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 الشكر والتقدير
 

الشكر هلل أواًل بأن منحني القدرة إلتمام ىذه الدراسة، وعظيم اإلمتنان إلى أستاذي القدير الدكتور غسان 
سرحان، وفاًء لمجيد الذي بذلو، وتقديرًا لمثقة التي أحاطني بيا، مما كان ليما أكبر األثر في حثي عمى 

السير قدمًا في إنجاز دراستي ىذه منذ اليوم األول الذي عرفتو بيا، فيو من شجعني عمييا وأضاء الشمعة 
األولى لكي ترى ىذه الدراسة النور، وتابع اطوات عممي اطوة اطوة، ولم يبال عمي ال بوقتو وال بجيده، 

. مما كان لو الفضل األكبر في ىذا العمل المتواضع، فجازاه اهلل ايرًا وأمد في عمره
كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى عضوي لجنة المناقشة الدكتور صالح ياسين والدكتور عفيف زيدان المذين 

. تحمال عبء قراءة ىذه الدراسة ومناقشتيا
وعرفانًا بالجميل أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي في دائرة التربية في جامعة القدس عمى ما بذلوه 

. من جيد وعطاء متواصل
لى كل من ساعد في إجراء التجريب ااصة الطمبة  وكمك أتقدم بالشكر إلى إدارة مدرسة طاليتا قومي وا 

لى المعممة الفاضمة سناء بشارة التي قامت  التي شممتيم ىذه الدراسة، وكذلك إلى أعضاء ىيئة التحكيم، وا 
. بالمراجعة المغوية، والمعمم القدير جياد ابو عمشا الذي لم يبال عمي فيما يتعمق بميارات الكمبيوتر

 
                                                                            الباحث 

ميالد ابراىيم   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
: التعريفات

 
واحد من اثني عشر مستوى صفي، يتكون منو سمم النظام التعميمي : الصف التاسع األساسي

. والذي يتكون من عشرة صفوف أساسية، وصفين ثانويين. في فمسطين
   

وحدة تعمم صغيرة ومستقمة، تحقق ىدفًا تعميميًا قريبًا، ويرتبط مع الموديوالت األارى : الموديول التعميمي
وتتمثل األسس التربوية . تتابعيًا وتكامميًا بما يحقق وحدة المنيج وتماسكو، ويساعد عمى انجاز أىدافو

لمموديول التعميمي في مراعاة مبدأ الفروق الفردية بين الطمبة، واالىتمام بالمتعمم وايجابيتو، وتحقيق مبدأ 
(. 2002جامل، )التعمم اليادف، والتعزيز المباشر لالجابة، والتعمم لإلتقان والتمكن 

  
الطريقة التي يقوم فييا المعمم بتعميم الصف بأكممو، وتكون مساعدة المعمم مباشرة : التعميم التقميدي

. لممعرفة لمطالب بحيث يكون المعمم ىو محور العممية التعميمية، ويكون فييا الطالب مجرد متمقٍق 
 

ويتضمن مجموعة من الميارات . نشاط ذىني وعممي يتصف بالعقالنية والتأني والتركيز: التفكير الناقد
تزود الفرد بالقدرة عمى فحص وتقويم كل ادعاء معرفي، لمعرفة صدق ىذا االدعاء بتحميل محتوياتو 
ومعرفة مصادره في ضوء الدليل الذي يدعمو ومعرفة األمور ذات العالقة من غيرىا بطريقة منطقية 

. واضحة
 

ىو ناتج من نواتج التعمم، ويتم قياسو بالعالمات التي يحصل عمييا الطالب في االمتحان المعد : التحصيل
.                                                                                                                                                                             اصيصًا ليذه الدراسة

 
 -ويقصد بيا الدرجة التي يحصل عمييا المتعمم في ااتبار واطسون:  مستوى ميارات التفكير الناقد

جميسر المعدل لمتفكير الناقد والذي يشتمل عمى امس ميارات أساسية تكّون في مجموعيا ميارات التفكير 
: ىي (1982) وىذه الميارات كما وردت في عبد السالم وسميمان. الناقد

  ميارة التنبؤ باالفتراضات(Hypotheses Prediction Skill) : وىي قدرة تتعمق بتفحص الحوادث
. أو الوقائع، ويتم الحكم عمييا في ضوء البيانات أو األدلة المتوفرة



  ميارة التفسير(Interpretation Skill) : وىي تتمثل في القدرة عمى إعطاء تبريرات أو
 .استاالص نتيجة معينة في ضوء الوقائع أو الحوادث المشاىدة التي يقبميا العقل اإلنساني

  ميارة تقييم المناقشات(Evaluating Discussions:) وىي تتمثل في قدرة المتعمم عمى التمييز 
 .بين مواطن القوة والضعف في الحكم عمى قضية أو واقعة معينة في ضوء األدلة المتاحة

  ميارة االستنباط(Inference Skill) : وتتمثل في قدرة استاالص المتعمم لمعالقات بين الوقائع
المعطاة لو، بحيث يحكم عمى مدى ارتباط نتيجة ما مشتقة من تمك الوقائع ارتباطا حقيقيا أم ال، 

 .بغض النظر عن صحة الوقائع المعطاة أو موقف المتعمم منيا

  ميارة االستنتاج(Deduction Skill) : وتتمثل في قدرة المتعمم عمى التمييز بين درجات احتمال
 . صحة أو اطأ نتيجة ما تبعا لدرجة ارتباطيا بوقائع معينة معطاة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ممخص الدراسة 
 

استخدام الموديوالت التعميمية في الرياضيات وأثره في تحصيل طمبة الصف التاسع 
 األساسي في محافظة بيت لحم وتنمية التفكير الناقد لدييم

ميالد سميمان سميم إبراىيم : إعداد الطالب
غسان عبد العزيز سرحان : إشراف الدكتور

 

ىدفت ىذه الدراسة إلى استادام الموديوالت التعميمية في الرياضيات ومعرفة أثره في تحصيل طمبة الصف 
وذلك من االل اإلجابة عن األسئمة . التاسع األساسي في محافظة بيت لحم وفي تنمية التفكير الناقد لدييم

:  اآلتية
ما مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طمبة الصف التاسع األساسي؟ : السؤال األول
ما أثر إستادام أسموب الموديوالت التعميمية في التحصيل لدى طمبة الصف التاسع : السؤال الثاني

األساسي في مادة الرياضيات؟ 
ما أثر الجنس في التحصيل لدى طمبة الصف التاسع األساسي في مادة الرياضيات؟ : السؤال الثالث
ما أثر التفاعل المشترك لكل من طريقة التدريس والجنس في التحصيل لدى طمبة الصف : السؤال الرابع

التاسع األساسي في مادة الرياضيات؟ 
ما أثر استادام أسموب الموديوالت التعميمية في مادة الرياضيات في تنمية مستويات : السؤال الاامس

ميارات التفكير الناقد؟ 
ما أثر الجنس في تنمية مستويات ميارات التفكير الناقد لطمبة الصف التاسع األساسي؟ : السؤال السادس
ما أثر التفاعل المشترك بين استادام أسموب الموديوالت التعميمية والجنس في تنمية : السؤال السابع

مستويات ميارات التفكير الناقد؟ 
 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة الصف التاسع األساسي في محافظة بيت لحم والتابعين إداريًا 
طالبًا وطالبة، موزعين عمى ست  (500)، وكان عددىم 2005/2006لمؤسسات ااصة لمعام الدراسي 

طالبًا وطالبة في شعبتين دراسيتين، ااتيرت إحداىا  (46)عشرة مدرسة، وتكونت عينة الدراسة من 
وتم التأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية . بالطريقة العشوائية البسيطة لتكون المجموعة التجريبية

.  لممجموعات المنفصمةt-testوالضابطة في التحصيل والتفكير الناقد باستادام ااتبار 



جميسر - وقد قام الباحث بتصميم الموديوالت التعميمية الالزمة إلجراء التجريب، واستادام ااتبار واطسون
عداد إاتبار تحصيل في مادة الرياضيات، وذلك لقياس أثر استادام الموديوالت  المعدل لمتفكير الناقد، وا 

. التعميمية في التفكير الناقد والتحصيل لدى عينة الدراسة
 

ولإلجابة عن أسئمة الدراسة تم إستاراج النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية، 
. وتحميل التباين الثنائي

: توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية
. تدني مستويات ميارات التفكير الناقد لدى طمبة الصف التاسع وكانت ادناىا ميارة اإلستنتاج -1
في التحصيل في الرياضيات تعزى  (=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

 .إلى استادام أسموب الموديوالت التعميمية

في التحصيل في مادة  (=0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3
 .الرياضيات تعزى إلى الجنس

في التحصيل تعزى إلى  (=0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -4
 .التفاعل المشترك بين طريقة التدريس والجنس

لصالح أسموب الموديوالت التعميمية  (=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -5
ميارات التنبؤ باإلفتراضات، والتفسير، وتقييم المناقشات، : في تنمية ميارات التفكير الناقد الفرعية

 .بينما لم توجد فروق دالة إحصائيًا في ميارة اإلستنباط. وفي الدرجة الكمية. واإلستنتاج

تعزى إلى الجنس في مستويات  (=0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -6
 .ميارات التفكير الناقد وفي الدرجة الكمية

تعزى إلى التفاعل المشترك بين  (=0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -7
 .طريقة التدريس والجنس في تنمية ميارات التفكير الناقد الفرعية وفي الدرجة الكمية

 

أوصت الدراسة الباحثين إجراء دراسات جديدة تتعمق بميارة اإلستنتاج وعالقتيا بميارات التفكير الماتمفة تبعًا 
لممستوى الثقافي واإلجتماعي لألىل، والبحث في أثر استادام الحقائب التعميمية في المراحل الدراسية الاتمفة، 

وكذلك إجراء المزيد من الدراسات لفحص أثر استادام الموديوالت التعميمية في متغيرات أارى لم تدال في ىذه 
كذلك فقد أوصت التربويين عقد برامج ودورات لممعممين لتدريبيم عمى . الدراسة كالدافعية واإلتجاىات وتقدير الذات

كيفية إعداد  وتصميم برامج تقوم عمى أساس التعمم الذاتي وتفريد التعميم، وتضمين برامج التفكير في المواد 
.  الدراسية الماتمفة، وضرورة اىتمام المعممين بتنمية ميارات التفكير بشكل عام والتفكير الناقد بشكل ااص
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مشكمة الدراسة وأهميتها 
المقدمة 

 
مشكمة الدراسة - 
أسئمة الدراسة - 
فرضيات الدراسة - 
أهداف الدراسة - 
أهمية الدراسة - 
محددات الدراسة - 
افتراضات الدراسة - 
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 الفصل األول
 

مشكمة الدراسة وأهميتها 
 

 المقدمة 1.1
 
اتسمت التطكرات العممية كالثقافية كالتقنية في العقكد األخيرة بالسرعة اليائمة، األمر الذم يحتـ عمى  

المؤسسات التربكية مكاكبة ىذه التطكرات السريعة كيفرض عمييا مراجعة سياساتيا كأىدافيا 
 الطمبة بؿ تحشى بيا أدمغةكاستراتيجياتيا كتقنياتيا، فمـ يعد التعميـ يعبر عف كمية المعمكمات التي 

يستطيعكف بكساطتيا الحصكؿ عمى التي تحّكؿ إلى إكساب الطمبة مجمكعة مف الميارات كالقدرات 
المعمكمات كالمعارؼ اإلنسانية بأنفسيـ، كبيذا يستطيعكف ممارسة أدكارىـ في مجتمع الثكرة العممية 

كالف اتجاىات التربية الحديثة تعتبر . بناء عمى ككف الفرد دائـ االستعداد لمكاصمة تعميـ نفسو بنفسو
كاف ال بد مف إظيار دكر التعمـ الذاتي كأسمكب كطريقة  الفرد المتعمـ مركزا لمعممية التعميمية كمحكرىا،

 .تدريس حيث يسعى المتعمـ الكتساب المعمكمات المختمفة بجيده الذاتي كبمشاركتو الفاعمة
    

ذلؾ التعمـ الذم تككف الدراسة فيو  كىك التعمـ الذاتي،التعمـ الحديثة ما يعرؼ بإف مف أىـ أساليب 
.  فيحدد المتعمـ ما يريد أف يتعممو كفقان لرغباتو كميكلو،مكجية ذاتيان مف خالؿ برامج مركزة حكؿ المتعمـ

المكديكالت التعميمية أسمكبا يعّبر عف نمط يساير متطمبات تفريد باستخداـ  التعمـ الذاتي كيعتبر أسمكب
 بعد أف أصبح مف المتفؽ ،كتستخدمو معظـ برامج التربية القائمة عمى الكفايات. التعميـ، كالتعمـ الذاتي

عميو بيف رجاؿ التربية أف مف أىـ أىداؼ التربية اليـك إعداد الفرد ليكاصؿ تعميـ نفسو بنفسو، نظرا لما 
تتصؼ بو الحياة المعاصرة مف سرعة التغير، كالتجديد الذم يحتـّ عمى الفرد أف يستمر في مكاصمة 

 في كقت أصبح التعميـ الرسمي الذم يتمقاه الفرد في المدرسة أك الجامعة غير ،تعميمو مدل الحياة
 (.2000 جامؿ،) كاؼ لمساعدة اإلنساف اليكـ عمى أف يعيش الحياة الجديدة بكؿ أبعادىا

 
فالمكديكالت التعميمية عبارة عف نظاـ تعميمي قائـ عمى التعمـ الذاتي، حيث يضـ خطة محكمة 

مدركسة لمطمبة، تكّضح ليـ كيفية السير خطكة بخطكة عند تعامميـ مع مادة الرياضيات، كتحتكم عمى 
العديد مف المكاد كاألنشطة التعميمية المختمفة كالتي يمكف أف تمبي حاجات الطمبة حسب سرعة كؿ 

  (.  1999محمد، )منيـ في التعمـ 
 

 تشّكؿ في مجمكعيا نظاما متكامال يجعؿ منيا ، التعميمية بمجمكعة مف الخصائصمكديكالتكتتمتع اؿ
 كليا نظاـ ، كتشتمؿ عمى نشاطات كخبرات متنكعة، ليا أىداؼ محددةكيككفكسيطا فعاال لمتعمـ، 
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.  بحيث تسيـ في النياية في تحقيؽ األىداؼ التعميمية التي كضعت مف أجميا،لمتقكيـ كالتغذية الراجعة
 تجعؿ المتعمـ يختار ما يناسب ،إضافة لككنيا مصممة كفؽ منيجية عممية منظمة بشكؿ متناسؽ

استعداده كقدراتو كميكلو في المكاف كالزماف الذم يراه مناسبا، فيي تمكف المتعمـ مف استخداميا بطريقة 
 مف أدلة كتعميقات تتعمؽ بكيفية استخدامو كتكظيفو مكديكؿحكيو اؿمذاتية دكف مساعدة أحد كذلؾ بما 

كتتجو معظـ المؤسسات التعميمية إلى اعتماد قاعدة نظرية معينة . سعى إلى تحقيقيامكاألىداؼ التي 
تسترشد بيا في عممية تخطيط كتصميـ كتقكيـ عمميات التعمـ كتسمى ىذه القاعدة إطارا أك نمكذجا 

كىناؾ دالئؿ منطقية كتجريبية تؤكد الفكرة التي مفادىا أف المتعمميف الذيف يعتمدكف ىذا . نظريا لمتعميـ
 التعميمي يتفكؽ عمى غيره مف األطر أك النماذج مكديكؿرتكز عميو اؿماإلطار أك النمكذج النظرم الذم 

:  النظرية بما يمي
 في االشتراط اإلجرائي كالتي تعتمد التجريب كأساس لتطكير Skinnerاالرتكاز عمى نظرية سكنر - 

 .التعميـ
.  لتشكيؿ كتعديؿ السمكؾ عند المتعمميفسيمة االعتماد عمى التعزيز كالتغذية الراجعة كك-
.  اإليماف بضركرة مشاركة المتعمـ ذاتيا في عممية التعميـ كأف يككف دكره فعاال-
 اإليماف بضركرة تفريد التعميـ عمى اعتبار أف المتعمميف يتفاكتكف في الحاجات كالقدرات كالدافعية -

 (.1997 الخطيب كالخطيب،) كالسرعة في التعمـ
 

تقـك فمسفة المكديكالت التعميمية عمى مبدأ مراعاة الفركؽ الفردية، حسب قدرات الطمبة كاستعداداتيـ، 
ألف االختالفات بيف الطمبة في الصفات كالخصائص قد تككف جسمية أك عقمية أك انفعالية، كتتضح 
مظاىر ىذه الفركقات بشكؿ خاص في القدرات العقمية، كالقدرة عمى حؿ المشكالت كالتفكير، كفي 
القدرة الرياضية كالقدرة عمى االستنتاج المنطقي، كمعرفة المفاىيـ كالتعميمات كالعمميات الرياضية 

(.  1994أبك زينة، )المختمفة 
 

كيتكقع . اإلفرادمأساليب معينة في محاكلة لتحقيؽ أىداؼ التعميـ استخدـ المربكف في العقكد األخيرة 
 أف تحؿ مناىج كأساليب جديدة لمتعميـ كالتعمـ في المستقبؿ القريب محؿ المناىج كاألساليب ىـكثير مف

 (Programmed Instruction)كيمثؿ التعميـ البرنامجي . التقميدية المتبعة حاليا داخؿ الصفكؼ

كفي المراحؿ األكلى مف ظيكر التعميـ .  حاجات التعميـ اإلفرادمتمبية المحاكالت األكلى ؿإحدل
 Paper and Pencil)  البرنامجي صممت برامج ليذا الغرض مف نكع برامج الكرقة كالقمـ

Program) كقد ساعدت بحكث سكنر .  كحدات مف المادة الدراسيةتتناكؿSkinner كزمالئو في 
أكاخر الخمسينيات في التكصؿ إلى مجمكعة مف األسس التي يقكـ عمييا التعميـ البرنامجي كالتي مف 

: مأتأىميا ما م
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 التجزئة في خطكات صغيرة  .
  جانب التمميذمف المشاركة النشطة  .
 التأكيد أك التعزيز المباشر   .
 التدرج حسب قدرة كؿ تمميذ . 

في جامعة بيردك  Postlethwait)) كفي أكائؿ الستينيات مف القرف الماضي أعد بكستميتكايت
Perdue)) تسجيالت صكتية لممادة بةفي الكاليات المتحدة األمريكية برنامجا تعميميا يستخدـ فيو الطؿ 

كفي السبعينيات طكر .  كذلؾ كنشاط مكمؿ لدراسة مقرر في عمـ النبات،التعميمية مف إعداد المعمـ
: اآلتيةىذا األسمكب إلى نظاـ لمتعميـ الذاتي اشتمؿ عمى المككنات 

 تحديد األىداؼ التعميمية في صكرة نتائج التعمـ التي ينبغي أف يحققيا الطالب  .
 تسجيؿ صكتي عمى شريط لمادة تعميمية   .
 كسائؿ تعميمية بعدية مناسبة  .
 مكاد تعميمية مطبكعة مناسبة  .
  التعميمية لمكحدة عمى فيـ الجكانب كالمفاىيـ الصعبة في المادة معممكف لمساعدة الطمبة     . 

كقد برىف ىذا النظاـ عمى نجاحو كفعاليتو الكبيرة في تكفير خبرات تعميمية تتناسب مع قدرات كؿ 
.  كسرعتو في التعمـ، ككذلؾ في استخداـ كسائؿ كمكاد تعميمية متنكعة في نشاط التعميـ كالتعمـ،طالب

 تتناكؿ كؿ منيا ،(Modules)، مكديكالت كاستخدمت في إطار ىذا النظاـ كحدات تعميمية صغيرة
تتكامؿ فييا ك ،كؿ كحدة مستقمة أك قائمة بذاتياكتككف  ،مكضكعا معينان مف مكضكعات الدراسة

كيمكف في نفس الكقت تصميـ عدد مف الكحدات بحيث تتناكؿ كؿ منيا مكضكعا . مككناتيا التعميمية
راسيؿ، )  كتككف مقررا أك برنامجا دراسيان ،دراسيا معينا، يدرسيا الطالب كفؽ تتابع كتكامؿ مخطط ليما

1973 .)
 

 كمكاد لمتعمـ الذاتي كذلؾ بتنظيـ المادة التعميمية فيما يسمى بالمكديكالت التعميمية، ان طّكر فالنجاف طرؽ
كبعد االنتياء . كيتككف المكديكؿ التعميمي مف كحدة تعميمية تتككف مف مف أىداؼ كأنشطة كتقكيـ ذاتي

مف دراسة المكديكؿ  يقـك المتعمـ باإلجابة عف االختبار البعدم، كفيو يحدد المتعمـ مستكاه، فإذا اتضح 
نشكاف، )لو عدـ فيمو كاستيعابو لممادة الدراسية فعميو العكدة إلى دراسة المكديكؿ التعميمي مرة أخرل 

3199 .)
 

إلى أف سنكات الدراسة لـ تعد كافية لكي يمـ الفرد بالمستجدات في مجاؿ  (1996)كيشير المفتي 
تخصصو، حيث يستمر الفرد في التعمـ بعد تخرجو كىذا يستدعي أف يككف الفرد قادرا عمى أف يتعمـ 
بنفسو، كقد تبمكر نتيجة لذلؾ ما يعرؼ بالتعمـ الذاتي، كنادل التربكيكف بضركرة تعميـ التالميذ كيؼ 
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يعممكف أنفسيـ بأنفسيـ، مما أدل إلى ظيكر عدة أساليب لمتعمـ الذاتي لعؿ مف أىميا التعمـ باستخداـ 
. الكمبيكتر التعميمي أك باستخداـ المكديكالت التعميمية

 
فيشير إلى اسمكبيف في تدريس مادة الرياضيات يعتمداف عمى التعمـ الذاتي،  (2001)أما أبك زينة 

يقـك األكؿ منيما عمى تقسيـ المادة المادة التعميمية إلى مكديكالت تعميمية متتابعة، كينتقؿ الطمبة فييا 
أما األسمكب الثاني فيحتكم . مف خطكة إلى التي تمييا بعد أف يككنكا قد تعممكا الخطكة السابقة بنجاح

المكديكؿ التعميمي فيو عمى معمكمات أكثر تعقيدان، كيككف في نيايتيو مجمكعة مف االجابات المحتممة، 
فاذا كانت اجابة المتعمميف صحيحة فانيـ ينتقمكف إلى المكديكؿ الذم يميو، أما إذا كانت إجاباتيـ 

.  خاطئة فإف المكديكؿ يكجييـ إلى بعض االطر العالجية
  

، كذلؾ حسب جميكر الطمبة ان  أك معقدان إف بناء كتنظيـ المكديكالت التعميمية يمكف أف يككف بسيط
كيعتبر التسمسؿ المنطقي في . المستيدؼ، كمحتكل المكضكع، كمستكل التعقيد، كاعتبارات أخرل

فيفضؿ أف تعرض المادة مف . عرض المعمكمات العنصر األساسي في تطكير مكديكؿ تعميمي ناجح
  (.Richardson & Bostick, 1997)السيؿ إلى الصعب، كمف األكلي إلى المعقد 

 
خضعت أساليب التعميـ كالمناىج لمعديد مف التغيرات كالتعديالت، إال أف أكثر ىذه التعديالت إثارة ىك 

  تصميميا التعميـ الذم يستخدـ أسمكب المديكالت التعميمية، خصكصا تمؾ المكديكالت التي يتـأسمكب
كقد استحكذ ىذه األسمكب عمى اىتماـ المعمميف كالمدراء كالكالديف كالطالب عمى حد . ككحدة متكاممة

كيرل الكثيركف أف مثؿ ىذه المكديكالت ىي برامج مبتكرة تمبي بشكؿ أفضؿ حاجات المجتمع . سكاء
خاصة التكنكلكجية منيا، كذلؾ بسبب استخداميا المكثؼ ألجيزة الحاسكب، كالمعدات التكنكلكجية 

(. Brusic & Laporte, 2002 )المتطكرة، كالمكاد التعميمية ذات التكجو الذاتي
 

إف مستكل التمكف الذم يحدده اسمكب المكديكالت التعميمية في مادة الرياضيات يجعؿ منو ميدانان 
خصبان لمتدريب عمى اساليب التفكير السميمة، عمى اعتبار أف مادة الرياضيات تقكـ عمى أساس البناء 
اإلستداللي الذم يبدأ بمقدمات مسمـ بصدقيا كتشتؽ منيا النتائج باستخداـ قكاعد منطقية، كىذا يعتبر 

كما كتتميز المغة التي تستخدـ في الرياضيات بالدقة كاإليجاز في . أساسان لمتفكير المنطقي السميـ
التعبير، كيعتبر ىذا عامالن مساعدان عمى كضكح األفكار التي تستخدـ كمادة لمتفكير بمختمؼ أنكاعو 

كما أف الرياضيات ترّكز عمى المنطؽ، كال تخضع لمعاطفة . كيعمؿ عمى تكجيييا في مسارات كاضحة
في الحكـ عمى صدؽ قضاياىا أك في طريقة اشتقاؽ نتائجيا، كىذا يكسب الطمبة أسمكب التفكير الناقد 

: الذم يمّكف الطمبة مف
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.    إصدار الحكـ عمى صدؽ النتائج في ضكء المعمكمات المتكفرة- 
تجنب أخطاء االستدالؿ كسرعة التعميـ، أك التسميـ بفركض قبؿ التاكد مف صدقيا أك االستدالؿ - 

. عمى أساس المقارنة غير المالئمة
. فيـ العناصر المككنة لمكقؼ معيف- 
(. 2000عبيد كالمفتي كالقمص، )إدراؾ العالقات بيف عناصر مكقؼ معيف - 
 

أف األساس فيما يتعممو الطمبة في مادة الرياضيات ال يتمثؿ في مجرد تمقي  (1988)كتقكؿ خضر 
الحقائؽ كالمعمكمات المتناثرة الخاصة بالمادة التعميمية، كانما في المعمكمات المتكاممة التي تمكف 

الطمبة مف تنمية قدراتيـ في التمييز بيف المعمكمات األساسية كالغير أساسية، كمساعدتيـ عمى البرىاف 
المنطقي كالكصكؿ إلى التعميمات، كتقييـ المناقشات كىي جميعيا كسائؿ تساعد في تنمية التفكير 

. الناقد
 

أف أىـ أىداؼ مادة الرياضيات تكمف في تنمية التفكير الناقد  (1997)كيشير أبك زينة كعبابنة 
لمطمبة، كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ استخداميا لمكسائؿ الحديثة التي تراعي الفركؽ الفردية بيف 

. الطمبة
 

 بأنو ذلؾ النشاط الذم يبذلو الفرد ليحؿ بو المشكمة التي تعترضو  الناقدالتفكير( 1979) راجح يعّرؼ
 سكاء تطّمب تفكيران أكثر أك أقؿ حسبما يككف المكقؼ أكثر أك أقؿ ،ميما كانت طبيعة ىذا النشاط

 .شكاالإ
 

عقد النشاطات المعرفية كيستدؿ عميو مف خالؿ قدرة الفرد عمى معالجة أيعتبر التفكير الناقد مف 
الرمكز كالمفاىيـ كاستخداميا استخداما متنكعا بحيث يمّكنو ىذا االستخداـ مف حؿ مشكالتو المختمفة 

(.  2002الطيطي كآخركف،)
 

أف عممية التفكير ىي عبارة عف تشكيؿ كتنظيـ األفكار كالمعمكمات  (2000) كيقكؿ السامّرائي كآخركف
 فالتّفكير في استرجاع خبرة الماضي ،كيأخذ التّفكير أشكاال متعّددة. بطريقة ما، أك إعادة تركيب خبرة

يختمؼ عف التفكير في التخطيط لممستقبؿ، كالتّفكير الذم يستعممو الفرد لحؿ المشكالت الرياضية ىك 
ليس تماما كالتّفكير في األمكر الشخصية المتعمقة بكـ ستصبح األمكر ممتازة كجميمة لك امتمكنا مبمغا 

بمعنى أف ىناؾ عدة أشكاؿ لمتفكير منيا التفكير المتقارب كالتفكير المتباعد . كبيرا مف الماؿ مثالن 
. كالتفكير الناقد
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 كالتركيز عمى تعميـ ،نتيجة لمتغيير االجتماعي المتسارع فاف عمى المعمميف إعادة النظر في دكرىـ
 كانطالقا مف االكتشافات .الطمبة الميارات كاالتجاىات التي يحتاجكنيا لعممية التساؤؿ المكجو ذاتيان 

الحديثة في العمكـ المادية كسرعة التغيير الطارئ عمى المناىج األكاديمية، أصبحت الحقائؽ التي 
 كقد تخطت التقنيات الحديثة .يتعّمميا المرء في شبابو غير كافية كفي كثير مف األحياف غير صحيحة

الميارات التي تمقاىا الفرد في فترة الشباب في زمف تتسارع فيو المعارؼ بحيث يغمب أف تصبح 
كبناء عمى ذلؾ أصبح لزامان عمى صانعي القرار مف  .معمكمات الكتب قديمة قبؿ خركجيا مف الطباعة

التربكييف إيجاد السبؿ التي يمكف مف خالليا تزكيد الطمبة باألدكات التي تمكنيـ مف مكاجية ىذه 
(. 2001عبد الرازؽ،)د كذلؾ عف طريؽ تنمية قدراتيـ التفكيرية كخاصة التفكير الناؽ التغيرات،

 
أف التفكير الناقد عبارة عف عممية تبني قرارات كأحكاـ قائمة عمى أسس  (1998)كيرل عفانة 

مكضكعية تتفؽ مع الكقائع المالحظة، كالتي يتـ مناقشتيا باسمكب عممي بعيد عف التحيز، أك 
المؤثرات الخارجية التي تفسر تمؾ الكقائع، أك تجنبيا الدقة أك تعّرضيا إلى تدخؿ محتمؿ لمعكامؿ 

. الذاتية
 

فترل أف الحؿ األمثؿ لتجاكز الطمبة مشكمة العجز في التفكير عند مكاجيتيـ  (2000)أما القيسي 
لممشاكؿ المختمفة، يتطمب تنمية الميارات العممية كالعممية، كميارات التفكير المتنكعة، كخاصة ميارة 

. التفكير الناقد
 

 السياسات التربكية في العالـ إلى تنمية القدرة عمى التفكير الناقد، كتتضمف ىذه القدرة ككيسعى كاضع
كيعتبر الفرد مفكران ناقدان . تعمـ كيفية السؤاؿ، كمدل دقتو، كنكعية األسئمة المطركحة، ككيفية تفسيرىا

إذا استطاع فحص الخبرة، كتقكيـ المعرفة كاألفكار كالحجج، كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى أحكاـ 
 (. 1998الحمكرم كالكىر، )متكازنة 

 
 
 
 

 الدراسةمشكمة  2.1
 

 نتيجة الشعكر بأىمية استخداـ كسائؿ حديثة بعيدة عف الكسائؿ التقميدية في دراسة ىذه اؿ مشكمةبرزت
مف ك حيث يعاني الطمبة في ىذه المرحمة مف تدني التحصيؿ الرياضي،تدريس مادة الرياضيات، 

 كقد الحظ الباحث ،بشكؿ عاـ كميارات التفكير الناقد بشكؿ خاصضعؼ عاـ في ميارات التفكير 
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ذلؾ مف خالؿ لقاءاتو المتكررة مع العديد مف المعمميف أف اىتماميـ ينصب عمى حجـ المادة التعميمية 
كصعكبة انياء المقرر الدراسي في الكقت المحدد، اضافة إلى اصرارىـ عمى استخداـ الطرؽ التقميدية 

سمكب القاء الضكء عمى في التدريس لككنيا أكثر مالءمة لمطمبة بسبب اعتيادىـ عمييا، مما استدعى ا
ميارات التفكير كتطكير ة  في تحصيؿ الطمبقتعميمي يمكف لممدرسيف استخدامو كمعرفة مدل تأثير

 تحصيؿفي الرياضيات كأثره في  استخداـ المكديكالت التعميمية  لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لمعرفة.لدييـ
. محافظة بيت لحـ الصؼ التاسع األساسي في ة لدل طمبكتنمية التفكير الناقد

 
   أسئمة الدراسة3.1

 
 :اآلتية األسئمة فىذه الدراسة اإلجابة عحاكلت 

( 2ما مستكل ميارات التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي؟                            (1
ما أثر استخداـ أسمكب المكديكالت التعميمية في التحصيؿ لدل طمبة الصؼ التاسع االساسي في مادة 

  الرياضيات؟
ما أثر الجنس في التحصيؿ لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي في مادة الرياضيات؟  (3
ما األثر المشترؾ لكؿ مف استخداـ أسمكب المكديكالت التعميمية كالجنس في التحصيؿ لدل طمبة  (4

 ؟الصؼ التاسع االساسي في مادة الرياضيات

ما أثر استخداـ أسمكب المكديكالت التعميمية في مادة الرياضيات في تنمية مستكيات ميارات  (5
 التفكير الناقد لطمبة الصؼ التاسع االساسي؟

ما أثر الجنس في تنمية مستكيات ميارات التفكير الناقد لطمبة الصؼ التاسع األساسي؟  (6
ما أثر التفاعؿ المشترؾ بيف استخداـ أسمكب المكديكالت التعميمية كالجنس في تنمية مستكيات  (7

 ميارات التفكير الناقد؟ 
 
 
 
 

 فرضيات الدراسة 4.1
 

: اآلتية  الصفريةالتساؤالت السابقة كالكاردة في أسئمة الدراسة إلى الفرضياتترجمت 
في متكسطات  (α=0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة: الفرضية االكلى

أسمكب )عالمات طمبة الصؼ التاسع األساسي في مادة الرياضيات تعزل لطريقة التدريس المتبعة 
. (الطريقة التقميدية/ المكديكالت التعميمية 
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 في متكسطات (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الثانية
 .عالمات طمبة الصؼ التاسع األساسي في مادة الرياضيات تعزل لمجنس

في متكسطات  (α=0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة: الفرضية الثالثة
التدريس  لمتفاعؿ المشترؾ بيف طريقة تعزلطمبة الصؼ التاسع األساسي في مادة الرياضيات عالمات 
.  كالجنس(الطريقة التقميدية/ أسمكب المكديكالت التعميمية ) المتبعة

 في متكسطات (α=0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة: الفرضية الرابعة
 . ميارات التفكير الناقد لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى طريقة التدريس المتبعةمستكيات

في متكسطات  (α=0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة: الفرضية الخامسة
. ميارات التفكير الناقد لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى الجنسمستكيات 

في متكسطات  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية السادسة
مستكيات ميارات التفكير الناقد لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى التفاعؿ المشترؾ بيف طريقة التدريس 

.  كالجنس (الطريقة التقميدية/ أسمكب المكديكالت التعميمية )المتبعة 
 

 الدراسةأهداف  5.1
 

:  إلىىذه الدراسةىدفت 
معرفة أثر استخداـ المكديكالت التعميمية كالجنس في تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع األساسي في  -1

. مادة الرياضيات
معرفة أثر استخداـ المكديكالت التعميمية في الرياضيات كالجنس في تنمية ميارات التفكير الناقد  -2

.  لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي مقارنة بأثر الطريقة التقميدية
 
 
 
 
 

 أهمية الدراسة 6.1
 
 التعمـ باستخداـ المكديكالت في إلقاء الضكء عمى أسمكب ىذه الدراسة مف المتكقع أف تسيـ- 1

كطريقة لمتدريس في مادة الرياضيات، كأف تدفع المدرسيف إلى كعي أىمية ىذا األسمكب لما التعميمية 
. لو مف األثر في زيادة فعالية العممية التعميمية
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يمكف مف خالؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمى المستكيات المختمفة لمتفكير الناقد لمطمبة، كتحديد - 2
مكاطف القكة كالضعؼ في ميارات التفكير لدييـ، مما يساعد المربيف في تعزيز مكاطف القكة كعالج 

. مكاطف الضعؼ فييا
يمكف أف يستفيد مف نتائج ىذه الدراسة الميتمكف بتطكير أساليب التدريس، كالباحثكف عف أساليب - 3

. غير تقميدية تؤدم إلى درجة عالية مف إتقاف التعمـ
   
  الدراسةاتحدد م7.1

 
: ىناؾ عدد مف المحددات التي تجعؿ نتائج ىذه الدراسة محددة في تعميماتيا كىي

.   حددت ىذه الدراسة بطمبة الصؼ التاسع األساسي في مدارس منطقة بيت لحـ الخاصة:البشري
  

. منطقة بيت لحـ: المكاني
 

. 2005/2006 الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي :الزماني
 

.  كالمصطمحات الكاردة في ىذه الدراسةمفاىيـ اؿ حددت ىذه الدراسة في :المفاهيمي
 

:  حددت نتائج ىذه الدراسة فيما يتعمؽ باإلجراءات بالنقاط اآلتية: اإلجرائي
 
 مدارس مف إحدل (تجريبية كضابطة )الدراسة تـ اختيار عينة : طريقة اختيار عينة الدراسة 

 تـ بطريقة عشكائية –التجريبية كالضابطة - كلكف تحديد المجمكعتيف. مجتمع الدراسة بطريقة قصدية
 .بسيطة

 ـ الباحث باستخداـ االختبار القبمي كالبعدم لمعرفة اؽ: طريقة قياس مستكل ميارات التفكير الناقد
 .جميسر المعدؿ لمتفكير الناقد-اختبار كاطسكف مستخدما لذلؾ مستكل ميارات التفكير الناقد

 الكحدة )اعتمد الباحث عمى اختبار الكحدة السابقة : دمعطريقة إجراء اختبارم التحصيؿ القبمي كالب
 بعدم لمعرفة مستكل  تحصيؿـ الباحث بتطكير اختباراؽكاختبار تحصيمي قبمي، ثـ  (األكلى

.  بعد االنتياء مف التجريبالتحصيؿ
 ىا،  كدقة تطبيؽ المستخدمة، كدرجة ثباتيا، ىذه الدراسة بمدل صدؽ أدكات القياستحدد

. كاإلجراءات اإلحصائية المتبعة
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 افتراضات الدراسة 8.1
 
: اآلتيةفترض الباحث االفتراضات ا
  طريقة يستثنى مف ذلؾ )أف العكامؿ التي تؤثر عمى المجمكعة الضابطة كالتجريبية كاحدة

 .(التدريس

 العينة المختارة تمثؿ مجتمع الدراسة. 

 بعد مكافقةيفكاختبار التحصيؿ المستعمؿ جميسر لمتفكير الناقد،-صدؽ كؿ مف اختبار كاطسف  
 .اـمجمكعة مف المحكميف عميو
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الفصل الثاني 
 

الخمفية النظرية و الدراسات السابقة 
 

الخمفية النظرية المتعمقة بتفريد التعميم  -
 الدراسات السابقة المتعمقة باسموب الموديوالت التعميمية -

 الخمفية النظرية لمتفكير الناقد -

الدراسات السابقة المتعمقة بالتفكير الناقد  -
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الفصل الثاني 
 

الخمفية النظرية والدراسات السابقة 
 

تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ مكضكع الدراسة مف جانبيف، إىتـ األكؿ منيما باسمكب المكديكالت 
تعريفو، كخصائصو، كالحاجو اليو، : التعميمية مف حيث اإلطار النظرم مف خالؿ تفريد التعميـ

كأىدافو، كبعض أنماطو كاستراتيجياتو كالتعميـ المبرمج، كالتعميـ بمساعدة الحاسكب، كالتعميـ مف أجؿ 
اإلتقاف، كالتعميـ عف طريؽ المكاد المكتكبة، كالحقائب التعميمية كصكالن إلى المكديكالت التعميمية، 

أما الجانب الثاني فتناكؿ التفكير الناقد مف حيث . كاختتـ ىذا الجزء بالدراسات السابقة ذات العالقة
تعريفو، كأىميتو، كمياراتو، كالمراحؿ التي تمر بيا، كعممياتو، كبعض إستراتيجياتو، كعالقتو بأنكاع 
التفكير المختمفة، كاختبارات قياسو، كاختتـ ىذا الجزء أيضان بالدراسات السابقة ذات العالقة بالتفكير 

.  كمياراتو
    
 الخمفية النظرية المتعمقة بتفريد التعميم 1.2
  

ف تساكت أعمارىـ يختمفكف في  أظيرت البحكث التربكية كالنفسية في القرف الماضي أف األفراد كا 
قدراتيـ عمى التعمـ كفي أساليب التعمـ المالئمة ليـ كفي اىتماماتيـ كمستكل دافعيتيـ كمستكل 

كدعت ىذه االختالفات .  كالنفسّية لكؿ منيـنفعاليةتحصيميـ، إضافة إلى االختالفات الجسمية كاال
القائميف عمى األجيزة التربكية إلى ضركرة العمؿ عمى تقديـ صيغ جديدة لتفريد التعميـ بحيث يتكافر 

مكانياتو كخصائصو النفسية  لكؿ فرد الفرصة المالئمة ليتعّمـ بصكرة فاعمة تتناسب مع ظركفو كا 
(. 1986جامع، )
 

إف اإلختالفات الكاسعة بيف الطمبة في التحصيؿ كالقدرات كالميكؿ تجعؿ مف الصعب أف نتكقع منيـ 
ككذلؾ فاف اختالؼ قدرات كاىتمامات الطمبة مف . جميعان أف يتعممكا نفس األشياء بنفس المستكل

مجاؿ دراسي الخر دعى التربكييف إلى العمؿ عمى تقديـ أساليب كطرائؽ تدريس تراعي الفركؽ الفردية 
بيف الطمبة، بحيث تكفر لكؿ منيـ الفرصة المالئمة ليتعمـ بصكرة تتناسب مع قدراتو كظركفو 

(. 2001األميف، )كخصائصو النفسية 
   

فتفريد التعميـ كالتعمـ يشير إلى نمط مف التعميـ كالتعمـ مكجو إلى حاجات الفرد أك إلى مجمكعة 
مكانياتو،  متجانسة مف األفراد، يتيح الفرصة لكؿ منيـ أف يتعّمـ كيتطّكر بالسرعة التي تناسب قدراتو، كا 
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كيعتبر تفريد التعميـ الحؿ التربكم كالنفسي المناسب لحؿ مشكمة الفركؽ الفردية . كخصائصو، كحاجاتو
(.  1985مرعي كعباس، )عمى اعتبار أف كؿ طالب فريد في حاجاتو كاىتماماتو كخصائصو 

 
كتكمف أىمية تفريد التعميـ في مادة الرياضيات في أف الطرؽ المختمفة المستخدمة فييا تراعي الفركؽ 
الفردية بيف الطمبة، كتعزز استجاباتيـ بشكؿ فكرم، إضافة إلى اعتمادىا التقيـ الذاتي كالتغذية الراجعة 

(. 1994ابك زينة، )المباشرة 
 

:  بعض تعريفات تفريد التعميم المأخوذة من األدب التربوي1.1.2
 

يقصد بتفريد التعميـ مجمكعة اإلجراءات المبنّية عمى أساس التعمـ الذاتي، كذلؾ بتصميـ كحدة تعميمية 
ّّ نص منيا مف مجمكعة مف األسئمة التي  مف مادة دراسّية عمى شكؿ نصكص مكتكبة، يتككف كّؿ

تتطمب التفكير، كتترّتب ىذه النصكص ترتيبا منطقّيا حسب األىداؼ المحددة سمفا، كينتقؿ الطالب مف 
 حسب قدرتو الذاتية لتحقيؽ األىداؼ المكضكعة مف خالؿ استجابتو لألسئمة كاألنشطة إلى آخرسؤاؿ 

(. 2001الدغمي،)المختمفة بمتابعة المعمـ كتكجييو 
 

بأنو نمط مف التعميـ، المخطط لو، كالمكجو فرديان، بحيث يمارس فيو الطمبة  (2001)كيعرفو األميف 
النشاطات التعميمية المختمفة بشكؿ فردم، منتقميف مف نشاط إلى آخر بمحض إرادتيـ كبالسرعة التي 
تتفؽ مع قدراتيـ، كذلؾ مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ المقررة عمى أف يككف المعمـ مرشدان كمكجيان ليـ في 

.  جميع الخطكات التي يسيركف عمييا
 

. بأنو التعميـ الذم يراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف (1980) كيعّرفو زاىر 
 

فيعّرفو بأنو الطريقة المنطقية التي ترتكز عمى التعمـ الذاتي لكّؿ مجاالت المناىج،  (1983)أما بدر 
يعد المتعمـ األساس في تنظيميا كتقكيميا كمتابعتيا إلتاحة الفرصة أمامو التخاذ القرار المناسب ك

. ف تعممو بإشراؼ معمموأبش
 

فيعّرفو بأنو أسمكب في التدريس ييتـ بالفرد كيركز عميو ككحدة مستقمة، ليا  (1988)أما قنديؿ 
كيعتمد ىذا . متطمبات معينة، كميكؿ خاصة كاتجاىات محددة تختمؼ في مجمكعيا عف ميكؿ اآلخريف

األسمكب عمى تقديـ المادة الدراسية في صكرة كحدات متسمسمة منطقيا، كمرتبة حسب األىداؼ 
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كيتعمـ الطمبة، تحت إشراؼ كتكجيو المدرس، كؿ حسب سرعتو كقدرتو . المحددة لعممية التعميـ كالتعمـ
. الخاصة حتى يصؿ في النياية إلى المستكل المرغكب فيو لمتمكف مف المادة الدراسية

 
ا احتياجاتو مبأنو نظاـ تعميمي يقكـ عمى االىتماـ بكؿ فرد عمى حدة مراع (1997)كيعّرفو السيد 

. كقدراتو كالتركيز عمى كؿ فرد، مف خالؿ مقرر دراسي يراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة
 

أنو نمط مف التعميـ، المخّطط لو، كالمكجو فرديًّا، بحيث يمارس فيو المتعمـ  (1985)كيعّرفو عبيدات 
النشاطات التعميمية المختمفة بشكؿ فردم، منتقال مف نشاط إلى أخر، باختياره، كبالسرعة التي تتفؽ 

جؿ تحقيؽ األىداؼ المقررة، عمى أف يككف المعمـ مرشدان كمكجيان لو في جميع أمع قدراتو، كذلؾ مف 
. الخطكات التي يسير عمييا

  
أف تفريد التعميـ يؤدم إلى تزكيد كؿ طالب بخبرات تعميمية تتناسب مع قدراتو،  (1983)كيعتبر سعادة 

كتمكنو مف العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ تربكية ميمة، كيركز عمى استقاللية الطالب في التعمـ حسب 
. قدرتو كطاقاتو كسرعتو أثناء التعمـ

 
سمسمة إجراءات تعميمية، تشكؿ في مجمميا نظامان ييدؼ إلى تنظيـ  (1998)كيعتبره مرعي كالحيمة 

ـّ التعمـ ذاتّيان  كبإتقاف عاٍؿ حسب حاجات المتعمـ كقدراتو كاىتماماتو كميكلو  التعمـ كتيسيره لممتعمـ، كيت
. كخصائصو التعميمية

 
التعمـ الذاتي،  : تتضمف عناصر أساسية كىي تفريد التعميـ عمميةمف التعريفات الّسابقة يتبيف أف

ستخداـ كسائؿ تعميمّية كاقدراتو الخاصة، كحاجات المتعمـ، ك كعممية التعميـ، ،المتعمـ، كقدرات المتعمـك
. مستكل معيف مف اإلتقافكسرعة المتعمـ الذاتية، كتحقيؽ أىداؼ محّددة، كمتنّكعة، 

 
:  تفريد التعميم خصائص2.1.2

 

لتفريد التعميـ سمات ممّيزة، تمّيزه عف غيره مف أساليب التعميـ األخرل، تتمّثؿ في إتباعو منحى النظـ 
في تخطيط البرامج التعميمية، كالتكجيو نحك الفرد، كما أنو يرّكز عمى التعّمـ الذاتي، كييتـ بإتقاف 

تخاذ القرار الالتعمـ، كيأخذ بعيف االعتبار الفركؽ الفردية بيف المتعّمميف، كيتيح الفرصة لممتعمـ 
المناسب بشأف تعممو، كينمي الخبرة لدل المتعمـ، كالثقة بالنفس كاستقاللية العمؿ أك زيادة فرص 

النجاح لدل المتعمـ الشتراكو في اتخاذ القرار، كيسمح لممعّمـ بقضاء كقت أطكؿ مع المتعمميف األكثر 
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حاجة مف غيرىـ، كما يبدأ بالمتعمـ مف النقطة التي تشير إلى مستكاه، كيحقؽ السرية أك الخصكصية 
في معالجة الصعكبات كالعقبات التي يكاجييا المتعمـ، كيسيـ في تنمية االستقاللية لدل المتعمـ الفرد، 
كمف ثـ االعتماد عمى النفس، كيسيـ في التربية المستمرة أك التربية مدل الحياة، كيتفؽ مع التطكرات 

. العممية كالتكنكلكجية، كما كيصمح لتدريب العامميف في أثناء الخدمة
 

فيك يعد ضركرة ديمكقراطية ألنو يؤمف بحؽ الفرد في التعميـ إلى عديدة كلتفريد التعميـ مردكدات تربكية 
أقصى ما تستطيعو قدراتو، كيجعؿ عممية التعمـ ممتعة لممتعمميف، كيكفر فرص المشاركة كالتعاكف 

يجابية في شخصية المتعمـ كالثقة بالنفس كالقدرة عمى إكممارسة العمؿ المستقؿ، كينّمي أنماطان سمككية 
نتاج ااستخد:  المتعمميف بالميارات المختمفة، مثؿدالتفكير المبدع، كيزكّ  ـ التقنيات التعميمة المختمفة، كا 

ككذلؾ يقّمؿ تفريد التعميـ مف . بعض األدكات كالشفافيات كالشرائح كاألشرطة، كميارات البحث كالتنظيـ
العكائؽ كالمشكالت التعميمية مثؿ غياب الطمبة كقمة الدافعية، كالتنافس كالصراع بيف الطمبة كقمؽ 

(. 1998مرعي كالحيمة، )االختبار 
 

: ليما مفيفتتمخص  (1988)كالطكبجي  (1986)أما أبرز خصائص تفريد التعميـ كما أكردىا جامع 
تقاف التعمـ، كالتنكع في مصادر التعميـ كأساليبو، كالتكجيو الذاتي لممتعمـ  مراعاة الفركؽ الفردية، كا 

يجابيتو، كاليدفية كالتسمسؿ، كاإلشرافية . كا 
 

في ككنو ال يالئـ المرحمة االبتدائية  (1998)كتتمثؿ عيكب تفريد التعمـ كما كردت في مرعي كالحيمة 
في القراءة، كعدـ مالءمتو لمطمبة فة الضعذكم القدرات الدنيا، كالصعكبة التي يشكّميا عمى الطمبة 

الذيف ال يتبعكف اإلرشادات كالتكجييات، كعدـ صالحو لبعض المكاد الدراسية كاأللعاب الرياضية 
. الجماعية، كيعتبر التعمـ الفردم صعبان عمى الطمبة بطيئي التعمـ كذلؾ لحاجتيـ المستمرة لممساعدة

 
:  الحاجة إلى تفريد التعميم3.1.2

  
إلى أف األسباب التي أدت إلى ظيكر التعميـ الفردم ىي انو يتماشى مع  (Howes)يشير ىاكس 

مبادلء الديمقراطية كحرية الفرد في االختيار كالتعميـ، كيمنح الطمبة فرصة التعمـ الذاتي كاالعتماد 
عمى النفس، كينمي مفيـك الذات كالجانب اإلبداعي لدل الفرد، كيكسب الطالب ميارات دراسية 

فيقكؿ أف األسباب التي كانت كراء ظيكر تفريد  (Chastain)أما شاستايف . كشخصية كينمي قدراتو
التعميـ ىي الحاجة إلى تحسيف نكعية التعميـ كمراعاة الفركؽ الفردية، كتنمية اتجاىات ايجابية، 

(. 2002الركابدة، )كاالعتماد عمى النفس، كاالىتماـ بالمتعمـ، كمحاكلة تجنيبو الفشؿ 
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:  أهداف تفريد التعميم4.1.2

 
ييدؼ تفريد التعميـ إلى مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف مف جميع الجكانب، كتحكيميا مف فركؽ 
في القدرات إلى فركؽ في الزمف، كما ييدؼ إلى تكافر التعميـ لكؿ فرد مف أفراد المجتمع بغض النظر 

إلى تنمية استقاللية ؼ حاجات ذلؾ الفرد كقدراتو، كييدكعف جنسو كعرقو كلكنو كدينو بما يتناسب 
كما ييدؼ تفريد التعميـ . الفرد في تفكيره، كبالتالي تحقيؽ ذاتو مما يكلد لديو الدافعية الداخمية لمتعمـ

إلى مسايرة االنفجار المعرفي، كاالستفادة مف التقدـ التكنكلكجي في إيصاؿ المعرفة الجديدة لكؿ فرد، 
كيتفؽ مع التطكرات العممية كالتكنكلكجية، الف ىذه التطكرات بدأت تغزك الحياة كالمجتمع، كما أنيا 
دخمت المجاؿ التربكم، األمر الذم يحكـ تكظيؼ التكنكلكجيا مف خالؿ برامج تفريد التعميـ، كييدؼ 
إلى تنمية التكجيو الذاتي مّما يشّجع المتعمـ عمى اإلبداع، كما ييدؼ إلى حؿ مشكمة تزايد أعداد 

الطمبة، كتدني مستكل التحصيؿ األكاديمي لدييـ، كيعالج مشكمة نقص المعمميف كييدؼ إلى تطكير 
يصاؿ المعرفة الجديدة إلى كؿ فرد، بالطريقة التي تناسب قدراتو كاحتياجاتو  مرعي )عممية التعميـ، كا 

(. 1998كالحيمة، 
 

:  بعض أنماط واستراتيجيات تفريد التعميم5.1.2
 
  التعميم المبرمج(Programmed Instruction :)

. يعّرؼ التعميـ المبرمج بأنو برنامج تقّسـ فيو المادة الدراسية إلى أجزاء صغيرة، مرتبة ترتيبا منطقيا
، بسيطجيد بكيتـ فيو عرض المادة الدراسية عمى الطمبة في تسمسؿ متتابع حيث يستجيبكف ليا 

كيتضمف البرنامج اختبار مدل تحصيؿ المتعمميف لممعمكمات كاستيعابيـ ليا، كقد يككف االختبار عمى 
 أك اختيار اإلجابة الصحيحة ضمف  أك تعبئة الفراغ،شكؿ أسئمة يطمب مف الطمبة فييا إكماؿ الجمؿ،

 قدراتيـ الخاصة، كفؽكيسير الطمبة في تعمميـ . (1986النكرم، )عدد مف اإلجابات المقترحة 
كالسرعة التي تالئميـ، كليس مف الضركرم أف ينيي الطمبة عمميـ في كقت كاحد، كينحصر دكر 

د أدنى مف مساعدة المعمـ حالمعمـ في تكجيو الطمبة نحك السمكؾ المنشكد، أم أف التعمـ يتـ ذاتيان كب
(. 1991عميمات، )
 

  مفأف التعميـ المبرمج أكؿ محاكلة لمراعاة الفركؽ الفردية، كأف فكرتو انبثقت (1991)كيعتبر نشكاف 
.  في التعميـ اإلشراطي اإلجرائي (Skinner)التجارب التي أجراىا سكنر 
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  التعميم بمساعدة الحاسوب(Computer Assisted Instruction :)
يتعمؽ األكؿ بتعميـ الحاسكب كمككناتو كبرمجتو، أما الجانب : يرتبط الحاسكب في التعميـ مف جانبيف

إف . الثاني فيتعمؽ باستخدامو ككسيمة لمتعميـ كالتعمـ في المكضكعات المختمفة كعمى كافة المستكيات
مبررات استخداـ الحاسكب في التعميـ ىي تحسيف فرص العمؿ المستقبمية، بتييئة الطمبة لعالـ يتمحكر 

  مختمفةمعرفيةكينمي ميارات عقمية ، كما أنو عميـ أسيؿ كأسرعتحكؿ التقنيات المتقدمة، كجعؿ اؿ
(. 2002 الركابدة،)
 
  التعميم من أجل اإلتقان(Mastery Learning  :)

 يعني التعميـ مف أجؿ اإلتقاف أف كؿ متعمـ قادر عمى الكصكؿ إلى المستكل المطمكب مف التعمـ إذا 
تكفر لو الكقت الكافي لذلؾ، كأف مستكل ما يحققو المتعمـ مف التعمـ يرتبط بمقدار الكقت الحقيقي الذم 

إف أكؿ مف نادل بالتعمـ . يقضيو المتعمـ في عممية التعمـ، مقارنة مع الكقت الذم يحتاجو فعال لمتعمـ
 إلى طريقة تعميمية اعتمادا 1968ثـ دعا بمـك في عاـ . 1963مف أجؿ اإلتقاف ىك جاف كاركؿ عاـ 

عمى أراء كاركؿ، تقـك عمى تقديـ تعميـ ييدؼ إلى إتقاف التعمـ مف جانب كؿ المتعمميف عرفت باسـ 
أكال الكقت الالـز إلنجاز التعمـ، : كراعت ىذه الطريقة عامميف رئيسيف في التعميـ ىما. التعمـ اإلتقاني

، كرغبتو في التعمـ، كثانيا الكقت الذم يستغرقو المتعمـ في التعمـ،  كقدرتوكيعتمد عمى استعداد المتعمـ
الحيمة، )كىذا يعتمد عمى الكقت المتاح لممتعمـ كعمى قدرة المتعمـ عمى المثابرة كمكاصمة العمؿ كالجد 

1996 .)
 

عمى مجمكعة مف األسس كالمبادمء  (2001)كيعتمد التعمـ مف أجؿ اإلتقاف كما كرد في األميف 
: تتمثؿ في النقاط اآلتية

. أف يككف التعمـ تراكميان، حيث يستفيد الطمبة مف خبراتيـ السابقة في تعمـ خبرات الحقة- 
أف تككف أىداؼ التعمـ محددة بكضكح كأف تصاغ بطريقة إجرائية تظير السمكؾ النيائي الذم يتكقع - 

.  أف يقكـ بو الطمبة
تكفير العديد مف البدائؿ التعميمية لمطمبة، فيمر بعض الطمبة بالدكرة التعميمية العادية، كمنيـ مف - 

. يمر بمكاد التعمـ اإلثرائية اإلضافية، كمنيـ مف يمر بمكاد التعمـ العالجية الذاتية
 
 
 التعميم عن طريق المواد المكتوبة أو نمط التعميم من خالل النصوص :

خر مف مدرسة سكنر السمككية، كلكنو أكثر تحديدان منو، ألنو ال  آكيمثؿ ىذا النكع مف التعميـ بعدان 
يقتصر عمى التعامؿ مع عممية التعمـ باعتبارىا عممية إثارة كاستجابة فقط، بؿ تتعدل ذلؾ إلى ما 
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كاضع أسس ىذه الطريقة في  (Rothkopf)كينطمؽ ركثككؼ . يحدث داخؿ اإلنساف عندما يتعمـ
إنؾ تستطيع أف تجبر الحصاف أف يرد الماء، لكف ال تستطيع أف تجبره : التعميـ مف القكؿ المشيكر

عمى الشرب، كالذم يصؿ إلى معدتو ىك الماء الذم يشربو فعال، أم أف التعميـ يمعب دكران في عممية 
عبد القادر، )التعمـ، كأف ما يتعممو الطمبة ىك ما يكتسبكنو مف خالؿ ما يقكمكف بو مف جيد كنشاط 

1997.) 

 
: عمى النحك اآلتي (1998)كيمكف تمخيص نمط ركثككؼ كما كرد في مرعي كالحيمة 

تحديد األىداؼ التعميمية كالتعممية في ضكء تحميؿ التعمـ القبمي لمفئة المستيدفة، كخبراتيـ السابقة،  .1
. كمستكل دافعيتيـ

كممة مكتكبة تناسب، قدر  (200)اختيار مكاد تعميمية عمى شكؿ نصكص، كيتككف كؿ نص مف  .2
مكاناتيا، مف حيث المحتكل كطريقة  اإلمكاف، األىداؼ المحددة كاحتياجات الفئة المستيدفة كا 

 .العرض

إعداد مكاد إضافية إلثراء المادة التعميمية المتكافرة كجعميا أكثر مناسبة لألىداؼ كاحتياجات  .3
عطاء اإلرشادات، كاإليضاحات الالزمة حكؿ  المستيدفيف، كاستخداـ الكسائؿ التعميمية المعينة، كا 
النصكص، كاألىداؼ المنشكدة، كطرح أك إعطاء أسئمة منتمية لألىداؼ بعد أجزاء قصيرة مف 

 .النص

التأكد مف أف المتعمـ يستخدـ المكاد التعميمية المتكافرة لو، كيستخدـ الكسائؿ المعينة، كالمكاد  .4
 .اإلضافية في أثناء تفاعمو مع المادة المكتكبة

 .تقكيـ مدل تحقيؽ األىداؼ المنشكدة عف طريؽ اختبار بعدم مناسب .5

 
 الحقائب التعميمية : 

كردت في األدب التربكم العديد مف التعريفات التي تناكلت مفيـك الحقيبة : تعريف الحقيبة التعميمية
: التعميمية نذكر منيا ما يأتي

 
أف الحقيبة التعميمية تضـ مجمكعة مف مصادر  (Page & Tomas, 1977)أشار بيج كتكماس 

التعمـ التي تتككف غالبان مف الشرائط كالمكاد المطبكعة كالمنظمة بطريقة خاصة، لتمبية حاجات الطمبة 
. في مجاؿ دراسي معّيف مف خالؿ تعميـ فردم أك تعميـ جماعي لتحقيؽ أىداؼ معّينة

بأنيا مجمكعة المككنات التي تتألؼ منيا كحدة تعميمية محددة، كتتضمف  (1980)كيعّرفيا الناشؼ 
الفئة المستيدفة، كحاجاتيا، كاألىداؼ التعميمية، كالكسائط، كالدليؿ، كأنكاع مختمفة مف االختبارات، 

. كالتغذية الراجعة كالمتابعة
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سّية، كالكسائؿ التعميمية، كمجمكعة افيعّرفيا بأنيا مجمكعة مف المكاد الدر (1982)كأما أبك زينة 

.     االختبارات، كأدكات التقكيـ الالزمة لممتعمـ الفرد في مكقؼ تعميمي
 

أنيا نظاـ تعممي ذاتي المحتكل، يساعد المتعمميف عمى تحقيؽ األىداؼ بفيعّرفيا  (1983)أما سعادة 
التربكية كفؽ قدراتيـ كحاجاتيـ كاىتماماتيـ، كيتككف مف مجمكعة مف التكجييات أك اإلرشادات التي 

 خطكة خطكة مف أجؿ إتاحة الفرصة لمطالب لكي يختار ما يناسبو مف بكاسطتياينبغي السير 
 خطة كىي عبارة عفالنشاطات العديدة التي تؤدم إلى تحقيؽ أىداؼ تربكية محددة تحديدان دقيقان، 

جّيد ما سكؼ يعممو كتقترح لو الكسائؿ كالطرؽ الكفيمة بذلؾ مف خالؿ مجمكعة بشكؿ تكّضح لمطالب 
.  متنكعة مف النشاطات كالمصادر التعميمية، كتحدد في النياية ما إذا كاف قد تعمـ فعال أـ ال

 
بأنيا نظاـ تعميمي شامؿ لمجمكعة مف المكاد المترابطة، كليا أىداؼ  (1998)كيعّرفيا مرعي كالحيمة 

متعددة كمحددة، يتفاعؿ معيا المتعمـ معتمدان عمى نفسو كحسب سرعتو الذاتية، كيمكنو االستعانة 
. بالمعمـ، أك بالدليؿ الممحؽ بيا مف أجؿ إتقاف التعمـ

  
    Systems)فيعرفيا بأنيا نظاـ تعميمي أعد بإحكاـ بإتباع منحى النظـ  (1998)أما الشيدم 

Approach) يقتصر عمى تقديـ مفاىيـ أك ميارات محددة بدقة، كيتسع كي يشمؿ كحدات دراسية ،
مف مكضكعات عدة عمى درجة عالية مف الترابط كاالنسجاـ المعرفي، كيسعى إلى تيسير التعمـ فرديان 

مف خالؿ ما يقدمو مف تنكع ثرم لممحتكل، كاألنشطة، كالكسائؿ، كأساليب كطرائؽ التعمـ، يقابؿ الفركؽ 
الفردية بيف المتعمميف في القدرات كالميكؿ في ضكء أىداؼ سمككية محددة بكضكح، تساعد عمى تقكية 

.  أداء المتعمـ في ظؿ معايير التمكف كاإلتقاف التي يقترحيا النظاـ
 

أف الحقيبة التعميمية تمّثؿ مادة دراسية مفردة، تحتكم عمى مجمكعة مف  (2002)كيرل الركابدة 
األنشطة المنظمة، بيدؼ تكفير عدة خيارات لمتعمـ، فيجد كؿ متعمـ ما يناسب قدراتو كسرعتو في 

مؿ عمى عدة كسائط لنقؿ المعرفة مثؿ الكتب كأشرطة الفيديك كأشرطة الكاسيت كالشرائح تالتعمـ، كتش
عّدىا مختصكف، حيث تكفر لممتعمـ تغذية راجعة، كفكرية، كتعتمد عمى أكاألدلة كالخرائط كالمجسمات، 

. مبدأ اإلتقاف، كتستخدـ مف قبؿ المتعمـ كحده أك بمساعدة المعمـ
 

كيرل الباحث أف الحقيبة التعميمية تعّبر عف نظاـ تعميمي منظـ كمتكامؿ، يحتكم عمى مجمكعة مف 
. المكاد التعميمية، التي تعالج مكضكعان معينان، يتـ عرضيا بشكؿ يتناسب مع الفركؽ الفردية لمطمبة
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كيككف التعمـ فييا ذاتيا، مما يؤدم إلى تمبية احتياجات الطمبة، آخذا بعيف االعتبار مستكاىـ العمرم 
. كالمرحمة النمائية التي يتكاجدكف فييا

 
 الموديوالت التعميمية  :

قبؿ البدء في الحديث عف المديكالت التعميمية مف حيث تعريفيا، كمزاياىا، كاألسس التي تقكـ عمييا، 
كمراحؿ تصميميا، كمككناتيا ال بد مف اإلشارة إلى بعض التسميات التي كردت ليا، ففي المغة 

 Modularized، ك Modular Approachترد مصطمحات  (2001)اإلنكميزية كما يشير غبايف 

Instruction ك ،Modular Instruction .المجمعات : اآلتيةفي المغة العربية فترد التسميات أما 
كبالرغـ مف تعدد األشكاؿ . التعميمية، كالكحدات النسقية، كالكحدات النمطية، كالرـز التعميمية

  .كالمسّميات المختمفة لمتعمـ الذاتي إال أنيا تندرج جميعا تحت ما يسمى بالحقيبة التعميمية
 

كالمجمعات  (1988)كىناؾ تسميات أخرل أطمقيا بعض التربكييف كما كردت في درة كبمقيس كمرعي 
كبديؿ الستخداميـ مصطمح الحقائب التعميمية  (Module)التعميمية أك الكحدات النمطية 

(Instructional Packages)  أك الحقائب التعّممية(Learning Packages .)
 

 :التعريف بالموديوالت التعميمية

  
المكديكالت التعميمية بأنيا عبارة عف كحدات تعميمية تضـ مجمكعة مف  (1973)يعّرؼ راسيؿ   

النشاطات الخاصة بالتعميـ كالتعمـ، ركعي في تصميميا أف تككف مستقمة كمكتفية بذاتيا، كي تساعد 
الطمبة عمى أف يتعممكا أىدافان معينة كمحددة تحديدان جيدان، كيتفاكت الكقت الالـز إلتقاف تعمـ أىداؼ 

كىي بذلؾ تمثؿ محاكلة لمتعمـ . المكديكؿ الكاحد حسب طكؿ كنكعية األىداؼ كمحتكل المادة الكاحدة
إلفرادم كتراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة، كتكفر استراتيجيات كأساليب متنكعة لمتعّمـ، كمدل االذاتي 

.  عريض الختيار األدكات كالكسائؿ التعميمية األكثر مالئمة لتعمـ الطمبة
عمى أنيا كحدات تعميمية مستقمة، تقّدـ عمى شكؿ سمسمة مف  (1985)كيعرفيا فرحاف كآخركف 

. النشاطات المدركسة كالمصممة بشكؿ يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ مقررة كمحددة
 

التي يزكد بيا الطمبة، كىي ( المكديكالت)إلى مجمكعة مف الكحدات التعميمية  (2001)كيشير األميف 
ذات تنظيـ جيد، كليا أىداؼ محددة مسبقان، كال يمكف لمطمبة االنتقاؿ مف كحدة تعميمية إلى أخرل تالية 

.  ليا إال بعد أف يصؿ المتعممكف فييا إلى مستكل محدد مسبقان مف التمكف
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كييدؼ إلى تحديد الخبرات : فيحدد مككنات المكديكؿ التعميمي في االختبار القبمي (1993)أما نشكاف 
السابقة لدل المتعمـ، كمدل ما لديو مف معمكمات عف المكضكع الذم يتناكلو المكديكؿ التعميمي، 

كتتمحكر حكؿ محتكل المكديكؿ التعميمي كالكحدات التعميمية الكاردة فيو، كضركرة أف : كالنظرة الشاممة
.     تككف النظرة الشاممة كاضحة

 
المديكالت التعميمية بأنيا الكحدات البنائية التي تتككف منيا الحقائب التعميمية،  (2001)يعّرؼ غبايف 

كيتفؽ العديد مف عمماء التربية عمى أف المديكؿ التعميمي يتككف مف كحدة تعميمية تدّرس كدرس أك 
. كيركز عمى زيادة مشاركة الطمبة كتفاعميـ الذم يأخذ شكؿ خبرات تعميمية. جزء مف مساؽ، أك منيج

كيتضمف نشاطات تعميمية متنكعة، تمكف الطمبة مف تحقيؽ األىداؼ المحددة لممادة التعميمية إلى 
.          درجة اإلتقاف، كيتـ ذلؾ كفؽ خطة منظمة

 
أف المديكالت التعميمية تمّثؿ أحد األساليب الذم ثبتت  ( ,2005Amoncedaِ  ِ )كترل أمكنسيدا 

حيث يعطى الطمبة المكديكالت التعميمية التي يحتاجكنيا بحيث تشكؿ . فعاليتو في عممية تعمـ الطمبة
رزمة تعميمية متكاممة، تغطي المكاضيع التي يجب عمى الطمبة تعمميا، كالنشاطات التي يقكمكف بيا 

داخؿ كخارج الصؼ، كيتـ ذلؾ كفقا لمسرعة التي يستطيعيا كؿ طالب حسب إمكانية استيعابو 
األىداؼ اإلجرائية، كأما مككنات المكديكؿ التعميمي فتشمؿ المادة التعميمية، . كبالسرعة التي تناسبو

اختيار استراتيجيات التنفيذ التي تشمؿ إعداد التماريف كحؿ ك، (بناء عمى رسـ مخطط)التصميـ ك
المسائؿ كمجمكعة مف النشاطات التي يتـ إعدادىا كميمات يقـك الطمبة بتنفيذىا، كيشترط في كؿ ذلؾ 
أف تتالءـ كؿ ىذه الفعاليات مع حاجات كمستكل الطمبة كأف تككف االختبارات الذاتية ضمف معايير 

. محددة سمفا، بحيث يتـ تحقيؽ األىداؼ السمككية المحددة
 

كيرل الباحث أف المديكالت التعميمية عبارة عف طريقة تدريس تعنى بالتعمـ الذاتي مف خالؿ تفريد 
التعميـ، بحيث تمّكف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اإلجرائية المعدة سمفان، ضمف إطار منظـ يحكم 

الفعاليات كالنشاطات التي يقـك بيا المتعمـ، بيدؼ تحقيؽ األىداؼ السمككية الخاصة بكحدة تعميمية 
.  ما، كالكصكؿ إلى درجة مقبكلة مف اإلتقاف بغض النظر عف سرعة المتعمـ الذاتية

   
:   خصائص الموديوالت التعميمية

 
: ما يأتيفيخصائص التعمـ باستخداـ المكديكالت التعميمية  (2002)يمخص جامؿ 
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 تعممية معينة، -تكفر أسمكبان منظمان لتصميـ كبناء مستكل تعميمي معيف، كعمميات تعميمية
. كتطبيقيا، كتقكيميا، كالعمؿ عمى زيادة فعاليتيا

  تكفر دكران ايجابيان لمطمبة، كمشاركة نشطة في مكاقؼ التعميـ كالتعمـ، فيمكف لمطمبة العمؿ بشكؿ
 .جماعي، أك بصكرة مستقمة

 ترّكز عمى عدد قميؿ مف األىداؼ اإلجرائية. 

 تعبر عف حاجات الطمبة المتصمة بالتعميـ في مجاالت دراسية متنكعة. 

 تجزئة كتفتيت المادة الدراسية مما يسيؿ استيعاب المادة التعميمية .            

                                                                                  
: فقد أشار إلى األسس التي ينبغي مراعاتيا عند تصميـ المكديكالت التعميمية (1973)أما راسيؿ 

. الكحدات التعميمّية ليا مككنات مكتفية بذاتيا، كتخدـ أغراض التعميـ الذاتي .1
 .االىتماـ بالفركؽ الفردية في التعّمـ بيف الطمبة .2

 .التحديد الدقيؽ لألىداؼ التعميمية .3

 .الترابط كالتتابع في بناء المعرفة كتنظيميا .4

 .استخداـ كسائؿ، كأدكات تعميمية متعددة، كمتنكعة .5

 .المشاركة النشطة مف جانب الطمبة .6

 .التعزيز المباشر لالستجابات .7

 .استراتيجية تقكيـ اتقاف التعمـ .8

 
: مراحل تصميم الموديول التعميمي

 
أف ىناؾ عدة مراحؿ يجب عمى مصمـ المكديكؿ التعميمي السير بمكجبيا كتتمثؿ  (2001)يرل غبايف 

: ىذه المراحؿ في
تحديد األىداؼ العامة كالخاصة لممادة التعميمية بحيث تمبي إحتياجات الطمبة، كاإلىتماـ بأف تتحكؿ - 

. المادة التعميمية إلى قدرات أدائية، تنعكس عمى سمكؾ المتعمميف
فالخبرة التعممية الجديدة تحتاج إلى متطمبات تعممية سابقة البد : تحديد متطمبات التعمـ السابقة- 

لممتعمـ مف إمتالكيا، فتحديد ىذه المتطمبات يساعد مصمـ المكديكؿ عمى كضع الخبرات كاألىداؼ 
. السمككية بشكؿ متسمسؿ لمكصكؿ إلى اليدؼ النيائي

تحديد العالقة بيف المادة التعميمية كالفعاليات المطمكب مف المتعمـ القياـ بيا، كتحديد طرؽ التغذية - 
. الراجعة، كطرؽ قياس تحقؽ األىداؼ السمككية
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كضع اإلختبارات التي تقيس األىداؼ السمككية، كذلؾ باإلستناد إلى المعايير المحددة سمفان لتمؾ - 
. األىداؼ، ككضع مفاتيح اإلجابة ليذه اإلختبارات

كتابة المكديكؿ التعميمي بحيث يشكؿ برنامج تعميمي متكامؿ، مف أجؿ صناعة سمكؾ ما أك تعديؿ - 
كمف أجؿ أف يحقؽ المكديكؿ التعميمي أىدافو ال بد مف أف تتكفر . سمكؾ غير مرغكب فيو عند المتعمـ

فيو العديد مف الصفات، كجذب اإلنتباه، كاستعادة الخبرات السابقة، كعرض المثيرات، كمساعدة المتعمـ 
. مف خالؿ المكاد المكتكبة، كالتغذية الراجعة، كتقييـ األداء، كانتقاؿ أثر التدريب

كضع خطة لممكديكؿ التعميمي تشمؿ العنكاف، كالفئة المستيدفة، كاألىداؼ، كمفاتيح اإلجابة، كشرح - 
. المادة التعميمية، كاختبارات ذاتية، كاختبار بعدم

 
: مكونات الموديول التعميمي

     
: ستة عناصر يتككف منيا المكديكؿ التعميمي (2002)يذكر جامؿ 

. حيث يعكس الفكرة األساسية لممكديكؿ التعميمي بما يتناسب مع سف المتعمـ: العنكاف .1
 .كيعبر عف األىمية كيعطي فكرة عامة عف المكديكؿ كعف المطمكب مف المتعمميف: التبرير .2

تككف األىداؼ كاضحة كمختصرة، كتّكضح السمكؾ المتكقع قياـ المتعمميف بو، بعد إتماـ : األىداؼ .3
 .دراسة المكديكؿ

يتمكف المتعمميف مف التعمـ مف خالؿ مجمكعة مف األنشطة، كتتفؽ ىذه األنشطة مع : األنشطة .4
 .األىداؼ كتسعى لتحقيقيا

كتشمؿ كيفية قياس مدل تحقؽ األىداؼ، كأسئمة التقكيـ تككف مكضكعية : أساليب التقكيـ .5
التصحيح مثؿ االختبارات المكضكعية بأنكاعيا بحيث يصححيا المتعمـ ذاتيا مسترشدا بدليؿ 

 .  اإلجابة في نياية المكديكؿ

. يحدد مستكل التمكف الذم كصؿ إليو المتعممكف: االختبار البعدم .6
 

. ىناؾ بعض المؤسسات التي خصصت أمكاال طائمة لمتابعة أساليب التعميـ الحديثة، كمعرفة فكائدىا
، بتخصيص 2001في الكاليات المتحدة االمريكية في عاـ  (NSF)فقد قامت مؤسسة العمـك الكطنية

مبالغ طائمة الجراء أبحاث كدراسات عمى األساليب التعميمية الحديثة، حيث بّينت ىذه الدراسات كالتي 
تمت تحت اشراؼ ىذه المؤسسة، أف التعميـ باستخداـ المكديكالت التعميمية قد أّدل الى نتائج كاضحة 

في مادة الرياضيات كيعزل ذلؾ % 69في نجاح ىذا األسمكب كتفكقو عمى األساليب التقميدية بنسبة 
لككف ىذا األسمكب يكفر لمطمبة المشاركة الفّعالة كؿ حسب السرعو التي تناسب قدراتو، كالتغذية 
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الراجعة الفكرية، كمستكل مف التمكف المحدد مسبقان، كالكسائؿ كاألدكات التعميمية المتنكعة، كالتقكيـ 
(. Feldman, 2001)الذاتي عمى شكؿ اختبار مكضكعي مدّعـ بدليؿ اإلجابة 

 
 الدراسات السابقة المتعمقة باسموب الموديوالت التعميمية 2.2

 
 الدراسات السابقة المتعمقة باسمكب المكديكالت التعميمية في الرياضيات 1.2.2

 
دراسة حكؿ أثر استخداـ حقيبة تعميمية مصممة في مادة الرياضيات في  (1992)أجرت بركات 

تحصيؿ الطمبة ذكم التحصيؿ المتدني في الصؼ الرابع األساسي في األردف لمعاـ الدراسي 
: حاكلت الدراسة اإلجابة عف األسمة األتية. 1991/1992

ىؿ يكجد فرؽ بيف متكسط تحصيؿ الطمبة ذكم التحصيؿ المنخفض الذيف يدرسكف مستخدميف - 
الحقيبة التعميمية باالضافة إلى الطريقة العادية، كبيف متكسط تحصيؿ الطمبة ذكم التحصيؿ المنخفض 

الذيف يدرسكف بالطريقة العادية فقط؟ 
ىؿ ىناؾ فركؽ تعزل لمجنس بيف متكسط تحصيؿ الطمبة ذكم التحصيؿ المنخفض الذيف يدرسكف - 

باستخداـ الحقيبة التعميمية باالضافة إلى الطريقة العادية في التدريس، كبيف متكسط تحصيؿ الطمبة 
ذكم التحصيؿ المنخفض الذيف يدرسكف بالطريقة العادية فقط؟  

ىؿ يكجد أثر لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس عمى مستكل تحصيؿ الطمبة مف ذكم التحصيؿ - 
المنخفض؟ 

تـ تطكير حقيبة تعميمية كفؽ األصكؿ المتبعة في تصميـ الحقائب التعميمية، كتناكلت محتكيات الكحدة 
كحدة الكسكر العادية " الثالثة مف كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي في مدارس األردف بعنكاف 

  ."
تككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ الرابع األساسي في مدارس عماف التابعة لمديرية التربية كالتعميـ 

كتككنت عينة الدراسة مف أربع مدارس، بمغ مجمكع طمبة الصؼ الرابع فييا . لشؤكف التعميـ الخاص
طالبان كطالبة، كقد تـ تصنيؼ الطمبة مف ذكم التحصيؿ المنخفض في كؿ شعبة بحيث  (214)

يشكمكف الطمبة الذيف يقعكف في الخمس األخير مف طمبة الصؼ الرابع في نتائجيـ في مادة 
استخدـ المنيج التجريبي، لمجمكعتيف  . 1992 - 1991الرياضيات لمفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي 

تمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي . طالبان كطالبة (22)ضابطة كتجريبية بمغ عدد كؿ منيما 
كقد تـ التأكد . طبؽ عمى أفراد مجمكعتي الدراسة كاختبار تحصيمي قبمي مرة كاختبار بعدم مرة اخرل

مف صدؽ االختبار عف طريؽ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف كتعديؿ االختبار في ضكء 
تكصياتيـ قبؿ تطبيقو، كما تـ حساب معامؿ الثبات لالختبار باتباع طريقة االختبار كاعادة االختبار 
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الختبار فرضيات الدراسة كتحميؿ النتائج، تـ استخداـ تحميؿ التبايف . (0.81)حيث بمغ معامؿ الثبات 
اظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا في التحصيؿ لصالح المجمكعة التجريبية . الثنائي

التي درست باستخداـ الحقيبة التعميمية، كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تعزل لمجنس أك لمتفاعؿ 
كفي ضكء نتائج الدراسة، أكصت الباحثة إجراء دراسات مماثمة . المشترؾ بيف طريقة التدريس كالجنس

. لمعرفة أثر استخداـ الحقائب التعميمية في تحصيؿ الطمبة في مستكيات تعميمية كمكاد دراسية مختمفة
 

بعنكاف فعاليات استخداـ المكديكالت التعميمية  (1993)في دراسة قاـ بيا عزب كمحمد كزىراف 
(Modules)  كمية في في تنمية ميارات صياغة األىداؼ التعميمية، لدل طالب شعبة الرياضيات

ىدفت الدراسة إلى تكضيح دكر المكديكالت التعميمية في تنمية ميارات صياغة األىداؼ . التربية
فادة المسؤكليف  كزارة التربية كالتعميـ في التعرؼ إلى طريقة جديدة في  التربية في قسـالتعميمية، كا 

كتمثمت إجراءات الدراسة في . لتدريب معممي الرياضيات عمى ميارات صياغة األىداؼ التعميمية
تحديد أسس بناء المكديكالت التعميمية، كتصميميا، كاختيار عينات البحث التجريبية كالضابطة، 

كتطبيؽ المكديكالت المعّدة عمى عّينة البحث التجريبية، كمعالجة البيانات إحصائيان كتقديـ المقترحات 
كالتكصيات، كالتي تمثمت في تعميـ استخداـ المكديكالت التعميمية في الجكانب المختمفة مف جكانب 

التخطيط لمدرس، كتدريب المعمميف عمى استخداـ التعمـ الذاتي مف خالؿ استخداـ المكديكالت 
التعميمية، ككذلؾ استخداـ المكديكالت التعميمية لعرض بعض المكضكعات الرياضية التي يصعب عمى 

بّينت الدراسة أنو يمكف تحسيف تحصيؿ الطمبة، مما يساعد في عالج . المتعمميف فيميا كتناكليا سريعان 
. بعض العادات غير المرغكب فييا في الحقؿ التعميمي مثؿ ظاىرة الدركس الخصكصية

 
بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ رزمة تعميمية مقترحة في الكسكر العادية  (1999)قامت محمد 

عمى عالج بعض األخطاء التي يعاني منيا طمبة التعميـ االبتدائي بكمية التربية كعمى تنمية بعض 
تككف مجتمع الدراسة مف جميع الطمبة في شعبة التعميـ االبتدائي في جامعة . كفاياتيـ التدريسية

أما عينة الدراسة فكانت شعبة التعميـ االبتدائي بكمية التربية في جامعة القاىرة، فرع بني . القاىرة
:  حاكؿ البحث االجابة عف األسئمة اآلتية.  طالبان كطالبة30سكيؼ، كبمغ عددىا 

ما االخطاء التي يعاني منيا الطمبة في كمية التربية عند تعامميـ مع الكسكر العادية؟   - 
ما مككنات الرزمة التعميمية المقترحة التي يمكف أف تعالج ىذه االخطاء؟ - 
ما أثر استخداـ ىذه الرزمة التعميمية عمى عالج اخطائيـ كعمى تنمية بعض كفاياتيـ التدريسية؟ - 

شممت إجراءات البحث تحميؿ محتكل كتب الرياضيات لممرحمة االبتدائية، كدراسة مسحية لمدراسات 
السابقة التي تناكلت الكسكر العادية كمجاؿ المكديكالت التعميمية، كبناء اختبار تحصيمي كبطاقة 

مالحظة تـ التاكد مف صدقيما بعرضيما عمى مجمكعة مف المحكميف، كثباتيما باستخداـ معادلتي 
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بعد ذلؾ تـ تطبيؽ أدكات التقكيـ . (لبطاقة المالحظة)كمعادلة ككبر  (لالختبار)ككدر كريتشاردسكف 
. (االختبار التحصيمي، بطاقة المالحظة، استخداـ الرزمة التعميمية)القبمي كالبعدم عمى البحث 

لممجمكعات  t-testلفحص داللة الفركؽ بيف متكسطات نتائج الطمبة القبمية كالبعدية تـ استخداـ اختبار
المتصمة، كبينت النتائج أف الفركؽ كانت دالة إحصائيان لصالح التطبيؽ البعدم في التحصيؿ، كأكصت 
الدراسة إجراء المزيد مف الدراسات في أثر استخداـ الرـز التعميمية في مختمؼ مفاىيـ الرياضيات كفي 

 . مستكيات دراسية مختمفة

 
 الدراسات السابقة المتعمقة باسمكب المكديكالت التعميمية في العمـك 2.2.2

 
خصائص مادة الحياة "بدراسة ىدفت إلى تطكير مجمع تعميمي لكحدة  (1985)قامت الشريدة 

مف كتاب البيكلكجيا، المقرر لمصؼ الثاني الثانكم العممي في األردف، " كتركيبيا، كالخمية كأجزاؤىا
كمعرفة أثر استخداـ كؿ مف طريقة المجمع التعميمي كالطريقة التقميدية في تحصيؿ الطالبات لبعض 

طالبة، كقسمت العينة إلى  (59)تككنت عينة الدراسة مف . المفاىيـ البيكلكجية كاحتفاظيف بيا
األكلى تجريبية درست باستخداـ المجمع التعميمي كالثانية ضابطة تـ تدريسيا بالطريقة : مجمكعتيف
أظيرت نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات عالمات الطالبات، في . التقميدية

كؿ مف التحصيؿ المعجؿ كالمؤجؿ، في المجمكعة التجريبية كمتكسطات عالمات الطالبات في 
.  المجمكعة الضابطة

 
بدراسة ىدفت إلى تقصي أثر استخداـ الحقائب التعميمية في تدريس مادة  (1986)كقامت النعيمي 

دكلة قطر كاحتفاظيف بالمعمكمات، في العمـك العامة في تحصيؿ تمميذات الصؼ السادس االبتدائي 
دّلت نتائج الدراسة عمى فاعمية الحقائب التعميمية في زيادة التحصيؿ في . كميكليف نحك مادة العمكـ

. مادة العمكـ، ككذلؾ عمى عدـ كجكد أثر لطريقة التدريس في االحتفاظ كالميكؿ نحك المادة الدراسية
 

بإجراء دراسة حكؿ أثر كؿ مف طريقة المكديكالت التعميمية كالتعمـ  (Watson, 1991)قاـ كاطسف 
التعاكني في التحصيؿ المعرفي لطالب المدارس الثانكية في مادة البيكلكجيا مقارنة بالطريقة التقميدية، 

صفا كقد تراكح عدد الطالب في الصؼ  (36)طالبا يدرسكف في  (715)تككنت عينة الدراسة مف 
 جميع أفراد العينة أخضعمعممان، كقبؿ إجراء التجربة  (11)طالبا، قاـ بتدريسيـ  (31-16)الكاحد مف 

إلى اختبار تحصيمي قبمي، كبعد االنتياء مف عممية التدريس كالتي استمرت ثالثة أسابيع، تقدـ جميع 
فقرة مف نكع االختيار مف متعدد، أشارت نتائج  (50)أفراد العينة إلى اختبار تحصيمي بعدم مككف مف 

التحميؿ اإلحصائي إلى تفكؽ المجمكعة التي استخدمت المكديكالت التعميمية عمى المجمكعات التي لـ 
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كلـ يكف لمتفاعؿ بيف المكديكالت التعميمية كالتعمـ . تستخدـ ىذه الطريقة في التحصيؿ المعرفي لمطمبة
 .  التعاكني أم أثر ذك داللة إحصائية عمى التحصيؿ المعرفي لمطمبة

 

 دراسة عمى (Harnish, Migotsky, Gierl, 1995)كجيرؿ  أجرل كؿ مف ىارنش، ميغكتسكي،
استخداـ أساليب المكديكالت التعميمية في مدرستيف لممرحمة المتكسطة خالؿ العاـ الدراسي 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدل تبني المدارس في كالية فرجينيا ألسمكب . 1994/1995
المكديكالت في تعمـ التكنكلكجيا، كتقييـ آراء المعمميف حكؿ أساليب المكديكالت، مقارنة باألساليب 

اتبع األسمكب الكصفي، كاستخدمت األساليب اإلحصائية كالنكعية لمعالجة أسئمة الدراسة . التقميدية
 كمعممة في ان معمـ (435)شممت عينة الدراسة . المتعمقة بالمكاد كالنشاطات المستخدمة في المكديكالت

مف المعمميف إستخدمكا أساليب المكديكالت  (%50)كقد تكصمت الدراسة إلى أف . كالية فرجينيا
كقد بينت النتائج أيضان أف الفائدة . منيـ كانكا مف معممي المرحمة المتكسطة (%80)التعميمية، كأف 

الرئيسية ألسمكب المكديكالت تتمثؿ في ككنو يعزز مف الميارات كالقدرات العامة كأنو يتناسب مع 
.  التكنكلكجيا الحديثة

 
 دراسة استطالعية عمى مجمكعة مختارة مف (Foster & Wright, 1996)ك رايت  أجرل كؿ مف فكستر

نخبة مف الركاد في تعميـ التكنكلكجيا في كالية فرجينيا، لمعرفة آرائيـ حكؿ استخداـ أساليب التعميـ 
 الستخداـ أسمكب المكديكالت التعميمية في المرحمة ان  كبيران كجدت الدراسة أف ىناؾ تأييد. المختمفة

كبيّنت الدراسة أيضا . التعميمية المتكسطة، كعدـ فاعمية استخداميا في المرحمتيف االبتدائية كالثانكية
. أىمية استخداـ أسمكب حؿ المشكالت كأسمكب إعداد الخطط التعميمية في جميع المراحؿ الدراسية

 
بإجراء دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ أسمكب التعميـ الفردم باستخداـ الرـز  (1996)كقاـ تماـ 

التعميمية في تدريس المفاىيـ العممية المتضمنة في مكضكعات القياس عمى التحصيؿ المعرفي 
طالبا  (126)كالميارات العممية لطمبة الصؼ األكؿ اإلعدادم بمصر، تككنت عينة الدراسة مف 

تجريبية كضابطة، كدرست المجمكعة التجريبية باستخداـ الرـز : كطالبة تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف
أظيرت نتائج الدراسة تفكؽ المجمكعة التجريبية، كالتي درست . التعميمية كالضابطة بالطريقة التقميدية

 .    بطريقة الرـز التعميمية في اكتساب الطمبة لممفاىيـ كالميارات العممية، عمى المجمكعة الضابطة
 

طالبان كطالبة مف الصؼ السادس األساسي  (142) عمى (Weymer, 1999)في دراسة أجراىا كايمر 
األمريكية باستخداـ أسمكب  (Indiana)كالمسجميف في فصؿ تعميـ التكنكلكجيا في كالية إنديانا 

حيث تناكؿ في دراسة عالقة عدة عكامؿ كالجنس كالمعرفة السابقة كأسمكب . المكديكالت التعميمية



 29 

اإلدراؾ مف ناحية، كالتحصيؿ الدراسي مف ناحية أخرل، كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف 
النتائج، تمثمت في ككف الذككر أكثر قدرة عمى التحصيؿ مف اإلناث ضمف المجمكعة التي درست 

كمستكل عاؿ  (مفردات)باستخداـ المكديكالت التعميمية، ال سيما أكلئؾ الذيف لدييـ قدرات لفظية عالية 
. مف المعرفة السابقة لمحتكل المكديكؿ التعميمي المستخدـ

 
بإجراء دراسة حكؿ تعميـ المختبر باستخداـ المكديكالت  (Rogers, 2000)قاـ ركجرز 

طالبا كطالبة في  (160) عمى عينة دراسية مككنة مف Midwest)) في مدكيست (MTE)التعميمية
الصؼ السابع األساسي في ثالث مدارس متكسطة، أخذت مف كؿ منيا مجمكعة، احتكت المجمكعة 

طالبا كطالبة كدرست  (65)طالبا كطالبة دّرست بالطريقة التقميدية، كالثانية عمى (67)االكلى عمى 
استخدـ الباحث االختباريف . طالبا كطالبة (28)باسمكب المكديكالت، أما المجمكعة الثالثة فقد فبمغت 

كقد كجد اف . صاحب لفحص نتائج االختباريفـالقبمي كالبعدم كاداة لمدراسة، كاستعاف بتحميؿ التبايف اؿ
الطالب الذيف درسكا باستخداـ مختبر مزكد بمعدات تكنكلكجية حديثة حصمكا عمى نتائج أفضؿ مف 

 . أكلئؾ الذيف درسكا في المختبرات التقميدية أك باستخداـ المكديكالت التعميمية
 

 الدراسات السابقة المتعمقة باسمكب المكديكالت التعميمية في العمكـ االجتماعية 3.2.2
 

بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ كؿ مف الطريقة التقميدية كطريقة المجمع  (1983)قاـ بدر 
التعميمي لتدريس الجغرافيا في تعميـ كحدة المناخ، أعّد الباحث مجمعان تعميميان لكحدة المناخ مف كتاب 
الجغرافيا العامة لمصؼ األكؿ الثانكم األكاديمي، قد تككنت عينة الدراسة مف مجمكعتيف مف طالب 

كاتبع المنيج التجريبي، حيث . الصؼ األكؿ الثانكم في المدارس التابعة لتربية أيدكف في األردف
تجريبية درست باستخداـ المجمع التعميمي، كضابطة درست بالطريقة : قسمت العينة إلى مجمكعتيف

أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا لصالح المجمكعة التجريبية في التحصيؿ اآلني . التقميدية
.  كالمؤجؿ

 
بدراسة ىدفت إلى مقارنة أثر استخداـ حقيبة الرـز التعميمية كبرنامج لمتعمـ  (1983)قاـ السكراف 

الذاتي كالطريقة التقميدية في تحصيؿ طالب الصؼ األكؿ الثانكم األكاديمي في العاصمة األردنية في 
ىا احدإطالبا، شكمت  (50)كتألفت عينة الدراسة مف شعبتيف، ضمت كؿ منيا . مادة الجغرافيا

المجمكعة التجريبية، درس طالبيا باستخداـ الرـز التعميمية، كاألخرل المجمكعة الضابطة، تعمـ أفرادىا 
بّيف االختبار التحصيمي كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعتيف في التحصيؿ . بالطريقة التقميدية

. لصالح المجمكعة التجريبية
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لى معرفة أثر  (1983)كأجرل طكاىا  دراسة ىدفت إلى تصميـ حقيبة تعميمية لمادة الجغرافيا، كا 

طريقتي الحقائب التعميمية كاإللقاء في التدريس عمى تحصيؿ طمبة الصؼ األكؿ الثانكم األكاديمي في 
طالبان تـ تعميميـ  (30)تجريبية عدد أفرادىا : قسمت عينة الدراسة الى مجمكعتيف. األردف في الجغرافيا

بّينت نتائج . كتـ تعميميـ بالطريقة التقميدية (39)بطريقة الحقائب التعميمية، كضابطة عدد أفرادىا 
الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات تحصيؿ الطمبة في المجمكعتيف لصالح المجمكعة 

. التجريبية التي درست بطريقة الحقائب التعميمية
 

م فاعمية التدريس برزمة كسائؿ متكاممة في مادة ّص فقاـ بدراسة ىدفت إلى تؽ (1987)أما الجباف 
إلى ة فقسـ الطمب. الجغرافيا لمصؼ األكؿ اإلعدادم في األردف، كاستخدـ بذلؾ المنيج التجريبي

مجمكعتيف، تجريبية، درست باستخداـ الرزمة المتكاممة التي أعدىا الباحث، كالضابطة كدرست 
تمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيؿ مف إعداد الباحث، دلت نتائج الدراسة عمى . بالطريقة التقميدية

. كجكد فركؽ دالة إحصائيا في التحصيؿ لصالح المجمكعة التجريبية
 

 استخداـ الحقائب التعميمية في تدريس الجغرافيا ةبدراسة ىدفت إلى معرفة فعالي (1998)قاـ الشيدم 
شماؿ / عمى التحصيؿ الفكرم كالمؤجؿ لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم في منطقة الباطنة التعميمية

تككنت عينة .  متبعان في ذلؾ المنيج التجريبي1997/1998في سمطنة عماف، في العاـ الدراسي 
طالبان  (52)طالبان مكزعيف عمى أربع مدارس ثانكية، شكمت إثنتاف منيا كعددىما  (104)الدراسة مف 

بيف  (=0.05)بّينت الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة . المجمكعة التجريبية
متكسطات عالمات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ الفكرم كالمؤجؿ لصالح 

أكصت الدراسة بتزكيد المعمميف . المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ الحقائب التعميمية
بالمعارؼ كالميارات المتصمة بأساليب كاستراتيجيات التدريس القائمة عمى مبدأم التعميـ الفردم كالتعمـ 

. الذاتي، ككيفية ممارستيا مف قبؿ كؿ مف المعمـ كالمتعمـ
 

المرحمة الثانكية في ضكء في فقد قاـ بدراسة ىدفت الى تطكير منيج التاريخ  (2000)أما عبد الرازؽ 
متطمبات الثقافة التاريخية، لنيؿ درجة الدكتكراة في جامعة الزقازيؽ، حيث قاـ الباحث بدراسة تاثير 

: كاتبع في ذلؾ الخطكات اآلتية. تدريس كحدتيف مف كحدات المنيج المطّكر في تحقيؽ أىدافيما
 تحديد األسس التي تـ عمى ضكئيا بناء الكحدتيف مكضكع الدراسة .
  (المديكالت التعميمية)تحديد األىداؼ العامة، كاألىداؼ االجرائية مكضكع الدراسة. 

 تحديد األنشطة، كالكسائؿ التعميمية، كطرؽ التدريس المستخدمة، كأساليب التقكيـ. 
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 تحديد مسؤكلية الطالب كطريقة التعامؿ مع المكديكالت التعميمية. 

استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينتيف مف طالب الصؼ الثاني الثانكم في مادة التاريخ بمغ 
طالبا، قاـ بتدريس المجمكعة التجريبية باستخداـ المكديكالت التعميمية، بينما  (60)عدد أفراد كؿ منيا 

أما أدكات الدراسة فقد كاف أىميا اختبار تحصيؿ بعدم، . دّرس المجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية
كاختبار ميارات البحث في التاريخ، كمقياس االتجاه نحك مادة التاريخ كذلؾ مف اجؿ الكشؼ عف مدل 

تفكؽ المجمكعة : تكصمت الدراسة الى عدة نتائج أىميا. فعالية استخداـ أسمكب المكديكالت التعميمية
التي درست باستخداـ المكديكالت التعميمية عمى المجمكعة الضابطة، حيث دلت النتائج االحصائية أف 

 ذات داللة احصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كذلؾ لصالح المجمكعة ان ىناؾ فركؽ
التجريبية التي درست باستخداـ المكديكالت التعميمية قي كؿ مف التحصيؿ، كاالتجاىات، كميارة البحث 

المكديكالت التعميمية، مما ليذه استخداـ أكصى الباحث بأىمية تدريس كحدات مطكرة ب. في التاريخ
 .االساليب مف القدرة في مساعدة الطمبة عمى رفع مستكل تحصيميـ، كاكسابيـ ميارات بحثية متنكعة

    
دراسة لمعرفة أثر استخداـ برنامج قائـ عمى مبادئ تفريد التعميـ في تحصيؿ  (2001)أجرت الدغمي 

طمبة الصؼ العاشر األساسي في مادة التاريخ مقارنة بالطريقة التقميدية، تككف مجتمع الدراسة مف 
. 2000/2001طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية التربية كالتعميـ لمنطقة الزرقاء لمعاـ الدراسي 

طالبان كطالبة مكزعيف في ثماني شعب دراسية تـ تقسيميا الى  (258)كبمغ عدد أفراد عينة الدراسة 
طالبان  (132)طالبان كطالبة، كالثانية ضابطة كعددىا  (126)األكلى تجريبية كعددىا : مجمكعتيف

دّرست المجمكعة التجريبية بطريقة اعتمدت عمى مبادئ تفريد التعميـ كالمجمكعة الضابطة . كطالبة
أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان في التحصيؿ تعزل لكؿ مف طريقة . بالطريقة التقميدية

. التدريس، كالتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس، كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تعزل لمجنس
 

 الدراسات السابقة المتعمقة باسمكب المكديكالت التعميمية في المكاد األخرل 4.2.2
 

دراسة بيدؼ التعرؼ إلى أثر أسمكب التعمـ باستخداـ الحقائب التعميمية في  (1983)أجرل جامع 
. تحصيؿ طمبة معيد التربية في الككيت كاتجاىاتيـ نحك مينة التدريس، كعمى كفاياتيـ التدريسية

أظيرت نتائج ىذه الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ، كلصالح المجمكعة التي 
تعممت باستخداـ الحقائب التعميمية، كما أظيرت النتائج فركقان دالة إحصائيان بيف المجمكعات التي 
تعممت باستخداـ الحقائب التعميمية تعزل إلى جنس الطمبة، إذ تفكقت مجمكعة الطالبات المعممات 

عمى مجمكعة الطالب المعمميف، أما بالنسبة إلى االتجاىات كالكفايات فإف الدراسة لـ تظير أية فركؽ 
. ذات داللة إحصائية
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بدراسة ىدفت تصميـ رزمة تعميمية في مادة المغة العربية لمصؼ الثالث  (1988)قامت صبرم 

اإلعدادم، كأسمكب مف أساليب التعميـ الذاتي، كمعرفة أثر استخداـ ىذه الرزمة في التحصيؿ 
تكّكف مجتمع الدراسة مف طالبات الصؼ الثالث اإلعدادم في مدارس المممكة األردنية . المعرفي

الياشمية، أما عينة الدراسة فتألفت مف شعبتيف لمصؼ الثالث اإلعدادم في إحدل مدارس عماف، 
طالبة درست بطريقة الرزمة  (36)كقسمت عينة الدراسة إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية كعددىا 

بّينت النتائج كجكد فركؽ . طالبة درست بالطريقة التقميدية (36)التعميمية، كالثانية ضابطة كعددىا 
.   دالة إحصائّيا في تحصيؿ الطالبات لصالح المجمكعة التجريبية

 
بدراسة ىدفت إلى تصميـ رزمة تعميمية لمكحدة الثانية مف الفصؿ الثاني مف  (1992)كقامت عكجاف 

كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ العاشر كقياس فاعميتيا مقارنة بالطريقة التقميدية في التدريس، تككنت 
. المجمكعة الضابطة (39)منيف المجمكعة التجريبية، ك (39)شكمت . طالبة (78)عينة الدراسة مف 

تبّيف مف النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ بيف المجمكعتيف لصالح المجمكعة 
. التجريبية

 
تعميمية في تعميـ ميارات التايككندك، تكّكف اؿحقيبة اؿ أثر استخداـ ةدراسة لمعرؼ (1995)أجرل كيكاف 

مجتمع الدراسة مف العبي التايككندك في المركز الرياضي في محافظة إربد، كتكّكنت عينة الدراسة مف 
تجريبية كضابطة، قّسمت كؿ منيما إلى مجمكعتيف : قّسمت عينة الدراسة إلى مجمكعتيف. العبان  (40)

تـ تدريب أفراد المجمكعة . سنة (22- 18)كفئة الكبار  (17-12)حسب الفئة العمرية، فئة الصغار 
كدربت المجمكعة الضابطة . ـ الفيديك في التدريباالتجريبية بطريقة الحقائب كبإشراؼ المدرب كاستخد

أظيرت نتائج التجريب كجكد فركؽ دالة إحصائيان في . بالطريقة التقميدية التي تعتمد عمى المدرب فقط
متكسطات عالمات الطالب لصالح المجمكعة التجريبية التي استخدمت الحقائب التعميمية، كعدـ كجكد 

 .فركؽ دالة إحصائيا تعزل لمعمر
 

  الخمفية النظرية لمتفكير الناقد3.2
 

: تعريف التفكير الناقد 1.3.2
 

: ة اآلتياتؾ الكثير مف التعريفات التي كردت في األدب التربكم نذكر منيا التعريؼاىف
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 ممي معقكؿ يركز عمى اتخاذ القرار فيما نفكر فيو اك يتـ أداؤهأالتفكير الناقد ىك تفكير ت (Ennis, 

1985.) 
  التفكير الناقد ىك عبارة عف قدرة الفرد الذاتية في التعامؿ مع ما يعطى إليو أك يطمب منو أداؤه

حيث انو ال يأخذ كؿ ما يعطى إليو كمسممات، بؿ ينظر فيو كيكّكف لو رأيان شخصيان فيو يستند إلى 
 (.      2000قطامي كقطامي، )إثباتات مقنعة بقبكؿ أك رفض ىذا األمر 

  ،التفكير الناقد ىك اتخاذ القرار الجيد المدركس بتأف، لرفض أك قبكؿ أكتعميؽ الحكـ عمى أمر ما
 كتقيمو باالستناد الى معايير متفؽ عمييا مسبقا، مءأك أنو حؿ المشكالت كذلؾ بالتحقؽ مف الش

حيث يتطمب ذلؾ استخداـ المستكيات المعرفية العميا الثالثة في تصنيؼ بمكـ، كىي التحميؿ 
داؤه حيث أكيعني قدرة الفرد الذاتية في التعامؿ مع ما يعطى اليو أك يطمب منو . كالتركيب كالتقكيـ

ان إلى  مستندان  شخصيان أنو اليأخذ كؿ ما يعطى اليو كمسممات، بؿ عميو أف ينظر فيو كيكّكف لو رأم
 (.2000قطامي كقطامي، )إثباتات مقنعة بقبكؿ أك رفض ىذا االمر 

 
 
 
 

 

: أهمية تعمم التفكير الناقد 2.3.2
 

:  في النقاط اآلتية (1990)تكمف أىمية التفكير الناقد كما كردت في قطامي 
القدرة عمى التفكير الجيد تساعد األفراد عمى التكّيؼ بدرجة أكبر في نظراتيـ مف الذيف يفتقدكف . 1

. ىذه القدرة في مجتمع يتغّير بدرجة سريعة كتتشابؾ أحداثو كتتعقد
مع التقدـ التكنكلكجي يتقدـ المجتمع كتتعدد االختيارات، كيقع عمى الفرد مسؤكلية االختيار كاتخاذ . 2

. كىذا ىك جكىر التفكير الناقد. القرار، كىذه تتطمب القدرة عمى قياس البدائؿ كتقكيميا تقكيما صحيحا
مع تطكر قدرة البشر عمى التكاصؿ عبر أجيزة االتصاؿ الحديثة المطكرة كالتي تجعؿ مف العالـ . 3

قرية صغيرة، يتعرض الفرد الى اغراءات كتأثيرات مف جيات مختمفة في مجاؿ االيديكلكجيات، 
كلكي يحدد الفرد مكقفو مف كؿ ىذا، ال بد لو مف استخداـ . كالعالقات الدكلية، كتفسير االحداث

التفكير الناقد الذم يزف األمكر، كيفاضؿ بيف األشياء، ليتبيف الميزات لكؿ منيا مما يمّكنو مف اتخاذ 
 .قراٍر صائبٍ 
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إف الفرد مطالب ليس فقط بالتكيؼ مع االحداث المحيطة بو بؿ بصنع كتشكيؿ كصياغة المستقبؿ . 4
تحقيؽ عمى أيضا، كلكي يعد الفرد ليذا اليدؼ ال بد كأف يتعمـ ميارات التفكير التي تساعده كتعينو 

 .ىذا اليدؼ

  

فقد اعتبركا أف أىمية التفكير الناقد تنبع مف ككنو يناقش مصادر  (2000) أما السامرائي كآخركف
المعرفة قبؿ اعتمادىا، كىذه المناقشة تتطمب مف الطالب الدقة، كالصبر، كالصدؽ، كالرغبة في البحث 

أف سبب االىتماـ بالتفكير الناقد مرده  (1992) كاعتبر عياصرة. عف البراىيف الثبات األشياء كاالمكر
: النقاط اآلتية

تنمية التفكير الناقد لدل الطمبة تؤدم الى فيـ أعمؽ لممحتكل المعرفي الذم يتعممكنو، ألنو يحّكؿ - 
تقاف إالمعرفة في التعميـ مف عممية خاممة تتمثؿ في تمقي المعمكمات، إلى نشاط عقمي يؤدم إلى 

. أفضؿ لممحتكل المعرفي المتعّمـ، كالى ربط عناصره ببعضيا البعض
.  تؤدم تنمية التفكير الناقد إلى االستقالؿ في تفكير الطمبة، كتحررىـ مف التبعية- 
. استخداـ التفكير الناقد يؤدم بالطمبة إلى مراقبة تفكيرىـ كضبطو، فتصبح أفكارىـ أكثر دقة كصحة- 
إف التفكير الناقد يساعد في تدريب الطمبة عمى صنع القرارات الحياتية، مما يمبي حاجة أساسية في - 

.  مكاطف متفتح الذىف، يتصرؼ بتعقؿ كحكمةنشئةالمجتمع، تتمثؿ في ت
. إف التفكير الناقد أمر ال يمكف االستغناء عنو في التفكير العممي- 

 
: مهارات التفكير الناقد 3.3.2

 
: يزخر األدب التربكم بالعديد مف الميارات التي تعّبر عف التفكير الناقد، كقد حددت ىذه الميارات في

استخراج معنى العبارة، كالحكـ عمى درجة الغمكض فييا، كمدل إتساقيا، كمنطقيتيا، كدقتيا، 
حكاميا، كمالحظة النتيجة المسخمصة منيا، كمعرفة فيما إذا عّبرت عف أمر مسمـ فيو، أك أنيا  كا 

(.  2001عبد الرازؽ، .2000سرحاف، )نتيجة لقانكف أك قاعدة، كمدل صدقيا 
 

في فتتمثؿ  (2000)أما الميارات التي يشتمؿ عمييا التفكير الناقد حسب ما صنفيا السامرائي كأخركف 
: النقاط اآلتية

كيتـ عف طريؽ التمييز بيف المعمكمات الحقيقية كغير الحقيقية، كبيف الضركرم كغير : تقكيـ الدليؿ.1
. الضركرم، كادراؾ المعمكمات الكافية، كالتكصؿ الى النتائج

. كتتـ بتقكيـ الثبات لتمؾ المادة، كالتأكد مف دقة المعمكمات فييا: شرح المادة المعطاة.2
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كمعرفة فيما . ذا كاف ىناؾ غمكض فيياإمف خالؿ الحكـ فيما : التكصؿ الى معنى الجممة أك الفقرة.3
ذا كانت إذا كانت ىناؾ فقرات محددة تدعميا، كالتأكد مف أف النتائج متعاقبة كمتتابعة، كالحكـ فيما إ

أك أنيا نتيجة لتطبيؽ مبدأ أك قانكف ما، كمعرؼ إذا كاف كاضع العبارة . الفقرة محددة بشكؿ كاؼ
. شخص يمكف تقبمو

. دراؾ االفتراضات كالتكصؿ الى النتائجإكذلؾ ب: شرح دقة المصدر.4
. ثباتا، أك تعميمان مقبكالن إء افتراضيان، أك أف الفقرة المشاىدة تحكم م إذا كاف الشاشرح فيـ.5
 بيف فقرات الحقائؽ كفقرات  الفرؽكيتضمف شرح كتكضيح: ءآالتمييز بيف فقرات الحقائؽ كفقرات االر.6

. العاطفة كاالحساس، كالخركج باالستنتاج المناسب، كتقكيـ مصادر المعمكمات
 الفرضيات كاالدلة، كاكتشاؼ االفتراضات كذلؾ بالتميز بيف: فصؿ فقرات الحقائؽ عف فقرات القيـ.7

دراؾالمكضكعية كغير المكضكعية،   التفكير المنطقي في المناقشة، كالتمييز بيف الفرضيات كالنتائج، كا 
.  األساليب كالطرؽكمعرفة

أم التكصؿ الى النقاط المحددة، كتقديـ البرىاف، كاكتشاؼ الفقرات الغامضة : يجاد المعمكماتإ.8
. أكالمتشابية

 
فقد رّكز عمى تقرير عالمة المادة، كمدل مصداقية  (Fraser & West)أما نمكذج فريزر ككست 

خميفة، )الكتاب، كالتمييز بيف الحقيقة كالرأم، كفحص الفرضيات كدقة المعمكمات، كتحرم التناقضات 
2001 .)

 
جميسر عمى ميارات تقرير الدقة في االستنتاج، كالتعرؼ عمى االفتراضات، -كاشتممت قائمة كاطسكف

خميفة، )كاستقراء النتائج، كتفسير المعمكمات، كتقكيـ قكة الحجة في ضكء ارتباطيا بالقضية المطركحة 
2001 .)

 
كبشكؿ عاـ فاف الباحث في دراسة التفكير الناقد يجد العديد مف القكائـ التي تبّيف الميارات المختمفة 

إلى كضع قائمة ضمت معظـ ىذه الميارات، كالتي تمثمت  (1999)لمتفكير الناقد، مما حدا بجركاف 
: في النقاط اآلتية

 التمييز بيف الحقائؽ التي يمكف إثباتيا كاالدعاءات أك المزاعـ .
 التمييز بيف المعمكمات كاإلدعاءات كاألسباب المرتبطة بالمكضكع كغير المرتبطة بو. 

 تحديد مستكل دقة العبارة. 

 تحديد مصداقية مصدر المعمكمات. 

 التعرؼ عمى االدعاءات كالحجج أك المعطيات الغامضة . 
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 التعرؼ عمى االفتراضات غير المصرح بيا. 

 تحرم التحّيز. 

 التعرؼ عمى المغالطات المنطقية. 

 التعرؼ عمى عدـ االتساؽ في مسار التفكير أك االستنتاج. 

 تحديد قكة البرىاف أك االدعاء. 

 اتخاذ قرار بشأف المكضكع كبناء أرضية سميمة لمقياـ بإجراء عممي. 

 التنبؤ بما يترتب عمى القرار أك الحؿ. 

 

:  مراحل عممية التفكير الناقد4.3.2
 

إف مراحؿ عممية التفكير الناقد ال تحدث بصكرة خطية، كلكنيا قد  (2000قطامي كقطامي، )يرل 
كيمكف تقسيـ ىذه المراحؿ بغرض . تحدث بشكؿ متزامف، أك قد تتداخؿ المراحؿ المختمفة فيما بينيا

: فيميا الى المراحؿ اآلتية
كتتضمف خطكات أك نشاطات االنتباه، كمعرفة المفاىيـ، كتحديد التناقض، : البحث عف المعمكمة - أ

. كتنظيـ المعرفة، كمعرفة المصادر كاستخداميا
كتتضمف عمؿ الصالت، كتحديد النماذج، كالتفكير التقاربي، كاالستنتاج المنطقي، : ربط المعمكمات - ب

 .كطرح األسئمة، كتطبيؽ المعرفة، كالتفكير التباعدم

 .كتشمؿ أنشطة الحؿ المؤقت لمتناقض، كتقييـ النتائج، كتقييـ العممية: التقييـ - ت

كيشمؿ الحؿ المؤقت أك األكلي، كالتغذية الراجعة التي قد تؤدم الى العكدة الى خطكة : التعبير - ث
 .مبكرة مف عمميات التفكير

كيشمؿ تعمـ معرفة المفاىيـ األساسية، كاالصطالحات، كالقضايا، كالمنيجيات ضمف : التكامؿ - ج
 .  مفيـك التعامؿ مع المشاكؿ الحقيقية كاالىتمامات كربطيا بالخبرات المكتسبة السابقة

 
 : بعض استراتيجيات التفكير الناقد5.3.2

 
ىناؾ العديد مف االستراتيجيات التي تستخدـ بيدؼ تطكير كتحسيف التفكير الناقد، كمنيا تمؾ التي 

:  كالتي تتمثؿ في اآلتية (2001)أشار الييا خميفة 
تككنت ىذه االستراتيجية مف استراتيجيتي : لمتفكير الناقد (McFarland)استراتيجية مكفرالند - أ

كتقـك ىاتاف االستراتيجيتاف عمى أساس إعطاء األمثمة لتعميـ . الكممات المترابطة، كتحديد كجية النظر
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ىادؼ يؤدم الى تطكير القدرة عمى التفكير الناقد كتحسينيا، كتمييز المكاد ذات العالقة مف غيرىا، 
. كتكضحاف العديد مف اتجاىات التفكير الناقد المختمفة

كتعتمد ىذه االستراتيجية عمى تطكير قدرات الطمبة عمى التفكير الناقد : (Beyer)استراتيجية بيير - ب
فيتـ . كفؽ مبادئ معينة، فتبدأ بتقديـ األمثمة الكافية لمطمبة حكؿ ميارة ما، قبؿ مطالبتيـ بتطبيقيا

جراءاتيا بكضكح تاـ، كيناقش  التمييد لمككنات الميارة بطريقة منظمة، بتقديـ الخصائص الممّيزة ليا كا 
.  الطمبة ىذه اإلجراءات كطريقة استخداميا

تأخذ شكؿ المحاضرات أك الحمقات الدراسية، كتعتمد مبدأ الحكار : استراتيجية التساؤؿ السقراطي- ت
كيفترض أف . بيف الطمبة في محاكلة لإلجابة عف سؤاؿ يقـك المعمـ بطرحو حكؿ مكضكع قابؿ لمنقاش

كيستطيع الطمبة بذلؾ مناقشة أفكار معقدة، كيككنكف المعاني كالمفاىيـ، . يككف السؤاؿ قابال لمتقييـ
.  كيطكركف المبادئ

 

:  عالقة التفكير الناقد بأنواع التفكير المختمفة6.3.2
 

التفكير الناقد في تناكلو لمعديد مف القضايا عف أنكاع التفكير األخرل، كفيما يأتي عرض لعالقة  إختمؼ
التفكير الناقد بالتفكير اإلبداعي، كبالتفكير المنطقي االستنتاجي، كبتفكير حؿ المشكالت، كبالتفكير 

: إلى العالقات اآلتية (2000)العممي، كأشار قطامي كقطامي 
التفكير اإلبداعي يشير الى القدرة عمى خمؽ كاستمياـ أفكار جديدة : كالتفكير اإلبداعي التفكير الناقد- 

كأصيمة، كيعمؿ عمى ربط األسباب بالنتائج في المشكالت المطركحة، في حيف أف التفكير الناقد يعمؿ 
عمى استيعاب األفكار اإلبداعية كتطبيقيا في المستكل النظرم كالعممي، كتقديـ البراىيف كالتعميالت 
لمتفسيرات الخاصة بالمشكالت المطركحة، كبذلؾ فاف ميارات التفكير اإلبداعي تحتاج الى التفكير 

. الناقد
يعتبر التفكير المنطقي االستنتاجي جزءن مف التفكير : التفكير الناقد كالتفكير المنطقي االستنتاجي-  

الناقد، فيك يعنى بالعالقة بيف المقدمات كالنتيجة التي تنبع منيا بالضركرة، أك بالعالقة بيف الفرضية 
في حيف يعني التفكير الناقد، عالكة عمى ذلؾ، الحكـ عمى مصداقية . كالدليؿ الذم يقدـ تأييدان ليا

المقدمات التي تبنى عمييا النتيجة أك األدلة المؤيدة لمفرضية، كيفحص معاني المفاىيـ كاأللفاظ التي 
. تتضمنيا ىذه المقدمات

يختمؼ نكعا التفكير مف حيث اليدؼ، فال يعنى التفكير الناقد : التفكير الناقد كتفكير حؿ المشكالت- 
نما يعمؿ عمى تقييـ صحة الفركض المطركحة، كمدل مالئمة الحمكؿ  بإيجاد حمكؿ لممكقؼ المشكؿ كا 

. المقترحة
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يسعى التفكير العممي الى فيـ ظاىرة أك حدث ما مف خالؿ تفسيره : التفكير الناقد كالتفكير العممي- 
لفرضية عممية كاختبارىا، عف طريؽ مطابقة التنبؤات التي تشتؽ منيا بالكقائع كالمشاىدات التي تعّبر 

كيتضمف التفكير العممي تقييـ التفسير العممي المفترض في ضكء الكقائع . بيا الظاىرة عف نفسيا
فالنتائج التي يتـ التكصؿ إلييا ال يؤخذ . المجمعة أم تحقيؽ مصداقية كىك ما يسعىِ إليو التفكير الناقد

.  بيا إال بعد إخضاعيا لمعايير التفكير الناقد
 

:  اختبارات قياس التفكير الناقد7.3.2
 

إلى أف األدكات المتاحة لقياس التفكير الناقد لصغار الناضجيف أك المراىقيف  (1995)تشير السيد 
تقكـ جميعان عمى أساس االستدالؿ أكالمنطؽ الشكمي الذم يتككف مف مجمكعة مف القكاعد المتتابعة في 
إطار مشكمة محددة، حيث تتبع القكاعد كطرؽ االستدالؿ المختمفة التي تؤدم إلى اإلجابة الصحيحة، 

كفي مشكالت ىذا النكع مف المنطؽ، تككف المعمكمات المتطمبة لمكصكؿ الى الحؿ متضمنة في 
بخالؼ االستدالؿ أك المنطؽ اليكمي، حيث تككف المشكالت فيو غير محددة كليس ىناؾ . المشكمة

إجابات صحيحة كاضحة، كما أنو ليست ىناؾ إجراءات معركفة لحؿ ىذه المشكالت، كالمعمكمات 
المتطمبة لمحؿ قد تككف متضمنة بشكؿ غامض أك غير متكاجدة عمى اإلطالؽ، كلذلؾ فاف المعمكمات 
. السابقة، كالمفاىيـ التي سبؽ كأف اكتسبيا الفرد، تستخدـ لكي يدرؾ الفرد، كيحدد كيعضد كجية نظره
كالمشكالت مف ىذا النكع تتضمف عادة تكجييان شخصيان، كتختبر باعتبارىا كسيمة لتحقيؽ األىداؼ 

كبالتالي يككف تركيز اختبارات التفكير الناقد عمى تقكيـ أداء الفرد في المشكالت أك . المختمفة لمفرد
العبارات التي تتضمنيا األداة، فالمستجيبكف ليذه األدكات ال يخمقكف أفكاران مف إبداعيـ الخاص، بؿ 

.  ىـ يحكمكف عمى المسممات، كاالستنتاج كاالستقراء المتمثؿ بالفعؿ في عبارات االختبار
 

: ثمانية اختبارات شاممة تناكلت التفكير الناقد كىي (2001)عرض خميفة 
(.  Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal)جميسر لمتفكير الناقد –اختبار كاطسكف- 
x( Cornell Critical Thinking Test, Level x  .)اختبار ككرنؿ لمتفكير الناقد، المستكل- 
z( Cornell Critical Thinking Test, Level z .)اختبار ككرنؿ لمتفكير الناقد، المستكل- 
  (.Ross Test of Higher Cognitive Processes)اختبار ركس لمعمميات المعرفية العميا - 
 (.New Jersey Test of Reasoning Skills)اختبار نيكجرسي لميارات التفكير االستداللي - 

 Judgment: Deductive Logic)اختبار الحكـ عمى االستنتاج المنطقي كالتمييز االفتراضي - 

and Assumption Recognition .)
(. Test of Inquiry Skills)اختبار ميارات األسئمة - 
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 The Ennis-Weir Critical Thinking Essay)كير -االختبار المقالي لمتفكير الناقد النيس- 

Test  .)
  

: جميسر لمتفكير الناقد المستخدـ في ىذه الدراسة- فيما يمي تكضيح الختبار كاطسكف
، كيعد مف أكثر اختبارات التفكير الناقد 1930جميسر ألكؿ مرة في عاـ - تـ تطكير اختبار كاطسكف

كتتككف كؿ صكرة مف . شيكعان، كتكجد لو صكرتاف متكازيتاف تقيس كالىما نفس الميارات لمتفكير الناقد
 فقرة مف نكع االختيار مف متعدد، كىذه الفقرات مقّسمة إلى خمسة اختبارات 80ىاتيف الصكرتيف مف 

ففي اإلختبار . فرعية، تقيس كالن مف تمييز المسممات، كاالستقراء، كاالستنتاج، كالتفسير، كتقكيـ الحجج
األكؿ يحدد الطمبة مف خالؿ المعمكمات المعطاة ليـ، ما ىي المسممات، أك ما إذا كاف االستنتاج 

أما فيما يتعمؽ بميارات . الخ، حسب ما يطمب إلييـ... يتسؽ كالكقائع، أك أف يقرركا أم الحجج أقكل 
عطاء أدلة مؤكدة عف  االستقراء، فيك يكشؼ عف قدرة الطمبة في إصدار األحكاـ االحتمالية، كا 

فيزكد الطمبة بفقرة تحتكم عمى معمكمات معينة كيطمب منيـ إعتبار . استنتاجات صحيحة أك خاطئة
المعمكمات الكاردة فييا صحيحة كعمييـ أف يقرركا ما إذا كاف ىذا االستنتاج صحيحان، أك أنو يحتمؿ 
الصحة، أك أنو خاطئ، أك أنو يحتمؿ الخطأ، أك ما إذا كانت المعمكمات الكاردة غير كافية لتحديد 

.  الصكاب كالخطأ
أما القسـ الثاني مف ىذا االختبار فانو يقيس القدرة عمى تمييز المسممات، فيتـ إعطاء الطمبة عددان مف 

كعمييـ أف يقرركا تجاه كؿ افتراض مقترح، فيما إذا كاف متضمنان في العبارة األصمية أك أف . العبارات
كيقيس القسـ الثالث مف ىذا االختبار القدرة عمى االستدالؿ المنطقي، . العبارة األصمية قد قادت إليو

حيث يقدـ لمطمبة فقرة معينة، يتمكىا عدد مف االستنتاجات المتعمقة بيا، كعمى الممتحنيف أف يقرركا 
كيقيس القسـ الرابع مف ىذا االختبار . فيما إذا كانت ىذه االستنتاجات ترد مف الفقرة بالضركرة، أـ ال

القدرة عمى التفسير، بحيث تشمؿ القدرة عمى تقييـ األدلة، كتقرير مدل تكافؽ االستنتاجات المقترحة مع 
جميسر لمتفكير الناقد -أما القسـ الخامس مف اختبار كاطسكف. االستدالؿ المتبع في تفسير الدالئؿ

كيتـ طرح سمسمة مف األسئمة . فيقيس القدرة عمى تمييز الحجج كاالستدالالت القكية مف الضعيفة منيا
المتعمقة بقضايا مختمفة عمى الطمبة، كيتمك كؿ سؤاؿ مجمكعة مف اإلجابات، تستجيب لمسؤاؿ األصمي 

كيتعامؿ الطمبة مع ىذه . بالنفي أك التأكيد، كبعد ذلؾ تعمؿ ىذه اإلجابات بمجمكعة مف األسباب
األسباب عمى أنيا صحيحة، كبعد ذلؾ يقرركف مدل قكة الدعـ أك ضعفو الذم تقدمو ىذه األسباب 

(.   2001خميفة، )لإلجابة األصمية 
 

:   عرض مثاؿ يكّضح ميارة التنبؤ باالفتراضات التي تمّثؿ إحدل ميارات التفكير الناقد8.3.2
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يعطى الطالب عبارة معينة، ثـ يأتي بعدىا عدة إفتراضات مقترحة كعمى الطالب أف يقّرر إذا كاف 
. باالمكاف األخذ بيذه االفتراض أـ ال حسب ما جاء في العبارة

". إف عالقة الطفؿ بأبكيو ىي األساس الذم يبني عميو عالقاتو مع اآلخريف فيما بعد " العبارة : مثاؿ
مف الكاضح أف ىذا . يمعب الكالداف دكران ىامان في حياة الطفؿ االجتماعية المستقبمية: االفتراض األكؿ

االفتراض كارد كذلؾ ألف الطفؿ يبني عالقاتو مع االخريف فيما بعد بناء عمى عالقتو مع كالديو كما 
. كرد في العبارة

قد يككف ىذا . الطفؿ لو شخصيتو المستقمة كيبني عالقاتو مع اآلخريف بنفسو: االفتراض الثاني
. االفتراض صحيحان، كلكنو غير كارد في العبارة

ىذا االفتراض  غير . ىناؾ تأثير قميؿ مف جانب الكالديف في حياة الطفؿ االجتماعية: االفتراض الثالث
كارد كيتعارض مع اعتبار أف العالقة بيف الطفؿ ككالديو ىي األساس الذم تبنى عميو العالقة 

.  المستقبمية
 

 الدراسات السابقة المتعمقة بالتفكير الناقد 4.2
 

بدراسة ىدفت الى معرفة فيما إذا كاف الطمبة في مستكيات القدرة  (Nichols, 1988)قامت نيككلز 
تككنت . المختمفة تتغير لدييـ ميارات حؿ المشكمة كتقدير الذات نتيجة لمشاركتيـ في برنامج تعميمي

قسمت عينة . مف طالب الصؼ السادس األساسي في كالية االباما األمريكية (102)عينة الدراسة مف 
أظيرت نتائج الدراسة أف ذكم القدرات العالية كالمتكسطة . تجريبية كضابطة: الدراسة الى مجمكعتيف

مف الطالب سجمكا عالمات عالية عمى مقياس تقدير الذات، كأف الطالب ذكم القدرة العالية حصمكا 
.   عمى أفضؿ النتائج فيما يتعمؽ بالتفكير الناقد كبفركؽ دالة إحصائيا مقارنة بمستكيات القدرة المختمفة

 
بدراسة في األردف ىدفت الى تطكير ميارات التفكير الناقد مف خالؿ تضميف ىذه  (1990)قاـ خميفة 

أخذت عينة الدراسة مف طمبة الصفكؼ الثانكية في المدارس . الميارات في كحدة دراسية لمادة الجغرافيا
تجريبية دّرست باستخداـ البرنامج الذم أعده الباحث، : قسمت عينة الدراسة الى مجمكعتيف. األردنية

جميسر لمتفكير الناقد، بّينت النتائج كجكد -استخدـ اختبار كاطسف. كضابطة دّرست بالطريقة التقميدية
.  فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعتيف في األداء لصالح المجمكعة التجريبية

 
فقد قامت بدراسة عمى عدد مف خبراء تعميـ التفكير، ككاف ىدؼ  (Valerie, 1991)أما فاليرم 

الدراسة تكضيح، كتحديد أفضؿ الطرؽ لتقديـ ىذه الميارات في المناىج المدرسية، استخدمت المقابمة 
أشارت المعمكمات التي قدمتيا ىذه الدراسة، . مع المشاركيف كأداة ليذه الدراسة في جمع المعمكمات
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الى أف أغمب المشاركيف بّينكا أف ميارات التفكير المكجكدة في المناىج المدرسية مكضكعة عمى أساس 
ثارة األسئمة، كاالتصاؿ، كالميارات فكؽ المعرفية . التفكير اإلبداعي، كالتفكير الناقد، كحؿ المشكمة، كا 

أما بالنسبة لترتيب ىذه الميارات، فقد أشار المشارككف أنو ال يكجد ترتيب معيف لتعميـ ميارات التفكير 
إال في اعتبارىا متطمبان سابقان لميارات أخرل، كأنو يمكف تقديـ ىذه الميارات في أم عمر أك أم مرحمة 

كأفاد المشارككف أيضا بأنو مف الممكف تدريس ميارات . دراسية، شريطة مناسبتيا لمستكاىـ العمرم
التفكير في كؿ أنكاع المحتكل أك المكاد، أك تدريسيا بشكؿ مستقؿ، كأنو يمكف تدريس ىذه الميارات 

. لمطالب في جميع المدارس بعد إعداد المعمميف لذلؾ بشكؿ جيد
 

بدراسة ىدفت الى معرفة فاعمية برنامج تدريبي لميارات التفكير الناقد عمى عينة  (1996)كقاـ محمد 
تككنت عينة الدراسة مف ست شعب مف الذككر . مف طمبة الصفكؼ األساسية العميا في األردف

كاإلناث، كتـ اختيار شعبتيف كمجمكعة تجريبية، طبؽ عمييـ البرنامج التدريبي، كأربع شعب كمجمكعة 
أظيرت النتائج أف أداء المجمكعة التجريبية كاف أفضؿ مف أداء المجمكعة الضابطة عمى . ضابطة

اختبار التفكير الناقد، كىذا يدؿ عمى أف البرنامج ذك فاعمية في تنمية ميارات التفكير الناقد، كما 
.  أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذم داللة إحصائية لمتغير الجنس بالنسبة ليذه الميارات

 
دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى القدرة عمى التفكير الناقد لدل تالميذ المرحمة  (1996)أجرل البحرم 

لى التعرؼ عمى عالقة برامج التدريس كالتنشئة االجتماعية بالتفكير الناقد . األساسية في الجزائر، كا 
مف العدد % 30.55 طالبان مف طالب الصؼ العاشر األساسي، كيمثمكف 99تككنت عينة الدراسة مف 

 لمتفكير الناقد، Perttiاختبار : استخدـ الباحث ثالث أدكات لجمع البيانات. الكمي لمجتمع الدراسة
كاستمارة اتجاىات الطمبة نحك المعمـ، كاستمارة اتجاىات الطمبة نحك األسرة، كىما استمارتاف مف 

: أظيرت الدراسة النتائج اآلتية. تصميـ الباحث
. درجة القدرة عمى التفكير الناقد لدل تالميذ المرحمة األساسية لـ تصؿ إلى درجة المتكسط- 
درجة القدرة عمى التفكير الناقد لدل الطالب الذيف ينتمكف إلى اسر تتسـ بالتقبؿ كالتسامح - 

. كالديمقراطية كانت أعمى مف الطالب الذيف ينتمكف إلى اسر يسكدىا الرفض كالعدكانية كالتسمط
درجة القدرة عمى التفكير الناقد كانت مرتفعة لدل الطالب األكثر رضا بالطريقة كاألسمكب الذم تـ - 

. فيو تعميميـ
     

بدراسة ىدفت إلى معرفة فاعمية ثالث طرؽ تدريس في مادة الرياضيات في تنمية  (1998)قاـ الخزاـ 
التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في منطقة المفرؽ، تككنت عينة الدراسة مف ثالث 

 طالبان مكزعيف بالتساكم عمى الشعب 90شعب دراسية، اختيرت بشكؿ عشكائي بسيط بمغ عددىا 
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مجمكعة : قسمت عينة الدراسة إلى ثالث مجمكعات. 1998/ 1997الثالث في العاـ الدراسي 
المحاضرة، كمجمكعة المناقشة، كمجمكعة االكتتشاؼ كذلؾ حسب الطريقة التي درست فييا كؿ 

طكر الباحث أداة . شكمت كؿ مجمكعة مجمكعة ضابطة بالنسبة لممجمكعات األخرل. مجمكعة
معرفة االفتراضات، كتقكيـ : الدراسة عمى شكؿ اختبار لمتفكير الناقد، كتضمف خمسة مجاالت ىي

: أظيرت نتائج الدراسة ما يأتي. المناقشات، كالتفسير، كاالستنباط، كاالستنتاج
عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان قبؿ التدريس بطريقة المحاضرة كبعدىا في اختبار التفكير الناقد - 

. الكمي، كعمى جميع مجاالت االختبار الفرعية
كجكد فركؽ دالة إحصائيان في نتائج الطالب قبؿ التدريس بطريقة المناقشة كبعده في اختبار التفكير - 

كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عمى اختبار التفكير . الناقد في مجالي تقكيـ المناقشات كاالستنتاج
الناقد الكمي ككذلؾ عمى اختبار كؿ مف مجاالت معرفة االفتراضات، كالتفسير، كاالستنباط قبؿ 

.   التدريس بطريقة المناقشة كبعدىا
كجكد فركؽ دالة إحصائيان في اختبار التفكير الناقد الكمي ككذلؾ في جميع مجاالتو الفرعية قبؿ - 

. التدريس بطريقة االكتشاؼ كبعده لصالح طريقة االكتشاؼ
. تفكؽ طريقة التدريس باالكتشاؼ عمى كؿ مف طريقتي المناقشة كالمحاضرة في تنمية التفكير الناقد- 
 

بدراسة عمى مدرستيف بأمريكا مف المدارس الخاصة التي  (Cunningham, 2000)قاـ ككننجياـ 
تقـك بتدريس ذكم القدرات التعميمية المنخفضة، ككاف ىدؼ الدراسة معرفة فاعمية برنامج إثرائي في 

تعميـ ميارات التفكير الناقد عمى تنمية ميارات التفكير الناقد، كعمى اختبار الذكاء غير المفظي، كعمى 
تجريبية بمغ عدد : استخدـ المنيج التجريبي، حيث قسمت عينة الدراسة الى مجمكعتيف. قدرة االستدالؿ

. درست بالطريقة التقميدية (31)فردان درست باستخداـ البرنامج اإلثرائي، كضابطة عددىا  (30)طمبتيا 
أشارت نتائج الدراسة الى كجكد فركؽ ذات داللة . استخدـ اختبار قبمي كبعدم لقياس ميارات التفكير

إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية، عمى كؿ مف 
.  اختبار التفكير الناقد، كميارة االستدالؿ، كعمى اختبار الذكاء غير المفظي

 
بدراسة ىدفت الى معرفة أثر برنامج تعميمي لميارات التفكير األساسية  (2003)كقاـ المساعيد 

كالمتضمنة التفكير الناقد عمى تنمية ىذه الميارات كعمى التحصيؿ في الجغرافيا في الصؼ السادس 
شكؿ طالب الصؼ السادس األساسي في مدرستي أـ الجماؿ الثانكية كالركضة الثانكية . األساسي

لمبنيف عينة الدراسة، حيث اختيرت إحدل المدرستيف بالطريقة العشكائية لتككف المجمكعة التجريبية 
درست المجمكعة التجريبية مادة الجغرافيا باستخداـ برنامج . كاألخرل لتككف المجمكعة الضابطة

أما أدكات الدراسة فتمثمت في اختبار . تعميمي يقكـ عمى أساس استخداـ ميارات التفكير األساسية
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أظيرت النتائج أنو تكجد فركؽ . لميارات التفكير مف إعداد الباحث، كاختبار تحصيؿ لمادة الجغرافيا
ذات داللة إحصائية بيف مستكل األداء الكمي لممجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة عمى اختبار 

ككذلؾ فقد تفكقت المجمكعة التجريبية . ميارات التفكير الناقد األساسية لصالح المجمكعة التجريبية
.  عمى الضابطة بفركؽ دالة إحصائيا عمى اختبار التحصيؿ

 
 مالحظات تتعمق بالدراسات السابقة 5.2

 
: في ىذا الفصؿ كجد الباحث أف ىناؾ عدة مالحظات تتعمؽ بيذه الدراسات

 
  إف الدراسات التي تناكلت استخداـ المكديكالت التعميمية في الرياضيات أشارت إلى فاعمية استخداـ

، كعزب كمحمد كزىراف (1992)ىذا األسمكب في التحصيؿ، كما تبيف مف دراسات بركات 
 (.1999)، كمحمد (1993)

  لـ يتمكف الباحث مف إيجاد دراسة كاحدة تناكلت المكديكالت التعميمية في مادة الرياضيات في
كتناكلت  (1992)بؿ أنو كانت ىناؾ ثالث دراسات إحداىا دراسة بركات . المرحمة المتكسطة

كتناكلتا  (1999)كدراسةمحمد  (1993)المرحمة الدنيا، كدراسة كؿ مف عزب كمحمد كزىراف 
 . (كميات التربية) المرحمة العميا

  إف معظـ الدراسات كالبحكث التي تناكلت أساليب تفريد التعميـ في المكاد المختمفة كاف ليا أثر
، كالسكراف (1983)، كبدر (1983)إيجابي في التحصيؿ، كما ظير في دراسة كؿ مف جامع 

، ككاطسف (1988)، كصبرم (1987)، كالجباف (1986)، كالنعيمي (1983)، كطكاىا (1983)
(Watson, 1991) (1998)، كالشيدم (1996)، كتماـ (1995)، ككيكاف (1992)، كعكجاف ،

(. 2001)، كالدغمي (2000)كعبد الرازؽ 
  لـ تتناكؿ الدراسات السابقة استخداـ طرؽ تفريد التعميـ في دراسة المغات األجنبية عمى الرغـ مف

 .مناسبتيا ليا

 لـ يعثر الباحث عمى أم دراسة بحثت العالقة بيف استخداـ المكديكالت التعميمية كالتفكير الناقد. 

 تناكلت ىذه الدراسات عينات مف فئات عمرية مختمفة، كتناكلت أيضان االفراد مف كال الجنسيف: 

 ,Nichols)كنيككلز ، (1986)كما في دراسة كؿ مف النعيمي : المرحمة الدراسية األساسية -1

، ككايمر (1996)، كالبحرم (1996)، كمحمد (1992) كبركات ،(1988
(1999Weymer, )، (.2003) كالمساعيد 
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، (1988)، كصبرم (1987)كما في دراسة كؿ مف الجباف : المرحمة الدراسية المتكسطة -2
، (Harnish, Migotsky, Gierl, 1995)، كىارنش كميغكتسكي كجيرؿ (1992)كعكجاف 
(. 2001)، كالدغمي (Rogers, 2000)، كركجرز (1998)، كالخزاـ (1996)كتماـ 

، كطكاىا (1983)، السكراف (1983)كما في دراسة كؿ مف بدر : المرحمة الدراسية الثانكية -3
، كمحمد (Watson, 1991)، ككاطسكف (1990)، كخميفة (1985)، كالشريدة (1983)
 (. 2000)، كعبد الرازؽ (1998)، كالشيدم (1996)

، (1983)، عزب كمحمد كزىراف (1983)كما في دراسة كؿ مف جامع : المرحمة الجامعية -4
 (.   1999)، كمحمد (Valerie, 1991)كفاليرم 

 ففي حيف كانت الفركؽ دالة . تباينت نتائج الدراسات المختمفة فيما يتعمؽ بعالقة الجنس بالتحصيؿ
، كانت الفركؽ دالة إحصائيان (Weymer, 1999)إحصائيان لصالح الذككر في دراسة كايمر 

، كلـ يكف لمجنس أثر داؿ إحصائيان كما في دراسة (1983)لصالح اإلناث كما في دراسة جامع 
 (.2001)الدغمي 

  تبّيف مف عرض الدراسات السابقة أف ىناؾ اىتمامان لدل التربكبييف كالباحثيف في دراسة أثر
 .استخداـ طرؽ تفريد التعميـ المختمفة كعالقتيا بالتحصيؿ

  أف معظـ الدراسات التي تناكلت ميارات التفكير الناقد تمت إما مف خالؿ تضميف ىذه الميارات
، كالبحرم (Valerie, 1991)، كفاليرم (1990)في كحدات دراسية، كما في دراسة خميفة 

، أك مف (2003)، كالمساعيد (Cunningham, 2000)، كككننجياـ (1998)، كالخزاـ (1996)
 ,Nichols) نيككلز خالؿ برامج تعميمية أك تدريبية اعّدت خصيصان ليذه الغاية، كما في دراسة

 (.1996)، كمحمد (1988

  بّينت معظـ النتائج أنو يمكف الحصكؿ عمى نتائج أفضؿ إذا ما كّجو التربكيكف إىتماميـ لتنمية 
 .ميارات التفكير المختمفة

  تبّيف لمباحث مف دراسة اإلطار النظرم كالدراسات السابقة أىمية استخداـ المكديكالت التعميمية في
 .التدريس، كفي قدرتيا عمى تحقيؽ التعمـ االتقاني كتنمية شخصية الطمبة بشكؿ مستقؿ
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الخمفية النظرية و الدراسات السابقة 
 

الخمفية النظرية المتعمقة بتفريد التعميم  -
 الدراسات السابقة المتعمقة باسموب الموديوالت التعميمية -

 الخمفية النظرية لمتفكير الناقد -

الدراسات السابقة المتعمقة بالتفكير الناقد  -
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الفصل الثاني 
 

الخمفية النظرية والدراسات السابقة 
 

تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ مكضكع الدراسة مف جانبيف، إىتـ األكؿ منيما باسمكب المكديكالت 
تعريفو، كخصائصو، كالحاجو اليو، : التعميمية مف حيث اإلطار النظرم مف خالؿ تفريد التعميـ

كأىدافو، كبعض أنماطو كاستراتيجياتو كالتعميـ المبرمج، كالتعميـ بمساعدة الحاسكب، كالتعميـ مف أجؿ 
اإلتقاف، كالتعميـ عف طريؽ المكاد المكتكبة، كالحقائب التعميمية كصكالن إلى المكديكالت التعميمية، 

أما الجانب الثاني فتناكؿ التفكير الناقد مف حيث . كاختتـ ىذا الجزء بالدراسات السابقة ذات العالقة
تعريفو، كأىميتو، كمياراتو، كالمراحؿ التي تمر بيا، كعممياتو، كبعض إستراتيجياتو، كعالقتو بأنكاع 
التفكير المختمفة، كاختبارات قياسو، كاختتـ ىذا الجزء أيضان بالدراسات السابقة ذات العالقة بالتفكير 

.  كمياراتو
    
 الخمفية النظرية المتعمقة بتفريد التعميم 1.2
  

ف تساكت أعمارىـ يختمفكف في  أظيرت البحكث التربكية كالنفسية في القرف الماضي أف األفراد كا 
قدراتيـ عمى التعمـ كفي أساليب التعمـ المالئمة ليـ كفي اىتماماتيـ كمستكل دافعيتيـ كمستكل 

كدعت ىذه االختالفات .  كالنفسّية لكؿ منيـنفعاليةتحصيميـ، إضافة إلى االختالفات الجسمية كاال
القائميف عمى األجيزة التربكية إلى ضركرة العمؿ عمى تقديـ صيغ جديدة لتفريد التعميـ بحيث يتكافر 

مكانياتو كخصائصو النفسية  لكؿ فرد الفرصة المالئمة ليتعّمـ بصكرة فاعمة تتناسب مع ظركفو كا 
(. 1986جامع، )
 

إف اإلختالفات الكاسعة بيف الطمبة في التحصيؿ كالقدرات كالميكؿ تجعؿ مف الصعب أف نتكقع منيـ 
ككذلؾ فاف اختالؼ قدرات كاىتمامات الطمبة مف . جميعان أف يتعممكا نفس األشياء بنفس المستكل

مجاؿ دراسي الخر دعى التربكييف إلى العمؿ عمى تقديـ أساليب كطرائؽ تدريس تراعي الفركؽ الفردية 
بيف الطمبة، بحيث تكفر لكؿ منيـ الفرصة المالئمة ليتعمـ بصكرة تتناسب مع قدراتو كظركفو 

(. 2001األميف، )كخصائصو النفسية 
   

فتفريد التعميـ كالتعمـ يشير إلى نمط مف التعميـ كالتعمـ مكجو إلى حاجات الفرد أك إلى مجمكعة 
مكانياتو،  متجانسة مف األفراد، يتيح الفرصة لكؿ منيـ أف يتعّمـ كيتطّكر بالسرعة التي تناسب قدراتو، كا 
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كيعتبر تفريد التعميـ الحؿ التربكم كالنفسي المناسب لحؿ مشكمة الفركؽ الفردية . كخصائصو، كحاجاتو
(.  1985مرعي كعباس، )عمى اعتبار أف كؿ طالب فريد في حاجاتو كاىتماماتو كخصائصو 

 
كتكمف أىمية تفريد التعميـ في مادة الرياضيات في أف الطرؽ المختمفة المستخدمة فييا تراعي الفركؽ 
الفردية بيف الطمبة، كتعزز استجاباتيـ بشكؿ فكرم، إضافة إلى اعتمادىا التقيـ الذاتي كالتغذية الراجعة 

(. 1994ابك زينة، )المباشرة 
 

:  بعض تعريفات تفريد التعميم المأخوذة من األدب التربوي1.1.2
 

يقصد بتفريد التعميـ مجمكعة اإلجراءات المبنّية عمى أساس التعمـ الذاتي، كذلؾ بتصميـ كحدة تعميمية 
ّّ نص منيا مف مجمكعة مف األسئمة التي  مف مادة دراسّية عمى شكؿ نصكص مكتكبة، يتككف كّؿ

تتطمب التفكير، كتترّتب ىذه النصكص ترتيبا منطقّيا حسب األىداؼ المحددة سمفا، كينتقؿ الطالب مف 
 حسب قدرتو الذاتية لتحقيؽ األىداؼ المكضكعة مف خالؿ استجابتو لألسئمة كاألنشطة إلى آخرسؤاؿ 

(. 2001الدغمي،)المختمفة بمتابعة المعمـ كتكجييو 
 

بأنو نمط مف التعميـ، المخطط لو، كالمكجو فرديان، بحيث يمارس فيو الطمبة  (2001)كيعرفو األميف 
النشاطات التعميمية المختمفة بشكؿ فردم، منتقميف مف نشاط إلى آخر بمحض إرادتيـ كبالسرعة التي 
تتفؽ مع قدراتيـ، كذلؾ مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ المقررة عمى أف يككف المعمـ مرشدان كمكجيان ليـ في 

.  جميع الخطكات التي يسيركف عمييا
 

. بأنو التعميـ الذم يراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف (1980) كيعّرفو زاىر 
 

فيعّرفو بأنو الطريقة المنطقية التي ترتكز عمى التعمـ الذاتي لكّؿ مجاالت المناىج،  (1983)أما بدر 
يعد المتعمـ األساس في تنظيميا كتقكيميا كمتابعتيا إلتاحة الفرصة أمامو التخاذ القرار المناسب ك

. ف تعممو بإشراؼ معمموأبش
 

فيعّرفو بأنو أسمكب في التدريس ييتـ بالفرد كيركز عميو ككحدة مستقمة، ليا  (1988)أما قنديؿ 
كيعتمد ىذا . متطمبات معينة، كميكؿ خاصة كاتجاىات محددة تختمؼ في مجمكعيا عف ميكؿ اآلخريف

األسمكب عمى تقديـ المادة الدراسية في صكرة كحدات متسمسمة منطقيا، كمرتبة حسب األىداؼ 
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كيتعمـ الطمبة، تحت إشراؼ كتكجيو المدرس، كؿ حسب سرعتو كقدرتو . المحددة لعممية التعميـ كالتعمـ
. الخاصة حتى يصؿ في النياية إلى المستكل المرغكب فيو لمتمكف مف المادة الدراسية

 
ا احتياجاتو مبأنو نظاـ تعميمي يقكـ عمى االىتماـ بكؿ فرد عمى حدة مراع (1997)كيعّرفو السيد 

. كقدراتو كالتركيز عمى كؿ فرد، مف خالؿ مقرر دراسي يراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة
 

أنو نمط مف التعميـ، المخّطط لو، كالمكجو فرديًّا، بحيث يمارس فيو المتعمـ  (1985)كيعّرفو عبيدات 
النشاطات التعميمية المختمفة بشكؿ فردم، منتقال مف نشاط إلى أخر، باختياره، كبالسرعة التي تتفؽ 

جؿ تحقيؽ األىداؼ المقررة، عمى أف يككف المعمـ مرشدان كمكجيان لو في جميع أمع قدراتو، كذلؾ مف 
. الخطكات التي يسير عمييا

  
أف تفريد التعميـ يؤدم إلى تزكيد كؿ طالب بخبرات تعميمية تتناسب مع قدراتو،  (1983)كيعتبر سعادة 

كتمكنو مف العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ تربكية ميمة، كيركز عمى استقاللية الطالب في التعمـ حسب 
. قدرتو كطاقاتو كسرعتو أثناء التعمـ

 
سمسمة إجراءات تعميمية، تشكؿ في مجمميا نظامان ييدؼ إلى تنظيـ  (1998)كيعتبره مرعي كالحيمة 

ـّ التعمـ ذاتّيان  كبإتقاف عاٍؿ حسب حاجات المتعمـ كقدراتو كاىتماماتو كميكلو  التعمـ كتيسيره لممتعمـ، كيت
. كخصائصو التعميمية

 
التعمـ الذاتي،  : تتضمف عناصر أساسية كىي تفريد التعميـ عمميةمف التعريفات الّسابقة يتبيف أف

ستخداـ كسائؿ تعميمّية كاقدراتو الخاصة، كحاجات المتعمـ، ك كعممية التعميـ، ،المتعمـ، كقدرات المتعمـك
. مستكل معيف مف اإلتقافكسرعة المتعمـ الذاتية، كتحقيؽ أىداؼ محّددة، كمتنّكعة، 

 
:  تفريد التعميم خصائص2.1.2

 

لتفريد التعميـ سمات ممّيزة، تمّيزه عف غيره مف أساليب التعميـ األخرل، تتمّثؿ في إتباعو منحى النظـ 
في تخطيط البرامج التعميمية، كالتكجيو نحك الفرد، كما أنو يرّكز عمى التعّمـ الذاتي، كييتـ بإتقاف 

تخاذ القرار الالتعمـ، كيأخذ بعيف االعتبار الفركؽ الفردية بيف المتعّمميف، كيتيح الفرصة لممتعمـ 
المناسب بشأف تعممو، كينمي الخبرة لدل المتعمـ، كالثقة بالنفس كاستقاللية العمؿ أك زيادة فرص 

النجاح لدل المتعمـ الشتراكو في اتخاذ القرار، كيسمح لممعّمـ بقضاء كقت أطكؿ مع المتعمميف األكثر 
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حاجة مف غيرىـ، كما يبدأ بالمتعمـ مف النقطة التي تشير إلى مستكاه، كيحقؽ السرية أك الخصكصية 
في معالجة الصعكبات كالعقبات التي يكاجييا المتعمـ، كيسيـ في تنمية االستقاللية لدل المتعمـ الفرد، 
كمف ثـ االعتماد عمى النفس، كيسيـ في التربية المستمرة أك التربية مدل الحياة، كيتفؽ مع التطكرات 

. العممية كالتكنكلكجية، كما كيصمح لتدريب العامميف في أثناء الخدمة
 

فيك يعد ضركرة ديمكقراطية ألنو يؤمف بحؽ الفرد في التعميـ إلى عديدة كلتفريد التعميـ مردكدات تربكية 
أقصى ما تستطيعو قدراتو، كيجعؿ عممية التعمـ ممتعة لممتعمميف، كيكفر فرص المشاركة كالتعاكف 

يجابية في شخصية المتعمـ كالثقة بالنفس كالقدرة عمى إكممارسة العمؿ المستقؿ، كينّمي أنماطان سمككية 
نتاج ااستخد:  المتعمميف بالميارات المختمفة، مثؿدالتفكير المبدع، كيزكّ  ـ التقنيات التعميمة المختمفة، كا 

ككذلؾ يقّمؿ تفريد التعميـ مف . بعض األدكات كالشفافيات كالشرائح كاألشرطة، كميارات البحث كالتنظيـ
العكائؽ كالمشكالت التعميمية مثؿ غياب الطمبة كقمة الدافعية، كالتنافس كالصراع بيف الطمبة كقمؽ 

(. 1998مرعي كالحيمة، )االختبار 
 

: ليما مفيفتتمخص  (1988)كالطكبجي  (1986)أما أبرز خصائص تفريد التعميـ كما أكردىا جامع 
تقاف التعمـ، كالتنكع في مصادر التعميـ كأساليبو، كالتكجيو الذاتي لممتعمـ  مراعاة الفركؽ الفردية، كا 

يجابيتو، كاليدفية كالتسمسؿ، كاإلشرافية . كا 
 

في ككنو ال يالئـ المرحمة االبتدائية  (1998)كتتمثؿ عيكب تفريد التعمـ كما كردت في مرعي كالحيمة 
في القراءة، كعدـ مالءمتو لمطمبة فة الضعذكم القدرات الدنيا، كالصعكبة التي يشكّميا عمى الطمبة 

الذيف ال يتبعكف اإلرشادات كالتكجييات، كعدـ صالحو لبعض المكاد الدراسية كاأللعاب الرياضية 
. الجماعية، كيعتبر التعمـ الفردم صعبان عمى الطمبة بطيئي التعمـ كذلؾ لحاجتيـ المستمرة لممساعدة

 
:  الحاجة إلى تفريد التعميم3.1.2

  
إلى أف األسباب التي أدت إلى ظيكر التعميـ الفردم ىي انو يتماشى مع  (Howes)يشير ىاكس 

مبادلء الديمقراطية كحرية الفرد في االختيار كالتعميـ، كيمنح الطمبة فرصة التعمـ الذاتي كاالعتماد 
عمى النفس، كينمي مفيـك الذات كالجانب اإلبداعي لدل الفرد، كيكسب الطالب ميارات دراسية 

فيقكؿ أف األسباب التي كانت كراء ظيكر تفريد  (Chastain)أما شاستايف . كشخصية كينمي قدراتو
التعميـ ىي الحاجة إلى تحسيف نكعية التعميـ كمراعاة الفركؽ الفردية، كتنمية اتجاىات ايجابية، 

(. 2002الركابدة، )كاالعتماد عمى النفس، كاالىتماـ بالمتعمـ، كمحاكلة تجنيبو الفشؿ 
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:  أهداف تفريد التعميم4.1.2

 
ييدؼ تفريد التعميـ إلى مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف مف جميع الجكانب، كتحكيميا مف فركؽ 
في القدرات إلى فركؽ في الزمف، كما ييدؼ إلى تكافر التعميـ لكؿ فرد مف أفراد المجتمع بغض النظر 

إلى تنمية استقاللية ؼ حاجات ذلؾ الفرد كقدراتو، كييدكعف جنسو كعرقو كلكنو كدينو بما يتناسب 
كما ييدؼ تفريد التعميـ . الفرد في تفكيره، كبالتالي تحقيؽ ذاتو مما يكلد لديو الدافعية الداخمية لمتعمـ

إلى مسايرة االنفجار المعرفي، كاالستفادة مف التقدـ التكنكلكجي في إيصاؿ المعرفة الجديدة لكؿ فرد، 
كيتفؽ مع التطكرات العممية كالتكنكلكجية، الف ىذه التطكرات بدأت تغزك الحياة كالمجتمع، كما أنيا 
دخمت المجاؿ التربكم، األمر الذم يحكـ تكظيؼ التكنكلكجيا مف خالؿ برامج تفريد التعميـ، كييدؼ 
إلى تنمية التكجيو الذاتي مّما يشّجع المتعمـ عمى اإلبداع، كما ييدؼ إلى حؿ مشكمة تزايد أعداد 

الطمبة، كتدني مستكل التحصيؿ األكاديمي لدييـ، كيعالج مشكمة نقص المعمميف كييدؼ إلى تطكير 
يصاؿ المعرفة الجديدة إلى كؿ فرد، بالطريقة التي تناسب قدراتو كاحتياجاتو  مرعي )عممية التعميـ، كا 

(. 1998كالحيمة، 
 

:  بعض أنماط واستراتيجيات تفريد التعميم5.1.2
 
  التعميم المبرمج(Programmed Instruction :)

. يعّرؼ التعميـ المبرمج بأنو برنامج تقّسـ فيو المادة الدراسية إلى أجزاء صغيرة، مرتبة ترتيبا منطقيا
، بسيطجيد بكيتـ فيو عرض المادة الدراسية عمى الطمبة في تسمسؿ متتابع حيث يستجيبكف ليا 

كيتضمف البرنامج اختبار مدل تحصيؿ المتعمميف لممعمكمات كاستيعابيـ ليا، كقد يككف االختبار عمى 
 أك اختيار اإلجابة الصحيحة ضمف  أك تعبئة الفراغ،شكؿ أسئمة يطمب مف الطمبة فييا إكماؿ الجمؿ،

 قدراتيـ الخاصة، كفؽكيسير الطمبة في تعمميـ . (1986النكرم، )عدد مف اإلجابات المقترحة 
كالسرعة التي تالئميـ، كليس مف الضركرم أف ينيي الطمبة عمميـ في كقت كاحد، كينحصر دكر 

د أدنى مف مساعدة المعمـ حالمعمـ في تكجيو الطمبة نحك السمكؾ المنشكد، أم أف التعمـ يتـ ذاتيان كب
(. 1991عميمات، )
 

  مفأف التعميـ المبرمج أكؿ محاكلة لمراعاة الفركؽ الفردية، كأف فكرتو انبثقت (1991)كيعتبر نشكاف 
.  في التعميـ اإلشراطي اإلجرائي (Skinner)التجارب التي أجراىا سكنر 
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  التعميم بمساعدة الحاسوب(Computer Assisted Instruction :)
يتعمؽ األكؿ بتعميـ الحاسكب كمككناتو كبرمجتو، أما الجانب : يرتبط الحاسكب في التعميـ مف جانبيف

إف . الثاني فيتعمؽ باستخدامو ككسيمة لمتعميـ كالتعمـ في المكضكعات المختمفة كعمى كافة المستكيات
مبررات استخداـ الحاسكب في التعميـ ىي تحسيف فرص العمؿ المستقبمية، بتييئة الطمبة لعالـ يتمحكر 

  مختمفةمعرفيةكينمي ميارات عقمية ، كما أنو عميـ أسيؿ كأسرعتحكؿ التقنيات المتقدمة، كجعؿ اؿ
(. 2002 الركابدة،)
 
  التعميم من أجل اإلتقان(Mastery Learning  :)

 يعني التعميـ مف أجؿ اإلتقاف أف كؿ متعمـ قادر عمى الكصكؿ إلى المستكل المطمكب مف التعمـ إذا 
تكفر لو الكقت الكافي لذلؾ، كأف مستكل ما يحققو المتعمـ مف التعمـ يرتبط بمقدار الكقت الحقيقي الذم 

إف أكؿ مف نادل بالتعمـ . يقضيو المتعمـ في عممية التعمـ، مقارنة مع الكقت الذم يحتاجو فعال لمتعمـ
 إلى طريقة تعميمية اعتمادا 1968ثـ دعا بمـك في عاـ . 1963مف أجؿ اإلتقاف ىك جاف كاركؿ عاـ 

عمى أراء كاركؿ، تقـك عمى تقديـ تعميـ ييدؼ إلى إتقاف التعمـ مف جانب كؿ المتعمميف عرفت باسـ 
أكال الكقت الالـز إلنجاز التعمـ، : كراعت ىذه الطريقة عامميف رئيسيف في التعميـ ىما. التعمـ اإلتقاني

، كرغبتو في التعمـ، كثانيا الكقت الذم يستغرقو المتعمـ في التعمـ،  كقدرتوكيعتمد عمى استعداد المتعمـ
الحيمة، )كىذا يعتمد عمى الكقت المتاح لممتعمـ كعمى قدرة المتعمـ عمى المثابرة كمكاصمة العمؿ كالجد 

1996 .)
 

عمى مجمكعة مف األسس كالمبادمء  (2001)كيعتمد التعمـ مف أجؿ اإلتقاف كما كرد في األميف 
: تتمثؿ في النقاط اآلتية

. أف يككف التعمـ تراكميان، حيث يستفيد الطمبة مف خبراتيـ السابقة في تعمـ خبرات الحقة- 
أف تككف أىداؼ التعمـ محددة بكضكح كأف تصاغ بطريقة إجرائية تظير السمكؾ النيائي الذم يتكقع - 

.  أف يقكـ بو الطمبة
تكفير العديد مف البدائؿ التعميمية لمطمبة، فيمر بعض الطمبة بالدكرة التعميمية العادية، كمنيـ مف - 

. يمر بمكاد التعمـ اإلثرائية اإلضافية، كمنيـ مف يمر بمكاد التعمـ العالجية الذاتية
 
 
 التعميم عن طريق المواد المكتوبة أو نمط التعميم من خالل النصوص :

خر مف مدرسة سكنر السمككية، كلكنو أكثر تحديدان منو، ألنو ال  آكيمثؿ ىذا النكع مف التعميـ بعدان 
يقتصر عمى التعامؿ مع عممية التعمـ باعتبارىا عممية إثارة كاستجابة فقط، بؿ تتعدل ذلؾ إلى ما 
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كاضع أسس ىذه الطريقة في  (Rothkopf)كينطمؽ ركثككؼ . يحدث داخؿ اإلنساف عندما يتعمـ
إنؾ تستطيع أف تجبر الحصاف أف يرد الماء، لكف ال تستطيع أف تجبره : التعميـ مف القكؿ المشيكر

عمى الشرب، كالذم يصؿ إلى معدتو ىك الماء الذم يشربو فعال، أم أف التعميـ يمعب دكران في عممية 
عبد القادر، )التعمـ، كأف ما يتعممو الطمبة ىك ما يكتسبكنو مف خالؿ ما يقكمكف بو مف جيد كنشاط 

1997.) 

 
: عمى النحك اآلتي (1998)كيمكف تمخيص نمط ركثككؼ كما كرد في مرعي كالحيمة 

تحديد األىداؼ التعميمية كالتعممية في ضكء تحميؿ التعمـ القبمي لمفئة المستيدفة، كخبراتيـ السابقة،  .6
. كمستكل دافعيتيـ

كممة مكتكبة تناسب، قدر  (200)اختيار مكاد تعميمية عمى شكؿ نصكص، كيتككف كؿ نص مف  .7
مكاناتيا، مف حيث المحتكل كطريقة  اإلمكاف، األىداؼ المحددة كاحتياجات الفئة المستيدفة كا 

 .العرض

إعداد مكاد إضافية إلثراء المادة التعميمية المتكافرة كجعميا أكثر مناسبة لألىداؼ كاحتياجات  .8
عطاء اإلرشادات، كاإليضاحات الالزمة حكؿ  المستيدفيف، كاستخداـ الكسائؿ التعميمية المعينة، كا 
النصكص، كاألىداؼ المنشكدة، كطرح أك إعطاء أسئمة منتمية لألىداؼ بعد أجزاء قصيرة مف 

 .النص

التأكد مف أف المتعمـ يستخدـ المكاد التعميمية المتكافرة لو، كيستخدـ الكسائؿ المعينة، كالمكاد  .9
 .اإلضافية في أثناء تفاعمو مع المادة المكتكبة

 .تقكيـ مدل تحقيؽ األىداؼ المنشكدة عف طريؽ اختبار بعدم مناسب .10

 
 الحقائب التعميمية : 

كردت في األدب التربكم العديد مف التعريفات التي تناكلت مفيـك الحقيبة : تعريف الحقيبة التعميمية
: التعميمية نذكر منيا ما يأتي

 
أف الحقيبة التعميمية تضـ مجمكعة مف مصادر  (Page & Tomas, 1977)أشار بيج كتكماس 

التعمـ التي تتككف غالبان مف الشرائط كالمكاد المطبكعة كالمنظمة بطريقة خاصة، لتمبية حاجات الطمبة 
. في مجاؿ دراسي معّيف مف خالؿ تعميـ فردم أك تعميـ جماعي لتحقيؽ أىداؼ معّينة

بأنيا مجمكعة المككنات التي تتألؼ منيا كحدة تعميمية محددة، كتتضمف  (1980)كيعّرفيا الناشؼ 
الفئة المستيدفة، كحاجاتيا، كاألىداؼ التعميمية، كالكسائط، كالدليؿ، كأنكاع مختمفة مف االختبارات، 

. كالتغذية الراجعة كالمتابعة
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سّية، كالكسائؿ التعميمية، كمجمكعة افيعّرفيا بأنيا مجمكعة مف المكاد الدر (1982)كأما أبك زينة 

.     االختبارات، كأدكات التقكيـ الالزمة لممتعمـ الفرد في مكقؼ تعميمي
 

أنيا نظاـ تعممي ذاتي المحتكل، يساعد المتعمميف عمى تحقيؽ األىداؼ بفيعّرفيا  (1983)أما سعادة 
التربكية كفؽ قدراتيـ كحاجاتيـ كاىتماماتيـ، كيتككف مف مجمكعة مف التكجييات أك اإلرشادات التي 

 خطكة خطكة مف أجؿ إتاحة الفرصة لمطالب لكي يختار ما يناسبو مف بكاسطتياينبغي السير 
 خطة كىي عبارة عفالنشاطات العديدة التي تؤدم إلى تحقيؽ أىداؼ تربكية محددة تحديدان دقيقان، 

جّيد ما سكؼ يعممو كتقترح لو الكسائؿ كالطرؽ الكفيمة بذلؾ مف خالؿ مجمكعة بشكؿ تكّضح لمطالب 
.  متنكعة مف النشاطات كالمصادر التعميمية، كتحدد في النياية ما إذا كاف قد تعمـ فعال أـ ال

 
بأنيا نظاـ تعميمي شامؿ لمجمكعة مف المكاد المترابطة، كليا أىداؼ  (1998)كيعّرفيا مرعي كالحيمة 

متعددة كمحددة، يتفاعؿ معيا المتعمـ معتمدان عمى نفسو كحسب سرعتو الذاتية، كيمكنو االستعانة 
. بالمعمـ، أك بالدليؿ الممحؽ بيا مف أجؿ إتقاف التعمـ

  
    Systems)فيعرفيا بأنيا نظاـ تعميمي أعد بإحكاـ بإتباع منحى النظـ  (1998)أما الشيدم 

Approach) يقتصر عمى تقديـ مفاىيـ أك ميارات محددة بدقة، كيتسع كي يشمؿ كحدات دراسية ،
مف مكضكعات عدة عمى درجة عالية مف الترابط كاالنسجاـ المعرفي، كيسعى إلى تيسير التعمـ فرديان 

مف خالؿ ما يقدمو مف تنكع ثرم لممحتكل، كاألنشطة، كالكسائؿ، كأساليب كطرائؽ التعمـ، يقابؿ الفركؽ 
الفردية بيف المتعمميف في القدرات كالميكؿ في ضكء أىداؼ سمككية محددة بكضكح، تساعد عمى تقكية 

.  أداء المتعمـ في ظؿ معايير التمكف كاإلتقاف التي يقترحيا النظاـ
 

أف الحقيبة التعميمية تمّثؿ مادة دراسية مفردة، تحتكم عمى مجمكعة مف  (2002)كيرل الركابدة 
األنشطة المنظمة، بيدؼ تكفير عدة خيارات لمتعمـ، فيجد كؿ متعمـ ما يناسب قدراتو كسرعتو في 

مؿ عمى عدة كسائط لنقؿ المعرفة مثؿ الكتب كأشرطة الفيديك كأشرطة الكاسيت كالشرائح تالتعمـ، كتش
عّدىا مختصكف، حيث تكفر لممتعمـ تغذية راجعة، كفكرية، كتعتمد عمى أكاألدلة كالخرائط كالمجسمات، 

. مبدأ اإلتقاف، كتستخدـ مف قبؿ المتعمـ كحده أك بمساعدة المعمـ
 

كيرل الباحث أف الحقيبة التعميمية تعّبر عف نظاـ تعميمي منظـ كمتكامؿ، يحتكم عمى مجمكعة مف 
. المكاد التعميمية، التي تعالج مكضكعان معينان، يتـ عرضيا بشكؿ يتناسب مع الفركؽ الفردية لمطمبة
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كيككف التعمـ فييا ذاتيا، مما يؤدم إلى تمبية احتياجات الطمبة، آخذا بعيف االعتبار مستكاىـ العمرم 
. كالمرحمة النمائية التي يتكاجدكف فييا

 
 الموديوالت التعميمية  :

قبؿ البدء في الحديث عف المديكالت التعميمية مف حيث تعريفيا، كمزاياىا، كاألسس التي تقكـ عمييا، 
كمراحؿ تصميميا، كمككناتيا ال بد مف اإلشارة إلى بعض التسميات التي كردت ليا، ففي المغة 

 Modularized، ك Modular Approachترد مصطمحات  (2001)اإلنكميزية كما يشير غبايف 

Instruction ك ،Modular Instruction .المجمعات : اآلتيةفي المغة العربية فترد التسميات أما 
كبالرغـ مف تعدد األشكاؿ . التعميمية، كالكحدات النسقية، كالكحدات النمطية، كالرـز التعميمية

  .كالمسّميات المختمفة لمتعمـ الذاتي إال أنيا تندرج جميعا تحت ما يسمى بالحقيبة التعميمية
 

كالمجمعات  (1988)كىناؾ تسميات أخرل أطمقيا بعض التربكييف كما كردت في درة كبمقيس كمرعي 
كبديؿ الستخداميـ مصطمح الحقائب التعميمية  (Module)التعميمية أك الكحدات النمطية 

(Instructional Packages)  أك الحقائب التعّممية(Learning Packages .)
 

 :التعريف بالموديوالت التعميمية

  
المكديكالت التعميمية بأنيا عبارة عف كحدات تعميمية تضـ مجمكعة مف  (1973)يعّرؼ راسيؿ   

النشاطات الخاصة بالتعميـ كالتعمـ، ركعي في تصميميا أف تككف مستقمة كمكتفية بذاتيا، كي تساعد 
الطمبة عمى أف يتعممكا أىدافان معينة كمحددة تحديدان جيدان، كيتفاكت الكقت الالـز إلتقاف تعمـ أىداؼ 

كىي بذلؾ تمثؿ محاكلة لمتعمـ . المكديكؿ الكاحد حسب طكؿ كنكعية األىداؼ كمحتكل المادة الكاحدة
إلفرادم كتراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة، كتكفر استراتيجيات كأساليب متنكعة لمتعّمـ، كمدل االذاتي 

.  عريض الختيار األدكات كالكسائؿ التعميمية األكثر مالئمة لتعمـ الطمبة
عمى أنيا كحدات تعميمية مستقمة، تقّدـ عمى شكؿ سمسمة مف  (1985)كيعرفيا فرحاف كآخركف 

. النشاطات المدركسة كالمصممة بشكؿ يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ مقررة كمحددة
 

التي يزكد بيا الطمبة، كىي ( المكديكالت)إلى مجمكعة مف الكحدات التعميمية  (2001)كيشير األميف 
ذات تنظيـ جيد، كليا أىداؼ محددة مسبقان، كال يمكف لمطمبة االنتقاؿ مف كحدة تعميمية إلى أخرل تالية 

.  ليا إال بعد أف يصؿ المتعممكف فييا إلى مستكل محدد مسبقان مف التمكف
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كييدؼ إلى تحديد الخبرات : فيحدد مككنات المكديكؿ التعميمي في االختبار القبمي (1993)أما نشكاف 
السابقة لدل المتعمـ، كمدل ما لديو مف معمكمات عف المكضكع الذم يتناكلو المكديكؿ التعميمي، 

كتتمحكر حكؿ محتكل المكديكؿ التعميمي كالكحدات التعميمية الكاردة فيو، كضركرة أف : كالنظرة الشاممة
.     تككف النظرة الشاممة كاضحة

 
المديكالت التعميمية بأنيا الكحدات البنائية التي تتككف منيا الحقائب التعميمية،  (2001)يعّرؼ غبايف 

كيتفؽ العديد مف عمماء التربية عمى أف المديكؿ التعميمي يتككف مف كحدة تعميمية تدّرس كدرس أك 
. كيركز عمى زيادة مشاركة الطمبة كتفاعميـ الذم يأخذ شكؿ خبرات تعميمية. جزء مف مساؽ، أك منيج

كيتضمف نشاطات تعميمية متنكعة، تمكف الطمبة مف تحقيؽ األىداؼ المحددة لممادة التعميمية إلى 
.          درجة اإلتقاف، كيتـ ذلؾ كفؽ خطة منظمة

 
أف المديكالت التعميمية تمّثؿ أحد األساليب الذم ثبتت  ( ,2005Amoncedaِ  ِ )كترل أمكنسيدا 

حيث يعطى الطمبة المكديكالت التعميمية التي يحتاجكنيا بحيث تشكؿ . فعاليتو في عممية تعمـ الطمبة
رزمة تعميمية متكاممة، تغطي المكاضيع التي يجب عمى الطمبة تعمميا، كالنشاطات التي يقكمكف بيا 

داخؿ كخارج الصؼ، كيتـ ذلؾ كفقا لمسرعة التي يستطيعيا كؿ طالب حسب إمكانية استيعابو 
األىداؼ اإلجرائية، كأما مككنات المكديكؿ التعميمي فتشمؿ المادة التعميمية، . كبالسرعة التي تناسبو

اختيار استراتيجيات التنفيذ التي تشمؿ إعداد التماريف كحؿ ك، (بناء عمى رسـ مخطط)التصميـ ك
المسائؿ كمجمكعة مف النشاطات التي يتـ إعدادىا كميمات يقـك الطمبة بتنفيذىا، كيشترط في كؿ ذلؾ 
أف تتالءـ كؿ ىذه الفعاليات مع حاجات كمستكل الطمبة كأف تككف االختبارات الذاتية ضمف معايير 

. محددة سمفا، بحيث يتـ تحقيؽ األىداؼ السمككية المحددة
 

كيرل الباحث أف المديكالت التعميمية عبارة عف طريقة تدريس تعنى بالتعمـ الذاتي مف خالؿ تفريد 
التعميـ، بحيث تمّكف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ اإلجرائية المعدة سمفان، ضمف إطار منظـ يحكم 

الفعاليات كالنشاطات التي يقـك بيا المتعمـ، بيدؼ تحقيؽ األىداؼ السمككية الخاصة بكحدة تعميمية 
.  ما، كالكصكؿ إلى درجة مقبكلة مف اإلتقاف بغض النظر عف سرعة المتعمـ الذاتية

   
:   خصائص الموديوالت التعميمية

 
: ما يأتيفيخصائص التعمـ باستخداـ المكديكالت التعميمية  (2002)يمخص جامؿ 
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 تعممية معينة، -تكفر أسمكبان منظمان لتصميـ كبناء مستكل تعميمي معيف، كعمميات تعميمية
. كتطبيقيا، كتقكيميا، كالعمؿ عمى زيادة فعاليتيا

  تكفر دكران ايجابيان لمطمبة، كمشاركة نشطة في مكاقؼ التعميـ كالتعمـ، فيمكف لمطمبة العمؿ بشكؿ
 .جماعي، أك بصكرة مستقمة

 ترّكز عمى عدد قميؿ مف األىداؼ اإلجرائية. 

 تعبر عف حاجات الطمبة المتصمة بالتعميـ في مجاالت دراسية متنكعة. 

 تجزئة كتفتيت المادة الدراسية مما يسيؿ استيعاب المادة التعميمية .            

                                                                                  
: فقد أشار إلى األسس التي ينبغي مراعاتيا عند تصميـ المكديكالت التعميمية (1973)أما راسيؿ 

. الكحدات التعميمّية ليا مككنات مكتفية بذاتيا، كتخدـ أغراض التعميـ الذاتي .9
 .االىتماـ بالفركؽ الفردية في التعّمـ بيف الطمبة .10

 .التحديد الدقيؽ لألىداؼ التعميمية .11

 .الترابط كالتتابع في بناء المعرفة كتنظيميا .12

 .استخداـ كسائؿ، كأدكات تعميمية متعددة، كمتنكعة .13

 .المشاركة النشطة مف جانب الطمبة .14

 .التعزيز المباشر لالستجابات .15

 .استراتيجية تقكيـ اتقاف التعمـ .16

 
: مراحل تصميم الموديول التعميمي

 
أف ىناؾ عدة مراحؿ يجب عمى مصمـ المكديكؿ التعميمي السير بمكجبيا كتتمثؿ  (2001)يرل غبايف 

: ىذه المراحؿ في
تحديد األىداؼ العامة كالخاصة لممادة التعميمية بحيث تمبي إحتياجات الطمبة، كاإلىتماـ بأف تتحكؿ - 

. المادة التعميمية إلى قدرات أدائية، تنعكس عمى سمكؾ المتعمميف
فالخبرة التعممية الجديدة تحتاج إلى متطمبات تعممية سابقة البد : تحديد متطمبات التعمـ السابقة- 

لممتعمـ مف إمتالكيا، فتحديد ىذه المتطمبات يساعد مصمـ المكديكؿ عمى كضع الخبرات كاألىداؼ 
. السمككية بشكؿ متسمسؿ لمكصكؿ إلى اليدؼ النيائي

تحديد العالقة بيف المادة التعميمية كالفعاليات المطمكب مف المتعمـ القياـ بيا، كتحديد طرؽ التغذية - 
. الراجعة، كطرؽ قياس تحقؽ األىداؼ السمككية
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كضع اإلختبارات التي تقيس األىداؼ السمككية، كذلؾ باإلستناد إلى المعايير المحددة سمفان لتمؾ - 
. األىداؼ، ككضع مفاتيح اإلجابة ليذه اإلختبارات

كتابة المكديكؿ التعميمي بحيث يشكؿ برنامج تعميمي متكامؿ، مف أجؿ صناعة سمكؾ ما أك تعديؿ - 
كمف أجؿ أف يحقؽ المكديكؿ التعميمي أىدافو ال بد مف أف تتكفر . سمكؾ غير مرغكب فيو عند المتعمـ

فيو العديد مف الصفات، كجذب اإلنتباه، كاستعادة الخبرات السابقة، كعرض المثيرات، كمساعدة المتعمـ 
. مف خالؿ المكاد المكتكبة، كالتغذية الراجعة، كتقييـ األداء، كانتقاؿ أثر التدريب

كضع خطة لممكديكؿ التعميمي تشمؿ العنكاف، كالفئة المستيدفة، كاألىداؼ، كمفاتيح اإلجابة، كشرح - 
. المادة التعميمية، كاختبارات ذاتية، كاختبار بعدم

 
: مكونات الموديول التعميمي

     
: ستة عناصر يتككف منيا المكديكؿ التعميمي (2002)يذكر جامؿ 

. حيث يعكس الفكرة األساسية لممكديكؿ التعميمي بما يتناسب مع سف المتعمـ: العنكاف .7
 .كيعبر عف األىمية كيعطي فكرة عامة عف المكديكؿ كعف المطمكب مف المتعمميف: التبرير .8

تككف األىداؼ كاضحة كمختصرة، كتّكضح السمكؾ المتكقع قياـ المتعمميف بو، بعد إتماـ : األىداؼ .9
 .دراسة المكديكؿ

يتمكف المتعمميف مف التعمـ مف خالؿ مجمكعة مف األنشطة، كتتفؽ ىذه األنشطة : األنشطة .10
 .مع األىداؼ كتسعى لتحقيقيا

كتشمؿ كيفية قياس مدل تحقؽ األىداؼ، كأسئمة التقكيـ تككف مكضكعية : أساليب التقكيـ .11
التصحيح مثؿ االختبارات المكضكعية بأنكاعيا بحيث يصححيا المتعمـ ذاتيا مسترشدا بدليؿ 

 .  اإلجابة في نياية المكديكؿ

. يحدد مستكل التمكف الذم كصؿ إليو المتعممكف: االختبار البعدم .12
 

. ىناؾ بعض المؤسسات التي خصصت أمكاال طائمة لمتابعة أساليب التعميـ الحديثة، كمعرفة فكائدىا
، بتخصيص 2001في الكاليات المتحدة االمريكية في عاـ  (NSF)فقد قامت مؤسسة العمـك الكطنية

مبالغ طائمة الجراء أبحاث كدراسات عمى األساليب التعميمية الحديثة، حيث بّينت ىذه الدراسات كالتي 
تمت تحت اشراؼ ىذه المؤسسة، أف التعميـ باستخداـ المكديكالت التعميمية قد أّدل الى نتائج كاضحة 

في مادة الرياضيات كيعزل ذلؾ % 69في نجاح ىذا األسمكب كتفكقو عمى األساليب التقميدية بنسبة 
لككف ىذا األسمكب يكفر لمطمبة المشاركة الفّعالة كؿ حسب السرعو التي تناسب قدراتو، كالتغذية 
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الراجعة الفكرية، كمستكل مف التمكف المحدد مسبقان، كالكسائؿ كاألدكات التعميمية المتنكعة، كالتقكيـ 
(. Feldman, 2001)الذاتي عمى شكؿ اختبار مكضكعي مدّعـ بدليؿ اإلجابة 

 
 الدراسات السابقة المتعمقة باسموب الموديوالت التعميمية 2.2

 
 الدراسات السابقة المتعمقة باسمكب المكديكالت التعميمية في الرياضيات 1.2.2

 
دراسة حكؿ أثر استخداـ حقيبة تعميمية مصممة في مادة الرياضيات في  (1992)أجرت بركات 

تحصيؿ الطمبة ذكم التحصيؿ المتدني في الصؼ الرابع األساسي في األردف لمعاـ الدراسي 
: حاكلت الدراسة اإلجابة عف األسمة األتية. 1991/1992

ىؿ يكجد فرؽ بيف متكسط تحصيؿ الطمبة ذكم التحصيؿ المنخفض الذيف يدرسكف مستخدميف - 
الحقيبة التعميمية باالضافة إلى الطريقة العادية، كبيف متكسط تحصيؿ الطمبة ذكم التحصيؿ المنخفض 

الذيف يدرسكف بالطريقة العادية فقط؟ 
ىؿ ىناؾ فركؽ تعزل لمجنس بيف متكسط تحصيؿ الطمبة ذكم التحصيؿ المنخفض الذيف يدرسكف - 

باستخداـ الحقيبة التعميمية باالضافة إلى الطريقة العادية في التدريس، كبيف متكسط تحصيؿ الطمبة 
ذكم التحصيؿ المنخفض الذيف يدرسكف بالطريقة العادية فقط؟  

ىؿ يكجد أثر لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس عمى مستكل تحصيؿ الطمبة مف ذكم التحصيؿ - 
المنخفض؟ 

تـ تطكير حقيبة تعميمية كفؽ األصكؿ المتبعة في تصميـ الحقائب التعميمية، كتناكلت محتكيات الكحدة 
كحدة الكسكر العادية " الثالثة مف كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي في مدارس األردف بعنكاف 

  ."
تككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ الرابع األساسي في مدارس عماف التابعة لمديرية التربية كالتعميـ 

كتككنت عينة الدراسة مف أربع مدارس، بمغ مجمكع طمبة الصؼ الرابع فييا . لشؤكف التعميـ الخاص
طالبان كطالبة، كقد تـ تصنيؼ الطمبة مف ذكم التحصيؿ المنخفض في كؿ شعبة بحيث  (214)

يشكمكف الطمبة الذيف يقعكف في الخمس األخير مف طمبة الصؼ الرابع في نتائجيـ في مادة 
استخدـ المنيج التجريبي، لمجمكعتيف  . 1992 - 1991الرياضيات لمفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي 

تمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي . طالبان كطالبة (22)ضابطة كتجريبية بمغ عدد كؿ منيما 
كقد تـ التأكد . طبؽ عمى أفراد مجمكعتي الدراسة كاختبار تحصيمي قبمي مرة كاختبار بعدم مرة اخرل

مف صدؽ االختبار عف طريؽ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف كتعديؿ االختبار في ضكء 
تكصياتيـ قبؿ تطبيقو، كما تـ حساب معامؿ الثبات لالختبار باتباع طريقة االختبار كاعادة االختبار 
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الختبار فرضيات الدراسة كتحميؿ النتائج، تـ استخداـ تحميؿ التبايف . (0.81)حيث بمغ معامؿ الثبات 
اظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا في التحصيؿ لصالح المجمكعة التجريبية . الثنائي

التي درست باستخداـ الحقيبة التعميمية، كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تعزل لمجنس أك لمتفاعؿ 
كفي ضكء نتائج الدراسة، أكصت الباحثة إجراء دراسات مماثمة . المشترؾ بيف طريقة التدريس كالجنس

. لمعرفة أثر استخداـ الحقائب التعميمية في تحصيؿ الطمبة في مستكيات تعميمية كمكاد دراسية مختمفة
 

بعنكاف فعاليات استخداـ المكديكالت التعميمية  (1993)في دراسة قاـ بيا عزب كمحمد كزىراف 
(Modules)  كمية في في تنمية ميارات صياغة األىداؼ التعميمية، لدل طالب شعبة الرياضيات

ىدفت الدراسة إلى تكضيح دكر المكديكالت التعميمية في تنمية ميارات صياغة األىداؼ . التربية
فادة المسؤكليف  كزارة التربية كالتعميـ في التعرؼ إلى طريقة جديدة في  التربية في قسـالتعميمية، كا 

كتمثمت إجراءات الدراسة في . لتدريب معممي الرياضيات عمى ميارات صياغة األىداؼ التعميمية
تحديد أسس بناء المكديكالت التعميمية، كتصميميا، كاختيار عينات البحث التجريبية كالضابطة، 

كتطبيؽ المكديكالت المعّدة عمى عّينة البحث التجريبية، كمعالجة البيانات إحصائيان كتقديـ المقترحات 
كالتكصيات، كالتي تمثمت في تعميـ استخداـ المكديكالت التعميمية في الجكانب المختمفة مف جكانب 

التخطيط لمدرس، كتدريب المعمميف عمى استخداـ التعمـ الذاتي مف خالؿ استخداـ المكديكالت 
التعميمية، ككذلؾ استخداـ المكديكالت التعميمية لعرض بعض المكضكعات الرياضية التي يصعب عمى 

بّينت الدراسة أنو يمكف تحسيف تحصيؿ الطمبة، مما يساعد في عالج . المتعمميف فيميا كتناكليا سريعان 
. بعض العادات غير المرغكب فييا في الحقؿ التعميمي مثؿ ظاىرة الدركس الخصكصية

 
بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ رزمة تعميمية مقترحة في الكسكر العادية  (1999)قامت محمد 

عمى عالج بعض األخطاء التي يعاني منيا طمبة التعميـ االبتدائي بكمية التربية كعمى تنمية بعض 
تككف مجتمع الدراسة مف جميع الطمبة في شعبة التعميـ االبتدائي في جامعة . كفاياتيـ التدريسية

أما عينة الدراسة فكانت شعبة التعميـ االبتدائي بكمية التربية في جامعة القاىرة، فرع بني . القاىرة
:  حاكؿ البحث االجابة عف األسئمة اآلتية.  طالبان كطالبة30سكيؼ، كبمغ عددىا 

ما االخطاء التي يعاني منيا الطمبة في كمية التربية عند تعامميـ مع الكسكر العادية؟   - 
ما مككنات الرزمة التعميمية المقترحة التي يمكف أف تعالج ىذه االخطاء؟ - 
ما أثر استخداـ ىذه الرزمة التعميمية عمى عالج اخطائيـ كعمى تنمية بعض كفاياتيـ التدريسية؟ - 

شممت إجراءات البحث تحميؿ محتكل كتب الرياضيات لممرحمة االبتدائية، كدراسة مسحية لمدراسات 
السابقة التي تناكلت الكسكر العادية كمجاؿ المكديكالت التعميمية، كبناء اختبار تحصيمي كبطاقة 

مالحظة تـ التاكد مف صدقيما بعرضيما عمى مجمكعة مف المحكميف، كثباتيما باستخداـ معادلتي 
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بعد ذلؾ تـ تطبيؽ أدكات التقكيـ . (لبطاقة المالحظة)كمعادلة ككبر  (لالختبار)ككدر كريتشاردسكف 
. (االختبار التحصيمي، بطاقة المالحظة، استخداـ الرزمة التعميمية)القبمي كالبعدم عمى البحث 

لممجمكعات  t-testلفحص داللة الفركؽ بيف متكسطات نتائج الطمبة القبمية كالبعدية تـ استخداـ اختبار
المتصمة، كبينت النتائج أف الفركؽ كانت دالة إحصائيان لصالح التطبيؽ البعدم في التحصيؿ، كأكصت 
الدراسة إجراء المزيد مف الدراسات في أثر استخداـ الرـز التعميمية في مختمؼ مفاىيـ الرياضيات كفي 

 . مستكيات دراسية مختمفة

 
 الدراسات السابقة المتعمقة باسمكب المكديكالت التعميمية في العمـك 2.2.2

 
خصائص مادة الحياة "بدراسة ىدفت إلى تطكير مجمع تعميمي لكحدة  (1985)قامت الشريدة 

مف كتاب البيكلكجيا، المقرر لمصؼ الثاني الثانكم العممي في األردف، " كتركيبيا، كالخمية كأجزاؤىا
كمعرفة أثر استخداـ كؿ مف طريقة المجمع التعميمي كالطريقة التقميدية في تحصيؿ الطالبات لبعض 

طالبة، كقسمت العينة إلى  (59)تككنت عينة الدراسة مف . المفاىيـ البيكلكجية كاحتفاظيف بيا
األكلى تجريبية درست باستخداـ المجمع التعميمي كالثانية ضابطة تـ تدريسيا بالطريقة : مجمكعتيف
أظيرت نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات عالمات الطالبات، في . التقميدية

كؿ مف التحصيؿ المعجؿ كالمؤجؿ، في المجمكعة التجريبية كمتكسطات عالمات الطالبات في 
.  المجمكعة الضابطة

 
بدراسة ىدفت إلى تقصي أثر استخداـ الحقائب التعميمية في تدريس مادة  (1986)كقامت النعيمي 

دكلة قطر كاحتفاظيف بالمعمكمات، في العمـك العامة في تحصيؿ تمميذات الصؼ السادس االبتدائي 
دّلت نتائج الدراسة عمى فاعمية الحقائب التعميمية في زيادة التحصيؿ في . كميكليف نحك مادة العمكـ

. مادة العمكـ، ككذلؾ عمى عدـ كجكد أثر لطريقة التدريس في االحتفاظ كالميكؿ نحك المادة الدراسية
 

بإجراء دراسة حكؿ أثر كؿ مف طريقة المكديكالت التعميمية كالتعمـ  (Watson, 1991)قاـ كاطسف 
التعاكني في التحصيؿ المعرفي لطالب المدارس الثانكية في مادة البيكلكجيا مقارنة بالطريقة التقميدية، 

صفا كقد تراكح عدد الطالب في الصؼ  (36)طالبا يدرسكف في  (715)تككنت عينة الدراسة مف 
 جميع أفراد العينة أخضعمعممان، كقبؿ إجراء التجربة  (11)طالبا، قاـ بتدريسيـ  (31-16)الكاحد مف 

إلى اختبار تحصيمي قبمي، كبعد االنتياء مف عممية التدريس كالتي استمرت ثالثة أسابيع، تقدـ جميع 
فقرة مف نكع االختيار مف متعدد، أشارت نتائج  (50)أفراد العينة إلى اختبار تحصيمي بعدم مككف مف 

التحميؿ اإلحصائي إلى تفكؽ المجمكعة التي استخدمت المكديكالت التعميمية عمى المجمكعات التي لـ 
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كلـ يكف لمتفاعؿ بيف المكديكالت التعميمية كالتعمـ . تستخدـ ىذه الطريقة في التحصيؿ المعرفي لمطمبة
 .  التعاكني أم أثر ذك داللة إحصائية عمى التحصيؿ المعرفي لمطمبة

 

 دراسة عمى (Harnish, Migotsky, Gierl, 1995)كجيرؿ  أجرل كؿ مف ىارنش، ميغكتسكي،
استخداـ أساليب المكديكالت التعميمية في مدرستيف لممرحمة المتكسطة خالؿ العاـ الدراسي 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدل تبني المدارس في كالية فرجينيا ألسمكب . 1994/1995
المكديكالت في تعمـ التكنكلكجيا، كتقييـ آراء المعمميف حكؿ أساليب المكديكالت، مقارنة باألساليب 

اتبع األسمكب الكصفي، كاستخدمت األساليب اإلحصائية كالنكعية لمعالجة أسئمة الدراسة . التقميدية
 كمعممة في ان معمـ (435)شممت عينة الدراسة . المتعمقة بالمكاد كالنشاطات المستخدمة في المكديكالت

مف المعمميف إستخدمكا أساليب المكديكالت  (%50)كقد تكصمت الدراسة إلى أف . كالية فرجينيا
كقد بينت النتائج أيضان أف الفائدة . منيـ كانكا مف معممي المرحمة المتكسطة (%80)التعميمية، كأف 

الرئيسية ألسمكب المكديكالت تتمثؿ في ككنو يعزز مف الميارات كالقدرات العامة كأنو يتناسب مع 
.  التكنكلكجيا الحديثة

 
 دراسة استطالعية عمى مجمكعة مختارة مف (Foster & Wright, 1996)ك رايت  أجرل كؿ مف فكستر

نخبة مف الركاد في تعميـ التكنكلكجيا في كالية فرجينيا، لمعرفة آرائيـ حكؿ استخداـ أساليب التعميـ 
 الستخداـ أسمكب المكديكالت التعميمية في المرحمة ان  كبيران كجدت الدراسة أف ىناؾ تأييد. المختمفة

كبيّنت الدراسة أيضا . التعميمية المتكسطة، كعدـ فاعمية استخداميا في المرحمتيف االبتدائية كالثانكية
. أىمية استخداـ أسمكب حؿ المشكالت كأسمكب إعداد الخطط التعميمية في جميع المراحؿ الدراسية

 
بإجراء دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ أسمكب التعميـ الفردم باستخداـ الرـز  (1996)كقاـ تماـ 

التعميمية في تدريس المفاىيـ العممية المتضمنة في مكضكعات القياس عمى التحصيؿ المعرفي 
طالبا  (126)كالميارات العممية لطمبة الصؼ األكؿ اإلعدادم بمصر، تككنت عينة الدراسة مف 

تجريبية كضابطة، كدرست المجمكعة التجريبية باستخداـ الرـز : كطالبة تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف
أظيرت نتائج الدراسة تفكؽ المجمكعة التجريبية، كالتي درست . التعميمية كالضابطة بالطريقة التقميدية

 .    بطريقة الرـز التعميمية في اكتساب الطمبة لممفاىيـ كالميارات العممية، عمى المجمكعة الضابطة
 

طالبان كطالبة مف الصؼ السادس األساسي  (142) عمى (Weymer, 1999)في دراسة أجراىا كايمر 
األمريكية باستخداـ أسمكب  (Indiana)كالمسجميف في فصؿ تعميـ التكنكلكجيا في كالية إنديانا 

حيث تناكؿ في دراسة عالقة عدة عكامؿ كالجنس كالمعرفة السابقة كأسمكب . المكديكالت التعميمية
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اإلدراؾ مف ناحية، كالتحصيؿ الدراسي مف ناحية أخرل، كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف 
النتائج، تمثمت في ككف الذككر أكثر قدرة عمى التحصيؿ مف اإلناث ضمف المجمكعة التي درست 

كمستكل عاؿ  (مفردات)باستخداـ المكديكالت التعميمية، ال سيما أكلئؾ الذيف لدييـ قدرات لفظية عالية 
. مف المعرفة السابقة لمحتكل المكديكؿ التعميمي المستخدـ

 
بإجراء دراسة حكؿ تعميـ المختبر باستخداـ المكديكالت  (Rogers, 2000)قاـ ركجرز 

طالبا كطالبة في  (160) عمى عينة دراسية مككنة مف Midwest)) في مدكيست (MTE)التعميمية
الصؼ السابع األساسي في ثالث مدارس متكسطة، أخذت مف كؿ منيا مجمكعة، احتكت المجمكعة 

طالبا كطالبة كدرست  (65)طالبا كطالبة دّرست بالطريقة التقميدية، كالثانية عمى (67)االكلى عمى 
استخدـ الباحث االختباريف . طالبا كطالبة (28)باسمكب المكديكالت، أما المجمكعة الثالثة فقد فبمغت 

كقد كجد اف . صاحب لفحص نتائج االختباريفـالقبمي كالبعدم كاداة لمدراسة، كاستعاف بتحميؿ التبايف اؿ
الطالب الذيف درسكا باستخداـ مختبر مزكد بمعدات تكنكلكجية حديثة حصمكا عمى نتائج أفضؿ مف 

 . أكلئؾ الذيف درسكا في المختبرات التقميدية أك باستخداـ المكديكالت التعميمية
 

 الدراسات السابقة المتعمقة باسمكب المكديكالت التعميمية في العمكـ االجتماعية 3.2.2
 

بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ كؿ مف الطريقة التقميدية كطريقة المجمع  (1983)قاـ بدر 
التعميمي لتدريس الجغرافيا في تعميـ كحدة المناخ، أعّد الباحث مجمعان تعميميان لكحدة المناخ مف كتاب 
الجغرافيا العامة لمصؼ األكؿ الثانكم األكاديمي، قد تككنت عينة الدراسة مف مجمكعتيف مف طالب 

كاتبع المنيج التجريبي، حيث . الصؼ األكؿ الثانكم في المدارس التابعة لتربية أيدكف في األردف
تجريبية درست باستخداـ المجمع التعميمي، كضابطة درست بالطريقة : قسمت العينة إلى مجمكعتيف

أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا لصالح المجمكعة التجريبية في التحصيؿ اآلني . التقميدية
.  كالمؤجؿ

 
بدراسة ىدفت إلى مقارنة أثر استخداـ حقيبة الرـز التعميمية كبرنامج لمتعمـ  (1983)قاـ السكراف 

الذاتي كالطريقة التقميدية في تحصيؿ طالب الصؼ األكؿ الثانكم األكاديمي في العاصمة األردنية في 
ىا احدإطالبا، شكمت  (50)كتألفت عينة الدراسة مف شعبتيف، ضمت كؿ منيا . مادة الجغرافيا

المجمكعة التجريبية، درس طالبيا باستخداـ الرـز التعميمية، كاألخرل المجمكعة الضابطة، تعمـ أفرادىا 
بّيف االختبار التحصيمي كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعتيف في التحصيؿ . بالطريقة التقميدية

. لصالح المجمكعة التجريبية
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لى معرفة أثر  (1983)كأجرل طكاىا  دراسة ىدفت إلى تصميـ حقيبة تعميمية لمادة الجغرافيا، كا 

طريقتي الحقائب التعميمية كاإللقاء في التدريس عمى تحصيؿ طمبة الصؼ األكؿ الثانكم األكاديمي في 
طالبان تـ تعميميـ  (30)تجريبية عدد أفرادىا : قسمت عينة الدراسة الى مجمكعتيف. األردف في الجغرافيا

بّينت نتائج . كتـ تعميميـ بالطريقة التقميدية (39)بطريقة الحقائب التعميمية، كضابطة عدد أفرادىا 
الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات تحصيؿ الطمبة في المجمكعتيف لصالح المجمكعة 

. التجريبية التي درست بطريقة الحقائب التعميمية
 

م فاعمية التدريس برزمة كسائؿ متكاممة في مادة ّص فقاـ بدراسة ىدفت إلى تؽ (1987)أما الجباف 
إلى ة فقسـ الطمب. الجغرافيا لمصؼ األكؿ اإلعدادم في األردف، كاستخدـ بذلؾ المنيج التجريبي

مجمكعتيف، تجريبية، درست باستخداـ الرزمة المتكاممة التي أعدىا الباحث، كالضابطة كدرست 
تمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيؿ مف إعداد الباحث، دلت نتائج الدراسة عمى . بالطريقة التقميدية

. كجكد فركؽ دالة إحصائيا في التحصيؿ لصالح المجمكعة التجريبية
 

 استخداـ الحقائب التعميمية في تدريس الجغرافيا ةبدراسة ىدفت إلى معرفة فعالي (1998)قاـ الشيدم 
شماؿ / عمى التحصيؿ الفكرم كالمؤجؿ لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم في منطقة الباطنة التعميمية

تككنت عينة .  متبعان في ذلؾ المنيج التجريبي1997/1998في سمطنة عماف، في العاـ الدراسي 
طالبان  (52)طالبان مكزعيف عمى أربع مدارس ثانكية، شكمت إثنتاف منيا كعددىما  (104)الدراسة مف 

بيف  (=0.05)بّينت الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة . المجمكعة التجريبية
متكسطات عالمات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ الفكرم كالمؤجؿ لصالح 

أكصت الدراسة بتزكيد المعمميف . المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ الحقائب التعميمية
بالمعارؼ كالميارات المتصمة بأساليب كاستراتيجيات التدريس القائمة عمى مبدأم التعميـ الفردم كالتعمـ 

. الذاتي، ككيفية ممارستيا مف قبؿ كؿ مف المعمـ كالمتعمـ
 

المرحمة الثانكية في ضكء في فقد قاـ بدراسة ىدفت الى تطكير منيج التاريخ  (2000)أما عبد الرازؽ 
متطمبات الثقافة التاريخية، لنيؿ درجة الدكتكراة في جامعة الزقازيؽ، حيث قاـ الباحث بدراسة تاثير 

: كاتبع في ذلؾ الخطكات اآلتية. تدريس كحدتيف مف كحدات المنيج المطّكر في تحقيؽ أىدافيما
 تحديد األسس التي تـ عمى ضكئيا بناء الكحدتيف مكضكع الدراسة .
  (المديكالت التعميمية)تحديد األىداؼ العامة، كاألىداؼ االجرائية مكضكع الدراسة. 

 تحديد األنشطة، كالكسائؿ التعميمية، كطرؽ التدريس المستخدمة، كأساليب التقكيـ. 
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 تحديد مسؤكلية الطالب كطريقة التعامؿ مع المكديكالت التعميمية. 

استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينتيف مف طالب الصؼ الثاني الثانكم في مادة التاريخ بمغ 
طالبا، قاـ بتدريس المجمكعة التجريبية باستخداـ المكديكالت التعميمية، بينما  (60)عدد أفراد كؿ منيا 

أما أدكات الدراسة فقد كاف أىميا اختبار تحصيؿ بعدم، . دّرس المجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية
كاختبار ميارات البحث في التاريخ، كمقياس االتجاه نحك مادة التاريخ كذلؾ مف اجؿ الكشؼ عف مدل 

تفكؽ المجمكعة : تكصمت الدراسة الى عدة نتائج أىميا. فعالية استخداـ أسمكب المكديكالت التعميمية
التي درست باستخداـ المكديكالت التعميمية عمى المجمكعة الضابطة، حيث دلت النتائج االحصائية أف 

 ذات داللة احصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كذلؾ لصالح المجمكعة ان ىناؾ فركؽ
التجريبية التي درست باستخداـ المكديكالت التعميمية قي كؿ مف التحصيؿ، كاالتجاىات، كميارة البحث 

المكديكالت التعميمية، مما ليذه استخداـ أكصى الباحث بأىمية تدريس كحدات مطكرة ب. في التاريخ
 .االساليب مف القدرة في مساعدة الطمبة عمى رفع مستكل تحصيميـ، كاكسابيـ ميارات بحثية متنكعة

    
دراسة لمعرفة أثر استخداـ برنامج قائـ عمى مبادئ تفريد التعميـ في تحصيؿ  (2001)أجرت الدغمي 

طمبة الصؼ العاشر األساسي في مادة التاريخ مقارنة بالطريقة التقميدية، تككف مجتمع الدراسة مف 
. 2000/2001طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية التربية كالتعميـ لمنطقة الزرقاء لمعاـ الدراسي 

طالبان كطالبة مكزعيف في ثماني شعب دراسية تـ تقسيميا الى  (258)كبمغ عدد أفراد عينة الدراسة 
طالبان  (132)طالبان كطالبة، كالثانية ضابطة كعددىا  (126)األكلى تجريبية كعددىا : مجمكعتيف

دّرست المجمكعة التجريبية بطريقة اعتمدت عمى مبادئ تفريد التعميـ كالمجمكعة الضابطة . كطالبة
أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان في التحصيؿ تعزل لكؿ مف طريقة . بالطريقة التقميدية

. التدريس، كالتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس، كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تعزل لمجنس
 

 الدراسات السابقة المتعمقة باسمكب المكديكالت التعميمية في المكاد األخرل 4.2.2
 

دراسة بيدؼ التعرؼ إلى أثر أسمكب التعمـ باستخداـ الحقائب التعميمية في  (1983)أجرل جامع 
. تحصيؿ طمبة معيد التربية في الككيت كاتجاىاتيـ نحك مينة التدريس، كعمى كفاياتيـ التدريسية

أظيرت نتائج ىذه الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ، كلصالح المجمكعة التي 
تعممت باستخداـ الحقائب التعميمية، كما أظيرت النتائج فركقان دالة إحصائيان بيف المجمكعات التي 
تعممت باستخداـ الحقائب التعميمية تعزل إلى جنس الطمبة، إذ تفكقت مجمكعة الطالبات المعممات 

عمى مجمكعة الطالب المعمميف، أما بالنسبة إلى االتجاىات كالكفايات فإف الدراسة لـ تظير أية فركؽ 
. ذات داللة إحصائية
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بدراسة ىدفت تصميـ رزمة تعميمية في مادة المغة العربية لمصؼ الثالث  (1988)قامت صبرم 

اإلعدادم، كأسمكب مف أساليب التعميـ الذاتي، كمعرفة أثر استخداـ ىذه الرزمة في التحصيؿ 
تكّكف مجتمع الدراسة مف طالبات الصؼ الثالث اإلعدادم في مدارس المممكة األردنية . المعرفي

الياشمية، أما عينة الدراسة فتألفت مف شعبتيف لمصؼ الثالث اإلعدادم في إحدل مدارس عماف، 
طالبة درست بطريقة الرزمة  (36)كقسمت عينة الدراسة إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية كعددىا 

بّينت النتائج كجكد فركؽ . طالبة درست بالطريقة التقميدية (36)التعميمية، كالثانية ضابطة كعددىا 
.   دالة إحصائّيا في تحصيؿ الطالبات لصالح المجمكعة التجريبية

 
بدراسة ىدفت إلى تصميـ رزمة تعميمية لمكحدة الثانية مف الفصؿ الثاني مف  (1992)كقامت عكجاف 

كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ العاشر كقياس فاعميتيا مقارنة بالطريقة التقميدية في التدريس، تككنت 
. المجمكعة الضابطة (39)منيف المجمكعة التجريبية، ك (39)شكمت . طالبة (78)عينة الدراسة مف 

تبّيف مف النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ بيف المجمكعتيف لصالح المجمكعة 
. التجريبية

 
تعميمية في تعميـ ميارات التايككندك، تكّكف اؿحقيبة اؿ أثر استخداـ ةدراسة لمعرؼ (1995)أجرل كيكاف 

مجتمع الدراسة مف العبي التايككندك في المركز الرياضي في محافظة إربد، كتكّكنت عينة الدراسة مف 
تجريبية كضابطة، قّسمت كؿ منيما إلى مجمكعتيف : قّسمت عينة الدراسة إلى مجمكعتيف. العبان  (40)

تـ تدريب أفراد المجمكعة . سنة (22- 18)كفئة الكبار  (17-12)حسب الفئة العمرية، فئة الصغار 
كدربت المجمكعة الضابطة . ـ الفيديك في التدريباالتجريبية بطريقة الحقائب كبإشراؼ المدرب كاستخد

أظيرت نتائج التجريب كجكد فركؽ دالة إحصائيان في . بالطريقة التقميدية التي تعتمد عمى المدرب فقط
متكسطات عالمات الطالب لصالح المجمكعة التجريبية التي استخدمت الحقائب التعميمية، كعدـ كجكد 

 .فركؽ دالة إحصائيا تعزل لمعمر
 

  الخمفية النظرية لمتفكير الناقد3.2
 

: تعريف التفكير الناقد 1.3.2
 

: ة اآلتياتؾ الكثير مف التعريفات التي كردت في األدب التربكم نذكر منيا التعريؼاىف
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 ممي معقكؿ يركز عمى اتخاذ القرار فيما نفكر فيو اك يتـ أداؤهأالتفكير الناقد ىك تفكير ت (Ennis, 

1985.) 
  التفكير الناقد ىك عبارة عف قدرة الفرد الذاتية في التعامؿ مع ما يعطى إليو أك يطمب منو أداؤه

حيث انو ال يأخذ كؿ ما يعطى إليو كمسممات، بؿ ينظر فيو كيكّكف لو رأيان شخصيان فيو يستند إلى 
 (.      2000قطامي كقطامي، )إثباتات مقنعة بقبكؿ أك رفض ىذا األمر 

  ،التفكير الناقد ىك اتخاذ القرار الجيد المدركس بتأف، لرفض أك قبكؿ أكتعميؽ الحكـ عمى أمر ما
 كتقيمو باالستناد الى معايير متفؽ عمييا مسبقا، مءأك أنو حؿ المشكالت كذلؾ بالتحقؽ مف الش

حيث يتطمب ذلؾ استخداـ المستكيات المعرفية العميا الثالثة في تصنيؼ بمكـ، كىي التحميؿ 
داؤه حيث أكيعني قدرة الفرد الذاتية في التعامؿ مع ما يعطى اليو أك يطمب منو . كالتركيب كالتقكيـ

ان إلى  مستندان  شخصيان أنو اليأخذ كؿ ما يعطى اليو كمسممات، بؿ عميو أف ينظر فيو كيكّكف لو رأم
 (.2000قطامي كقطامي، )إثباتات مقنعة بقبكؿ أك رفض ىذا االمر 

 
 
 
 

 

: أهمية تعمم التفكير الناقد 2.3.2
 

:  في النقاط اآلتية (1990)تكمف أىمية التفكير الناقد كما كردت في قطامي 
القدرة عمى التفكير الجيد تساعد األفراد عمى التكّيؼ بدرجة أكبر في نظراتيـ مف الذيف يفتقدكف . 1

. ىذه القدرة في مجتمع يتغّير بدرجة سريعة كتتشابؾ أحداثو كتتعقد
مع التقدـ التكنكلكجي يتقدـ المجتمع كتتعدد االختيارات، كيقع عمى الفرد مسؤكلية االختيار كاتخاذ . 2

. كىذا ىك جكىر التفكير الناقد. القرار، كىذه تتطمب القدرة عمى قياس البدائؿ كتقكيميا تقكيما صحيحا
مع تطكر قدرة البشر عمى التكاصؿ عبر أجيزة االتصاؿ الحديثة المطكرة كالتي تجعؿ مف العالـ . 3

قرية صغيرة، يتعرض الفرد الى اغراءات كتأثيرات مف جيات مختمفة في مجاؿ االيديكلكجيات، 
كلكي يحدد الفرد مكقفو مف كؿ ىذا، ال بد لو مف استخداـ . كالعالقات الدكلية، كتفسير االحداث

التفكير الناقد الذم يزف األمكر، كيفاضؿ بيف األشياء، ليتبيف الميزات لكؿ منيا مما يمّكنو مف اتخاذ 
 .قراٍر صائبٍ 
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إف الفرد مطالب ليس فقط بالتكيؼ مع االحداث المحيطة بو بؿ بصنع كتشكيؿ كصياغة المستقبؿ . 4
تحقيؽ عمى أيضا، كلكي يعد الفرد ليذا اليدؼ ال بد كأف يتعمـ ميارات التفكير التي تساعده كتعينو 

 .ىذا اليدؼ

  

فقد اعتبركا أف أىمية التفكير الناقد تنبع مف ككنو يناقش مصادر  (2000) أما السامرائي كآخركف
المعرفة قبؿ اعتمادىا، كىذه المناقشة تتطمب مف الطالب الدقة، كالصبر، كالصدؽ، كالرغبة في البحث 

أف سبب االىتماـ بالتفكير الناقد مرده  (1992) كاعتبر عياصرة. عف البراىيف الثبات األشياء كاالمكر
: النقاط اآلتية

تنمية التفكير الناقد لدل الطمبة تؤدم الى فيـ أعمؽ لممحتكل المعرفي الذم يتعممكنو، ألنو يحّكؿ - 
تقاف إالمعرفة في التعميـ مف عممية خاممة تتمثؿ في تمقي المعمكمات، إلى نشاط عقمي يؤدم إلى 

. أفضؿ لممحتكل المعرفي المتعّمـ، كالى ربط عناصره ببعضيا البعض
.  تؤدم تنمية التفكير الناقد إلى االستقالؿ في تفكير الطمبة، كتحررىـ مف التبعية- 
. استخداـ التفكير الناقد يؤدم بالطمبة إلى مراقبة تفكيرىـ كضبطو، فتصبح أفكارىـ أكثر دقة كصحة- 
إف التفكير الناقد يساعد في تدريب الطمبة عمى صنع القرارات الحياتية، مما يمبي حاجة أساسية في - 

.  مكاطف متفتح الذىف، يتصرؼ بتعقؿ كحكمةنشئةالمجتمع، تتمثؿ في ت
. إف التفكير الناقد أمر ال يمكف االستغناء عنو في التفكير العممي- 

 
: مهارات التفكير الناقد 3.3.2

 
: يزخر األدب التربكم بالعديد مف الميارات التي تعّبر عف التفكير الناقد، كقد حددت ىذه الميارات في

استخراج معنى العبارة، كالحكـ عمى درجة الغمكض فييا، كمدل إتساقيا، كمنطقيتيا، كدقتيا، 
حكاميا، كمالحظة النتيجة المسخمصة منيا، كمعرفة فيما إذا عّبرت عف أمر مسمـ فيو، أك أنيا  كا 

(.  2001عبد الرازؽ، .2000سرحاف، )نتيجة لقانكف أك قاعدة، كمدل صدقيا 
 

في فتتمثؿ  (2000)أما الميارات التي يشتمؿ عمييا التفكير الناقد حسب ما صنفيا السامرائي كأخركف 
: النقاط اآلتية

كيتـ عف طريؽ التمييز بيف المعمكمات الحقيقية كغير الحقيقية، كبيف الضركرم كغير : تقكيـ الدليؿ.1
. الضركرم، كادراؾ المعمكمات الكافية، كالتكصؿ الى النتائج

. كتتـ بتقكيـ الثبات لتمؾ المادة، كالتأكد مف دقة المعمكمات فييا: شرح المادة المعطاة.2
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كمعرفة فيما . ذا كاف ىناؾ غمكض فيياإمف خالؿ الحكـ فيما : التكصؿ الى معنى الجممة أك الفقرة.3
ذا كانت إذا كانت ىناؾ فقرات محددة تدعميا، كالتأكد مف أف النتائج متعاقبة كمتتابعة، كالحكـ فيما إ

أك أنيا نتيجة لتطبيؽ مبدأ أك قانكف ما، كمعرؼ إذا كاف كاضع العبارة . الفقرة محددة بشكؿ كاؼ
. شخص يمكف تقبمو

. دراؾ االفتراضات كالتكصؿ الى النتائجإكذلؾ ب: شرح دقة المصدر.4
. ثباتا، أك تعميمان مقبكالن إء افتراضيان، أك أف الفقرة المشاىدة تحكم م إذا كاف الشاشرح فيـ.5
 بيف فقرات الحقائؽ كفقرات  الفرؽكيتضمف شرح كتكضيح: ءآالتمييز بيف فقرات الحقائؽ كفقرات االر.6

. العاطفة كاالحساس، كالخركج باالستنتاج المناسب، كتقكيـ مصادر المعمكمات
 الفرضيات كاالدلة، كاكتشاؼ االفتراضات كذلؾ بالتميز بيف: فصؿ فقرات الحقائؽ عف فقرات القيـ.7

دراؾالمكضكعية كغير المكضكعية،   التفكير المنطقي في المناقشة، كالتمييز بيف الفرضيات كالنتائج، كا 
.  األساليب كالطرؽكمعرفة

أم التكصؿ الى النقاط المحددة، كتقديـ البرىاف، كاكتشاؼ الفقرات الغامضة : يجاد المعمكماتإ.8
. أكالمتشابية

 
فقد رّكز عمى تقرير عالمة المادة، كمدل مصداقية  (Fraser & West)أما نمكذج فريزر ككست 

خميفة، )الكتاب، كالتمييز بيف الحقيقة كالرأم، كفحص الفرضيات كدقة المعمكمات، كتحرم التناقضات 
2001 .)

 
جميسر عمى ميارات تقرير الدقة في االستنتاج، كالتعرؼ عمى االفتراضات، -كاشتممت قائمة كاطسكف

خميفة، )كاستقراء النتائج، كتفسير المعمكمات، كتقكيـ قكة الحجة في ضكء ارتباطيا بالقضية المطركحة 
2001 .)

 
كبشكؿ عاـ فاف الباحث في دراسة التفكير الناقد يجد العديد مف القكائـ التي تبّيف الميارات المختمفة 

إلى كضع قائمة ضمت معظـ ىذه الميارات، كالتي تمثمت  (1999)لمتفكير الناقد، مما حدا بجركاف 
: في النقاط اآلتية

 التمييز بيف الحقائؽ التي يمكف إثباتيا كاالدعاءات أك المزاعـ .
 التمييز بيف المعمكمات كاإلدعاءات كاألسباب المرتبطة بالمكضكع كغير المرتبطة بو. 

 تحديد مستكل دقة العبارة. 

 تحديد مصداقية مصدر المعمكمات. 

 التعرؼ عمى االدعاءات كالحجج أك المعطيات الغامضة . 
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 التعرؼ عمى االفتراضات غير المصرح بيا. 

 تحرم التحّيز. 

 التعرؼ عمى المغالطات المنطقية. 

 التعرؼ عمى عدـ االتساؽ في مسار التفكير أك االستنتاج. 

 تحديد قكة البرىاف أك االدعاء. 

 اتخاذ قرار بشأف المكضكع كبناء أرضية سميمة لمقياـ بإجراء عممي. 

 التنبؤ بما يترتب عمى القرار أك الحؿ. 

 

:  مراحل عممية التفكير الناقد4.3.2
 

إف مراحؿ عممية التفكير الناقد ال تحدث بصكرة خطية، كلكنيا قد  (2000قطامي كقطامي، )يرل 
كيمكف تقسيـ ىذه المراحؿ بغرض . تحدث بشكؿ متزامف، أك قد تتداخؿ المراحؿ المختمفة فيما بينيا

: فيميا الى المراحؿ اآلتية
كتتضمف خطكات أك نشاطات االنتباه، كمعرفة المفاىيـ، كتحديد التناقض، : البحث عف المعمكمة - ح

. كتنظيـ المعرفة، كمعرفة المصادر كاستخداميا
كتتضمف عمؿ الصالت، كتحديد النماذج، كالتفكير التقاربي، كاالستنتاج المنطقي، : ربط المعمكمات - خ

 .كطرح األسئمة، كتطبيؽ المعرفة، كالتفكير التباعدم

 .كتشمؿ أنشطة الحؿ المؤقت لمتناقض، كتقييـ النتائج، كتقييـ العممية: التقييـ - د

كيشمؿ الحؿ المؤقت أك األكلي، كالتغذية الراجعة التي قد تؤدم الى العكدة الى خطكة : التعبير - ذ
 .مبكرة مف عمميات التفكير

كيشمؿ تعمـ معرفة المفاىيـ األساسية، كاالصطالحات، كالقضايا، كالمنيجيات ضمف : التكامؿ - ر
 .  مفيـك التعامؿ مع المشاكؿ الحقيقية كاالىتمامات كربطيا بالخبرات المكتسبة السابقة

 
 : بعض استراتيجيات التفكير الناقد5.3.2

 
ىناؾ العديد مف االستراتيجيات التي تستخدـ بيدؼ تطكير كتحسيف التفكير الناقد، كمنيا تمؾ التي 

:  كالتي تتمثؿ في اآلتية (2001)أشار الييا خميفة 
تككنت ىذه االستراتيجية مف استراتيجيتي : لمتفكير الناقد (McFarland)استراتيجية مكفرالند - أ

كتقـك ىاتاف االستراتيجيتاف عمى أساس إعطاء األمثمة لتعميـ . الكممات المترابطة، كتحديد كجية النظر
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ىادؼ يؤدم الى تطكير القدرة عمى التفكير الناقد كتحسينيا، كتمييز المكاد ذات العالقة مف غيرىا، 
. كتكضحاف العديد مف اتجاىات التفكير الناقد المختمفة

كتعتمد ىذه االستراتيجية عمى تطكير قدرات الطمبة عمى التفكير الناقد : (Beyer)استراتيجية بيير - ب
فيتـ . كفؽ مبادئ معينة، فتبدأ بتقديـ األمثمة الكافية لمطمبة حكؿ ميارة ما، قبؿ مطالبتيـ بتطبيقيا

جراءاتيا بكضكح تاـ، كيناقش  التمييد لمككنات الميارة بطريقة منظمة، بتقديـ الخصائص الممّيزة ليا كا 
.  الطمبة ىذه اإلجراءات كطريقة استخداميا

تأخذ شكؿ المحاضرات أك الحمقات الدراسية، كتعتمد مبدأ الحكار : استراتيجية التساؤؿ السقراطي- ت
كيفترض أف . بيف الطمبة في محاكلة لإلجابة عف سؤاؿ يقـك المعمـ بطرحو حكؿ مكضكع قابؿ لمنقاش

كيستطيع الطمبة بذلؾ مناقشة أفكار معقدة، كيككنكف المعاني كالمفاىيـ، . يككف السؤاؿ قابال لمتقييـ
.  كيطكركف المبادئ

 

:  عالقة التفكير الناقد بأنواع التفكير المختمفة6.3.2
 

التفكير الناقد في تناكلو لمعديد مف القضايا عف أنكاع التفكير األخرل، كفيما يأتي عرض لعالقة  إختمؼ
التفكير الناقد بالتفكير اإلبداعي، كبالتفكير المنطقي االستنتاجي، كبتفكير حؿ المشكالت، كبالتفكير 

: إلى العالقات اآلتية (2000)العممي، كأشار قطامي كقطامي 
التفكير اإلبداعي يشير الى القدرة عمى خمؽ كاستمياـ أفكار جديدة : كالتفكير اإلبداعي التفكير الناقد- 

كأصيمة، كيعمؿ عمى ربط األسباب بالنتائج في المشكالت المطركحة، في حيف أف التفكير الناقد يعمؿ 
عمى استيعاب األفكار اإلبداعية كتطبيقيا في المستكل النظرم كالعممي، كتقديـ البراىيف كالتعميالت 
لمتفسيرات الخاصة بالمشكالت المطركحة، كبذلؾ فاف ميارات التفكير اإلبداعي تحتاج الى التفكير 

. الناقد
يعتبر التفكير المنطقي االستنتاجي جزءن مف التفكير : التفكير الناقد كالتفكير المنطقي االستنتاجي-  

الناقد، فيك يعنى بالعالقة بيف المقدمات كالنتيجة التي تنبع منيا بالضركرة، أك بالعالقة بيف الفرضية 
في حيف يعني التفكير الناقد، عالكة عمى ذلؾ، الحكـ عمى مصداقية . كالدليؿ الذم يقدـ تأييدان ليا

المقدمات التي تبنى عمييا النتيجة أك األدلة المؤيدة لمفرضية، كيفحص معاني المفاىيـ كاأللفاظ التي 
. تتضمنيا ىذه المقدمات

يختمؼ نكعا التفكير مف حيث اليدؼ، فال يعنى التفكير الناقد : التفكير الناقد كتفكير حؿ المشكالت- 
نما يعمؿ عمى تقييـ صحة الفركض المطركحة، كمدل مالئمة الحمكؿ  بإيجاد حمكؿ لممكقؼ المشكؿ كا 

. المقترحة
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يسعى التفكير العممي الى فيـ ظاىرة أك حدث ما مف خالؿ تفسيره : التفكير الناقد كالتفكير العممي- 
لفرضية عممية كاختبارىا، عف طريؽ مطابقة التنبؤات التي تشتؽ منيا بالكقائع كالمشاىدات التي تعّبر 

كيتضمف التفكير العممي تقييـ التفسير العممي المفترض في ضكء الكقائع . بيا الظاىرة عف نفسيا
فالنتائج التي يتـ التكصؿ إلييا ال يؤخذ . المجمعة أم تحقيؽ مصداقية كىك ما يسعىِ إليو التفكير الناقد

.  بيا إال بعد إخضاعيا لمعايير التفكير الناقد
 

:  اختبارات قياس التفكير الناقد7.3.2
 

إلى أف األدكات المتاحة لقياس التفكير الناقد لصغار الناضجيف أك المراىقيف  (1995)تشير السيد 
تقكـ جميعان عمى أساس االستدالؿ أكالمنطؽ الشكمي الذم يتككف مف مجمكعة مف القكاعد المتتابعة في 
إطار مشكمة محددة، حيث تتبع القكاعد كطرؽ االستدالؿ المختمفة التي تؤدم إلى اإلجابة الصحيحة، 

كفي مشكالت ىذا النكع مف المنطؽ، تككف المعمكمات المتطمبة لمكصكؿ الى الحؿ متضمنة في 
بخالؼ االستدالؿ أك المنطؽ اليكمي، حيث تككف المشكالت فيو غير محددة كليس ىناؾ . المشكمة

إجابات صحيحة كاضحة، كما أنو ليست ىناؾ إجراءات معركفة لحؿ ىذه المشكالت، كالمعمكمات 
المتطمبة لمحؿ قد تككف متضمنة بشكؿ غامض أك غير متكاجدة عمى اإلطالؽ، كلذلؾ فاف المعمكمات 
. السابقة، كالمفاىيـ التي سبؽ كأف اكتسبيا الفرد، تستخدـ لكي يدرؾ الفرد، كيحدد كيعضد كجية نظره
كالمشكالت مف ىذا النكع تتضمف عادة تكجييان شخصيان، كتختبر باعتبارىا كسيمة لتحقيؽ األىداؼ 

كبالتالي يككف تركيز اختبارات التفكير الناقد عمى تقكيـ أداء الفرد في المشكالت أك . المختمفة لمفرد
العبارات التي تتضمنيا األداة، فالمستجيبكف ليذه األدكات ال يخمقكف أفكاران مف إبداعيـ الخاص، بؿ 

.  ىـ يحكمكف عمى المسممات، كاالستنتاج كاالستقراء المتمثؿ بالفعؿ في عبارات االختبار
 

: ثمانية اختبارات شاممة تناكلت التفكير الناقد كىي (2001)عرض خميفة 
(.  Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal)جميسر لمتفكير الناقد –اختبار كاطسكف- 
x( Cornell Critical Thinking Test, Level x  .)اختبار ككرنؿ لمتفكير الناقد، المستكل- 
z( Cornell Critical Thinking Test, Level z .)اختبار ككرنؿ لمتفكير الناقد، المستكل- 
  (.Ross Test of Higher Cognitive Processes)اختبار ركس لمعمميات المعرفية العميا - 
 (.New Jersey Test of Reasoning Skills)اختبار نيكجرسي لميارات التفكير االستداللي - 

 Judgment: Deductive Logic)اختبار الحكـ عمى االستنتاج المنطقي كالتمييز االفتراضي - 

and Assumption Recognition .)
(. Test of Inquiry Skills)اختبار ميارات األسئمة - 
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 The Ennis-Weir Critical Thinking Essay)كير -االختبار المقالي لمتفكير الناقد النيس- 

Test  .)
  

: جميسر لمتفكير الناقد المستخدـ في ىذه الدراسة- فيما يمي تكضيح الختبار كاطسكف
، كيعد مف أكثر اختبارات التفكير الناقد 1930جميسر ألكؿ مرة في عاـ - تـ تطكير اختبار كاطسكف

كتتككف كؿ صكرة مف . شيكعان، كتكجد لو صكرتاف متكازيتاف تقيس كالىما نفس الميارات لمتفكير الناقد
 فقرة مف نكع االختيار مف متعدد، كىذه الفقرات مقّسمة إلى خمسة اختبارات 80ىاتيف الصكرتيف مف 

ففي اإلختبار . فرعية، تقيس كالن مف تمييز المسممات، كاالستقراء، كاالستنتاج، كالتفسير، كتقكيـ الحجج
األكؿ يحدد الطمبة مف خالؿ المعمكمات المعطاة ليـ، ما ىي المسممات، أك ما إذا كاف االستنتاج 

أما فيما يتعمؽ بميارات . الخ، حسب ما يطمب إلييـ... يتسؽ كالكقائع، أك أف يقرركا أم الحجج أقكل 
عطاء أدلة مؤكدة عف  االستقراء، فيك يكشؼ عف قدرة الطمبة في إصدار األحكاـ االحتمالية، كا 

فيزكد الطمبة بفقرة تحتكم عمى معمكمات معينة كيطمب منيـ إعتبار . استنتاجات صحيحة أك خاطئة
المعمكمات الكاردة فييا صحيحة كعمييـ أف يقرركا ما إذا كاف ىذا االستنتاج صحيحان، أك أنو يحتمؿ 
الصحة، أك أنو خاطئ، أك أنو يحتمؿ الخطأ، أك ما إذا كانت المعمكمات الكاردة غير كافية لتحديد 

.  الصكاب كالخطأ
أما القسـ الثاني مف ىذا االختبار فانو يقيس القدرة عمى تمييز المسممات، فيتـ إعطاء الطمبة عددان مف 

كعمييـ أف يقرركا تجاه كؿ افتراض مقترح، فيما إذا كاف متضمنان في العبارة األصمية أك أف . العبارات
كيقيس القسـ الثالث مف ىذا االختبار القدرة عمى االستدالؿ المنطقي، . العبارة األصمية قد قادت إليو

حيث يقدـ لمطمبة فقرة معينة، يتمكىا عدد مف االستنتاجات المتعمقة بيا، كعمى الممتحنيف أف يقرركا 
كيقيس القسـ الرابع مف ىذا االختبار . فيما إذا كانت ىذه االستنتاجات ترد مف الفقرة بالضركرة، أـ ال

القدرة عمى التفسير، بحيث تشمؿ القدرة عمى تقييـ األدلة، كتقرير مدل تكافؽ االستنتاجات المقترحة مع 
جميسر لمتفكير الناقد -أما القسـ الخامس مف اختبار كاطسكف. االستدالؿ المتبع في تفسير الدالئؿ

كيتـ طرح سمسمة مف األسئمة . فيقيس القدرة عمى تمييز الحجج كاالستدالالت القكية مف الضعيفة منيا
المتعمقة بقضايا مختمفة عمى الطمبة، كيتمك كؿ سؤاؿ مجمكعة مف اإلجابات، تستجيب لمسؤاؿ األصمي 

كيتعامؿ الطمبة مع ىذه . بالنفي أك التأكيد، كبعد ذلؾ تعمؿ ىذه اإلجابات بمجمكعة مف األسباب
األسباب عمى أنيا صحيحة، كبعد ذلؾ يقرركف مدل قكة الدعـ أك ضعفو الذم تقدمو ىذه األسباب 

(.   2001خميفة، )لإلجابة األصمية 
 

:   عرض مثاؿ يكّضح ميارة التنبؤ باالفتراضات التي تمّثؿ إحدل ميارات التفكير الناقد8.3.2
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يعطى الطالب عبارة معينة، ثـ يأتي بعدىا عدة إفتراضات مقترحة كعمى الطالب أف يقّرر إذا كاف 
. باالمكاف األخذ بيذه االفتراض أـ ال حسب ما جاء في العبارة

". إف عالقة الطفؿ بأبكيو ىي األساس الذم يبني عميو عالقاتو مع اآلخريف فيما بعد " العبارة : مثاؿ
مف الكاضح أف ىذا . يمعب الكالداف دكران ىامان في حياة الطفؿ االجتماعية المستقبمية: االفتراض األكؿ

االفتراض كارد كذلؾ ألف الطفؿ يبني عالقاتو مع االخريف فيما بعد بناء عمى عالقتو مع كالديو كما 
. كرد في العبارة

قد يككف ىذا . الطفؿ لو شخصيتو المستقمة كيبني عالقاتو مع اآلخريف بنفسو: االفتراض الثاني
. االفتراض صحيحان، كلكنو غير كارد في العبارة

ىذا االفتراض  غير . ىناؾ تأثير قميؿ مف جانب الكالديف في حياة الطفؿ االجتماعية: االفتراض الثالث
كارد كيتعارض مع اعتبار أف العالقة بيف الطفؿ ككالديو ىي األساس الذم تبنى عميو العالقة 

.  المستقبمية
 

 الدراسات السابقة المتعمقة بالتفكير الناقد 4.2
 

بدراسة ىدفت الى معرفة فيما إذا كاف الطمبة في مستكيات القدرة  (Nichols, 1988)قامت نيككلز 
تككنت . المختمفة تتغير لدييـ ميارات حؿ المشكمة كتقدير الذات نتيجة لمشاركتيـ في برنامج تعميمي

قسمت عينة . مف طالب الصؼ السادس األساسي في كالية االباما األمريكية (102)عينة الدراسة مف 
أظيرت نتائج الدراسة أف ذكم القدرات العالية كالمتكسطة . تجريبية كضابطة: الدراسة الى مجمكعتيف

مف الطالب سجمكا عالمات عالية عمى مقياس تقدير الذات، كأف الطالب ذكم القدرة العالية حصمكا 
.   عمى أفضؿ النتائج فيما يتعمؽ بالتفكير الناقد كبفركؽ دالة إحصائيا مقارنة بمستكيات القدرة المختمفة

 
بدراسة في األردف ىدفت الى تطكير ميارات التفكير الناقد مف خالؿ تضميف ىذه  (1990)قاـ خميفة 

أخذت عينة الدراسة مف طمبة الصفكؼ الثانكية في المدارس . الميارات في كحدة دراسية لمادة الجغرافيا
تجريبية دّرست باستخداـ البرنامج الذم أعده الباحث، : قسمت عينة الدراسة الى مجمكعتيف. األردنية

جميسر لمتفكير الناقد، بّينت النتائج كجكد -استخدـ اختبار كاطسف. كضابطة دّرست بالطريقة التقميدية
.  فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعتيف في األداء لصالح المجمكعة التجريبية

 
فقد قامت بدراسة عمى عدد مف خبراء تعميـ التفكير، ككاف ىدؼ  (Valerie, 1991)أما فاليرم 

الدراسة تكضيح، كتحديد أفضؿ الطرؽ لتقديـ ىذه الميارات في المناىج المدرسية، استخدمت المقابمة 
أشارت المعمكمات التي قدمتيا ىذه الدراسة، . مع المشاركيف كأداة ليذه الدراسة في جمع المعمكمات
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الى أف أغمب المشاركيف بّينكا أف ميارات التفكير المكجكدة في المناىج المدرسية مكضكعة عمى أساس 
ثارة األسئمة، كاالتصاؿ، كالميارات فكؽ المعرفية . التفكير اإلبداعي، كالتفكير الناقد، كحؿ المشكمة، كا 

أما بالنسبة لترتيب ىذه الميارات، فقد أشار المشارككف أنو ال يكجد ترتيب معيف لتعميـ ميارات التفكير 
إال في اعتبارىا متطمبان سابقان لميارات أخرل، كأنو يمكف تقديـ ىذه الميارات في أم عمر أك أم مرحمة 

كأفاد المشارككف أيضا بأنو مف الممكف تدريس ميارات . دراسية، شريطة مناسبتيا لمستكاىـ العمرم
التفكير في كؿ أنكاع المحتكل أك المكاد، أك تدريسيا بشكؿ مستقؿ، كأنو يمكف تدريس ىذه الميارات 

. لمطالب في جميع المدارس بعد إعداد المعمميف لذلؾ بشكؿ جيد
 

بدراسة ىدفت الى معرفة فاعمية برنامج تدريبي لميارات التفكير الناقد عمى عينة  (1996)كقاـ محمد 
تككنت عينة الدراسة مف ست شعب مف الذككر . مف طمبة الصفكؼ األساسية العميا في األردف

كاإلناث، كتـ اختيار شعبتيف كمجمكعة تجريبية، طبؽ عمييـ البرنامج التدريبي، كأربع شعب كمجمكعة 
أظيرت النتائج أف أداء المجمكعة التجريبية كاف أفضؿ مف أداء المجمكعة الضابطة عمى . ضابطة

اختبار التفكير الناقد، كىذا يدؿ عمى أف البرنامج ذك فاعمية في تنمية ميارات التفكير الناقد، كما 
.  أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذم داللة إحصائية لمتغير الجنس بالنسبة ليذه الميارات

 
دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى القدرة عمى التفكير الناقد لدل تالميذ المرحمة  (1996)أجرل البحرم 

لى التعرؼ عمى عالقة برامج التدريس كالتنشئة االجتماعية بالتفكير الناقد . األساسية في الجزائر، كا 
مف العدد % 30.55 طالبان مف طالب الصؼ العاشر األساسي، كيمثمكف 99تككنت عينة الدراسة مف 

 لمتفكير الناقد، Perttiاختبار : استخدـ الباحث ثالث أدكات لجمع البيانات. الكمي لمجتمع الدراسة
كاستمارة اتجاىات الطمبة نحك المعمـ، كاستمارة اتجاىات الطمبة نحك األسرة، كىما استمارتاف مف 

: أظيرت الدراسة النتائج اآلتية. تصميـ الباحث
. درجة القدرة عمى التفكير الناقد لدل تالميذ المرحمة األساسية لـ تصؿ إلى درجة المتكسط- 
درجة القدرة عمى التفكير الناقد لدل الطالب الذيف ينتمكف إلى اسر تتسـ بالتقبؿ كالتسامح - 

. كالديمقراطية كانت أعمى مف الطالب الذيف ينتمكف إلى اسر يسكدىا الرفض كالعدكانية كالتسمط
درجة القدرة عمى التفكير الناقد كانت مرتفعة لدل الطالب األكثر رضا بالطريقة كاألسمكب الذم تـ - 

. فيو تعميميـ
     

بدراسة ىدفت إلى معرفة فاعمية ثالث طرؽ تدريس في مادة الرياضيات في تنمية  (1998)قاـ الخزاـ 
التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في منطقة المفرؽ، تككنت عينة الدراسة مف ثالث 

 طالبان مكزعيف بالتساكم عمى الشعب 90شعب دراسية، اختيرت بشكؿ عشكائي بسيط بمغ عددىا 
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مجمكعة : قسمت عينة الدراسة إلى ثالث مجمكعات. 1998/ 1997الثالث في العاـ الدراسي 
المحاضرة، كمجمكعة المناقشة، كمجمكعة االكتتشاؼ كذلؾ حسب الطريقة التي درست فييا كؿ 

طكر الباحث أداة . شكمت كؿ مجمكعة مجمكعة ضابطة بالنسبة لممجمكعات األخرل. مجمكعة
معرفة االفتراضات، كتقكيـ : الدراسة عمى شكؿ اختبار لمتفكير الناقد، كتضمف خمسة مجاالت ىي

: أظيرت نتائج الدراسة ما يأتي. المناقشات، كالتفسير، كاالستنباط، كاالستنتاج
عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان قبؿ التدريس بطريقة المحاضرة كبعدىا في اختبار التفكير الناقد - 

. الكمي، كعمى جميع مجاالت االختبار الفرعية
كجكد فركؽ دالة إحصائيان في نتائج الطالب قبؿ التدريس بطريقة المناقشة كبعده في اختبار التفكير - 

كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عمى اختبار التفكير . الناقد في مجالي تقكيـ المناقشات كاالستنتاج
الناقد الكمي ككذلؾ عمى اختبار كؿ مف مجاالت معرفة االفتراضات، كالتفسير، كاالستنباط قبؿ 

.   التدريس بطريقة المناقشة كبعدىا
كجكد فركؽ دالة إحصائيان في اختبار التفكير الناقد الكمي ككذلؾ في جميع مجاالتو الفرعية قبؿ - 

. التدريس بطريقة االكتشاؼ كبعده لصالح طريقة االكتشاؼ
. تفكؽ طريقة التدريس باالكتشاؼ عمى كؿ مف طريقتي المناقشة كالمحاضرة في تنمية التفكير الناقد- 
 

بدراسة عمى مدرستيف بأمريكا مف المدارس الخاصة التي  (Cunningham, 2000)قاـ ككننجياـ 
تقـك بتدريس ذكم القدرات التعميمية المنخفضة، ككاف ىدؼ الدراسة معرفة فاعمية برنامج إثرائي في 

تعميـ ميارات التفكير الناقد عمى تنمية ميارات التفكير الناقد، كعمى اختبار الذكاء غير المفظي، كعمى 
تجريبية بمغ عدد : استخدـ المنيج التجريبي، حيث قسمت عينة الدراسة الى مجمكعتيف. قدرة االستدالؿ

. درست بالطريقة التقميدية (31)فردان درست باستخداـ البرنامج اإلثرائي، كضابطة عددىا  (30)طمبتيا 
أشارت نتائج الدراسة الى كجكد فركؽ ذات داللة . استخدـ اختبار قبمي كبعدم لقياس ميارات التفكير

إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية، عمى كؿ مف 
.  اختبار التفكير الناقد، كميارة االستدالؿ، كعمى اختبار الذكاء غير المفظي

 
بدراسة ىدفت الى معرفة أثر برنامج تعميمي لميارات التفكير األساسية  (2003)كقاـ المساعيد 

كالمتضمنة التفكير الناقد عمى تنمية ىذه الميارات كعمى التحصيؿ في الجغرافيا في الصؼ السادس 
شكؿ طالب الصؼ السادس األساسي في مدرستي أـ الجماؿ الثانكية كالركضة الثانكية . األساسي

لمبنيف عينة الدراسة، حيث اختيرت إحدل المدرستيف بالطريقة العشكائية لتككف المجمكعة التجريبية 
درست المجمكعة التجريبية مادة الجغرافيا باستخداـ برنامج . كاألخرل لتككف المجمكعة الضابطة

أما أدكات الدراسة فتمثمت في اختبار . تعميمي يقكـ عمى أساس استخداـ ميارات التفكير األساسية
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أظيرت النتائج أنو تكجد فركؽ . لميارات التفكير مف إعداد الباحث، كاختبار تحصيؿ لمادة الجغرافيا
ذات داللة إحصائية بيف مستكل األداء الكمي لممجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة عمى اختبار 

ككذلؾ فقد تفكقت المجمكعة التجريبية . ميارات التفكير الناقد األساسية لصالح المجمكعة التجريبية
.  عمى الضابطة بفركؽ دالة إحصائيا عمى اختبار التحصيؿ

 
 مالحظات تتعمق بالدراسات السابقة 5.2

 
: في ىذا الفصؿ كجد الباحث أف ىناؾ عدة مالحظات تتعمؽ بيذه الدراسات

 
  إف الدراسات التي تناكلت استخداـ المكديكالت التعميمية في الرياضيات أشارت إلى فاعمية استخداـ

، كعزب كمحمد كزىراف (1992)ىذا األسمكب في التحصيؿ، كما تبيف مف دراسات بركات 
 (.1999)، كمحمد (1993)

  لـ يتمكف الباحث مف إيجاد دراسة كاحدة تناكلت المكديكالت التعميمية في مادة الرياضيات في
كتناكلت  (1992)بؿ أنو كانت ىناؾ ثالث دراسات إحداىا دراسة بركات . المرحمة المتكسطة

كتناكلتا  (1999)كدراسةمحمد  (1993)المرحمة الدنيا، كدراسة كؿ مف عزب كمحمد كزىراف 
 . (كميات التربية) المرحمة العميا

  إف معظـ الدراسات كالبحكث التي تناكلت أساليب تفريد التعميـ في المكاد المختمفة كاف ليا أثر
، كالسكراف (1983)، كبدر (1983)إيجابي في التحصيؿ، كما ظير في دراسة كؿ مف جامع 

، ككاطسف (1988)، كصبرم (1987)، كالجباف (1986)، كالنعيمي (1983)، كطكاىا (1983)
(Watson, 1991) (1998)، كالشيدم (1996)، كتماـ (1995)، ككيكاف (1992)، كعكجاف ،

(. 2001)، كالدغمي (2000)كعبد الرازؽ 
  لـ تتناكؿ الدراسات السابقة استخداـ طرؽ تفريد التعميـ في دراسة المغات األجنبية عمى الرغـ مف

 .مناسبتيا ليا

 لـ يعثر الباحث عمى أم دراسة بحثت العالقة بيف استخداـ المكديكالت التعميمية كالتفكير الناقد. 

 تناكلت ىذه الدراسات عينات مف فئات عمرية مختمفة، كتناكلت أيضان االفراد مف كال الجنسيف: 

 ,Nichols)كنيككلز ، (1986)كما في دراسة كؿ مف النعيمي : المرحمة الدراسية األساسية -5

، ككايمر (1996)، كالبحرم (1996)، كمحمد (1992) كبركات ،(1988
(1999Weymer, )، (.2003) كالمساعيد 
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، (1988)، كصبرم (1987)كما في دراسة كؿ مف الجباف : المرحمة الدراسية المتكسطة -6
، (Harnish, Migotsky, Gierl, 1995)، كىارنش كميغكتسكي كجيرؿ (1992)كعكجاف 
(. 2001)، كالدغمي (Rogers, 2000)، كركجرز (1998)، كالخزاـ (1996)كتماـ 

، كطكاىا (1983)، السكراف (1983)كما في دراسة كؿ مف بدر : المرحمة الدراسية الثانكية -7
، كمحمد (Watson, 1991)، ككاطسكف (1990)، كخميفة (1985)، كالشريدة (1983)
 (. 2000)، كعبد الرازؽ (1998)، كالشيدم (1996)

، (1983)، عزب كمحمد كزىراف (1983)كما في دراسة كؿ مف جامع : المرحمة الجامعية -8
 (.   1999)، كمحمد (Valerie, 1991)كفاليرم 

 ففي حيف كانت الفركؽ دالة . تباينت نتائج الدراسات المختمفة فيما يتعمؽ بعالقة الجنس بالتحصيؿ
، كانت الفركؽ دالة إحصائيان (Weymer, 1999)إحصائيان لصالح الذككر في دراسة كايمر 

، كلـ يكف لمجنس أثر داؿ إحصائيان كما في دراسة (1983)لصالح اإلناث كما في دراسة جامع 
 (.2001)الدغمي 

  تبّيف مف عرض الدراسات السابقة أف ىناؾ اىتمامان لدل التربكبييف كالباحثيف في دراسة أثر
 .استخداـ طرؽ تفريد التعميـ المختمفة كعالقتيا بالتحصيؿ

  أف معظـ الدراسات التي تناكلت ميارات التفكير الناقد تمت إما مف خالؿ تضميف ىذه الميارات
، كالبحرم (Valerie, 1991)، كفاليرم (1990)في كحدات دراسية، كما في دراسة خميفة 

، أك مف (2003)، كالمساعيد (Cunningham, 2000)، كككننجياـ (1998)، كالخزاـ (1996)
 ,Nichols) نيككلز خالؿ برامج تعميمية أك تدريبية اعّدت خصيصان ليذه الغاية، كما في دراسة

 (.1996)، كمحمد (1988

  بّينت معظـ النتائج أنو يمكف الحصكؿ عمى نتائج أفضؿ إذا ما كّجو التربكيكف إىتماميـ لتنمية 
 .ميارات التفكير المختمفة

  تبّيف لمباحث مف دراسة اإلطار النظرم كالدراسات السابقة أىمية استخداـ المكديكالت التعميمية في
 .التدريس، كفي قدرتيا عمى تحقيؽ التعمـ االتقاني كتنمية شخصية الطمبة بشكؿ مستقؿ
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 أدوات الدراسة -

 إجراءات الدراسة -

 متغيرات الدراسة -

المعالجات اإلحصائية  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



الفصل الثالث 
 

الطريقة واإلجراءات 
جراءاتيا، كمتغيراتيا،  اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى كصؼ لمنيج الدراسة، كمجتمعيا، كعينتيا، كأدكاتيا، كا 

. كالمعالجات اإلحصائية المناسبة ليا
 

 منهج الدراسة 1.3
 

اعتمد األسمكب التجريبي في تدريس الجزء األكؿ مف الكحدة الثانية مف كتاب الرياضيات المقرر 
، لمجمكعتيف األكلى تجريبية باستخداـ "المعادالت كالمتباينات"لمصؼ التاسع األساسي، كىي بعنكاف 

أسمكب المكديكالت التعميمية، كالثانية ضابطة باستخداـ الطريقة التقميدية، مع اختبار قبمي كبعدم  
. لميارات التفكير الناقد لطمبة المجمكعتيف، كاختبار بعدم لتحصيؿ طمبة المجمكعتيف

 

 مجتمع الدراسة 2.3
 

تكّكف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ التاسع األساسي المسجميف رسميا لدل دائرة التربية 
كالتعميـ في محافظة بيت لحـ التعميمية كالتابعة إداريا لمؤسسات خاصة، لمفصؿ الدراسي األكؿ مف 

(. 1.3)طالبا كطالبة، الجدكؿ  (500)، ككاف عددىـ 2005/2006العاـ الدراسي 
 

. تكزيع مجتمع الدراسة في المدارس الخاصة في محافظة بيت لحـ: 1.3جدكؿ 
 

 عدد الطالب والطالباث    اسن الودرست الرقن

 18 دار الكلوت 1

 27 البطريركيت للروم الكاثىليك 2

 27 بيج ساحىر- اإلنجيليت اللىثريت 3

 39 الفرير 4

 10 القدس األهريكيت 5

 30 بيج ساحىر-البطريركيت الالحينيت 6

 46 طاليخا قىهي الثانىيت 7

 29 الرعاة الثانىيت 8

 13 اإلخاء اإلسالهيت 9

 6 افخح بىلس السادس 10

 22 األهل الثانىيت 11

 29 الراعي الصالح السىيديت 12

 66 بيج جاال-البطريركيت الالحينيت 13

 62 ثانىيت حراسنطا للبنين 14

 64 راهباث هار يىسف/ ثانىيت حراسنطا للبناث 15

 12 الوعهد االكليريكي 16

 2005/2006ىذه األعداد مأخكذة مف سجالت مكتب التربية كالتعميـ في مديرية بيت لحـ لمعاـ الدراسي .
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  عينة الدراسة3.3
 

طالبا كطالبة، يشكّمكف شعبتي الصؼ التاسع األساسي في مدرسة  (46)تككنت عينة الدراسة مف 
طاليتا قكمي اإلنجيمية الثانكية، كىي نفس المدرسة التي يعمؿ بيا الباحث، كقد تـ اختيار ىذه المدرسة 

بشكؿ قصدم، كاختيرت إحدل الشعبتيف بشكؿ عشكائي بسيط لتككف المجمكعة التجريبية كالشعبة 
كيقع . مف مجتمع الدراسة (%9)كقد شكمت عينة الدراسة نسبة . األخرل لتككف المجمكعة الضابطة

 كيعيشكف الظركؼ  عينو،كالمستكل الدراسينفسو جميع طمبة المجمكعتيف في المستكل العمرم 
كتتراكح أعمار الطمبة . ، في مدف بيت لحـ، كبيت ساحكر، كبيت جاال ذاتيااالقتصادية كاالجتماعية

. سنة (6.14)كبمغ متكسط أعمار الطمبة في العينة . سنة (15– 14)في ىذا المستكل الدراسي مف 
.  طالبان 21ككاف عدد الذككر في عينة الدراسة 

 
 أدوات الدراسة 4.3

 
: استخدـ الباحث ألغراض الدراسة أدكات البحث اآلتية

 
(: 1ممحق )جميسر المعدل لقياس مهارات التفكير الناقد – اختبار واطسون - 1
ـ جمع البيانات المتعمقة بالتفكير مف أفراد العينة لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة، باستعماؿ مقياس ت

– كقد استخدـ الباحث اختبار كاطسكف . جميسر المعدؿ لقياس ميارات التفكير الناقد– كاطسكف 
بتعديؿ بعض فقراتو في  ضكء متطمبات البيئة الفمسطينية،  (1998)جميسر المعدؿ الذم قاـ عفانة 

حيث قاـ بتحكيمو مف قبؿ مجمكعة مف المحكميف في الجامعة اإلسالمية بغزة، عمما بأف خميفة 
مجمكعة مف األمثمة التكضيحية الالزمة لكؿ ميارة مف مياراتو، كقاـ بعدىا إليو أضاؼ  (2001)

 .بتكزيعو عمى مجمكعة مف المحكميف في جامعة القدس فتمت المكافقة عميو بعد تعديؿ بعض فقراتو

فقرة تمثؿ خمسة أنكاع مف الميارات، تكّكف في مجمكعيا  (150)كقد اشتمؿ اختبار التفكير الناقد عمى 
فقرة لكؿ ميارة رئيسة مف ميارات التفكير الناقد، كبيذا فانو  (30)ميارات التفكير الناقد، كقد تـ كضع 

جميسر – يمكف اعتبار كؿ ميارة يقيسيا االختبار تمّثؿ اختباران مستقالن، كلذا فاف اختبار كاطسكف 
المعدؿ يشّكؿ اختباران يشتمؿ عمى مجمكعة مف االختبارات التي تقيس ميارات متعددة تشّكؿ في 

كميارات التفكير الناقد التي يشتمؿ عمييا ىذا . مجمكعيا الميارات الرئيسة كاألساسية لمتفكير الناقد
:  االختبار

(.          30- 1)كاشتممت عمى الفقرات مف : ميارة التنبؤ باالفتراضات- 1
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 (. 60- 31)كاشتممت عمى الفقرات مف : ميارة التفسير- 2
(. 90- 61)كاشتممت عمى الفقرات مف : ميارة تقييـ المناقشات- 3
(. 120- 91)كاشتممت عمى الفقرات مف : ميارة االستنباط- 4
(. 150- 121)كاشتممت عمى الفقرات مف : ميارة االستنتاج- 5
 

: صدق االختبار
،  بتعديمو(2001)خميفة  جميسر المعدؿ الذم قاـ– اكتفى الباحث بصدؽ كثبات اختبار كاطسكف 

 التربية في قسـ/مف برامج الدراسات العمياحيث قاـ بتكزيع االختبار عمى مجمكعة مف المحكميف 
جامعة القدس، كىـ جميعان مف حممة شيادة الدكتكراة في التربية، كأعطكا المكافقة عمى استخدامو، كذلؾ 

كحيث أف المستكل العمرم لمطمبة متقارب . بعد تعديؿ بعض الفقرات بما يتناسب مع غرض دراستو
. جدا فقد رأل الباحث أنو يمكف استخداـ نفس االختبار كذلؾ لمناسبتو ألغراض الدراسة الحالية

 
: اختبار تحصيمي في مادة الرياضيات- 2
 

قاـ الباحث ببناء االختبار التحصيمي في الجزء األكؿ مف الكحدة الثانية في مادة الرياضيات لمصؼ 
التاسع االساسي، كذلؾ باالعتماد عمى كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع األساسي، الصادر عف كزارة 

كبمغت فقرات ىذا االختبار بصكرتو النيائية . 2003/2004التربية كالتعميـ العالي لمعاـ الدراسي 
فقرة مف نكع االختيار مف متعدد، كقد أعطيت عالمة كاحدة فقط لكؿ اجابة صحيحة عف ىذه  (20)

.  الفقرات
 

ممحؽ )قاـ الباحث كلمتاكد مف صدؽ ىذا االختبار بعرضو عمى لجنة مف المحكميف : صدق االختبار
أحدىـ يحمؿ شيادة الدكتكراة في الرياضيات، كآخر عمؿ مشرفا ) محكميف ثمانيةضمت  (2

لمرحمة األساسية كمف ذكم ؿلمرياضيات في منطقة بيت لحـ، كالباقكف يدّرسكف مناىج الرياضيات 
: رائيـ فيآكؿ منيـ صكرة عف االختبار بصكرتو األكلية مف اجؿ معرفة  أعطي كقد. (الخبرة الطكيمة

 مدل مناسبة فقرات االختبار لمحتكل المادة التي تـ تدريسيا .
 مدل كضكح فقرات االختبار مف الناحيتيف الرياضية كالمغكية. 

 مدل مالئمة لغة فقرات االختبار لمستكل الطمبة. 
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ليست معادلة  (قاـ الباحث باعتماد جميع الفقرات، بعد تصحيح الفقرة الثانية حيث كانت العبارة د
إذا قمنا بتمثيل معادلتين لخطين ، كالفقرة العاشرة حيث كانت معادلة ليست خطية كأصبحت خطية

 ...إذا قمنا بتمثيل معادلتين لخطين مستقيمين مختمفين فتوازى الخطان كأصبحت ...متوازيين
(. 3ممحؽ )كأصبح بصكرتو النيائية 

  
لمتحقؽ مف ثبات االختبار قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى عينة مف مجتمع الدراسة : ثبات االختبار
حدل مدارس مجتمع الدراسة إطالبان كطالبة، كيمثمكف الصؼ التاسع االساسي في  (22)مككنة مف 
سبكعيف أعيد تطبيؽ االختبار مرة اخرل عمى نفس المجمكعة، قاـ أطار العينة، كبعد إكمف خارج 

الباحث بعد ذلؾ بادخاؿ عالمات الطمبة الى الحاسكب، تـ حساب معامؿ الثبات عف طريؽ ايجاد 
 ألفا –ككذلؾ تـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي كركنباخ . (0.83)معامؿ ارتباط بيرسكف حيث بمغ 

كما حسبت معامالت الصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار، . (0.81)كقد بمغت قيمتو 
لى إضافة إ، (0.85)أك التي تزيد عف  (0.35)بيدؼ استثناء الفقرات التي يقؿ معامؿ صعكبتيا عف

سقاط أم فقرة، كبذلؾ بقيت فقرات إيز السالب، كلحسف الحظ لـ يتـ ماستثناء الفقرات ذات معامؿ التـ
.  معامالت الصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف ىذه الفقرات4فقرة، كيبّيف ممحؽ  (20)ىذا االختبار 

  
: جدول مواصفات االختبار التحصيمي

أعد الباحث جدكؿ مكاصفات لالختبار التحصيمي فقّسـ محتكل المادة الدراسية التي قاـ بتدريسيا إلى 
: أربعة أقساـ شممت العناكيف األربعة اآلتية

. (تعريفيا، كتغّير مكضكع القانكف إلى س أك ص)المعادالت الخطية - 
. حؿ المعادالت في متغّير كاحد كاستخداـ طريقة المقاطع في التمثيؿ البياني لممعدالت الخطية- 
. إيجاد حمكؿ المعادالت الخطية عف طريؽ التمثيؿ البياني، كطريقة الحذؼ، كطريقة التعكيض- 
 .تطبيقات عمى المعادالت الخطية- 

بعد ذلؾ قاـ الباحث برصد األسئمة الكاردة . ثـ قّسـ المحتكل إلى حقائؽ، كميارات، كمفاىيـ، كتعميمات
، التذكر، كاالستيعاب، كالتطبيؽ، :  كىيفي االختبار حسب المستكيات األربعة األكلى ليـر بمـك

 (.  5ممحؽ )كالتحميؿ 

   
 
 

  إجراءات الدراسة5.3
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:  عف أسئمة الدراسة قاـ الباحث بمجمكعة مف اإلجراءات كفيما يمي عرض ليالإلجابة 
ـّ الحصكؿ عمى إذف مف مدير مدرسة طاليتا قكمي الثانكية لمقياـ بيذه الدراسة - 1 (. 6ممحؽ )ت
ـّ تحديد المادة التعميمية مف كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع األساسي، كىي الكحدة الثانية كتمثؿ - 2 ت

(. 2003فمسطيف، كزارة التربية كالتعميـ العالي، )جزءان مف كحدة المعادالت الخطية كالمتباينات 
ـّ تحميؿ المحتكل الدراسي - 3 ككضع مجمكعة مف األىداؼ التعميمية التي  (كحدة المعادالت الخطية)ت

. تغطي جكانب المحتكل التي يسعى االختبار لقياسيا
أعّد الباحث المادة التعميمية عمى شكؿ مجمكعة مف المكديكالت التعميمية الالزمة لإلجراء - 4

إبتدأ . التجريبي، حيث جّزئت المادة الدراسية إلى ستة أجزاء، كتـ إطالؽ إسـ مكديكؿ عمى كؿ منيا
كؿ مكديكؿ بصفحة غالؼ إحتكت عمى عنكاف المكديكؿ كرقمو، ثـ جاء عمى الصفحة األكلى كصؼ 
لما سيتناكلو كؿ مكديكؿ، كالفعاليات كالتكجييات، كاليدؼ النيائي لكؿ مكديكؿ، ثـ األىداؼ السمككية 

تال ذلؾ عرض المادة الدراسية مف خالؿ األمثمة التكضيحية ثـ التدريبات، كأخيران تصحيح ذاتي . لو
عف طريؽ مغمؼ مرافؽ لكؿ مكديكؿ تعميمي، إضافة إلى مغمفيف مساعديف يمكف لمطالب الرجكع ليما 

(.     7ممحؽ )بيدؼ الكصكؿ إلى المستكل المطمكب مف التمكف 
 بإعادة ترتيب طمبة الصؼ التاسع 2005/2006قاـ الباحث في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي - 5

االساسي، كتقسيميـ إلى مجمكعتيف متكافئتيف، بعد أف رصدت نتائجيـ في كؿ مف اختبار التحصيؿ 
.  القبمي كاختبار التفكير الناقد
-tفي اختبار التحصيؿ القبمي استخدـ الباحث اختبار  (األكلى كالثانية)لمتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف 

test كما يبّيف (األكلى كالثانية) لممجمكعات المنفصمة، حيث أظيرت النتائج تكافؤ المجمكعتيف ،
 .  2.3جدكؿ 

 
. (األكلى كالثانية)نتائج اختبار التحصيؿ القبمي لممجمكعتيف : 2.3جدكؿ 

 
المتكسط  المجمكعة

 الحسابي

االنحراؼ   العدد
 المعيارم

درجة 
 الحرية

 (ت)قيمة
المحسك
 بة

مستكل 
 الداللة

 0.91 0.16 44 17.02 23 62.73 األكلى 

 18.47 23 63.34 الثانية
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مما  (α = 0.05 ) كىي أكبر مف قيمة 0.91= أف قيمة مستكل الداللة  (2.3)يتبّيف مف الجدكؿ 
، كبيذا تتكافأ (األكلى كالثانية)يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف 

. ف في مستكل التحصيؿاالمجمكعت
في مستكل ميارات التفكير الناقد فقد قاـ الباحث  (األكلى كالثانية)أما فيما يخص تكافؤ المجمكعتيف 

جدكؿ ) لممجمكعات المنفصمة، كأظيرت النتائج تكافؤ المجمكعتيف  t-testمرة أخرل باستخداـ اختبار 
3.3 .)

 
. (األكلى كالثانية)نتائج اختبار التفكير القبمي لممجمكعتيف : 3.3جدكؿ 
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بيف  (α=0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (3.3)يتضح مف الجدكؿ 

متكسطات عالمات الطمبة في ميارات التفكير الناقد أك في الدرجة الكمية لالختبار حيث أف مستكل 
، كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعتيف، كبيذا (α = 0.05)الداللة أكبر مف 
. ف األكلى كالثانية في مستكل ميارات التفكير الناقد القبمياتتكافأ المجمكعت

 
كلمتأكد مف تكافؤ مجمكعتي الذككر كاإلناث عمى اختبارم التحصيؿ القبمي كالتفكير الناقد القبمي 

 لممجمكعات المنفصمة، حيث أظيرت النتائج تكافؤ مجمكعتي t-testاستخدـ الباحث مرة أخرل اختبار 
. 5.3، كجدكؿ 4.3الذككر كاإلناث جدكؿ 

 
. نتائج اختبار التحصيؿ القبمي لمجمكعتي الذككر كاإلناث: 4.3جدكؿ 

 
المتكسط  المجمكعة

 الحسابي

االنحراؼ   العدد
 المعيارم

درجة 
 الحرية

 (ت)قيمة
المحسك
 بة

مستكل 
 الداللة

 0.65 0.46 44 14.40 21 64.00 الذككر 

 13.68 25 62.20 اإلناث

 
بيف  (α=0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (4،3)يتضح مف الجدكؿ 

، α=0.05 كىي قيمة أكبر مف 0.65مجمكعتي الذككر كاإلناث، كذلؾ ألف مستكل الداللة يساكم 
. كبيذا تتكافأ مجمكعتي الذككر كاإلناث في اختبار التحصيؿ القبمي

 
نتائج اختبار التفكير الناقد القبمي لمجمكعتي الذككر كاإلناث : 5.3جدكؿ 
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بيف  (α=0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (5.3)يتضح مف الجدكؿ 

متكسطات عالمات مجمكعتي الذككر كاإلناث في ميارات التفكير الناقد أك في الدرجة الكمية لالختبار، 
، كبيذا تتكافأ مجمكعتي الذككر كاإلناث في االختبار α=0.05حيث أف مستكل الداللة أكبر مف 

.   القبمي لميارات التفكير الناقد كفي الدرجة الكمية لالختبار
ـّ الت- 6 في كؿ مف التحصيؿ، كميارات التفكير  (األكلى كالثانية)كد مف تكافؤ المجمكعتيف أبعد أف ت

الناقد، قاـ الباحث، كبالطريقة العشكائية البسيطة، بتحديد المجمكعة التجريبية، كالمجمكعة الضابطة، 
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حيث دّرس المجمكعة التجريبية باستخداـ المكديكالت التعميمية، كالمجمكعة . كمقدمة لمقياـ بتجربتو
. الضابطة بالطريقة التقميدية

.  بمغت الفترة الزمنية الالزمة لتدريس المادة المقررة ستة أسابيع، بكاقع حصتيف لكؿ اسبكع- 7
جميسر المعدؿ لمتفكير الناقد عمى افراد المجمكعتيف، لمعرفة أثر -تمت إعادة اختبار كاطسكف- 8

استخداـ الطريقتيف التقميدية كأسمكب المكديكالت التعميمية في تنمية ميارات التفكير الناقد لطمبة 
. المجمكعتيف

ثـ قاـ الباحث بإعداد اختبار التحصيؿ كتطبيقو عمى أفراد المجمكعتيف، بيدؼ معرفة أثر طريقة -  9
. في التحصيؿ لدل الطمبة في مادة الرياضيات (الطريقة التقميدية/ أستخداـ المكديكالت )التدريس 

 
  متغيرات الدراسة6.3

 
: اشتممت ىذه الدراسة عمى المتغيرات اآلتية

 : المتغّيرات المستقمة -1
. استخداـ المكديكالت التعميمية كالطريقة التقميدية: مستكييففي طريقة التدريس، كىي  (أ
. ذكر كأنثى: كييفتمسفي الجنس،  (ب

 :المتغّيرات التابعة- 2
. التحصيؿ في الرياضيات (أ
. التفكير الناقد (ب

   
 المعالجات اإلحصائية 7.3

 
استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة عمى اختبار التحصيؿ البعدم 

: كعمى اختبارم ميارات التفكير الناقد القبمي كالبعدم، ثـ استخدـ
لمتحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى  (α=0.05)عند مستكل  (ت)اختبار  -1

. عالمات الطمبة في مادة الرياضيات كعمى اختبار التفكير الناقد
:  مف أجؿ قياس أثر كؿ مف (α=0.05)تحميؿ التبايف الثنائي عند مستكل  -2
 .طريقة التدريس في التحصيؿ كتنمية التفكير الناقد ( أ

. الجنس في التحصيؿ كتنمية التفكير الناقد ( ب
 .التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس في التحصيؿ كفي تنمية التفكير الناقد ( ت
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الفصل الرابع 
 

 نتائج الدراسة وتفسيرها

 

تناكؿ ىذا الفصؿ نتائج الدراسة كمدل ارتباطيا بأسئمة كفرضيات الدراسة الكاردة في الفصؿ األكؿ، 
 :-كفيما يمي عرض ليذه النتائج كتفسيرىا. كما تناكؿ تفسير تمؾ النتائج

  
 النتائج المتعمقة بمستوى مهارات التفكير الناقد 1.4

 
ما مستكل ميارات التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ التاسع االساسي؟ : السؤاؿ األكؿ

 
لإلجاب عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار كاطسكف جميسر المعدؿ لقياس مستكل ميارات 

، كتـ تصحيح االختبار كرصد -التجريبية كالضابطة- التفكير الناقد عمى الطمبة مف أفراد المجمكعتيف
العالمات كحساب المتكسطات الحسابية لعالمات كؿ ميارة كذلؾ بقسمة مجمكع العالمات لكؿ ميارة 

، ككذلؾ حساب المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية عمى االختبار، (46)عمى عدد الطمبة كالبالغ عددىـ 
كذلؾ بقسمة عالمات الميارات عمى عدد الطمبة، ثـ حكلت العالمات إلى نسب مئكية كذلؾ بقسمتيا 

. يكّضح ذلؾ (1.4)، كالجدكؿ %100عمى أقصى درجة كضربيا بػ 
 

المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لميارات التفكير الناقد : 1.4جدكؿ
            

 النسب المئكية المتكسط الحسابي أقصى درجة ميارات التفكير الناقد

 72.16 21.65 30 التنبؤ باالفتراضات

 63.76 19.13 30 التفسير

 64.93 19.48 30 تقييـ المناقشات

 68.00 20.40 30 االستنباط

 28.33 8.50 30 االستنتاج

 59.46 89.20 150 الدرجة الكمية

 
 أف أفضؿ مستكيات التفكير الناقد كانت لصالح التنبؤ باالفتراضات، حيث 1.4 يتضح مف الجدكؿ 

، ثـ جاءت في المرتبة الثانية ميارة االستنباط بنسبة  (%72.16)بمغت النسبة المئكية ليذه الميارة 
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، تالىا ميارتي تقييـ المناقشات كالتفسير عمى التكالي، فبمغت األكلى (%68)مئكية مقدارىا 
كيتضح مف الجدكؿ تدني نسبة ميارة االستنتاج بشكؿ ممحكظ، . (%63.76)كالثانية  (64.93%)

كمف . (%59.46)اما فيما يتعمؽ بالدرجة الكمية فقد شكمت نسبة . (%28.33)حيث بمغت نسبتيا 
. الكاضح أف تدني مستكل ميارة االستنتاج قد أّثر بشكؿ كبير عمى الدرجة الكمية لميارات التفكير الناقد

، (%60)، حيث بمغت النسبة المئكية لمدرجة الكمية (2001)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة خميفة 
كيرل الباحث أف ىذا التدني ربما يعزل السباب مختمفة . (%25.36)كالنسبة المئكية لميارة االستنتاج 

قد تككف طرؽ التدريس المتبعة، أك أنظمة التعميـ السائدة، كالمناىج الدراسية التي تقـك عمى أساس 
تكثيؼ المادة التعميمية، فتيتـ بالكمية أكثر مف اىتماميا بالكيفية، إضافة إلى منيجية قد ال تككف 

المعمكمات، دكف الحاجة إلى - إف لـ يكف كؿ- مقصكدة، مفادىا أف الطالب يحصؿ عمى معظـ
تحميميا كالكصكؿ لمنتائج بشكؿ ذاتي، كىذا يفسر تدني ميارة االستنتاج التي ربما تؤثر عمييا العادات 
كالتقاليد السائدة كعدـ السماح لمطمبة بالتفكير الحر غير المقيد مما يحد مف نشاطيـ العقمي كال يعطييـ 
حرية االنطالؽ الفكرم، أضؼ الى ذلؾ عامؿ التربية االسرية التي ال تسمح لمطمبة في بحث قضية 

 .كمناقشتيا مع االبكيف حيث يقتصر دكر االبناء عمى التنفيذ فقط
 

 النتائج المتعمقة بالتحصيل 2.4
 

ما أثر استخداـ أسمكب المكديكالت التعميمية في التحصيؿ لدل طمبة الصؼ التاسع : السؤاؿ الثاني
األساسي في مادة الرياضيات؟ 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : بنيت عمى السؤاؿ الثاني الفرضية الصفرية االكلى
في متكسطات عالمات طمبة الصؼ التاسع األساسي في مادة الرياضيات تعزل  (=0.05)الداللة 

. (الطريقة التقميدية/ أسمكب المكديكالت التعميمية )لطريقة التدريس المتبعة 
 

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في المجمكعتيف التجريبية 
.  يبيف ذلؾ2.4كالضابطة عمى اختبار التحصيؿ البعدم كالجدكؿ 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة عمى اختبارالتحصيؿ البعدم : 2.4جدكؿ 
. لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 
 االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي العدد المجمكعة

 18.94 70.61 23 التجريبية

 16.83 60.13 23 الضابطة
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 إلى أف الكسط الحسابي لعالمات الطمبة في المجمكعة التجريبية أعمى منو في 2.4يشير جدكؿ 

المجمكعة الضابطة، كلفحص فيما إذا كاف الفرؽ بيف متكسطات عالمات الطمبة في المجمكعتيف ذك 
.  نتائج ىذا التحميؿ3.4داللة احصائية، فقد أجرم تحميؿ التبايف الثنائي، كيبيف الجدكؿ 

 
نتائج تحميؿ التبايف الثنائي لمكشؼ عف أثر كؿ مف طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ : 3.4جدكؿ 

. بينيما في التحصيؿ
 

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

كسط 
 المربعات

مستكل  (ؼ)قيمة
 الداللة

 0.002 10.893 3149.789 1 3149.789 طريقة التدريس

 0.842 0.039 11.566 1 11.566 الجنس

 التفاعؿ
 الجنس×طريقةالتدريس

445.279 1 445.279 1.539 0.222 

 ____ ____ 289.166 42 12144.981 الخطأ داخؿ الخاليا

 ____ ____ 3895.800 45 15751.615 المجمكع

  
أنو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في التحصيؿ تعزل لطريقة التدريس  (3.4)يالحظ مف الجدكؿ 

 نالحظ 2.4، كمف الجدكؿ (=0.05)كىي قيمة اقؿ مف قيمة  (0.002)حيث بمغ مستكل الداللة 
أيضان أف ىذا الفرؽ لصالح المجمكعة التجريبية حيث أف المتكسط الحسابي في المجمكعة التجريبية  

يرل الباحث أف استخداـ أسمكب المكديكالت . (60.13)، أعمى منو في المجمكعة الضابطة (70.61)
التعميمية ربما يككف قد أعطى الطمبة المزيد مف الثقة بالنفس كذلؾ عمى اعتبار أف ىذا االسمكب 
يراعي سرعة المتعمـ، كال يفرض عميو كقت بعينو، فالمتعمـ يمكنو اختيار الكقت الذم يراه  مناسبا 

ثـ أف ىذا النكع مف التعمـ الذم يتيح لممتعمـ معرفة أخطاءه . حسب ما تسمح بذلؾ امكانياتو ككقتو
كتصحيحيا بنفسو كمف ثـ الكصكؿ بو إلى درجة عالية مف التمكف ال بد كأف يعطي نتائج عمى مستكل 

كقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة كؿ مف جامع . عاؿ كىذا بالفعؿ ما قد حصؿ كبينتو التجربة
، كالجباف (1986)، كالنعيمي (1983)، كطكاىا (1983)، كالسكراف (1983)، كبدر (1983)
، (1992)، كبركات (1992)، كعكجاف (Watson, 1991)، ككاطسكف (1988)، كصبرم (1987)

 ,Harnish)، كىارنش كميغكتسكي كجيرؿ (1995)، ككيكاف (1993)كعزب كمحمد كزىراف 
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Migotsky, Gierl, 1995) كفكستر كرايت ،(Foster, Wright, 1996) (1996)، كتماـ ،
، كالدغمي (2000)، كعبد الرازؽ (Weymer, 1999)، ككايمر (1999)، كمحمد (1998)كالشيدم 

يعزل ىذا قد ك. (Rogers, 2000)، كركجرز (1985)كاختمفت مع دراسة كؿ مف الشريدة . (2001)
 التي أجريت عمييا ىذه الدراسات، أك إلى طبيعة المادة  الدراسيةةاالختالؼ إلى اختالؼ المرحؿ

       .  الدراسية التي تـ تدريسيا، أك الفترة الزمنية، أك اختالؼ البيئة التي أجريت فييا تمؾ الدراسات
 

ما أثر الجنس في التحصيؿ لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي في مادة الرياضيات؟ : السؤاؿ الثالث
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : بنيت عمى ىذا السؤاؿ الفرضية الصفرية الثانية

في متكسطات عالمات طمبة الصؼ التاسع األساسي في مادة الرياضيات تعزل  (=0.05)الداللة 
. لمجنس

 
تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات مجمكعتي الذككر كاالناث عمى 

.  يبّيف ذلؾ4.4اختبار التحصيؿ البعدم، كالجدكؿ
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات الذككر كاالناث عمى اختبار : 4.4جدكؿ 
. التحصيؿ البعدم

 
 االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي العدد المجمكعة

 19.27 65.52 21 الذككر

 18.22 65.24 25 االناث

 
أف الكسط الحسابي لعالمات الذككر كاف أفضؿ بقميؿ مف الكسط الحسابي  (4.4)يالحظ مف الجدكؿ 

لعالمات االناث، كلمعرفة ما اذا كاف ىذا الفرؽ داؿ إحصائيا فقد أجرم تحميؿ التبايف الثنائي 
دّلت النتائج عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة . 3.4كالمكّضح في جدكؿ 

(=0.05)  في متكسطات عالمات الطمبة بيف مجمكعتي الذككر كاالناث، حيث بمغ مستكل الداللة 
 اتفقت ىذه النتائج .حصائيان إكبالتالي فيذه القيمة غير دالة  (=0.05)كىك أكبر مف قيمة  (0.842)

، إال أنيا اختمفت مع دراسة (2001)، كالدغمي (1992)مع تمؾ التي تكصؿ ليا كؿ مف بركات 
التي بّينت أف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث ( Weymer, 1999)كايمر 

ربما يمكف تفسير ىذه النتيجة مف خالؿ الفرص المتساكية كالمتكفرة لكؿ مف الذككر . لصالح الذككر
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كاإلناث في المدارس الخاصة كالتي تمثؿ مجتمع الدراسة، أك إلى خصكصية المجتمع الفمسطيني الذم 
 .   ال يمّيز بيف الذككر كاإلناث فيعطييـ فرصان متساكية في التعميـ

 
ما األثر المشترؾ لكؿ مف طريقة التدريس كالجنس في التحصيؿ لدل طمبة الصؼ : السؤاؿ الرابع

التاسع األساسي؟ 
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : بنيت عمى ىذا السؤاؿ الفرضية الصفرية الثالثة

في متكسطات عالمات طمبة الصؼ التاسع األساسي في مادة الرياضيات تعزل  (=0.05)الداللة 
. لمتفاعؿ المشترؾ بيف طريقة التدريس المتبعة كالجنس

 
تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة حسب متغيرم الطريقة 

.  يكّضح ذلؾ5.4كالجنس، كالجدكؿ 
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة حسب متغيرم الجنس : 5.4جدكؿ 
. كطريقة التدريس

 

 

 اناث ذككر

الكسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 21.07 67.30 13 15.78 74.90 10 اسمكب المكديكالت التعميمية

 15.14 63.00 12 18.73 57.00 11 الطريقة التقميدية

 

أف الكسط الحسابي لعالمات الذككر الذيف درسكا باستخداـ المكديكالت  (5.4)يالحظ مف الجدكؿ 
في حيف كاف الكسط الحسابي لعالمات الذككر  (15.78)كاالنحراؼ المعيارم  (074.9)التعميمية 

أما في حالة االناث فقد كاف . (18.73)كبانحراؼ معيارم مقداره  (57)الذيف درسكا بالطريقة التقميدية 
، في حيف كاف (21.07)كاالنحراؼ المعيارم  (67.30)الكسط الحسابي لعالمات المجمكعة التجريبية 
كلمعرفة فيما اذا . (15.14)كاالنحراؼ المعيارم  (63)الكسط الحسابي لمجمكعة االناث الضابطة 

/ اسمكب المكديكالت التعميمية)كاف ىناؾ أثر في التحصيؿ لمتفاعؿ المشترؾ بيف طريقة التدريس 
، حيث كاف مستكل (3.4جدكؿ )، أجرم تحميؿ التبايف الثنائي (انثى/ذكر)كالجنس  (الطريقة التقميدية

أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  (=0.05)كىك أكبر مف قيمة  (0.222)الداللة 
في التحصيؿ تعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس، أم أف الفركؽ  (=0.05)مستكل الداللة 

 طريقة التدريس

 اجلنس
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التي تناكلت أثر إستخداـ حقيبة  (1992) إتفقت ىذه النتيجة مع دراسة بركات .غير دالة إحصائيا
تعميمية مصممة في مادة الرياضيات في تحصيؿ الطمبة مف ذكم التحصيؿ المتدني، كاختمفت مع 

، التي تناكلت أثر استخداـ برنامج قائـ عمى مبادئ تفريد التعميـ في تحصيؿ (2001)دراسة الدغمي 
ربما يعزل ىذا االختالؼ ألى طبيعة مادة التاريخ التي تناكليا الدغمي أك إلى . الطمبة في مادة التاريخ
.  إجراءات تنفيذ الدراسة

 
بمهارات التفكير الناقد  النتائج المتعمقة 3.4

 
ما أثر استخداـ أسمكب المكديكالت التعميمية في مادة الرياضيات في تنمية مستكيات : السؤاؿ الخامس

 ميارات التفكير الناقد لطمبة الصؼ التاسع األساسي؟
: لإلجابة عف ىذا السؤاؿ بنيت الفرضية الصفرية الرابعة
في متكسطات مستكيات ميارات  (=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة 

/ أسمكب المكديكالت التعميمية) التفكير الناقد لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى طريقة التدريس المتبعة
. (الطريقة التقميدية

 
ثـ قاـ بفحص . اعتبر الباحث أف كؿ مستكل مف مستكيات التفكير الناقد يمّثؿ اختبارا مستقال بذاتو

الفرضية باستخداـ تحميؿ التبايف الثنائي عمى كؿ مستكل مف مستكيات التفكير الناقد كعمى الدرجة 
تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لممستكل األكؿ مف ميارات . الكمية لالختبار

(.  6.4جدكؿ )التفكير الناقد كالمتمثؿ بميارة التنبؤ باالفتراضات 
  

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة : 6.4جدكؿ 
. (التنبؤ باالفتراضات)
 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المجمكعة

 2.10 21.17 23 المجمكعة الضابطة

 2.33 23.61 23 المجمكعة التجريبية

 
أف الكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية أكبر مف الكسط الحسابي  (6.4)يالحظ مف الجدكؿ 

لممجمكعة الضابطة، كلفحص فيما اذا كانت ىذه الفركؽ في المتكسطات الحسابية دالة احصائيا أجرل 
(. 7.4جدكؿ )الباحث اختبار التبايف الثنائي 



 28 

 
 

نتائج تحميؿ التبايف الثنائي لمكشؼ عف أثر كؿ مف طريقة التدريس كالجنس : 7.4جدكؿ
. (التنبؤ باالفتراضات)كالتفاعؿ بينيما 

 
مجمكع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 
 الحرية

كسط 
 المربعات

مستكل  (ؼ)قيمة
 الداللة

 0.001 13.573 67.406 1 67.406 طريقة التدريس

 0.692 0.159 0.790 1 0.790 الجنس

 التفاعؿ
 الجنس×طريقةالتدريس

7.426 1 7.426 1.495 0.228 

 ____ ____ 4.966 42 208.567 الخطأ داخؿ الخاليا

 ____ ____ 80.588 45 284.189 المجمكع

 
يالحظ أف مستكل الداللة فيما يتعمؽ بطريقة التدريس أقؿ مف مستكل الداللة  (7.4)مف الجدكؿ 

(=0.05)  بمعنى اف الفركؽ بيف طريقتي التدريس دالة احصائيان كلصالح اسمكب المكديكالت
. (الكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية أكبر مف الكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة)التعميمية 

 
أما فيما يخص المستكل الثاني مف ميارات التفكير الناقد كالمتمثؿ بميارة التفسير، فقد تـ استخراج 

(. 8.4)المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كما ىك مبّيف في الجدكؿ 
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة : 8.4جدكؿ 
. (ميارة التفسير)
 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المجمكعات

 3.24 19.04 23 المجمكعة الضابطة

 3.26 21.95 23 المجمكعة التجريبية
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أف المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية أكبر مف المتكسط الحسابي  (8.4)يالحظ مف الجدكؿ 
كلمعرفة فيما اذا كانت ىذه الفركؽ دالة احصائيا، استخدـ تحميؿ التبايف الثنائي . لممجمكعة الضابطة

(. 9.4)كما ىك مبّيف في الجدكؿ 
 

نتائج تحميؿ التبايف الثنائي لمكشؼ عف أثر كؿ مف طريقة التدريس كالجنس : 9.4جدكؿ 
. (ميارة التفسير)كالتفاعؿ بينيما 

 
مجمكع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 
 الحرية

كسط 
 المربعات

مستكل  (ؼ)قيمة
 الداللة

 0.040 9.121 92.104 1 92.104 طريقة التدريس

 0.056 3.849 38.874 1 38.874 الجنس

 التفاعؿ
 الجنس×طريقةالتدريس

2.905 1 2.905 0.288 0.595 

 ____ ____ 10.098 42 424.134 الخطأ داخؿ الخاليا

 ____ ____ 143.981 45 558.017 المجمكع

 
أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عالمات الطمبة تعزل  (9.4)يالحظ مف الجدكؿ 

. لطريقة التدريس، كلصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ المكديكالت التعميمية
 

استخرج الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية فيما يتعمؽ بالمستكل الثالث مف مستكيات 
(. 10.4)كىذا ما يبينو الجدكؿ . التفكير الناقد المتمثؿ بميارة تقييـ المناقشات

 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة : 10.4جدكؿ 

. (تقييـ المناقشات)
 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المجمكعات

 2.67 19.56 23 المجمكعة الضابطة

 2.64 22.43 23 المجمكعة التجريبية
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. اف المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية أكبر منو لممجمكعة الضابطة (10.4)يالحظ مف الجدكؿ 
 (.11.4جدكؿ )كلمعرفة فيما اذا كانت ىذه الفركؽ دالة إحصائيا تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي 

 
 

نتائج تحميؿ التبايف الثنائي لمكشؼ عف أثر كؿ مف طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ : 11.4جدكؿ 
. (تقييـ المناقشات)بينيما 

 
مجمكع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 
 الحرية

كسط 
 المربعات

مستكل  (ؼ)قيمة
 الداللة

 0.001 12.684 92.872 1 92.872 طريقة التدريس

 0.476 0.517 3.784 1 3.784 الجنس

 التفاعؿ
 الجنس×طريقةالتدريس

0.003 1 0.003 0.000 0.984 

 ____ ____ 7.322 42 307.518 الخطأ داخؿ الخاليا

 ____ ____ 103.981 45 404.177 المجمكع

  
قيمة مستكل )يالحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لطريقة التدريس  (11.4)مف الجدكؿ 

نالحظ أف الفركؽ  (10.4)، كمف الجدكؿ (=0.05) كىي قيمة أقؿ مف قيمة 0.001=الداللة
. لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ المكديكالت التعميمية

 
كلمعرفة أثر طريقة التدريس عمى ميارة االستنباط قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية 

، ثـ تـ إجراء تحميؿ التبايف (12.4جدكؿ )كاالنحرافات المعيارية لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة 
جدكؿ )الثنائي كذلؾ لمعرفة إذا ما كانت الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية ذات داللة احصائية 

13.4 .)
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة : 12.4جدكؿ 
. (ميارة االستنباط)
 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المجمكعات

 2.57 20.47 23 المجمكعة الضابطة
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 2.96 21.95 23 المجمكعة التجريبية

 
 
 

نتائج تحميؿ التبايف الثنائي لمكشؼ عف أثر كؿ مف طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ : 13.4جدكؿ 
. (ميارة االستنباط)بينيما 

 
مجمكع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 
 الحرية

كسط 
 المربعات

مستكل  (ؼ)قيمة
 الداللة

 0.087 3.068 23.324 1 23.324 طريقة التدريس

 0.145 2.207 16.781 1 16.781 الجنس

 التفاعؿ
 الجنس×طريقةالتدريس

2.569 1 2.569 0.338 0.564 

 ____ ____ 7.603 42 319.345 الخطأ داخؿ الخاليا

 ____ ____ 50.277 45 362.231 المجمكع

 
أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسطات الحسابية  (13.4)يالحظ مف الجدكؿ 

كىي قيمة أكبر مف  (0.087)لعالمات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، حيث كاف مستكل الداللة 
)=0.05) مما يعني عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف عالمات المجمكعتيف في ميارة االستنباط .
 

أما فيما يتعمؽ بميارة االستنتاج فقد كرر الباحث ما قاـ بو في الميارات األربعة السابقة، استخراج 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، ثـ تحميؿ التبايف الثنائي لمعرفة فيما اذا كانت الفركؽ في 

 14.4)كالجدكالف . المتكسطات الحسابية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة دالة إحصائيا أـ ال
. يبيناف ذلؾ (15.4ك
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة : 14.4جدكؿ 
. (ميارة االستنتاج)
 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المجمكعات
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 3.132 10.78 23 المجمكعة الضابطة

 2.85 15.21 23 المجمكعة التجريبية

 
 

 
 

نتائج تحميؿ التبايف الثنائي لمكشؼ عف أثر كؿ مف طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ : 15.4جدكؿ 
. (ميارة االستنتاج)بينيما 

 
مجمكع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 
 الحرية

كسط 
 المربعات

مستكل  (ؼ)قيمة
 الداللة

 0.000 24.958 222.729 1 222.729 طريقة التدريس

 0.444 0.596 5.317 1 5.317 الجنس

 التفاعؿ
 الجنس×طريقةالتدريس

15.706 1 15.706 1.760 0.192 

 ____ ____ 8.924 42 374.803 الخطأ داخؿ الخاليا

 ____ ____ 252.676 45 618.555 المجمكع

 
أنو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف عالمات الطمبة في ميارة  (15.4)يتضح مف الجدكؿ 

المتكسط الحسابي لممجمكعة التجيبية )االستنتاج تعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية 
، كيدؿ عمى ذلؾ مستكل الداللة المنخفض جدا كىك أقؿ مف قيمة (أكبر منو لممجمكعة الضابطة

(=0.05 .)
 

كلمعرفة األثر الذم يتركو استخداـ اسمكب المكديكالت التعميمية عمى الدرجة الكمية الختبار التفكير 
الناقد، قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة الكمية 

ثـ قاـ الباحث باجراء تحميؿ التبايف الثنائي كذلؾ لمعرفة فيما إذا كانت الفركؽ في . (16.4الجدكؿ )
(. 17.4الجدكؿ )المتكسطات الحسابية دالة إحصائيا 

 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة : 16.4جدكؿ 

. (االختبار الكمي لمتفكير الناقد)
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 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المجمكعات

 8.48 91.04 23 المجمكعة الضابطة

 9.35 105.08 23 المجمكعة التجريبية

 
 
 

نتائج تحميؿ التبايف الثنائي لمكشؼ عف أثر كؿ مف طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ : 17.4جدكؿ 
. بينيما في االختبار الكمي لمتفكير الناقد

 
مجمكع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 
 الحرية

كسط 
 المربعات

مستكل  (ؼ)قيمة
 الداللة

 0.000 28.342 2198.534 1 2198.534 طريقة التدريس

 0.080 3.221 249.839 1 249.839 الجنس

 التفاعؿ
 الجنس×طريقةالتدريس

0.900 1 0.900 0.012 0.915 

 ____ ____ 77.572 42 3258.044 الخطأ داخؿ الخاليا

 ____ ____ 2526.845 45 5707.317 المجمكع

 
مما يعني رفض  (=0.05)أف مستكل الداللة المحسكبة أقؿ مف قيمة  (17.4)يتضح مف الجدكؿ 

الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تستدعي كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعتيف 
 كنتيجة لككف المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية 16.4كبالرجكع إلى الجدكؿ . التجريبية كالضابطة

أكبر منو لممجمكعة الضابطة يستنتج أف الفرؽ في التحصيؿ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 
كتتفؽ ىذه النتيجة مع . يعكد لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ المكديكالت التعميمية

التي بحثت في تطكير ميارات التفكير الناقد مف خالؿ تضميف ىذه  (1990)دراسات كؿ مف خميفة 
، كمحمد (Valerie, 1991)الميارات في الكحدات الدراسية، كاتفقت أيضان مع دراسة فاليرم 

فيما يتعمؽ في الطالب ذكم القدرات  (Nichols, 1988)كاختمفت مع دراسة كنيككالز . (1996)
.  المتكسطة أك المنخفضة

ربما تعزل ىذه النتيجة إلى طبيعة البرنامج التعميمي الذم أخذ مف تسمسؿ األفكار منيجان لو، فكاف يبدأ 
دائمان بتكضيح الفكرة، ثـ بمجمكعة مف األمثمة التكضيحية بيدؼ ترسيخ المفيكـ كتبرير االنتقاؿ مف 
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إضافة إلى كجكد . كؿ خطكة إلى التي تمييا، تالىا تدريبات تناكلت المفيـك مف جكانبو المختمفة
المغمؼ المرافؽ في كؿ مكديكؿ كتركيزه عمى عممية التصحيح الذاتي، مما لو مف تأثير عمى زيادة 

. الثقة بالنفس، التي قد تؤدم بالطمبة إلى االنطالؽ الفكرم دكف قيد
 

ما أثر الجنس في تنمية مستكيات ميارات التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ التاسع :  السؤاؿ السادس
األساسي؟ 

: لالجابة عف ىذا السؤاؿ بنيت الفرضية الصفرية الخامسة
في متكسطات مستكيات ميارات  (=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة 
. (ذككر، اناث)التفكير الناقد لدل أفراد عينة الدراسة تعزل الى الجنس 

 
كما في السؤاؿ - اعتبر الباحث أف كؿ مستكل مف مستكيات التفكير الناقد يمثؿ اختبارا مستقال بذاتو

ثـ قاـ الباحث بفحص الفرضية السابقة باستخداـ تحميؿ التبايف الثنائي عمى كؿ مستكل مف – السابؽ 
.  مستكيات التفكير الناقد كعمى الدرجة الكمية لمختبار

 أف مستكل الداللة لمجنس في 17.4، ك15.4، ك13.4، ك11.4، ك9.4، ك7.4تبّيف الجداكؿ 
( =0.05)ميارات التفكير الناقد المختمفة كفي الدرجة الكمية لالختبار كاف أكبر مف مستكل الداللة 

مما يؤدم الى قبكؿ الفرضية الصفرية، أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكيات 
كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة محمد . ميارات التفكير الناقد كعمى الدرجة الكمية تعزل لمجنس

التي تناكلت فاعمية برنامج تدريبي لميارات التفكير الناقد، كاختمفت مع دراسة طنطاكم  (1996)
التي أظيرت أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيا بيف مجمكعتي الذككر كاإلناث لصالح مجمكعة  (1999)

.   اإلناث في تنمية ميارات التفكير االستقرائي
ربما تعزل نتيجة ىذه الفرضية إلى طبيعة مجتمع الدراسة بشكؿ خاص كطبيعة المجتمع الفمسطيني 

.  بشكؿ عاـ الذم ال يفرؽ بيف الذككر كاإلناث
   

ما أثر التفاعؿ المشترؾ بيف أستخداـ أسمكب المكديكالت التعميمية كالجنس في تنمية : السؤاؿ السابع
مستكيات ميارات التفكير الناقد؟ 

: لالجابة عف ىذا السؤاؿ بنيت الفرضية الصفرية السادسة
في متكسطات مستكيات ميارات  (=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة 

. التفكير الناقد لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى التفاعؿ المشترؾ بيف طريقة التدريس المتبعة كالجنس
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  17.4، ك15.4، ك13.4، ك11.4، ك9.4، ك7.4كما في الفرضية السابقة كبالرجكع إلى الجداكؿ 
في جميع  (=0.05)تبّيف أف مستكل الداللة لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس أكبر مف قيمة 

ميارات التفكير الناقد كعمى الدرجة الكمية لالختبار، مما يؤدم إلى قبكؿ الفرضية الصفرية، أم أنو ال 
مما يؤكد . يكجد أثر لمتفاعؿ المشترؾ بيف طريقة التدريس كالجنس في تنمية ميارات التفكير الناقد

.  مالئمة أسمكب المكديكالت التعميمية لتنمية ميارات التفكير الناقد بغض النظر عف جنس الطمبة
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الفصل الخامس  
 

ممخص نتائج الدراسة والتوصيات 
. تناكؿ ىذا الفصؿ ممخصان لنتائج الدراسة كالتكصيات المعتمدة عمييا

 
 ممخص نتائج الدراسة 1.5

 
: يمكف تمخيص نتائج ىذه الدراسة بالنقاط اآلتية

تدني مستكيات ميارات التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي، ككانت أفضؿ النسب  -1
، ككانت أدناىا ميارة االستنتاج (%72.16)لصالح ميارة التنبؤ باالفتراضات حيث بمغت النسبة 

. كىي قيمة متدنية نكعان ما (%59.46)كبمغ المستكل الكمي لمميارات . (%28.33)كبمغت 
بيف أفراد المجمكعتيف التجريبية  (α =0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  -2

كالضابطة في التحصيؿ في مادة الرياضيات تعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية 
.  التي درست باستخداـ المكديكالت التعميمية

في التحصيؿ في مادة  (α =0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  -3
. الرياضيات بيف مجمكعتي الذككر كاإلناث

في التحصيؿ في مادة  (α =0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  -4
 .الرياضيات تعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس

بيف أفراد المجمكعتيف التجريبية  (α =0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  -5
كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ المكديكالت التعميمية، في كؿ مف 

التنبؤ باالفتراضات، : الدرجة الكمية الختبار التفكير الناقد كفي ميارات التفكير الناقد الفرعية اآلتية
كالتفسير، كتقييـ المناقشات، كاالستنتاج، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ميارة 

 .اإلستنباط

بيف أفراد المجمكعتيف  (α =0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  -6
 .التجريبية كالضابطة في مستكيات ميارات التفكير الناقد كفي الدرجة الكمية تعزل لمجنس

في متكسطات مستكيات  (α=0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  -7
 .ميارات التفكير الناقد لدل طالب الصؼ التاسع تعزل إلى التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس

 
 التوصيات 2.5
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: بناء عمى نتائج ىذه الدراسة يكصي الباحث بما يأتي
 

:  لمباحثين1.2.5
 
إجراء دراسات تتعمؽ بميارة االستنباط كعالقتيا بميارات التفكير المختمفة تبعان لممستكل االجتماعي  -1

. كالمستكل الثقافي لألىؿ
أشكاليا المختمفة في التحصيؿ بإجراء دراسات أخرل تبيف أثر استخداـ برامج التعمـ الذاتي  -2

. األكاديمي كفي أنكاع التفكير المتعددة
إجراء دراسات تبحث في أثر استخداـ الحقائب التعميمية في المراحؿ الدراسية المختمفة، كعالقة  -3

ذلؾ بتككيف شخصية الفرد، كاستراتيجيات التفكير لديو بيدؼ الكصكؿ إلى بناء الشخصية 
. المتكازنة

إجراء دراسات جديدة لفحص أثر استخداـ المكديكالت التعميمية عمى متغيرات أخرل لـ      -4
 .تدخؿ في ىذه الدراسة كالدافعية كاالتجاىات كتقدير الذات

 
:  لمتربويين2.2.5

 
عقد دكرات خاصة لممعمميف لتدريبيـ عمى كيفية إعداد كتصميـ برامج تقكـ عمى أساس التعمـ  -1

الذاتي كتفريد التعميـ، كالتعميـ المبرمج، كالتعميـ بمساعدة الحاسكب، كالتعمـ مف أجؿ اإلتقاف، 
. كالتعمـ عف طريؽ المكاد المكتكبة، كالحقائب التعميمية بشكؿ عاـ

أف تتضمف برامج إعداد المعمميف عمى مستكل الجامعات كالكميات مساقات تتعمؽ بإعداد كتصميـ  -2
. برامج التعمـ الذاتي المختمفة

تضميف بعض برامج التفكير في المكاد الدراسية عمى اعتبار أف التفكير يتككف مف مجمكعة مف  -3
. الميارات التي يمكف أف يتـ تطكيرىا

إىتماـ المربيف بتطكير مقاييس التفكير بشكؿ عاـ كالتفكير الناقد بشكؿ خاص، بحيث تتناسب ىذه  -4
 . المقاييس مع المراحؿ الدراسية المختمفة، بشكؿ يتفؽ مع خصائص المجتمع الفمسطيني

 .تعميؽ الكعي لدل المعمميف بأىمية التفكير بأنكاعو المختمفة، كأثره عمى التحصيؿ -5

ضركرة اىتماـ المعمميف بتنمية ميارات االستنتاج، كالتساؤؿ، كالبحث العممي، كالتفسير لدل  -6
الطمبة، كتشجيعيـ عمى إبداء آرائيـ في مكاقؼ التعميـ المختمفة بيدؼ تربية الفرد تربية تؤدم إلى 

 .تنمية شخصيتة كتنأل بو عف التبعية
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Achievement and the Development of Critical Thinking Skills of the 
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This study aimed at investigating the effect of the Modular instruction on the 

achievement of the ninth-grade students in Bethlehem governorate in two main 

domains: Mathematics and critical thinking skills. 

In brief, this study meant to answer the following questions: 

1) What level of critical thinking do the ninth-grade students have? 

2) What is the effect of the modular instruction on the achievement of the ninth-grade 

students in Mathematics? 

3) What is the effect of gender on the achievement of the ninth-grade students in 

Mathematics? 

 4) What effect does the interaction of the method of teaching and  gender have on the 

achievement of the ninth-grade students in  Mathematics? 

5) What effect does modular instruction have on developing the critical thinking 

skills, mainly when it is used in teaching Mathematics? 

6) What effect does gender have on developing the skills of critical thinking among 

the ninth-grade students? 

7) What effect does the interaction of modular instruction and gender have on 

promoting the level of critical thinking? 

 

The study included 500 ninth-grade students who receive their education in sixteen 

private schools of Bethlehem district during the academic year 2005/2006. The 

sample consisted of 46 ninth-grade male and female students distributed in two 

groups. The simple random sample method was used to choose the participants in the 

experimental group. 

 

To verify equivalence between the control and the experimental groups in terms of 

achievement and critical thinking skills, t-test for separated groups was employed. 

 

The researcher has developed certain educational modules required for 

experimentation and used a modified model of Watson-Glasser Critical Thinking 

Appraisal. He also built a Mathematics achievement exam so as to measure the effect 

of using modular instruction on students' achievement and their levels of critical 

thinking. 

 

Percentages, means, standard deviations, and two way ANOVA were calculated to 

answer the questions of the study. 
 

The study revealed the following conclusions: 

1) The ninth-grade students suffer from low levels of critical thinking; mainly the 

deduction skills. 

2) There were significant differences at the significant level (=0.05) in the total mark 

of mathematics attributed to the employment of modular instruction. 



3) There were no significant differences at the significant level (=0.05) in the total 

mark of achievement in Mathematics attributed to gender. 

4) There were no significant differences at the significant level (=0.05) in the total 

mark of achievement attributed to the interaction of modular instruction and gender. 

5) There were significant differences at the significant level (=0.05) in the total mark 

of the critical thinking test and in some critical thinking skills attributed to the 

employment of modular instruction. 

6) There were no significant differences at the significant level (=0.05) in the total 

mark or in the levels of critical thinking skills attributed to gender. 

7) There were no significant differences at the significant level (=0.05) in the total 

mark or the development of critical thinking skills attributed to the interaction of 

teaching method and gender. 

 

The study recommended that new studies should be conducted to measure the 

inference skill and its relation to other critical thinking skill in accordance to the 

social and cultured level of the parents. Besides, more studies are need to investigate 

the effect of using modular instruction in various educational stages. Moreover, other 

studies are needed to examine the effect of using modular instruction methods on 

other variables that weren't included in this study such as motivation, self-esteem and 

tendencies. The study also recommended that programs and training sessions should 

be well prepared and held to train teachers on how to prepare programs based on self 

learning and on how to develop the students' critical thinking skills. 

 


