,1967(و )Williams, 1981, اختبارا 2004( بينما استخدمت دراسة )المالكي, 1995( و)التميمي )

 كير النادد كأداة ليا . اما الدراسة الحالية فقد استخدمت اختبارا لمتفكير النادد كاداة ليا .لمتف
 ( اسبوعا.12لـ تالكر الدراسات السابقة الفترة الزمنية التي استغرديا اما الدراسة الحالية فبمغت ) -المدة الزمنية: .9

عممية فمنيا ما تناولت موضوعات في مادة الرياضيات لقد تنوعت الدراسات السابقة في مادتيا ال -المادة العممية : .10
( وبينما  تناولت دراسة )المالكي , 1995( ومنيا مادرس مادة الجغرافية كدراسة )التميمي ,Price,1967كدراسة )
( تناولت مادة التربية, اما الدراسة الحالية فقد Williams, 1981( موضوعات في مادة الجماؿ اما دراسة )2005
 . حيا ت مادة عمـ األتناول
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( 1995طبقت بعض الدراسات السابقة في المرحمة االعدادية كدراسة )التميمي, -المرحمة الدراسية : .11
(, اما الدراسة 2004( .ومنيا ماطبؽ في الكمية كدراسة )المالكي , Williams, 1981( و)Price,1967و)

 الحالية فقد طبقت عمى المرحمة المتوسطة. 

التي استخدمتيا منيا االختبار التاةي  حااةية: اشارت الدراسات السابقة الى تنوع الوساةؿ اإل ةيةحااالوساةؿ اإل .12
(T-test  معادلة سيرماف , )–  براوف , معامؿ الاعوبة , معامؿ التمييز , معامؿ ارتباط بيرسوف, تحميؿ البياف. اف

لتااميـ التجريبية وفرضياتو وعدد االفراد, اما يعتمد عمى نوع البحث وىدفو ونوع ا حااةيةاستخداـ الوساةؿ اإل
االتية : معامؿ اعوبة الفقرة , معامؿ تمييز الفقرة, مربع كاي ,  حااةيةالدراسة الحالية فقد استخدمت  الوساةؿ اإل
( لعينتيف T-test) ( لعينتيف مستقمتيف واختبارT-testبراوف ,اختبار ) –معامؿ ارتباط بيرسوف , معامؿ سيرماف 

 ترابطتيف .م

الدراسات التي تناولت طريقة االستكشاؼ الموجو في التحايؿ وتنمية التفكير النادد فقد  -نتاةج الدراسات السابقة : .13
اظيرت تمؾ الدراسات اف لطريقة االستكشاؼ اثرا في زيادة  التحايؿ وتنمية التفكير النادد كدراسة كؿ مف 

( فقد اظيرت انو ليس ىنالؾ فرؽ بيف Williams, 1981( اما دراسة )Price,1967( و)1995)التميمي,
المجموعتيف في التفكير النادد , اال اف المجموعة الضابطة اظيرت تفودا عمى المجموعة التجريبية في التحايؿ, ودد 

 ( اف لطريؽ االستكشاؼ الموجو اثرا في تنمية التفكير النادد .2004اظيرت دراسة )المالكي , 

  -فادة من الدراسات السابقة :جوانب اال -ثالثا:

اف طريقػة عػػرض الدراسػػات السػػابقة وخااةاػػيا افػػادت فػػي تعػرؼ الدراسػػات التػػي اجريػػت فػػي مجػػاؿ متغيػػرات البحػػث  -1
الحػػالي فاةػػدة كبيػػرة وزودتػػو بافكػػار وفػػروض وتفسػػيرات سػػاعدت فػػي تحديػػد ابعػػاد المشػػكمة وتحديػػد االىػػداؼ والتاػػميـ 

 ات المناسػػبة واالطػػالع عمػػى تاػػاميـ البحػػوث , ممػػا سػػاعدت فػػي تحقيػػؽ متطمبػػػات التجريبػػي المالةػػـ واتبػػاع االجػػرا
 البحث الحالي فضال عف االفادة في تفسير النتاةج .

 التعرؼ عمى خطوات بنا  التفكير النادد واللؾ مف خالؿ االطالع عمى االختبارات الجاىزة في الدراسات السابقة . -2

 اسات الحالية وتحميؿ البيانات .المالةمة لمدر  حااةيةتعرؼ الوساةؿ اإل -3
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 الفصل الثالث
 منهج البيحث واجرا اته

 -التصميم التجريبي لمبيحث : -:اوال
يسػػتند تحديػػد نػػوع التاػػميـ التجريبػػي عمػػى طبيعػػة المشػػكمة وظػػروؼ عينػػة البحػػث , وبمػػا اف البحػػث الحػػالي يعػػد مػػف 

 ( وىػػو مػػف التاػػاميـ االكثػػر1بيػػا الا ضػػبط جزةػػي جػػدوؿ )البحػػوث التجريبيػػة التربويػػة فقػػد اختػػار الباحثػػاف تاػػميما تجي
                  ( .               250,ص 1990مالةمة الجرا ات البحث الحالي لاعوبة التحكـ في المتغيرات كميا . )داوود وانور , 

 (1جدول )
 التصميم التجريبي لمبيحث

 اختبار بعدي المتغير المستقل اختبار قبمي مجموعتا البيحث

 التفكير الناقد االستكشاف الموجه التفكير الناقد التجريبية

 التفكير الناقد الطريقة االعتيادية التفكير الناقد الضابطة

 -وفي ىالا التاميـ تدرس مجموعتا البحث كما يأتي :
 تدرس بطريقة االستكشاؼ الموجو . -المجموعة التجريبية :
 عتيادية )التقميدية(.تدرس بالطريقة اال -المجموعة االضابطة :

تتعػرض المجمػوعتيف الػى اختبػار دبمػي لغػػرض ديػاس التفكيػر النادػد دبػؿ بػػد  التجربػة لغػرض التكػافؤ , وبعػد اف تػػدرس 
كػػؿ مجموعػػة بالطريقػػة التػػي الكػػرت اعػػاله تتعػػرض فػػي نيايػػة التجربػػة الػػى اختبػػار بعػػدي فػػي نفػػس االختبػػار لتعػػرؼ مقػػدار 

دد , بمعنى اي مف طريقتي التدريس اكثر اثرا في تنمية التفكير النادػد , وىػالا مػا ييػدؼ اليػو التنمية الحاامة في التفكير النا
 البحث الحالي .

   -مجتمع البيحث وعينته : -:ثانيا

يمثػػؿ مجتمػػع البحػػث الحػػالي طالبػػات الاػػؼ الثػػاني المتوسػػط فػػي المػػدارس المتوسػػطة والثانويػػة النياريػػة  -:مجتمييع البيحييث  .1
 ( طالبة.11134والتي تقع ضمف حدود مركز مدينة الحمة حيث بمغ المجتمع ) 2006/2005ي لمبنات لمعاـ الدراس

  -عينة البيحث : .2
بعػػد التعػػرؼ عمػػى اسػػما  مػػدارس البنػػات المتوسػػطة والثانويػػة اختػػار الباحثػػاف عشػػواةيا متوسػػطة  -: عينيية المييدارس - أ

 فضة لمبنات لتكوف ميدانا لمبحث الحالي .

وسطة فضة لمبنات خمس شعب لماؼ الثاني المتوسط تـ اختيار شعبة )ج( كمجموعة تضـ  مت -: عينة الطالبات - ب
 تجريبية وشعبة )ىػ( كمجموعة ضابطة بطريقة السحب العشواةي البسيط لتحديد مجموعتي البحث .

( طالبػػة بضػػمنيف الطالبػػات 32( طالبػػة والمجموعػػة الضػػابطة )32كػػاف عػػدد طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة )
( يبػػيف 2اتيف مػف اجػػرا ات البحػث والتكػػافؤ .جػدوؿ )إجابػػاال يشػاركف فػػي تجربػة البحػػث وتسػتثنى  الراسػبات ,

   -اللؾ :
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 (2ل ) جدو
 عدد طالبات مجموعتي البيحث

 العدد النهائي عدد المستبعدات السباب اخرى عدد الراسبات عدد الطالبات الكمي الشعبة اسم العينة

 30 - 2 32 ج التجريبية

 30 - 4 32 ىػ الضابطة

  -تكافؤ مجموعتي البيحث : -ثالثا :
لمتحقػػؽ مػػف تكػػافؤ  -: 2006/2005لنصييف السيينة  لمعييام الدراسييي  يحيييا درجييات الطالبييات فييي مييادة عمييم األ .1

( لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف لحسػػاب داللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف T-Testالمجمػػوعتيف فػػػي ىػػػالا المتغيػػر اسػػػتخدـ  االختبػػػار التػػاةي )
 ( يبيف اللؾ .3. الجدوؿ ) متوسطات درجات المجموعتيف

 (3جدول )
 لطالبات مجموعتي البيحث في نصف السنة يحيا ( لدرجات مادة عمم األT-Testتائج  االختبار التائي )ن

عيييييييدد افيييييييراد  المجموعة
 المجموعة

القيمييييييييييييييييييية التائيييييييييييييييييييية         درجة اليحرية التباين الوسط اليحسابي
 الميحسوبة    الجدولية

 مستوى الداللة

 226.22 72.2 30 التجريبية
58 0.383 2 0.05 

 251.45 70.67 30 الضابطة

( وىػالا يشػير الػى انيػا 2( وىي ادؿ مف القيمة الجدوليػة )0.383( اف القيمة التاةية المحسوبة )3يتبيف مف الجدوؿ )        
 . حيا غير دالة احااةيا مما يؤكد اف مجموعتي البحث متكافةتاف في متغير درجات مادة األ

حاػػؿ عمػػى اعمػػار الطالبػػات مػػف خػػالؿ اسػػتمارة وزعػػت عمػػييف واالسػػتعانة بالبطادػػة  -العميير الزمنييي لمطالبييات : .2
( شػػيرا فػػي حػػيف بمػػغ 175.9المدرسػػية وحولػػت عػػدد السػػنيف الػػى اشػػير اال بمػػغ متوسػػط اعمػػار المجموعػػة التجريبيػػة )

( لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف T-Testتػػػاةي )( . واسػػػتخدـ  االختبػػػار ال175متوسػػػط اعمػػػار طالبػػػات المجموعػػػة الضػػػابطة )
 ( يبيف اللؾ .4لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات اعمار المجموعتيف والجدوؿ )

 

 (4جدول )
 ( العمار طالبات مجموعتي البيحثT-Testنتائج االختبار التائي )

عييدد افييراد  المجموعة
 المجموعة

الوسييييييط 
 اليحسابي

درجيييييييية  التباين
 اليحرية

القيميييييييييييييييية التائييييييييييييييييية        
 لميحسوبة    الجدوليةا

 مستوى الداللة

 9.66 175.9 30 التجريبية
58 1.17 2 0.05 

 8.49 175 30 الضابطة

( وىػالا يشػير الػى انيػا 2( وىػي ادػؿ مػف القيمػة الجدوليػة )1.17( اف القيمة التاةية المحسوبة دد بمغت )4يتبيف مف الجدوؿ )
 تكافةتاف في متغير العمر الزمني.غير دالة احااةيا مما يؤكد اف مجموعتي البحث م



 م0202/أيلول                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             4/ العدد
    

 192 

تػػـ الحاػػوؿ عمػػى التحاػػيؿ الدراسػػي لالبػػا  عػػف طريػػؽ اسػػتمارة المعمومػػات  والبطادػػة  -: التيحصيييل الدراسييي ليي ب .3
المدرسية حيث تـ تقسيـ مستول التحايؿ الى اربعة فةات  ولمتحقؽ مف تكافؤ المجمػوعتيف فػي ىػالا المتغيػر اسػتخدـ 

 يف اللؾ .( يب5اختبار كاي والجدوؿ )

 (5جدول )
 قيمة مربع كاي في التيحصيل الدراسي ل ب بين مجموعتي البيحث

 المجموعة

 التيحصيل الدراسي ل ب
              

عييدد افييراد                                              
 المجموعة

درجييييييييييية 
 اليحرية

 القيمة كاي
 
 
 

 الميحسوبة    الجدولية

مسييييييييييييييييييتوى 
 +امي الداللة

 يقييييييييييييييييييرأ
 ويكتب

 +ابتدائية
        متوسطة

 اعدادية
 

 + دبموم
 فميا كمية
                                                  فوق

 30 10 8 6 6 التجريبية

 30 13 6 5 6 الضابطة 0.05 7.82 0.74 3

 60 23 14 11 12 المجموع

( وىػػالا يشػػير الػػى انيػػا غيػػر دالػػة 7.82دػػؿ مػػف القيمػػة الجدوليػػة )( ا0.74( اف ديمػػة كػػاي المحسػػوبة )5يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ )
 احااةيا مما يؤكد اف مجموعتي البحث متكافةتاف في ىالا المتغير.

اسػػتخدمت نفػػس االجػػرا ات السػػابقة لمتحاػػيؿ الدراسػػي لػػالب وجػػا ت النتػػاةج كمػػا ىػػو  -التيحصيييل الدراسييي ليي م : .4
 ( .6موضح في الجدوؿ )

 ( 6جدول )                                                 
 قيمة مربع كاي في التيحصيل الدراسي ل م بين مجموعتي البيحث                       

 المجموعة

 التيحصيل الدراسي ل م
                                             

عييدد افييراد 
 المجموعة

درجييييييييييييية 
 اليحرية

 القيمة كاي
 الميحسوبة    الجدولية

وى مسييييييييت
 + امي الداللة

 و يقرأ
 يكتب

 +ابتدائية
   

   متوسطة
 اعدادية

+                                               دبميييييييييييييوم
 فميييييا كميييييية
 فوق

 30 8 6 10 6 التجريبية

 30 8 6 11 5 الضابطة 0.05 7.82 0.12 3

 60 16 12 21 11 المجموع

( وىػػالا يشػػير الػػى انيػػا غيػػر دالػػة 7.82( ادػػؿ مػػف القيمػػة الجدوليػػة )0.12المحسػػوبة ) ( اف ديمػػة كػػاي6يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ )
 احااةيا مما يؤكد اف مجموعتي البحث متكافةتاف في ىالا المتغير.

استخدـ اختبار )دانيمز( لالستدالؿ عمى االشكاؿ لقياس الكا  طالبػات مجمػوعتي البحػث لكونػو مقننػا عمػى  -الحكا  : .5
مكػف تطبيقػو عمػى الفةػات العمريػة الخااػة بالبحػث لكونػو واحػدا مػف االختبػارات المتحػررة مػف عامػؿ البيةة العراديػة وي
 (.127-105, ص 2004المغة )العبيدي , 
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وبعػد تطبيػػؽ االختبػػار عمػػى طالبػػات مجمػوعتي البحػػث واجػػرا  المقارنػػات بػػيف درجػات المجمػػوعتيف وايجػػاد متوسػػط الكػػا  
(  لمتحقػػؽ مػػف تكػػافؤ المجمػػوعتيف فػػي ىػػالا المتغيػػر اظيػػرت النتػػاةج انػػو T-Testاةي )المجمػػوعتيف باسػػتخداـ  االختبػػار التػػ

 ( يبيف اللؾ .7بيف المجموعتيف والجدوؿ ) إحااةيةالتوجد فروؽ الات داللة 
                                                  

 (7جدول )
 يحث في متغير الحكا ( لدرجات طالبات مجموعتي البT-Testنتائج االختبار التائي )

عييييييييييدد افييييييييييراد  المجموعة
 المجموعة

الوسيييييييييييييط 
 اليحسابي

درجيييييييييييييييييية  التباين
 اليحرية

 القيمة التائية
 الميحسوبة    الجدولية

مسييييييييييييييييييتوى 
 الداللة

 15.59 27.06 30 التجريبية
58 0.08 2 0.05 

 26.49 26.096 30 الضابطة

( وىػالا يشػير الػى انيػا 2( وىػي ادػؿ مػف القيمػة الجدوليػة )0.08) ( اف القيمة التاةية المحسوبة دد بمغت7يتبيف مف الجدوؿ )
 غير دالة احااةيا مما يؤكد اف مجموعتي البحث متكافةتاف مف حيث الالكا .

طبػػؽ اختبػػار التفكيػػر النادػػد باػػيغتو النياةيػػة عمػػى محمػػوعتي البحػػث لقيػػاس  -االختبييار القبمييي فييي التفكييير الناقييد: .6
التجربػػة  لمتحقػؽ مػػف تكػػافؤ المجمػوعتيف فػػي ىػػالا المتغيػر و اسػػتخداـ  االختبػػار التػػاةي  التفكيػر النادػػد لػػدييف دبػؿ بػػد 

(T-Test( لعينتيف مستقمتيف لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعتيف والجدوؿ )يبيف اللؾ .8 ) 
 (8جدول )

 القبمي في التفكير الناقد ( لدرجات طالبات مجموعتي البيحث في  االختبارT-Testنتائج االختبار التائي )

عييييييييييدد افييييييييييراد  المجموعة
 المجموعة

الوسييييييييط 
 اليحسابي

درجييييية  التباين
 اليحرية

 القيمة التائية
 الميحسوبة  الجدولية

مسيييييييييييييييييتوى 
 الداللة

 41.96 20.2 30 التجريبية
58 0.696 2 0.05 

 36.96 19.066 30 الضابطة

( وىػالا يشػير الػى 2( وىػي ادػؿ مػف القيمػة الجدوليػة )0.696بمغػت ) ( اف القيمة التاةية المحسوبة دد8يتبيف مف الجدوؿ )
 انيا غير دالة احااةيا مما يؤكد اف مجموعتي البحث متكافةتاف في ىالا المتغير.

  -بنا  اختبار التفكير الناقد : -رابعا:
الحػػظ الباحثػػاف  بعػػد االطػػالع عمػػى عػػدد مػػف االختبػػارات التػػي بنيػػت فػػي التفكيػػر النادػػد -:تيحديييد قييدرات االختبييار .1

( لمتفكيػر النادػد حيػث يعػد ىػالا االختبػار االكثػر W-Gكالسػر )–اعتماد اغمبيا القدرات التي تضمنيا اختبار واطسوف 
 (.:p121 Buros,1972شيوعا واعتمادا لدل العامميف في المجاؿ التربوي والنفسي وانو االكثر اددا وثباتا )

 -بار البحث الحالي وىي :لالا اعتمد في ددراتو العقمية في بنا  اخت
 .استنادا الى حقاةؽ وبيانات معطاةىو عممية استخالص النتاةج او التواؿ الى استنتاجات معينة  -:Inferenceاالستنتاج  - أ

 .معطاة ىو فكرة نثؽ باحتيا او نسمـ بيا في ضو  مقدمات -:Recognition of Assumptionاالفتراضات  - ب
تخالص حكػػـ او داعػػدة عامػػة عمػػى حػػاالت جزةيػػة اي ايجػػاد العالدػػة بػػيف دضػػيتيف ىػػو اسػػ -:Deductionاالسييتنباط  -جػػػ

 تسمياف )المقدمتيف( والقضية الناتجة عنيما تسمى )النتيجة(.
 يعني القدرة عمى وزف االدلة والتميز بيف التعميمات. -: Interpretationالتفسير  -د
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رة عمػػى تميػػز بػػيف الحجػػج القويػػة والميمػػة والمتاػػمة يعنػػي القػػد -: Evaluation of Argumentsتقييويم اليحجييج  -ىػػ
 ,ؿ المطػػروح لممنادشػػة )جػػابر وىنػػداـاتاػاال مباشػػرا بالسػػؤاؿ المطػػروح والحجػػج الضػعيفة دميمػػة االىميػػة والبعيػػدة عػػف السػؤا

 (.7-1,ص 1972
االختبػار وفقراتػة التػي  بعد تحديػد القػدرات الخمػس لمتفكيػر النادػد تػـ اػياغة موادػؼ ضياغة مواقف االختبار وفقراتة  : -2

 تضمنت موضوعات تدفع الطالبة الى التفكير النادد .
( فقػػػرات لكػػػؿ مودػػػؼ , فضػػػال عػػػف اعػػػداد 3( فقػػػرة بوادػػػع )99( مودفػػػا ضػػػمف )33تضػػػمف االختبػػػار باػػػيغتو االوليػػػو)    

 ة عنيا.جابة عف فقرات االختبار ومثاال توضيحيا لتيسير عممية اإلجابتعميمات توضح كيفية اإل
 ,واخػروفاالختبار الاادؽ ىػو اللػؾ االختبػار القػادر عمػى ديػاس السػمة التػي وضػع مػف اجميػا )االمػاـ  :صدق االختبار -3

   (123: ص1990

 Face validityالصدق الظاهري -أ

 ( البػدا  اراةيػػـ بالنسػبة لموادػػؼ االختبػار وفقراتػػو ,1عػرض االختبػار باػػيغتو االوليػة عمػػى مجموعػة مػػف الخبػرا  )ممحػػؽ   
( اف االختبار يمكف اعتباره ااددا االا تـ عرضو عمػى عػدد مػف المتخااػيف او الخبػرا  2005حيث يرل )الزيود وعمياف ,

: 2005فػػػي المجػػػاؿ الػػػالي يقيسػػػو االختبػػػار  وحكمػػػوا بانػػػو يقػػػيس السػػػموؾ الػػػالي وضػػػع لقياسػػػو بكفػػػا ة  )الزيػػػود وعميػػػاف ,
الموافقيف وغير الموافقيف مف الخبرا  عمى كؿ فقرة لمعرفػة داللػة  ( . ودد استخدـ مربع كاي لممقارنة بيف استجابات143ص

( فقػػرة وبقيػػت 27( ووفقػػا ليػػالا  االجػػرا  تػػـ حػػالؼ )1( وبدرجػػة حريػػو)00001الفػػروؽ بػػيف ارا  الخبػػرا  عنػػد مسػػتول داللػػة )
 ( يبيف اللؾ :9( فقرة االحة والجدوؿ )72)

 (9جدول)
 التفكيرالناقدقيمة مربع كاي لمعرفة ص يحية فقرات اختبار 

 
 ت

 
 ارداـ الفقرات في االختبار

      
 عدد

 الفقرات

 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
الخبػػػػػػػػػػرا  
 الموافقيف

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
الخبػػػػػػػػػػػػرا  
غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 الموافقيف

 
النسػػػػػػػبة 
 المةوية

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتول                ديمة كاي   
داللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

00001 

بة 
سو

مح
ال

 

ية 
دول

الج
 

 
 
 
1 

 14,13,6,5,4,3,2,1,15 24,23,22 
,18,17,16, 39,38,37,36,35,34, 

54,53,52,48,47,46, 72,71,70, 66, 
65,64, 84,83, 82, 78, 77, 76 

,99,98,97,87,86,85 

  
45 

 
     20 

 
 افر    

 
100  
% 

   
20 

 
10,83 

 دالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 احااةيا

 
 
2 

21,20,19,12,11,10,30,29,28,27,26,25, 
57,56,55,45,44,43,93,92,91,75,74,73, 

96,95,94 

 
27 

 
18 

 
2 

 
90% 

 
12,8 

 
10,83 

دالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 احااةيا

 
 
3 

40,33,32,31,9,8,7,41,58,51,50,49,42, 
67,63,62,61,60,59,88,81,80,79,69,68, 

90,89 

 
27 

 
15 

 
5 

 
75% 

 
5 

 
10,83 

غيػػػػػػػر دالػػػػػػػة 
 احااةيا
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بح ( موادؼ لكؿ مجاؿ وباللؾ فقػد ااػ4ودد اشار عدد مف الخبرا  الى انقاص عدد وموادؼ فقرات االختبار لتشمؿ )       
( موادؼ لكؿ مجاؿ مف مجاالت  االختبار الخمس كمػا تػـ اعػادة اػياغة بعػض الفقػرات 4( بوادع )60عدد الفقرات الكمي )

 ليابح االختبار يتمتع بالادؽ الظاىري .
 Constract validityصدق البنا   -ب
رات ادديا وحينما اليتػوفر محػؾ اف ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس بمحؾ خارجي او داخمي يعد مف مؤش       

 , Anastasiخػارجي يسػتخدـ عامػة المحػؾ الػداخمي وتعػد درجػة المسػتجيب الكميػة عمػى المقيػاس افضػؿ محػؾ داخمػي )

1976:P209 فضال عف اف معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكميػة لممقيػاس مؤشػر عمػى تجػانس الفقػرات فػي ديػاس مػا )
الفقػرة التػي تػرتبط ارتباطػا سػالبا مػع الدرجػة الكميػة لممقيػاس يجػب اسػتبعادىا النيػا تقػيس   وضعت  مف اجؿ دياسو . لالا فػأف

 (  293: ص1981وظيفة تختمؼ عف تمؾ التي تقيسيا بقية فقرات المقياس )احمد,
حجميػا  ولمعرفة مدل ارتباط كؿ فقرة مع الدرجة الكمية لممقياس اخضعت درجات طالبات عينة تحميؿ  الفقػرات البػالغ      

( طالبة وىي العينة نفسيا التي حسبت عمييا القوة التمييزية لفقرات االختبار وتـ حساب معامؿ ارتباط درجػة كػؿ فقػرة 100)
مع الدرجة الكمية لممقياس باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف ودد كانت معامالت االرتباط جميعيا دالو احاػاةيا عنػد مقارنتيػا 

( وبػاللؾ تػـ االبقػػا  عمػى فقػرات االختبػػار 98( وبدرجػػة حريػو )0005( عنػػد مسػتول داللػة )00205) بالقيمػو الجدوليػة البالغػة
 ( يبيف اللؾ :10( فقرة وجدوؿ )60جميعيا والبالغة )

                                          
 (10جدول )

 معامل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكمية ل ختبار

 
 ت

درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  معامالت االرتباط
 لحريةا

القيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الجدولية

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتول 
الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

0005 

 
 ت

معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامالت 
 االرتباط

درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الحرية

القيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الجدولية

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتول 
الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

0005 

1 452 

98 
 

00205 
 

ػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػ
الػػػػػػػ

د
 

ػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػ
اةيػػػ

ا
اح

 

31 00404 

ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ

الػػػػػػػ
د

ػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػ
ةيػػػػػػ

اا
 اح

ػػػػػػػة
 

98 00205 

2 00642 32 00352 

3 00344 33 00298 

4 00247 34 00413 

5 00443 35 00605 

6 00610 36 00338 

7 00448 

 

37 00241 

8 00243 38 00269 

9 00242 39 00328 

10 00725 40 00406 

11 00448 41 00330 

12 00443 42 00668 

13 00642 43 00637 
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14 00452 44 00455 

15 00440 45 00546 

16 00456 46 00226 

17 00634 47 00357 

18 00667 48 00238 

19 00332 49 00656 

20 00408 50 00658 

21 00332 51 00548 

22 00268 52 00665 

23 00242 53 00241 

24 00438 54 00448 

25 00608 55 00612 

26 00414 56 00443 

27 00298 57 00248 

28 00352 58 00344 

29 00404 59 00642 

30 00452 60 00452 

( طالبػػة مػػف طالبػػات  الاػػؼ الثػػاني 100طبػػؽ االختػػار عمػػى عينػػة حجميػػا ) :التطبيييق االسييتط عي ل ختبييار  -3
المتوسػػط )مػػػف متوسػػػطة فضػػو لمبنػػػات مػػػف غيػػر عينػػػة البحػػػث( اختيػػرت عشػػػواةيا مػػػف مجتجػػع  البحػػػث ومماثمػػػة لمعينػػػو 

 : االساسية في البحث الحالي واليدؼ مف ىالا االجرا  ما يمي 

التأكد مف مدل وضوح موادؼ االختبار وفقراتة :فتبيف اف تعميمات االختبار وفقراتو كانت اغمبيػا واضػحة ومفيومػو  - أ
 لدل جميع الطالبات باستثنا  بعض الكممات التي لـ تفيـ والتي تـ توضيحيا .

ف االختبػار تػراوح مػا بػػيف ة عػجابػػمعرفػة الػزمف الػالي يسػتغردو االختبػار :اف الػػزمف الػالي اسػتغردتو الطالبػات فػي اإل - ب
 ( دديقة .40( ددبقة وبمتوسط )35-45)

التحميػػػػػؿ االحاػػػػػاةي الفقػػػػػرات االختبػػػػػار : اف الغػػػػػرض مػػػػػف تحميػػػػػؿ الفقػػػػػرات ىػػػػػو تحسػػػػػيف نوعيػػػػػة االختبػػػػػار مػػػػػف                  -ج
 ( :Morgan ,1966:p 214خالؿ كشؼ الفقرات الضعيفة واعادة اياغتيا واستبعاد الفقرات غير الاالحة منيا)

 معامؿ اعوبة الفقرات  -1

 معامؿ تمييز الفقرات  -2

 ومف اجؿ تحقيؽ اللؾ تـ اتباع االجرا ات االتيو :    
 ات الطالبات. إجابتاحيح  -1

 ترتيب الدرجات تنازليا مف اعمى درجة الى اوطى  درجة . -2
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مػػى الػػدرجات اختيػػار مجمػػوعتيف مػػف الػػدرجات تضػػـ المجموعػػة االولػػى درجػػات الطالبػػات الالةػػي  حاػػمف عمػػى اع -3
والثانيػػو درجػػات الطالبػػات الالةػػي  حاػػمف عمػػى ادػػؿ العالمػػات ويفضػػؿ اف تكػػوف نسػػبة الػػدرجات فػػي المجمػػوعتيف العميػػا 

% مػػػػف المجمػػػػوع الكمػػػػي لمػػػػدرجات , النيػػػػا تػػػػوفر مجمػػػػوعتيف عمػػػػى افضػػػػؿ مػػػػا يمكػػػػف  مػػػػف حجػػػػـ وتمػػػػاييز 27والػػػػدنيا 
(Mehrens,1984:P191), الفقػرة ىػو اختيػار الفقػرات الات الاػعوبة المناسػبة  اف الغاية مف ايجػاد معامػؿ اػعوبة

( بانػو لػيس مػف المنطػؽ ابقػا  الفقػرات التػي 2002وحالؼ الفقرات المتطرفة )سيمة جدا , اعبة جدا(  اال يشير )عػودة ,
ة جابػيجيب عنيا كؿ المغموايف وكاللؾ العكس فمػيس مػف المنطػؽ ابقػا  الفقػرات التػي يفشػؿ جميػع المغمواػيف فػي اإل

( 0080-0020وبعػد اف حسػػب معامػؿ الاػػعوبة لكػؿ فقػػرة وجػد انػػو يتػراوح مػػا بػػيف ) ,(128: ص2002)عػػوده , عنيػا 
 (  يبيف  اللؾ :11والجدوؿ )

 (11جدول )
 معامل الصعوبة لفقرات اختبار التفكير الناقد

ترتيػػػػػػػػػػػػػب 
 الفقرة

معامػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػعوبة 
 الفقرة 

 ترتيػػػػػػػػػػػػػػػػب
 الفقرة

 اػػػػػػػعوبة معامػػػػػػؿ
 الفقرة

 ترتيػػػػػػػػػػػب
 الفقرة

 بةاػػػػػػػػػعو  معامػػػػػػػػػؿ
 الفقرة

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0055 
0048 
0051 
0055 
0031 
0051 
0046 
0051 
0055 
0050 
0048 
0077 
0051 
0059 
0037 
0064 
0035 
0029 
0051 
0062 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

0075 
0051 
0038 
0053 
0074 
0053 
0079 
0057 
0066 
0035 
0061 
0055 
0051 
0044 
0031 
0062 
0050 
0048 
0040 
0031 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

0061 
0064 
0024 
0040 
0033 
0077 
0042 
0070 
0027 
0033 
0040 
0044 
0025 
0040 
0046 
0025 
0062 
0046 
0057 
0035 

 
 p66( ) 0080-0020الػى اف االختبػار يعػد جيػدا االا كانػت اػعوبة فقراتػو مػا بػيف ) (Bloomودد اشار بمػـو )       

Bloom:1971, ويقاد بمعامؿ تميز الفقرة ددرة الفقرة عمى تمييز الفروؽ الفردية بيف االفراد الاليف يمتمكػوف الاػفة . )
اػحيحة لكػؿ فقػرة مػف االختبػار )االمػاـ ة الجابػة وبػيف الػاليف اليممكػوف الاػفة المقاسػة او اليعرفػوف اإلجابػاو يعرفوف اإل
( 12( وجػػدوؿ )0030( وبعػػد تطبيػػؽ معادلػػة معامػؿ التمييػػز كانػػت جميػػع القػيـ اكبػػر مػػف )114: ص 1990واخػروف , 
 يبيف اللؾ :
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 (12جدول )
 معامل التمييز لفقرات اختبار التفكير الناقد

معامػػػػػػػػؿ تميػػػػػػػػػز  ترتيب الفقرة مؿ تميز الفقرةمعا ترتيب الفقرة
 الفقرة

معامػػػػػػػػؿ تميػػػػػػػػػز  ترتيب الفقرة
 الفقرة

1 0.74 21 0.40 41 0.62 
2 0.37 22 0.81 42 0.48 

3 0.74 23 0.55 43 0.40 

4 0.88 24 0.70 44 0.51 

5 0.48 25 0.37 45 0.37 

6 0.74 26 0.77 46 0.44 

7 0.77 27 0.33 47 0.55 

8 0.88 28 0.48 48 0.37 

9 0.74 29 0.51 49 0.48 

10 0.77 30 0.33 50 0.44 

11 0.66 31 0.70 51 0.51 

12 0.44 32 0.74 52 0.51 
13 0.37 33 0.59 53 0.44 

14 0.66 34 0.51 54 0.66 

15 0.59 35 0.48 55 0.62 

16 0.55 36 0.74 56 0.37 

17 0.70 37 0.92 57 0.51 

18 0.44 38 0.81 58 0.40 
19 0.96 39 0.51 59 0.48 

20 0.59 40 0.48 60 0.70 

( وبيػػالا يتفػػؽ مػػع المعيػػار الػػالي 0030( يتبػػيف اف جميػػع النتػػاةج اكثػػر مػػف )12ومػػف عػػرض النتػػاةج فػػي الجػػدوؿ )      
 p406: Ebil( فػػأكثر )0030( اال يشػير الػػى اف الفقػػرة تكػػوف جيػدة التميػػز االا كانػػت دػوة تميزىػػا ) Ebilحػدده ابيػػؿ )

 ( لالا تـ البقا  عمى الفقرات جميعيا لكونيا تمتاز بالقدرة التمييزية بيف الطالبات .1972,

 -:( Scal Reliabilityثبات االختبار ) -5
االختبػار الثابػت ىػو االختبػار الػالي يعطػي نتػاةج متقاربػة او نفػس النتػاةج االا طبػؽ اكثػر مػف مػرة فػي ظػروؼ متماثمػػة       

( تـ استخداـ طريقة اعادة االختبار . فػي ىػاله الطريقػة يطبػؽ االختبػار عمػى مجموعػة مػف 145:ص2005)الزيود وعمياف ,
, االاف داػر المػدة دػد يتػيح بوع الػى اسػبوعيفاالفراد ومف ثـ يعاد تطبيقو عمى نفس المجموعة بعد فترة زمنية تتػراوح بػيف اسػ

( تػػػـ تطبيػػػؽ 122:ص 1990 ,اداؤىػػػـ )داوود وانػػػورمػػػف ثػػػـ يتغيػػػر فراػػة لمتػػػالكر وطوليػػػا دػػػد يتػػػيح فراػػػة لنمػػػو االفػػراد و 
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االختبار عمى نفس المجموعة )العينة االستطالعية ( مف الطالبات مرتيف وبفااؿ زمنػي امػده اسػبوعاف بػيف التطبيػؽ االوؿ 
رسػوف حيػث والثاني , ودد تـ مقارنة نتاةج االختبار في المرتيف واستخرج معامؿ االرتبػاط بينيمػا باسػتخداـ معامػؿ ارتبػاط  بي

(  0086( واالسػتنباط )0085( واالفتراضػات )0089( امػا  القػدرات الفرعيػة وىػي االسػتنتاج )0088بمغ معامؿ الثبات الكمي )
 ( .0086( وتقويـ الحجج )0084والتفسير )

  -الصيغه النهائية ل ختبار :
معامػؿ تمييػػز فقػرات االختبػار واسػػتخداـ بعػد اكمػاؿ كافػػة االجػرا ات التػي تتعمػػؽ باػدؽ وثبػات ومعامػػؿ اػعوبة و          

( والػػالي يتكػػوف مػػف 3المناسػػبة ااػػبح اختبػػار التفكيػػر النادػػد جػػاىزا لمتطبيػػؽ باػػيغتو النياةيػػة )ممحػػؽ  حاػػاةيةالوسػػاةؿ اإل
: خمسػػا مػف دػػدرات التفكيػر النادػػد ىػػي( فقػػرات لكػؿ مودػػؼ ويقػػيس االختبػار 3( فقػػرة بوادػع )60( مودفػا اختباريػػا تضػـ )20)

 نتاج , االفتراضات , االستنباط , التفسير وتقويـ الحجج . االست
   -خامسا : تيحديد المادة العممية : 

دبػػػؿ بػػػد  التجربػػػة تػػػـ تحديػػػد المػػػادة العمميػػػة التػػػي سػػػتدرس خػػػالؿ مػػػدة التجربػػػة وىػػػي الفاػػػؿ الثػػػامف وبعػػػض         
والمقػػرر تدريسػػو  2005لسػػنة  21لماػػؼ الثػػاني المتوسػػط الطبعػػة  حيػػا موضػػوعات الفاػػؿ التاسػػع مػػف كتػػاب عمػػـ األ

 لمسنو الاتيا .
 : عمـ الحيواف  الفصل الثامن          

 االسفنج البسيط –شعبة االسفنجيات  -
 اليايدرا –شعبة الالسعات )امعاةية الجوؼ(  -
 دودة االكياس الماةية  –شعبة الديداف المسطحة  -
 كارس الديداف الخيطية ودودة االس –شعبة الديداف الجوفية  -
 دودة االرض –شعبة الديداف الحمقية  -
 المحار –شعبة النواعـ )الرخويات(  -
 الارار  –شعبة المفاميات  -
 نجـ البحر  –شعبة شوكية الجمد  -

 االسماؾ  –الفقريات  -السييـ )الرميح(  –: شعبة الحبميات  الفصل التاسع          
 سادسا : اعداد الخطط التدريسية :

لتخطػػيط احػػد العنااػػر الميمػػة التػػي يتودػػؼ عمييػػا النجػػاح فػػي عمميػػة التػػدريس , لػػالا فقػػد تػػـ اعػػداد انمػػوالجيف مػػف يعػػد ا    
 الخطط التدريسية لمجموعتي البحث اعتمادا عمى المحتول واالىداؼ السموكيةلممادة )موضوع البحث (وىي كاالتي 

 االنموالج االوؿ باستخداـ االستكشاؼ الموجة  -

 باستخداـ الطريقة االعتيادية )التقميدية(  االنموالج الثاني -

( 1ودد عرض ىالاف االنموالجاف مػف الخطػط التدريسػية عمػى عػدد مػف المحكمػيف مػف الوي الخبػرة واالختاػاص )ممحػؽ 
وفي ضو  ارا ىـ ومالحظاتيـ اجريت بعض التعديالت البسيطة , وعمى غرارىا تـ اعداد بقية الخطط التدريسية اليوميػة 

 .  مجموعة( خطة لكؿ 16(خطة تدريسيةيومية بوادع )32ا )موعةمجوالتي بمغ 
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 : تطبيق التجربة :  سابعاً 

بعد اف اسػتكممت متطمبػات البحػث باشػرت)الباحثة( بتطبيػؽ التجربػة عمػى طالبػات مجمػوعتي البحػث واللػؾ بػد ا       
تػػػأثير المتغيػػػرات غيػػػر  . حػػػاوؿ الباحثػػػاف الحػػػد مػػػف2006/ 16/4وانتيػػػت  يػػػـو االحػػػد 2006/ 12/2مػػػف يػػػـو االحػػػد 

 -التجريبية مف خالؿ ضبط المتغيرات الدخيمة التي تتمثؿ بػػػ:
الوسػاةؿ التعميميػة  –المػدرس ىػو نفسػو لممجمػوعتيف  -المادة العممية موحدة بيف مجموعتي البحػث –سرية البحث       

التشػػابو فػػي  –ـو )احػػد و ثالثػػا ( التوزيػػع المتسػػاوي لمػػدروس بوادػػع حاػػتيف اسػػبوعيا فػػي كػػؿ يػػ –متماثمػػة لممجمػػوعتيف 
اداة القيػػاس اختبػػار موحػػد فػػي التفكيػػر النادػػد يطبػػؽ عمػػى  –التسػػاوي فػػي المػػدة الزمنيػػة  –دػػاعتي الدراسػػة لممجمػػوعتيف 

 مجموعتي لمبحث . 

امػػا طريقػػة التػػدريس )المتغيػػر المسػػتقؿ( حيػػث درسػػت المجموعػػة التجريبيػػة بطريقػػة االستكشػػاؼ الموجػػو والمجموعػػة      
الضػابطة بالطريقػػة التقميديػة )االعتياديػػة( وبعػػد االنتيػا  مػػف تػدريس مجمػػوعتي البحػػث طبػؽ عمييػػا اختبػار التفكيػػر النادػػد 

 . 2006/ 4/ 28لممرة الثانية في يـو 

ة جابػػة الاػػحيحة لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االختبػػار و)اػػفر( لإجابػػة باعطػػا  )درجػػة واحػػدة( لإجابػػبعػػد تاػػحيح اإل    
ة الخطأ ودد بمغػت اعمػى جابلفقرات المتروكة او التي وضعت اماميا اكثر مف عالمة فقد عوممت معاممة اإل. اما االخطأ

 (يبيف اللؾ .2( في المجموعتيف التجريبية والضابطة )ممحؽ 10( واوطأ درجة )59درجة في االختبار )

 -: يحصائيةالوسائل اإل -ثامنا :

  مة مف اجؿ التعرؼ عمى ثبات االختبػار بطريقػة اعػادة استخدمت ىاله الوسي -:معامؿ ارتباط بيرسوف
 (155ص1990االماـ واخروف  )     االختبار وايجاد االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار )ادؽ البنا ( 

 

  استخدمت ىاله الوسيمة اليجاد معامالت اعوبة فقرات االختبار -:معامؿ اعوبة الفقرة . 

 (     288, ص 1988)احمد والخميمي ,                                                        

                                                                                                                                     (115ص1990االماـ واخروف  )      اليجاد معامالث القوة التميزيت لفقراث االختبار . -: عامل تميز الفقرة
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 : الجػػرا  التكػػافؤ بػػيف المجمػػوعتيف فػػي متغيػػر المسػػتول التعميمػػي لػػالب واالـ وكػػاللؾ لتحميػػؿ ارا  الخبػػرا  -مربػػع كػػاي
 (156,ص 1990)داوود وانور , .   لفقرات االختبار

                                                                                                       
 ف = التكرار المالحظ , ؽ=التكرار المتودع                       

 ( االختبييار التييائيT-Testلعينتييين مسييتقمتين ) :-  لحسػػػاب التكػػافؤ بػػيف مجمػػوعتيف البحػػث فػػي المتغيػػرات )درجػػػات
فكيػػر النادػػد( وكػػاللؾ اسػػتخداـ االختبػػار الفرضػػية لناػػؼ السػػنة, العمػػر الزمنػػي ,الػػالكا  ,االختبػػار القبمػػي فػػي الت حيػػا األ

 (260,ص 1977)البياتي وانثاسيوس ,االولى. 
 ( االختبار التاةيT-Test لعينتيف مترابطتيف ):- .االختبار الفرضيتيف الثانية والثالثة 

 (337,ص1990)عبد الجبار ,                                                                      
 

 
 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها 
 -عرض النتائج : -اوال :

 -الفرضية االولى : .1
مػف خػػالؿ مقارنػة االختبػػار البعػػدي لممجمػوعتيف ظيػػر اف متوسػط درجػػات طالبػػات المجموعػة التجريبيػػة دػػد 

( وباسػػتخداـ 40.13( بتبػػايف )19.8( فػػي حػيف بمػػغ متوسػػط درجػػات المجموعػة الضػػابطة )48.04( بتبػػايف )39.53بمػغ )
( لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف لمعرفػػػة داللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف ىػػػاليف المتوسػػػطيف تبػػػيف وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة T-Testاالختبػػػار التػػػاةي )

 -( يبيف اللؾ :13احااةيا بيف المجموعتيف والجدوؿ )
 (13جدول )

 اقد البعدي( لعينتين مستقمتين الختبار التفكير النT-Testنتائج االختبار التائي )

عيييييييييدد افيييييييييراد  المجموعة
 المجموعة

الوسيييييييييييييييييييييييط 
 اليحسابي

درجييييييييييييييية  التباين
 اليحرية

 القيمة التائية
 الميحسوبة    الجدولية

 مستوى الداللة

 48.04 39.53 30 التجريبية
58 11.60 2 0.05 

 40.13 19.8 30 الضابطة

( 58( بدرجػة حريػة )2القيمػة التاةيػة الجدوليػة ) ( اكبػر مػف11.60( اف القيمة التاةية المحسوبة )13يتبيف مف الجدوؿ )
بػيف متوسػط درجػات طالبػات مجمػوعتي البحػث  إحااةية( مما يدؿ عمى اف ىنالؾ فرؽ الو داللة 0.05وعند مستول داللة)
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 ةإحاػاةيولاالح المجموعة التجريبية . لالا  ترفض الفرضية الاػفرية وتقبػؿ الفرضػية البديمػة القاةمػة بوجػود فػرؽ الي داللػة 
متوسػػط  بطريقػػة االستكشػػاؼ الموجػػو و حيػػا بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة الالةػػي يدرسػػف مػػادة عمػػـ األ

 درجات طالبات المجموعة الضابطة الالةي يدرسف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في االختبار البعدي لمتفكير النادد
 -الفرضية الثانية : .2

( لعينتػػيف متػػرابطتيف لمعرفػػة فيمػػا االا كانػػت ىنػػاؾ T-Testفرضػػية اسػػتخدـ االختبػػار التػػاةي )لمتحقػػؽ مػػف ىػػاله ال     
 ,تػي درسػت بطريقػة االستكشػاؼ الموجػوتنمية حاامة في القػدرة عمػى التفكيػر النادػد لػدل طالبػات المجموعػة التجريبيػة ال
( بػػانحراؼ 35.36ادػد القبمػػي والبعػدي )حيػث بمػغ متوسػػط الفػروؽ بػػيف درجػات طالبػػات المجموعػة فػػي اختبػار التفكيػػر الن

 -( يبيف اللؾ :14( وجدوؿ )6.31معياري مقداره )
 (14جدول )

 ( لعينتين مترابطتين الخاصة بالتطبيق القبمي والبعدي الختبار التفكير الناقد لممجموعة التجريبيةT-Testنتائج االختبار التائي )

عييييييييدد افييييييييراد  المجموعة
 المجموعة

متوسييييييط الفييييييروق بييييييين 
درجيييييات االختبيييييار قبميييييييا 

 وبعديا

االنيحييييييييراف 
 المعياري

درجييييييييييييييييية 
 اليحرية

 القيمة التائية
 الميحسوبة    الجدولية

مسييييييييييييتوى 
 الداللة

 0.05 2.045 12.78 29 8.38 19.57 30 التجريبية

بدرجػػة  (2.045( اكبػػر مػػف القيمػػة التاةيػػة الجدوليػػة )12.78( اف القيمػػة التاةيػػة المحسػػوبة )14يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ )       
ولمامحة االختبار البعػدي وبػاللؾ تػـ رفػض الفرضػية  ( اي اف النتيجة دالة احااةيا0.05) ( وعند مستول داللة29حرية )

بيف متوسػط درجػات طالبػات المجموعػة التجريبيػة فػي  إحااةيةالافرية ودبوؿ الفرضية البديمة القاةمة بوجود فرؽ الي داللة 
نادػد وبػيف متوسػط درجػاتيف فػي التطبيػؽ البعػدي لالختبػار , وىػالا يعنػي حاػوؿ تنميػة فػي التطبيؽ القبمي الختبار التفكير ال

 القدرة عمى التفكير النادد لدل طالبات المجموعة التجريبية .
 -الفرضية الثالثة : .3

ىنػػاؾ  ( لعينتػػيف متػػرابطتيف لمعرفػػة  فيمػػا االا كانػػتT-Testولمتحقػػؽ مػػف ىػػاله الفرضػػية باسػػتخداـ االختبػػار التػػاةي )      
تنميػة حااػػمة فػػي القػػدرة عمػى التفكيػػر النادػػد لػػدل طالبػات المجموعػػة الضػػابطة التػػي درسػت بالطريقػػة االعتياديػػة )التقميديػػة( 

( بػػػانحراؼ 0.76,حيػػث بمػػغ متوسػػػط الفػػروؽ بػػػيف درجػػات طالبػػػات المجموعػػة فػػػي اختبػػار التفكيػػػر النادػػد القبمػػػي والبعػػدي )
 -اللؾ : ( يبيف15( وجدوؿ )2.84معياري مقداره )

 (15جدوؿ )
( لعينتيف مترابطتيف الخااػة بػالتطبيؽ القبمػي والبعػدي الختبػار التفكيػر النادػد لممجموعػة T-Testنتاةج االختبار التاةي )

 الضابطة

 المجموعة
عييييييييدد افييييييييراد 

 المجموعة
متوسييط الفييروق بييين درجييات 

 االختبار قبميا وبعديا
االنيحييييييييييييراف 

 المعياري
درجييييييية 
 اليحرية

 القيمة التائية
 الميحسوبة الجدولية

مسييييييتوى 
 الداللة

 0.05 2.045 1.46 29 2.84 0.76 30 الضابطة

( بدرجػة حريػة 2.045( اكبر مف القيمػة التاةيػة الجدوليػة )1.46( اف القيمة التاةية المحسوبة )15يتبيف مف الجدوؿ )      
وؿ الفرضػية الاػػفرية القاةمػة بعػػدـ وجػػود ( اي اف النتيجػػة غيػػر دالػة احاػػاةيا وبػاللؾ تػػـ دبػػ0.05( وعنػد مسػػتول داللػة)29)

بػيف متوسػط درجػات طالبػات المجموعػة الضػابطة فػي التطبيػؽ القبمػي الختبػار التفكيػر النادػد وبػػيف  إحاػاةيةفػرؽ الي داللػة 
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متوسط درجاتيف في التطبيؽ البعدي لالختبار , وىالا يعنػي عػدـ حاػوؿ تنميػة فػي القػدرة عمػى التفكيػر النادػد لػدل طالبػات 
 موعة الضابطة .المج
  -تفسير النتائج : -ثانيا :
  -مف خالؿ استعراض النتاةج التي اسفر عنيا البحث الحالي ,تـ تفسير نتاةج البحث عمى محوريف :  

 )تفسير الفرضيتين االولى والثانية ( -الميحور االول :
فػي تنميػػة التفكيػر النادػد لطالبػػات  اظيػرت نتيجتػا الفرضػتيف , اف التػػدريس بطريقػة االستكشػاؼ الموجػػو يػؤثر ايجابػا  

المجموعة التجريبية , اال تفودت ىاله الطريقة عمى الطريقػة التقميديػة , ودػد يعػزل السػبب فػي اللػؾ الػى واحػد او اكثػر مػف 
 -االسباب االتية :

ر اعتػػادت الطالبػػات مػػف خػػالؿ تدريسػػيف بطريقػػة االستكشػػاؼ الموجػػو عمػػى اتبػػاع خطػػوات اجراةيػػة تتطمػػب مػػنيف التفكيػػ .1
 لمحاوؿ عمى المعرفة بدال مف التخبط في جزيةات التنمي لدييف ميارات التفكير النادد .

اف المػػػدرس يسػػػعى الػػػى جعػػػؿ الطمبػػػة دػػػادريف عمػػػى ادراؾ ابعػػػاد االتجػػػاه المرغػػػوب فيػػػو فػػػي التفكيػػػر ,وتػػػوفير الظػػػروؼ  .2
تشجيع المستمر لو , والحػد مػف االتجػاه القػديـ والموادؼ التعميمية التي يمكف اف يمارسوا فييا االتجاه الجديد واالثابو او ال

( , وىػالا مػاتـ اتباعػػو فػي البحػث الحػالي اال اتاحػت الباحثػة فػي اثنػػا  47,ص 1978ودعمػو سػمبيا .)المقػاني والرضػواف ,
اسػتخداميا لطريقػة االستكشػػاؼ الموجػو الفراػػة لمطالبػات فػػي منادشػة االرا  واالفكػػار والمعتقػدات التػػي وردت فػي المػػادة 

عممية )موضػوع البحػث( واتاحػت الفراػة لكػؿ طالبػة فػي التعبيػر عػف رأييػا والحكػـ عمػى االرا  واالفكػار المختمفػة عمػى ال
اساس االدلة الكافية التي تستند الى الحقاةؽ العممية . مما خمؽ جوا ديمقراطيا شجع عمػى التفكيػر الحػر والحكػـ المسػتقؿ 

لتفكير النادد , وىالا ما ادل الى تنمية ىالا النوع مف التفكيػر لػدل الطالبػات , حيث اف حرية الفكر تعد شريانا حيويا في ا
 . حيا في مادة عمـ األ

 .ث وتساعدىف عمى اكتشاؼ المعموماتتفوؽ طريقة االستكشاؼ الموجو عمى الطريقة التقميدية النيا تشجع الطالبات عمى البح .3

ت الاؼ الثاني المتوسػط , لمػا تتمتػع بػو طالبػات ىػاله المرحمػة مالةمة طريقة االستكشاؼ الموجو لممرحمة العمرية لطابا .4
 مف نضج فكري وعقمي .

 دد تكوف الموضوعات التي درست في التجربة مف الموضوعات التي يامح تدريسيا عمى وفؽ طريقة االستكشاؼ الموجو. .5

يػا تكػوف معرضػة لمسػؤاؿ فػي اي الن تساعد ىاله الطريقة في شد انتباه الطالبة واثارة اىتماميا لمدرس وعدـ تشتت افكارىا .6
 .ودت 

اف  طريقػػة االستكشػػاؼ الموجػػو ادت الػػى تفاعػػؿ الطالبػػات مػػع الػػدروس وازديػػاد نشػػاطيف , النيػػا تعطػػي الفراػػة ليػػف بػػأف  .7
ات مػػع عػػدـ جابػػيستكشػػفف المفػػاىيـ بأنفسػػيف ويضػػعف الفرضػػيات باسػػموبيف الخػػاص ممػػا جعػػؿ امػػاميف حيػػزا واسػػعا مػػف اإل

 .ةإجابواحدة ومحددة مما دفع الطالبات الى التفكير وممارسة العمميات العقمية الناددة لمواوؿ الى ة إجاباالكتفا  ب

اف التػػدريس باسػػتخداـ  طريقػػة االستكشػػاؼ الموجػػو زاد مػػف ثقػػة الطالبػػات بانفسػػيف وبػػاراةيف مػػف خػػالؿ عمػػؿ االنشػػطة  .8
ة وفػي الودػت نفسػو ىػف مسػتعدات لتبػديؿ ارا ىػف االستكشافية لمواضيع الػدرس ومنادشػة النتػاةج التػي يحاػمف عمييػا بثقػ

 (.80,ص 1996وتعديميا االا دوبمت بادلة موضوعية تسوغ اللؾ )يعقوب , 

االنشطة االستكشافية كانت ماممة ومييةػة وموجيػو لػدفع الطالبػات عمػى ممارسػة ميػارات التفسػير االسػتنتاج والمقارنػة  .9
ة متسمسػػمة ومترابطػػة ومتدرجػػة مػػف العػػاـ الػػى التفااػػيؿ اسػػيـ فػػي الػػخ كمػػا اف تنفيػػال ىػػاله االنشػػطة باػػور  والتاػػنيؼ ...

عمػى تنميػة  تطوير خبرات اكثر معنى لطالبػات المجموعػة التجريبيػة التػي درسػت بطريقػة االستكشػاؼ الموجػو ممػا سػاعد
 .التفكير النادد لدييف
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تػدريس جديػدة لػـ يعيػدنيا مػف  ةاف طريقة االستكشػاؼ الموجػو شػدت انتبػاه الطالبػات وزادت مػف تركيػزىف بواػفيا طريقػ .10
 .دبؿ

 ( .2004( و)المالكي ,1995( و )التميمي ,Price,1967 ودد اتفقت ىاله النتيجة مع دراسة ) -

يبيػػة والضػػابطة فػػي ( التػػي اظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف المجمػػوعتيف التجر Williams,1981واختمفػػت عػػف دراسػػة ) -
 .التفكير النادد

 الثالثة( )تفسير الفرضية -الميحور الثاني :
اظيرت نتيجة الفرضية الثالثة اف التدريس بالطريقة االعتيادية اليؤدي الى تنمية التفكير النادػد لطالبػات المجموعػة       

الضػابطة ولعػػؿ السػػبب فػػي اللػػؾ يعػود الػػى اف المدرسػػة بيػػاله الطريقػػة تكػػوف محػور العمميػػة التعميميػػة فيػػي التػػي تشػػرح و 
ي انيػا ماػدر المعمومػات ومودػؼ الطالبػة ىنػا ينحاػر فػي تمقػي المعمومػة فقػط دوف توضح وتفسػر وتسػتنتج ...الػخ , ا

اتاحة الفراة لمطالبة لتوجيو االسةمة المثيرة لمتفكيػر والتػي تتاػؿ بػبعض المفػاىيـ ودضػايا وتعميمػات يتضػمنيا موضػوع 
واسػتظيار المعمومػات ممػا يمنػع واف ما يؤخال عمى ىاله الطريقة تاكيدىا عمى الحفظ  الدرس )اي اف دور الطالبة سمبي(.

 الطالبات مف ممارسة ميارات التفكير النادد .

 ( التي اظيرت اف الطريقة التقميدية تؤدي الى تنمية التفكير النادد.2004اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة)المالكي ,   

 
 الفصل الخامس 

 االستنتاجات التوصيات المقتريحات

 االستنتاجات
 -التي تمخض عنيا البحث الحالي استنتج الباحثاف ما يأتي: في ضو  النتاةج

يرت طريقة االستكشاؼ الموجو تأثيرا ايجابيا واضحا في التفكير النادد لطالبات الاػؼ الثػاني المتوسػط فػي مػادة عمػـ ظا .1
 . حيا األ

دػػد لػدل الطمبػػة , و اف ليسػت موجيػػو فػي اغمػػب االحيػاف نحػػو تنميػة ميػػارات التفكيػر النا حيػػا اف طراةػؽ تػػدريس عمػـ األ .2
لمفيػـو التفكيػر النادػد  حيػا تدني مستول الطمبػة فػي بعػض ىػالة الميػارات دػد يرجػع الػى عػدـ ادراؾ مدرسػي مػادة عمػـ األ

 و كيفية تدريب الطمبة عمى ىالة الميارات . حيا وطبيعتو و اىميتو في تدريس مادة عمـ األ

و معػػاني جديػدة و تنمػي دػدراتيف عمػى التحميػؿ و التفسػير و النقػػد طريقػة االستكشػاؼ الموجػو تولػد لػدل الطالبػات افكػار  .3
 واالعتماد عمى انفسيف في البحث و التقاي عف الحقاةؽ و المعمومات .

اف لطريقػػة االستكشػػاؼ الموجػػو القػػدرة عمػػى خمػػؽ طالبػػات اكثػػر ثقػػة بانفسػػيف مػػف خػػالؿ ديػػاميف بفػػرض الفرضػػيات و  .4
 كثر ميارة في تناوؿ االفكار و الحكـ عمييا .اختبارىا و تقويـ الحجج و التفسير و ا

 يتطمب مف المدّرسة جيدا اضافيا . حيا اف استخداـ طريقة االستكشاؼ الموجو في تدريس مادة عمـ األ .5

 التوصيات
 في ضو  النتاةج تمخض عنيا البحث الحالي يواي الباحثاف بما ياتي : 

جنبا الى جنػب مػع الطراةػؽ االخػرل لمػا ليػا مػف اىميػة  حيا األ استخداـ طريقة االستكشاؼ الموجو في تدريس مادة عمـ -1
 في تنمية ميارات التفكير النادد .
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االىتماـ بتعميـ الطمبة كيؼ يفكروف اكثػر مػف االىتمػاـ بػالكـ فػي المػادة التعميميػة وىػالا يقػود الػى االىتمػاـ بالطريقػة التػي  -2
 تعرض فييا المادة.

, كشػػاؼ الموجػػو فػػي تػػدريس ىػػاله المػػادةيسػػمح لممػػدرس باسػػتخداـ طريقػػة االستبشػػكؿ  حيػػا تنظػػيـ محتػػول كتػػاب عمػػـ األ -3
 وادخاؿ انشطة عالجية واخرل اثراةية لتناسب مستول الطمبة وتراعي الفروؽ الفردية بينيـ .

 .ر الناددمف اثر ايجابي في التفكيزيادة عدد االنشطة االستكشافية المقدمة لمطمبة بيدؼ تعزيز ددراتيـ االستكشافية لما ليا  -4

 ادخاؿ انشطة استكشافية في االختبارات المدرسية تتناسب ومستويات الطمبة الظيار القدرات العقمية الناددة لدييـ . -5

استخداـ طريقة االستكشاؼ الموجو في التدريس ابتدا ا مف الافوؼ الدراسية االولى مف التعميـ حتػى يتعػود الطمبػة وىػـ  -6
 ا وتعمميا في المراحؿ الالحقة .اغار عمى ىاله الطريقة ليسيؿ فيمي

اسةمة وانشطة متنوعة تحفز الطمبة عمى التفكير بوجو عاـ والتفكير النادػد باػفة خااػة مػف  حيا تضميف منياج عمـ األ -7
اجػػػػؿ تطػػػػوير النمػػػػو المعرفػػػػي وميػػػػارات االسػػػػتنتاج والتفكيػػػػر واالفتػػػػراض وغيرىػػػػا لػػػػدل الطمبػػػػة, باالضػػػػافة الػػػػى عػػػػرض 

 ورة مشكالت حياتية وادعية ويطمب منيـ حميا .با حيا موضوعات عمـ األ

تنميػػة الجانػػػب التطبيقػػي لممعمومػػػات التػػي تعطػػػى لمطمبػػة وعػػػدـ االختاػػار عمػػػى حفظيػػا وىػػػي دعػػوة مشػػػتركة لواضػػػعي  -8
 المناىج والتدريسييف .

عمومػػػات تػػدريب المالكػػات التدريسػػية فػػي اثنػػػا  الخدمػػة عمػػى كيفيػػة اسػػتخداـ طريقػػػة االستكشػػاؼ الموجػػو وتزويػػدىـ بالم -9
 وااليضاحات حوؿ اعداد ىاله الطريقة واسس تدريسيا .

تجييز المدارس بما يتناسب وتطبيؽ طريقة االستكشاؼ الموجو مف وساةؿ تعميمية واجيزة ومػواد تسػاعد عمػى التػدريس  -10
 وفقا لياله الطريقة .

ث فمسػػفتو ومفرداتػػو وددراتػػػو عقػػد دورات تأىيػػؿ واعػػداد التدريسػػيف لتزويػػدىـ  بالمعمومػػات حػػوؿ التفكيػػر النادػػد مػػف حيػػ -11
 العقمية ومعاييره والميارات العممية التي تؤلفو .

ضػػرورة ديػػاـ وزارة التربيػػة بااػػدار كتيػػب اػػغير او مػػايعرؼ بػػػ)دليؿ المػػدرس( يتضػػمف طراةػػؽ تدريسػػية مختمفػػة ومنيػػا  -12
مكتبػػة  او يوضػػع فػػي , يػػوزع عمػػى المدرسػػيفسػػتخداـ كػػؿ طريقػػة منيػػا فػػي التػػدريسطريقػػة االستكشػػاؼ الموجػػو وكيفيػػة ا

 ة والتفكير النادد بوجو خاص., وكاللؾ الحاؿ بالنسبة النواع التفكير باورة عامالمدرسة وعد دليؿ عمؿ ليـ
 المقتريحات

 -في ضو  النتاةج التي تمخض عنيا البحث الحالي يقترح الباحثاف ما يأتي:
 رل و عمى كال الجنسيف .اجرا  دراسات مماثمة لمدراسة الحالية عمى مواد دراسية و مراحؿ اخ .1

اجػػرا  دراسػػات اخػػرل لمعرفػػة اثػػر اسػػتخداـ  طريقػػة االستكشػػاؼ الموجػػو فػػي متغيػػرات اخػػرل غيػػر التفكيػػر النادػػد , مثػػؿ  .2
 و استبقا  المعمومات . حيا االتجاىات نحو مادة عمـ األ

 سطة .اجرا  دراسة طولية لتتبع تقويـ بعض ميارات التفكير النادد لدل طمبة المرحمة المتو  .3

اجػرا  دراسػػات اخػػرل لمعرفػػة اثػػر طريقػػة االستكشػػاؼ الموجػػو عمػى انػػواع اخػػرل مػػف التفكيػػر كػػالتفكير العممػػي و التفكيػػر  .4
 االبداعي و غيرىا .

 اجرا  دراسة لمقارنة اثر ىالة الطريقة مع طراةؽ اساليب تدريسية اخرل في تننمية التفكير النادد . .5

 والطمبة نحو تطبيؽ طريقة االستكشاؼ الموجو .اجرا  دراسة لبياف اتجاىات المدرسيف  .6

 ومدل تركيزىا عمى ميارات التفكير النادد . حيا اجرا  دراسة لتحميؿ محتول كتب عمـ األ .7

 اجرا  دراسات تجريبية تكشؼ عف العوامؿ المعودة والمحسنة لمتفكير النادد ولمراحؿ عمرية ودراسية متعددة . .8
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 لطبيعة التفكير النادد . حيا مدرسي مادة األاجرا  دراسة لمكشؼ عف مدل ادراؾ  .9
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