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 الشكر والتقدير 

ة آلو أفضؿ الصالالحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى إماـ المرسميف سيدنا محمد عميو كعمى 
 كأتـ التسميـ .

الذم أعانني كمف  عميو ككفقني في إنجاز ىذه الرسالة كالتي ساىمت في إغناء  ،كآخران  الشكر هلل أكالن  
    خبرتي كتطكير مف ذاتي .

كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلدارة جامعة القدس كعمادة الدراسات العميا ككمية العمكـ التربكية كعميدتيا ككؿ 
 ذتيا لما قدمكه مف مساعدة كدعـ لي في أداء ىذا العمؿ.أسات

كما يسعدني أف أتقدـ بخالص شكرم كامتناني إلى مف كاف لو الفضؿ في تكجييي ، كبذؿ جيد في 
 اإلشراؼ عمى ىذا العمؿ الدكتكر إبراىيـ عرماف.

لتفضميـ بقبكؿ بالؿ يكنس كالدكتكر  محسف عدس كاتقدـ بالشكر إلى عضكم لجنة المناقشة: الدكتكر 
ثرائيا بما قدمكه مف مالحظات، ثـ أبث تقديرم إلى السادة المحكميف مف أساتذة  مناقشة الرسالة، كا 
الجامعات كمشرفيف كمعمميف الذيف ساىمكا في تحكيـ أدكات الدراسة، ككؿ ما قدمكه مف مالحظات 

 كاقتراحات. 

السيد أحمد  عمى ما بذلكه مف   مة عبمةكأشكر أعضاء ىيئة التدريس األستاذ إيياب سكيطي ، كالمعم
في تطبيؽ الدراسة ، كأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى مديرة مدرسة الصرة األساسية ابتساـ  كقت كجيد كتعاكف 

 عمرك، كالييئة التدريسية ، لما قدكمو مف دعـ كتعاكف كمساندة في متابعتي لمدراسة. 

 مف ساعدني ك كقؼ بجانبي في إنجاز رسالتي. كأخيران الشكر الجزيؿ مع باقة المحبة كاإلخاء لكؿ
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 الممخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر تدريس العمكـ كالحياة باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة 
الحمقية في فيـ المفاىيـ العممية كتنمية التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ السادس ، كلتحقيؽ أىداؼ 

لدراسة أعدت الباحثة المادة التعميمية كأدكات الدراسة اختبار المفاىيـ العممية كاختبار التفكير الناقد ، ا
كتـ التحقؽ مف  صدقيما كثباتيما بالطرؽ المناسبة كطبقت الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف 

ؼ السادس األساسي ، حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الص 2019/2018العاـ الدراسي 
كطالبة، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى  ان ( طالب4893المنتظميف في مديرية جنكب الخميؿ كالبالغ عددىـ )

كطالبة مف مدرسة ذككر ابف سينا األساسية كمدرسة  ان ( طالب132عينة قصدية في االختيار بمغت )
كطالبة كالتي  ( طالبان 66كعددىا ) دار السالـ األساسية، كتـ تعييف شعبتيف لتمثال المجمكع التجريبية

درست باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية، كشعبتيف تمثال المجمكعة الضابطة كبمغ عددىا 
، كفي تحميؿ النتائج تـ إيجاد المتكسطات الحسابية طالبة درست بالطريقة االعتياديةك  ( طالبان 66)

 (. ANCOVA)ر التغاير المصاحبكاستخداـ اختباكاالنحرافات المعيارية ، 

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في اختبار 
المفاىيـ العممية تبعان لمتغير طريقة التدريس، كلصالح المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ استراتيجية 

حصائيان في اختبار المفاىيـ العممية تبعان لمتغير المالحظة كالكتابة الحمقية، كعدـ كجكد فركؽ دالة إ
كما ككشفت النتائج كجكد  ،الجنس، كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتفاعؿ بيف الجنس كالطريقة

فركؽ دالة إحصائيان لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في اختبار التفكير الناقد  تبعان لمتغير طريقة 
عة التجريبية التي درست كفؽ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية، كجكد التدريس، كلصالح المجمك 

جنس كلصالح اإلناث، كعدـ كجكد فركؽ دالة لم إحصائيان في اختبار التفكير الناقد تبعان  فركؽ دالة
 ان لمتفاعؿ بيف الجنس كالطريقة .إحصائيان تبع

العمـك كالحياة ألنشطة تعميمية  منياج الجديد تضميف دليؿ المعمـ لمب كفي ضكء النتائج أكصت الباحثة 
كعقد دكرات لممعمميف  ،كفؽ استراتيجيات التعمـ التعاكني كبخاصة استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية

, إجراء المزيد  أثناء الخدمة لحثيـ عمى تكظيؼ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في تدريس العمـك
 في مكاد أخرل كعمى متغيرات تابعة أخرل . راتيجية المالحظة كالكتابة الحمقيةمف الدراسات حكؿ است
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The Impact of Teaching Science and Life Using Observation and Round 

Table Writing Strategy on the Understanding of  Scientific Concepts and 

the Development of Critical  Thinking among Sixth Graders Students . 

Prepared by: Sahar  Ahmad Mahmoud Erjoub 

Supervised by: Dr. Ibrahim Arman 

Abstract: 

This study aimed to investigate the impact of teaching science and life using the strategy of 

Observation and Round Table Writing Strategy on the understanding of  scientific concepts 

and development of critical thinking of the sixth grade students .In order to  achieve the 

objectives of the study the researcher designed : a guide for the science and life teaching 

via this strategy, two tests to evaluate scientific concepts understanding and students 

critical thinking development , than the researcher verified their validity and stability in the 

appropriate ways. 

 

The study was carried out during the second semester of the academic year 2018/ 2019  it 

was applied on a purposive sample from all the sixth grade students in the Directorate of 

South- Hebron (4893) students. The sample included( 132) students from Ibn Sina and Dar 

Al Salam basic school.  The sample distributed  into four sections one section in each 

school represented the control group (66) students studied by the traditional method , and 

other section represented the experimental group (66) students studied according 

Observation and Round Table Writing Strategy , data processing analysis was carried out 

through averages standard deviation and analysis of covariance test ( ANCOVA)  

 

The result  showed statistically significant differences among the sixth grade students in 

the scientific concepts understanding test due to teaching method attributed to the 

experimental group which studied via the Observation and Round Table Writing Strategy, 

and no significant differences due to gender and interaction between gender and method . 

 

Result also  showed statistically significant differences in the critical thinking test due to 

teaching method attributed to the experimental group , and another significant differences 

due to gender in favor to females  of the experimental group, and  no significant 

differences due to the interaction between gender and method . 

 

In the light of the study results researcher  recommends including the teacher's guide in  

the new curriculum and using the Observation and Round Table Writing Strategy science 

and life teaching, also training teachers to use the strategy as well as conduction further 

studies on the impact of this strategy on the other subjects and variables.  
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 الفصل األول

                                                                                                                          مشكمة الدراسة وأىميتيا 

 المقدمة  1.1

ة بسبب التقدـ العممي كالمعرفي الكبير الذم يشيده القرف إف االىتماـ بتدريس العمكـ أصبح حاجة ممح
الحالي، كيجب ترجمة ذلؾ إلى كاقع مممكس مف خالؿ االىتماـ بتدريس العمكـ بطرائؽ كأساليب 

العالـ العربي نيتـ في كفي مختمفة، تساعد عمى تخريج أجياؿ متسمحة بالعمـ كالميارة القيمة كالمعرفة، 
) كالبيئة التعميمية تطكير طرؽ التدريس كتطكير المحتكل كالكسائؿ كاالساليب تدريس العمـك فنعمؿ عمى
 (.2009 أمبك سعيدم كالبمكشي ،

بمستكل المخرجات التعميمية ىك الشيء الميـ بالنسبة لممنظكمات التربكية،  كاالرتقاء التطكير كالتحسيف
نتاج كؿ جديد في العممية التعميم ية في مختمؼ المراحؿ التعميمية، كتعد كىك الدافع لمبحث كالتطكير كا 

المرحمة األساسية في التعميـ األساس لمختمؼ المراحؿ التعميمية، كقد سعت المؤسسات التعميمية 
كالتربكية إلى تبني أفكار الدراسات التي تقدـ الحمكؿ لمشكالت العممية التعممية التعميمية ككيفية 

 (.2015ديد )المانع، تحسينيا كتقدميا نحك األفضؿ كمكاكبة كؿ ج

كتعتبر النظرية البنائية مف النظريات الميمة التي تقدـ تفسيرا لعممية تعمـ الفرد، ككيفية استيعاب كفيـ 
المادة التعميمية، ككيفية بناء المتعمـ لمعرفتو، ككيفية ربط المفاىيـ العممية، كربط الخبرة الجديدة مع 

متعمـ لمفي األدكار بحيث يصبح  ان ـ ذك معنى، كينتج ذلؾ تغير الخبرات السابقة لمتعمـ بحيث يصبح التعم
 ( 006، الدكر األكبر كالمركزم في عممية التعمـ) شحاتو

كيشكؿ الفكر البنائي نمكذجا قكيا حديثا في بناء المعرفة عند المتعمميف، ألف تركيز المتعمـ يتحكؿ مف 
التركيز عمى متغيرات داخمية تؤثر عمى  التركيز عمى متغيرات خارجية مف منيج كمدرسة كمعمـ إلى

المتعمـ ، لذلؾ يتـ التركيز عمى عمميات في عقؿ المتعمـ لبناء معرفة جديدة ذات معنى متماسكة 
 (. Gordon ,2009كمترابطة كيسيؿ استرجاعيا كتبقى مدة أطكؿ في عقؿ المتعمـ )
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بالخبرات التعميمية ، كأساليب  كمف أجؿ ذلؾ تضاعؼ االىتماـ بالتعمـ النشط ألنو يضـ بيئة غنية
التعمـ ، تعطي المتعمـ فرصة لالنخراط في عممية التعمـ كالمشاركة النشطة كتحمؿ المسؤكلية ، كيجب 
العمؿ عمى تطكير استراتيجيات تساعدىـ عمى التفكير ، كالفيـ كاالستيعاب كالتعاكف كالتفاعؿ مع 

 (. 2002مؿ ، االخريف ، أم يككف لمتعمـ دكر إيجابي فعاؿ ) زا

( أف التعمـ النشط يساعد الطمبة عمى المشاركة في األنشطة كالتماريف 2006خركف )سعادة كآ كيرل 
كالمشاريع بفاعمية كبيرة، مف خالؿ بيئة تعميمية غنية متنكعة تسمح ليـ بالحكار البناء كاالصغاء 

كالتأمؿ العميؽ لكؿ ما تتـ قراءتو أك االيجابي، كالمناقشة الثرية، كالتفكير الكاعي، كالتحميؿ السميـ ، 
ة ، كيدفعيـ إلى تحقيؽ طرحو مف المادة الدراسية، مع كجكد معمـ يشجعيـ عمى تحمؿ المسؤكلي

 ىداؼ ، كيحدث ذلؾ مف خالؿ تعاكف الطمبة مع بعضيـ ، كتعاكف الطمبة مع معمميـ .األ

 االبحكث كالدراسات أثرى تنشط ، التي أثبتحد طرائؽ التدريس القائمة عمى التعمـ الأف التعمـ التعاكني أ
اإليجابي عمى الطمبة ، كيزكد الطمبة بخبرات تعميمية فريدة ، كيزيد مف حماس الطمبة لمتعمـ كمف 
تصميميـ ليحققكا النجاح العممي , كيتيح فرصة لمطمبة ألف يتعممكا مف خالؿ عمميات التحدث 

بة ، كيقدـ التعمـ التعاكني فكائد كثيرة لممعمـ فيك أداة كاالستماع ، ككذلؾ مف عمميات القراءة كالكتا
التدريس كاإلدارة في الغرفة الصفية ، يقمؿ مف الكقت كالعبء عمى المعمـ فيصبح الطمبة مسؤكليف عف 

 ( . 2009تعميميـ كتعمـ أقرانيـ ) أبك رياش كاخركف، 

النشط القائـ عمى التعمـ التعاكني سيمة  كاستراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية مف استراتيجيات التعمـ
التطبيؽ ، تعطي فرصة متساكية لجميع الطمبة في التعبير عف اآلراء كاألفكار ، تصمح لجميع المراحؿ 

 (2011الدراسية ، كتساعد عمى بناء عالقات اجتماعية بيف الطمبة ، كغير مكمفة ماديا )الشمرم ، 

كتابة مف أجؿ التعمـ كأحد مداخؿ التدريس ، حيث تعمؿ كمف ضمف إطار الفمسفة البنائية تعد ال
الكتابة ، عمى تشكيؿ البنية المعرفية ، كتعزيز الفيـ ، كتفعيؿ دكر المتعمـ ، في تحصيؿ المعرفة مف 

 (. Bazerman& et,al , 2005خالؿ تكظيؼ المغة كأدكاتيا )

كتجعؿ المتعمـ يفكر فيما يكتب  ( أف الكتابة تساعد عمى ترتيب األفكار ،2012عمر كمناظر )كيرل 
، فتصبح الكتابة أداة لمتفكير كأداة لمتعبير ، فيقكـ المتعمـ باسترجاع معرفتو السابقة حكؿ المكضكع، 
كصياغتيا مف أجؿ التعبير عف المعرفة الجديدة بصكرة مترابطة فيصبح معنى لما تعممو كتنمية الفيـ 

 لممتعمـ .
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ط تنمية الفيـ بالعادات العقمية ، لذا البد مف تكجيو أنماط التعمـ نحك كىناؾ تكجيات تربكية حديثة ترب
المياـ التعميمية الحقيقية التي ترتبط بالحياة بكؿ خبراتيا ، كتعميؽ احساس المتعمـ بالمياـ التعميمية ، 

 (.2000المكاقؼ الحياتية بكؿ معانييا ) األعسر , بكاالنخراط  مما يسيؿ كييسر فيميا

أف ىناؾ العديد مف المحاكالت لبمكرة استراتيجيات يتبعيا المعمـ في غرفة  إلى 2008)ية )خطاب أشار
الصؼ ، ليدرس تالميذه المفاىيـ العممية كفؽ القكاعد األساسية لمنظرية البنائية ، كجميعيا تجمع عمى 

رب العممية أماـ يقكـ المعمـ بالعديد مف النشاطات كالتجاحيث الدكر النشط لممتعمـ في عممية التعمـ 
المتعمميف في عممية التعمـ ، كفي نفس الكقت يقكـ المتعمميف بإجراء العديد مف النشاطات كالتجارب 
العممية في مجمكعات أك فرؽ عمؿ ، كيجب مشاركة المتعمـ الفعمية في النشاط بحيث يحدث تعمـ ذك 

 معنى قائـ عمى الفيـ .

العمكـ ، ألنيا تساعد عمى تنظيـ الخبرة كتذكر المعرفة أف المفاىيـ العممية مف أىـ جكانب تعمـ 
كتسييؿ الحصكؿ عمييا ، كمتابعة التصكرات كربطيا بمصادرىا ، كيعتبر تككف المفاىيـ العممية 
كتنميتيا مف أىـ أىداؼ تدريس العمكـ في المراحؿ التعميـ المختمفة ، كما كيعتبر مف أساسيات العمـ 

العممية مفاىيـ لم الطمبة فيىيكمية العمـ كانتقاؿ أثر التعمـ ، لذلؾ فأف تكك  كالمعرفة التي تفيد في فيـ
عمى اختالؼ المراحؿ كالمستكيات التعميمية ، يتطمب أسمكب كطريقة تدريس مناسبة تتضمف سالمة 

 (2003تككيف المفاىيـ العممية كبقائيا كاالحتفاظ بيا )النجدم كاخركف ، 

عميـ ميارات التفكير ىدؼ ميـ مف أىداؼ التربية الميمة  ، يجب ( إف ت2014حيث اشار القيمزم )
أف تفعؿ كؿ ما تستطيع مف أجؿ تكفير فرص لتنمية تفكير طمبتيا ، كما كيعتبر المعممكف  التفكير 
ىدفان تربكيان يضعكنو في مقدمة أكلكياتيـ عند صياغتيـ ألىدافيـ التعميمية حتى يصبحكا الطمبة قادريف 

اعمية في مكاجية مشكالت الحياة المعقدة ، كأف التفكير أساس التنمية البشرية لذا عمى العمؿ بف
 فالحاجة ماسة ألف نيتـ دائمان بتنمية ميارات التفكير داخؿ مؤسستنا التعميمية .

ككما أف تعميـ التفكير في ىذا العصر ىدفان مف أىداؼ التربية الميمة التي تسعى ليا العممية التعميمية   
ثير مف دكؿ العالـ ، ألف تعمـ التفكير يسيـ في تطكير البنية المعرفية لمطمبة ، كدمج المكاد في ك

مف المفاىيـ كالمعاني المتضمنة في ىذه المكاد إلى تجارب جديدة يشارؾ الطمبة  الدراسية ، كأف ىذا
 ( .2002في حميا ) البكر ، 

مكـ ، ألنو يساعد عمى حؿ مشكمة ، كاصدار كيعتبر تنمية ميارات التفكير مف أىـ أىداؼ تدريس الع
الشخص، ال بد مف تكظيؼ أنكاع التفكير المختمفة  ةحكـ اتجاه مكقؼ مرتبط بالمجتمع أك حيا
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االبتكارم كالمنطقي كاإلبداعي كالناقد ، كبذلؾ يصؿ المتعمـ إلى قدرة تفكيرية كتقكيمية اتجاه المشكالت 
 (.  Swartz & Fischer,2011كالمكاقؼ التي يكاجيا )

حتاج إلى تعميـ المتعمـ التأمؿ كالتمعف كالتفكير في كجيات تتنمية التفكير الناقد عند المتعمميف ،  الذ
خريف بصكرة نقدية ، لذلؾ يجب دمج التفكير النافد في المكاد التعميمية بصكرة كاضحة ، نظر اآل

عمى  االعتمادمتعمـ قادر عمى تنمية تجعؿ ال فعممية  تكظيؼ ميارات التفكير في المناىج التربكية ،
نفسو ، مف خالؿ مشاركتو في التعميؿ ، كالتفسير ، كحؿ المشكالت ، كبناء الفركض ) ابراىيـ ، 

2005                               . ) 

( أف التفكير الناقد يظير مف خالؿ قدرة المتعمـ عمى تحديد المشكالت ، كتحديد 2012فرماف )يرل ك 
، كتحديد  االستنتاجاتلشبو كاالختالؼ بيف األشياء ، كالقدرة عمى إعطاء معيار لمحكـ عمى أكجو ا

فيما إذا كانت العبارات كالرمكز مرتبطة معان بالسياؽ العاـ ، كتحديد القضايا كاألفكار التي لـ تظير 
 في البرىاف أك الدليؿ .

تربكم ، فقد ارتأت الباحثة القياـ بيذه كمف خالؿ اطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة كاألدب ال
الدراسة كالتي تمحكرت حكؿ أثر تدريس العمكـ كالحياة باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية 

 ل طمبة الصؼ السادس .في فيـ المفاىيـ العممية كتنمية التفكير الناقد لد

 مشكمة الدراسة  2.1

الباحثة أنو يتـ تدريس العمكـ باألساليب التقميدية في  مف خالؿ عمؿ الباحثة كمعممة ، الحظت
مدارسنا، كالتي يككف فييا دكر المتعمـ سمبيان كغير فعاؿ،  كالتي تركز عمى التمقيف كالحفظ كاسترجاع 
المعمكمات دكف التركيز عمى فيـ الطمبة ليذه المعمكمات ، حيث أف ىذه المعمكمات ال تثير تفكير 

مارسة ميارات ألىداؼ المرجكة مف دراسة العمكـ ، كبذلؾ ينعكس سمبان عمى مالطمبة ، كال تحقؽ ا
لذلؾ ينبغي أف مادة العمـك كالحياة  الطمبة في تحصيؿككذلؾ الحظت الباحثة  تدني التفكير المختمفة , 

 يدرس محتكل العمكـ كالحياة مف خالؿ استراتيجية تثير اىتماـ كتفكير الطالب ، كتتيح فرصة لممشاركة
في عممية التعمـ كتنمي ميؿ الطالب نحك العمكـ ، كتساعده عمى فيـ المفاىيـ العممية ، كاستخداـ ك 
تكظيؼ استراتيجيات التدريس الحديثة كفؽ المنحنى البنائي ، ألنيا تساعد المتعمـ عمى اكتساب 

اطالع الباحثة  ميارات كعمميات العمـ ، كاكساب الطالب ميارات القرف الكاحد كالعشريف ، كمف خالؿ
عمى الدراسات السابقة تبيف قمة كنقص الدراسات حكؿ استراتيجية  المالحظة كالكتابة الحمقية ، لذلؾ 
 ارتأت الباحثة إلى أف ىناؾ الحاجة إلى مزيد مف الدراسات حكؿ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية.
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ـك كالحياة باستخداـ استراتيجية المالحظة كمف ىنا تبرز مشكمة الدراسة في استقصاء أثر تدريس العم
 كالكتابة الحمقية في فيـ المفاىيـ العممية كتنمية التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ السادس .

 أىداف الدراسة 3.1 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى:

يـ المفاىيـ العممية باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في ف " كالحياة العمكـ"أثر تدريس 
الجنس كالطريقة كالتفاعؿ لدل طمبة الصؼ السادس، كبياف فيما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختالؼ 

 بينيما.

باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في تنمية التفكير الناقد لدل  " الحياة العمكـ "أثر تدريس
 الجنس كالطريقة كالتفاعؿ بينيما.ذا األثر يختمؼ باختالؼ طمبة الصؼ السادس، كبياف فيما إذا كاف ى

 أسئمة الدراسة  4.1

 حاكلت ىذه الدراسة اإلجابة عف االسئمة االتية :

 السؤال األول:

باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في فيـ المفاىيـ العممية  "كالحياة العمكـ  "ما أثر تدريس
 كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ الجنس كالطريقة كالتفاعؿ بينيما؟  لدل طمبة الصؼ السادس؟

 السؤال الثاني:

باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في تنمية التفكير الناقد  "كالحياة العمكـ  "ما أثر تدريس 
 يما؟لدل طمبة الصؼ السادس؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ الجنس كالطريقة كالتفاعؿ بين
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 :فرضيات الدراسة 5.1

 انبثقت عف أسئمة الدراسة الفرضيات الصفرية االتية :

 األولى:الصفرية الفرضية 

بيف المتكسطات (  α ≤0.05 حصائية )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإل
ة ،  تعزل لمتغير )الطريق " كالحياةالعمكـ  "ممفاىيـ العممية لدل طمبة الصؼ السادس في الحسابية ل

 كالجنس ,  كالتفاعؿ بينيما(.

 :الثانيةالصفرية الفرضية 

بيف المتكسطات  ( α ≤0.05 حصائية ) داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإل ال تكجد فركؽ ذات
،  تعزل لمتغير )الطريقة "كالحياة العمـك"الناقد لدل طمبة الصؼ السادس في  متفكيرلالحسابية 

  الجنس،   كالتفاعؿ بينيما(.ك 

 أىمية الدراسة  6.1

تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا في ككنيا تتناكؿ استراتيجية مف استراتيجيات التعمـ التعاكني كىك أحد 
أطر التعميـ في القرف الحادم ك العشريف ، الذم يسعى إلى إكساب الطمبة الكفايات التي قد تمزميـ 

سة بفيـ المفاىيـ العممية كتنمية التفكير الناقد ، كتكمف أىمية ىذه الدراسة لممستقبؿ ، كتيتـ ىذه الدرا
بما تضيفو إلى المجتمع التربكم نظريا كعمميا كبحثيا , فعمى الصعيد النظرم تتركز أىمية ىذه الدراسة 

خداـ باستالعمـك كالحياة عمى أثر التدريس  طالعاالأنيا تكفر لممعمميف كالباحثيف في مجاؿ التربية 
في فيـ المفاىيـ العممية كتنمية التفكير الناقد ، كسد ثغرة في  كالكتابة الحمقيةاستراتيجية المالحظة 
المكتبة العربية عمى حد  اتفتقر اليي المالحظة كالكتابة الحمقية التي الستراتيجيةاألدب التربكم النظرم 

صيف بتطكير المناىج  لتكظيؼ استراتيجية عمـ الباحثة , كأما عمى الصعيد العممي تكجيو اىتماـ المخت
في المناىج الفمسطينية ، كتفيد مشرفي العمكـ في  تدريب المعمميف عمى كالكتابة الحمقية المالحظة 

تحسيف كتكظيؼ طرؽ التدريس الحديثة  في تيجية المالحظة كالكتابة الحمقية كيفية استخداـ استرا
صعيد البحثي تأمؿ الباحثة أف نتائج ىذه الدراسة سكؼ تفتح كتحسيف المخرجات التعميمية ، أما عمى ال

 افاقان لمزيد مف البحكث التربكية األخرل في جكانب كمتغيرات لـ تتطرؽ إلييا الدراسة الحالية .

 


