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 اإلهداء
 إلى من علمتني أن النجاح يأتي بالصبر والعمل،

 .نت سنداً لي في طيلة حياتي إلى والدتيإلى من كا

 إلى روح والدي الذي رحل بعد أن علمني

 أن األخالق والعلم أساس الحياة

إلي زوجتي وأوالدي األحباء الذين صبروا وتحملوا انشغالي عنهم ثالثة 

 .أعوام

 .إليهم جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 شكر وتقدير
ني إال أن أتقدم بجزيل شكري وبالغ تقديري لجميع من ساهم في إنجـاز هـذ                ال يسع 

العمل، وأخص بالذكر األستاذة اإلنسانة الدكتورة خولة شخشير صبري المشرفة على رسالتي،            

التي لم تتوانى في تقديم النصح واإلرشاد والتوجيه لي ، كما وأشكر الدكتور فطـين مسـعد،                 

هما وتوجيهاتهما القيمة، ولن أنسى المعلمتين اللتـين درسـتا          والدكتور غسان سرحان لنصائح   

أنشطة الدراسة، رندة ادكيدك من مدرسة ذكور عين مصباح، ورنا عيد من المدرسة اإلسبانية              

وأتقدم بالشـكر إلـى     . للبنات، وكذلك مديري المدرستين اللذين أتاحا الفرصة لتنفيذ األنشطة        

ريب واإلشراف التربوي الذي قدم لي كل التسـهيالت         الدكتور غازي أبو شرخ مدير عام التد      

أثناء دراستي، وإلى  زمالئي في اإلدارة العامة للتدريب واإلشراف التربوي الذين قدموا الدعم         

 .والمساندة لي

إن كلمات الشكر والتقدير تعجز عن اإليفاء ألسرتي التي سـاعدتني بكـل طاقاتهـا،               

 الرسالة، إلى أحبائي مجد، وبيسان، وقصي، ودانية،        وهيئت لي الظروف المناسبة إلتمام هذه     

فـإليكم  . كل الشكر والمحبة، وإلى زوجتي التي تعاونت معي و قدمت لي كل الدعم والمساندة             

 .مني، جميعاً كل الشكر والتقدير
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 الملخص

 أبو جزررشدي حازم  :إعداد

 صبري خولة شخشير. د: إشراف

  تعليم مهارات التفكير الناقد من خالل أنشطة في التربية البيئية           إلى هدفت هذه الدراسة  

 وتكّون مجتمـع الدراسـة مـن               . رام اللة والبيرة   ةلطلبة الصف العاشر األساسي في محافظ     

عينـة  تكونت  و ،مدرسة101 طالباً وطالبة من الصف العاشر األساسي، موزعين على          5038

الدراسة من مدرستين إحداها للذكور واألخرى لإلناث، وتم اختيار شعبتين في كـل منهمـا،               

 ، فكانت المجموعة     بطريقة عشوائية بسيطة   عة ضابطة ومجموعة تجريبية   وزعت إلى مجمو  و

 . وطالبةطالبا 64 المجموعة الضابطة  كانت طالباً وطالبة، بينما58التجريبية 

 حكمـت مـن قبـل        في عشر حصص صـفية،     نفذتوقد صمم الباحث ستة أنشطة      

تـم  و. اشر األساسـي  مختصين في التربية وأحد مؤلفي كتاب علوم الصحة والبيئة للصف الع          

 واطسن المترجم لقياس مهارات التفكير الناقد بعد تحكيمه مـن قبـل             -م اختبار غليسر  ااستخد

يهم إطالع على تعليم التفكير الناقد، ومشرفين تربويين يتابعون مشروع     دمختصين في التربية ل   

ختبار باستخدام  وتم حساب ثبات اال   . تحفيز التفكير الذهني في بعض مديريات التربية والتعليم       

  .0.74=مية رق تطبيقه على عينة استطالعية وبلغت لالتجزئة النصفية من خال

 :ي اآلتالسؤال الرئيسوسعت الدراسة لإلجابة عن  

 التربية البيئية ؟في   أنشطة التفكير الناقد من خالل مهاراتهل يمكن تعليم
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 :ين اآلتيينتفرع عن هذا السؤال

  التربية البيئية مهاراته؟ أنشطة فيتم تعليمهم التفكير الناقد من خاللهل يمتلك الطلبة الذين )1

 هل يختلف امتالك الطالب لمهارات التفكير الناقد باختالف جنسه ؟)2

لإلجابـة عـن السـؤال      ) 6-1(ة، الفرضيات   فرضي12ولإلجابة عن األسئلة السابقة صيغت      

وتـم فحـص    . الفرعـي الثـاني    لإلجابة عن السؤال  ) 12-7(الفرعي األول، والفرضيات من   

 ).Independent t-test(الفرضيات باستخدام اختبار 

ـ   يعود لطريقة التدريس    وجود فروق دالة إحصائياً     على  دلت النتائج     ؤفي مهارة التنب

بية،  بينما لم يحـدث أي تغييـر فـي           لصالح المجموعة التجري  ) α ≥ 0.05(باالفتراض عند 

ـ  ال المجموعة التجريبية في المهارات     المناقشـات، واالسـتنباط،     م التفسـير، وتقيـي    : ةمتبقي

في ) α = 0.018(وقد دلت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً لصالح اإلناث عند           . واالستنتاج

تقييم المناقشات، بينما ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث فـي مهـارات                مهارة

 . واالستنتاج، والعالمة الكلية للتفكير الناقد،ط، واالستنبارالتنبؤ باالفتراض، والتفسي

ـ               فـي   داستناداً لنتائج الدراسة يوصي الباحث بتبني استخدام األنشطة في تعليم التفكيـر الناق

.  في المباحث التعليمية جميعهـا     دالتربية البيئية، وتبني استخدام األنشطة في تعليم التفكير الناق        

 في تعليم التفكير الناقد من خالل أنشطة في التربية          كما يوصي الباحث بإجراء دراسات أخرى     

 البيئية 
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وتحليل مقررات علوم الصـحة والبيئـة       .وفي المباحث األخرى ولصفوف أخرى ولمدة أطول      

إجراء دراسة للكشف عن معيقات     وكذلك  . وتطويرها بهدف إدخال أنشطة لتعليم التفكير الناقد      

 .ة، لوضع حلول للتغلب عليهالحكوميتعليم التفكير الناقد في المدارس ا
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Abstract 

 

Teaching Critical Thinking Through Activities in 

Environmental Education for Basic Tenth   Grade in Ramallah 

and Al-Bireh District 
By 

Hazem Rushdi Abu-Jazar 
Supervisor 

Dr Khawla Shakhshir Sabri 

This study aimed to teach critical thinking through environmental 

education activities to 10th grade in Ramallah and Al-Bireh District. The 

population of the study is 5038 students in 101 schools. The sample 

consists of two schools one for boys and the other for girls. The sample is 

splited into a controlled group and an experimental one. The 

experimental group included 58 students and the controlled consisted of 

64 students. The researcher designed six activities, to be implemented in 

10 classes. 

The activities were judged by specialists in education in addition to one 

of the authors of the text book ‘Health and Environment’. Glasser-

Watson test is used to measure critical thinking skills after being judged 

by specialists in education interested in critical thinking. Supervisors 

followed up cognitive acceleration through science education (Case). The 

validity of the test was (0.74.) 
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      The present study has aimed to answer the following main research    

question: 

Can we teach critical thinking skills through activities in 

environmental education?  

The main question branched into the following sub questions: 

1- Did the students who were taught critical thinking through 

environmental     education acquire its skills? 

2- Is there any difference in acquiring critical thinking skills due to 

gender? 

Twelve Null hypotheses were issued, (1-6) for the first question. And (7-

12) for the second question. The data was analyzed by using 

(independent t-test).  The final results indicated that the statistically 

difference in hypotheses predication skill, it was in favor of the 

experimental group. While have been no difference between the two 

groups in expository skill, evaluating skill, inference skill, deduction skill 

and the the total score of critical thinking.  

Also, no statistically significant difference exists between females and 

males in acquiring critical thinking skills, hypotheses predication, 

expository, inference, deduction, and the total mark of critical thinking. 

But there was statistically significant difference in the evaluating skills in 

favor of the females.  

This study recommended the following:  

Students should learn critical thinking skills through activities in 

environmental education 
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Students should learn critical thinking skills through activities in other 

subjects. 

       Post studies such as: 

Studies should be done on teaching critical thinking through activities in 

environmental education and other subjects and for long time. And 

analyze the content of the health and environment science. Also Studies 

should be done to determine the obstacles of teaching critical thinking in 

governmental schools. 
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 :مقدمة

وأن التفكيـر أمـر     . يتميز اإلنسان عن غيره من الكائنات الحية بأنه مفكـر بطبعـه           

. لالستمرار في الحياة، والعمل، والقيام بدور فعال خاصة في حياة كثيـرة التغيـر             ضروري    

والفرق  بين إنسان وإنسان أن البعض ذو تفكير عادي، يتركز في تدبير أمورهم المعيشية فقط                

 تفكير ناقد، إذ أن أي عمل يقوم به اإلنسـان           هأما البعض اآلخر، فيتميز تفكيرهم باإلبداع وبأن      

فإذا لم يكن مفكراً جيداً فإنه سيكون مضطراً في كثير من األحيـان             . نوعية تفكيره يعتمد على   

 .لالعتذار لآلخرين

أن القرن الحادي والعشـرين يتسـم   ) Daniel, et al 2003 ( وآخرونويذكر دانيل

بثالثة أشياء، العولمة والتطبيق على المستوى العالمي، واالنفجار المعرفـي والتسـارع فـي              

فالمدارس يجب أن تزود األجيال القادمة      . كنولوجي، وزيادة تعقيد الحياة االجتماعية    التطور الت 

 . بتعليم يمكنهم من التعامل مع هذه التحديات بنجاح
 والتفكير أنواع فمنه الناقد، واإلبداعي، وحل المشكالت، واتخـاذ القـرارات ويـرى            

التي تسعى التربية إلى تحقيقها،      هناك العديد من أشكال التفكير       نأ) 1996 (  وآخرون يالخليل
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ـ  ، وقد تناولوا منها التفكير العلمي، والتفكير المنطقي       ، واإلبـداعي،   يوالرياضي، واالفتراض

ويرى التربويون أن للتفكير الناقد أهمية، ألن النقد يقود إلى اإلبـداع، والنقـد              . والتفكير الناقد 

ولكن يبقى السـؤال     .د  إلى التطوير   وحل المشكالت يقو  . واإلبداع يقودان إلى حل المشكالت    

متى؟ وأين؟ وكيف يمكن تعليم أفراد المجتمع التفكير الناقد؟ إن تعليم التفكير الناقد يجـب أن                

)  (Paule, et al 1995يبدأ في المدارس  إذ أن ما نفتقده في المدارس اليوم هو التلميذ المفكر

ر مفكـرين ناقـدين، ومهمـة التربيـة         ويؤكد باول وآخرون أن التالميذ يدخلون المدرسة غي       

فالتلميذ يجب أن ُيقّوم ويصـدر أحكامـا قبـل أن يقبـل             . مساعدتهم ليصبحوا مفكرين ناقدين   

فالطلبة يعيشون في مجتمع    .  ينفذ نشاطاً معيناً   والمعلومات أو يتبنى معتقداً، أو يخطط لنشاط، أ       

 ء قرار اتجاهها، أو إبدا    ذ منهم اتخا  تتطلبتكثر فيه األفكار والتيارات، وعالم كثير التعقيدات،        

 .  للبحث للوصول إلى الحقيقةجرأي معين في قضية علمية، أو اجتماعية، أو سياسية، تحتا

إن تفحص المعلومات، واألفكار التي تقدم للمتعلم أو الباحث عن الحقيقة أمر أساسـي              

فة في المجتمع تتطلـب      مختل كما أن التالميذ اليوم هم من سيكونون في مواقع        . للوصول إليها 

وهذه العملية تتطلب مهارات تفكير عليـا،        .منهم اتخاذ قرارات، وبناء خطط، وحل مشكالت      

تشمل عملية التأمل في األفكار، وطرح أسئلة سابرة، وتوظيف المعرفة الموجودة فـي ذهـن               

 بالتفكير فـي     وكان هناك اهتماما   ؟فكيف ال يتم االهتمام بالتفكير الناقد في هذا العصر        . المتعلم

 عاما من خالل األسئلة الفاحصة أن النـاس ال          2500العصور القديمة، إذ الحظ سقراط قبل       
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، إذ بدأ اهتمامه بتطوير قدرات التفكير الناقـد         )1993مايرز،  (يستطيعون تبرير ما يعتقدونه،     

ـ     . بطرح أسئلة معمقة تدخل الفرد بتفكير معمق قبل قبول أي اعتقاد           اء وكانـت دعـوة األنبي

 للوصول إلى اإليمان ناقدة األفكار القديمة، وقد ورد في          روالرسل تخاطب العقل وتدعو للتفكي    

قل سيروا فـي األرض     :( القرآن الكريم آيات عديدة تدعو إلى التفكر والتأمل منها قال تعالى          

وفـي أنفسـكم أفـال      (وقـال أيضـاً   ) 20: سـورة العنكبـوت   )( فانظروا كيف بدأ الخلـق    

 ).21: ياتالذار)(تبصرون

ولكن مما ال شك فيه أن تحصيل التالميذ في شتى المواضيع الدراسية يعتمد إلى حـد                

كبير على طريقة تفكيرهم، وقدرتهم على تحديد مواطن القوة والضعف لديهم، ومراقبة أدائهم             

إن طريقة تفكير هؤالء التالميذ سوف تؤثر على القرارات التي سـيتخذونها فـي              . وتطويره

  إن تعليم التفكير الناقد قد يتم مـن          . والتي ستشكل مالمح مستقبل الوطن ومستقبلهم      المستقبل،

خالل تدريس عدة مباحث مثل العلـوم، العلـوم االجتماعيـة، وعلـوم الصـحة والبيئـة،                 

 . والرياضيات، والعلوم األخرى

ويشهد العصر الحالي تقدماً علمياً وتقنياً ساعد على تحقيق منجزات هائلـة لتحسـين              

ومكنت . مستوى الحياة االقتصادية، واالجتماعية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، والترويحية       

اإلنسان من إنتاج الغذاء واللوازم الصناعية والكماليات ما يكفيه ويزيد عن حاجته، وأصبحت             

 . زال مستمراً بالبحث عن المزيدا عنها اإلنسان،  وميالكماليات ضروريات ال يستغن
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حب هذه المنجزات مشكالت بيئية استنزفت موارد األرض المحدودة وحولتها          لقد صا 

إلى مصنوعات تراكمت نفايتها وملوثاتها في البر والبحر والجـو، وتوسـع فـي الزراعـة                

 استمر الوضع على ما هـو       ا كثير من النظم البيئية، وإذ     ءوالصناعة والعمران أدى إلى اختفا    

ات الحية ويهدد بقاء اإلنسان ذاته، ففي فلسـطين مـثالً           عليه فسوف تنقرض أنواع من الكائن     

. )2004الريماوي وآخرون،   ( نوعاً من النباتات الزهرية مهددة باالنقراض      334هناك حوالي   

فقد اختل التوازن الغازي في الغالف الجوي، وأخذت درجة حرارة الجو في االرتفـاع فـي                

وزادت بشكل كبير في منـاطق أخـرى        جميع بلدان العالم وقلت األمطار في بعض المناطق         

وزاد معدل حدوث الزالزل واألعاصير والفيضانات الكاسحة التي ال تبقى وال تـذر وخشـي               

وحظيت قضايا البيئة ومشكالتها باهتمام غير مسبوق       .اإلنسان على مستقبله في كوكب األرض     

  ).2001طعيمة، (على جميع  المستويات الدولية واإلقليمية والمحلية 

أن تزاحم التقارير التي يتناول بعضها بالوصف والتفسير الكثير         )2002(ير الددح   وتش

من األعراض المرضية التي يكابد منها كوكب األرض وينذر البعض اآلخر بعواقب مـدمرة              

حكومات كثير من دول العالم تدابير      أدى إلى اتخاذ     األمر الذي .ألنماط الحياة على هذا الكوكب    

ة، ولكن لألسف ما زال الوضع متدهورا، وما زالت البيئة في حاجة إلـى              عاجلة لحماية البيئ  

تشديد الحماية عليها، وإعادة تأهيلها، وإيقاف األنشطة البشرية الهدامة، وتحويلها إلى أنشـطة             

 .صديقة للبيئة وللحياة
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إن التزايد في المشكالت البيئية على المستوى العـالمي وعلـى جميـع المسـتويات               

 األعمال التي يقوم بها اإلنسان      صمجموعات المواطنين،  ومن قبل األفراد وباألخ      الحكومية، و 

على األرض، وتأثيرها على المستوى الوطني، والمناطقي، والعالمي يفرض حاجة لتطـوير            

قدرة اإلنسان على حل مشكالت البيئة، وهذا يتطلب قرارات، تستند علـى الفحـص الناقـد                

أن التربية البيئية  (Robert& Charles, 1989) ت وشارلزويرى روبر. للمعلومات واآلراء

توفر آلية لتطوير مهارات التفكير الناقد وذلك بتقديم عناوين ومشكالت تتقاطع مـع المنـاهج               

 في المعرفة، وتوفر مشكالت حقيقية يمكـن دراسـتها أو محاكاتهـا، وتـوفر               لوتزيد التكام 

ن هنا تأتي هذه الدراسة تتناول مجموعـة        وم.مشكالت وعناوين تناسب تطوير مستوى الطلبة     

من األنشطة التي تتقاطع مع مقرر علوم الصحة والبيئة للصف العاشر األساسي بهدف تعلـيم               

 التفكير الناقد

 :مشكلة الدراسة

 ، يستخدمون طرائق تدريس تقليديـة     واالعديد من المعلمين مازال   تتلخص مشكلة الدراسة  بأن      

 وبذلك تبقى   ،لومات أكثر من االهتمام بتطوير قدرته على التفكير       تعتمد على تلقي الطالب المع    

إن هذا النمط التقليدي من     . المحاضرة واإللقاء من قبل المعلم نمطاً مسيطراً لتقديم المعلومات        

 Paule, et al 1995 (ويؤكد باول وأخرون . التدريس ال يجري من خالله تعليم التفكير الناقد

حدث المعلمون ويكونون مشاركين فاعلين، بينما الطلبة مستمعين         أنه في معظم الحصص يت     )
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والحظ الباحث أثناء عمله في اإلدارة العامة للتدريب واإلشراف التربـوي، إتبـاع             .  سلبيين

وقد توصـلت    . استخدامهم أساليباً تنمي مهارات التفكير الناقد      مالمعلمين النمط التقليدي، وعد   

ها على معلمي اللغة اإلنجليزية في القدس أنه يوجد نقـص  في دراسة ل) Jabber, 2003(جبر

 .في تدريب المعلمين على مهارة التفكير الناقد

في ظل تبني وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تدريس مقرر          هذه الدراسة   أتي  تو       

وتقويم ،لطلبـة بعنوان علوم الصحة والبيئة يهدف إلى تنمية االتجاهات البيئية الصحيحة لدى ا           

 .سلوكهم

 :أهمية الدراسة ومبرراتها

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعاً جديداً، وهو تعليم التفكير الناقد من خـالل      

أنشطة في التربية البيئية، وتأتي في اللحظة التي تتبني فيها وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي     

وفي عصـر   . بحث مستقل بعنوان علوم الصحة والبيئة     الفلسطينية، مناهج جديدة من ضمنها م     

ت التفكير  االنفجار المعرفي، وتعدد مصادرها، إذ أصبح من الضروري االهتمام بتعليم مهارا          

 وحسب إطالع الباحث على الدراسات العربية والفلسطينية لـم تتـوفر            .وخاصة التفكير الناقد  

 تكون األولى   دناقد من خالل التربية البيئية، فق     دراسات باللغة العربية تبحث في تعليم التفكير ال       

، علماً أن عـدداً      التي تتناول تعليم التفكير الناقد من خالل أنشطة في التربية البيئية           من نوعها 

 .من الدراسات أجريت حول البيئة ، و أخرى حول التفكير الناقد
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 :هدف الدراسة

لناقد من خالل أنشطة في التربية      هدفت هذه الدراسة إلى فحص إمكانية تعليم التفكير ا        

 . البيئية، لطلبة الصف العاشر األساسي من خالل مبحث علوم الصحة والبيئة

 :  أسئلة الدراسة

 :سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

 هل يمكن تعليم التفكير الناقد من خالل أنشطة في التربية البيئية ؟

 :ينتي اآلؤالينوتفرع عن هذا السؤال الس

هل يكتسب الطلبة الذين تم تعليمهم التفكير الناقد من خالل أنشـطة فـي التربيـة البيئيـة                  )1

 مهاراته؟

 هل يختلف اكتساب الطالب لمهارات التفكير الناقد باختالف جنسه ؟)2

 :فرضيات الدراسة

 :لإلجابة على أسئلة الدراسة تمت صياغة الفرضيات اآلتية

 لإلجابة على السـؤال     12-7 السؤال الفرعي األول، ومن      علىلإلجابة  ) 6-1(الفرضيات من 

  .الفرعي الثاني
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ال يوجد فروق دالة إحصائياً في امتالك الطلبة مهارات التفكير الناقد يعود لطريقة التدريس              )1

 .α ≥0.05المستخدمة عند مستوى داللة 

راض يعود لطريقة التدريس    ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة التنبؤ باالفت          ) 2

 .α ≥0.05 عند مستوى داللة

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة التفسير يعود لطريقة التـدريس عنـد                ) 3

 .α ≥ 0.05 مستوى داللة

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة تقييم المناقشات يعود لطريقة التـدريس               ) 4

 .α ≥ 0.05 عند مستوى داللة

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة االستنباط يعود لطريقة التدريس عنـد               ) 5

 .α ≥0.05 مستوى داللة

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة االستنتاج يعود لطريقة التدريس عنـد               ) 6

 .α ≥ 0.05 مستوى داللة

 تعلم الطلبة مهارات التفكير الناقد، يعـود للجـنس عنـد            ال يوجد فروق دالة إحصائياً في     ) 7

 . α ≥ 0.05 مستوى داللة

ال يوجد فروقً دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة التنبؤ باالفتراض يعود للجـنس عنـد                ) 8

 .α ≥ 0.05 مستوى داللة
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 توى داللةال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة التفسير يعود للجنس عند مس) 9

 α ≥0.05. 

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة تقييم المناقشات يعود للجـنس عنـد                ) 10

 .α ≥ 0.05 مستوى داللة

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة االستنباط يعود للجنس عند مسـتوى               ) 11

 .α ≥ 0.05 داللة

ي تعلم الطلبة مهارة االستنتاج يعود للجنس عند مسـتوى          ال يوجد فروق دالة إحصائياً ف     ) 12

 .α ≥ 0.05 داللة

 :مصطلحات الدراسة

عملية ديناميكية يتمكن من خاللها األفراد والجماعات من الـوعي بمحـيطهم            :البيئيةالتربية  

 يساعدهم في العمل إليجاد حلـول لمشـاكل         ،واكتساب المعارف والقيم والكفاءات والتجارب    

 .ء الحالية أو المستقبليةالبيئة سوا

الطلبة المسجلون في الصف العاشر األساسي فـي سـجالت          :طلبة الصف العاشر األساسي   

 .2005-2004وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 
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 التفكير الناقد 

 .بأنه يشمل المصطلحات التحليل، والتركيب، والتقويم) (Gokhale, 1995عرفه جوخل 

فتعرفه بأنه عملية هادفة لتنظيم الذات الذي ينتج التنبؤ، والتحليـل،  ) (Jaber, 2003(أما جبر

 .والتقويم، والتفسير الجيد لألحداث

 فقد عرفه بأنه عملية فحص النظريات وما توصلت له األبحاث Chairs, 1992)( شيراز  أما

 .بهدف الوصول إلى الترابط المنطقي

 : االجرائي اآلتيفتم اعتماد التعريف ولهذه الدراسة 

 وإصـدار  ء أحد أنواع التفكير والذي يبين قدرة الفرد على التأمل باألشـيا     التفكير الناقد هو  

مستخدماً مهارات االفتراض، والتفسير، والتقييم، واالسـتنباط       . أحكام عليها وفق معايير معينة    

 .واالستنتاج

 ويحكم عليهـا فـي ضـوء        قدرة تتعلق بتفحص الحوادث أو الوقائع     : التنبؤ باالفتراضات 

 .)1998عفانة، .(لبيانات أو األدلة المتوفرةا

القدرة على إعطاء تبريرات أو استخالص نتيجة معينة في ضوء البيانـات            : مهارة التفسير 

 .)1998عفانة، . (أو األدلة المتوفرة

 في  تتمثل في قدرة المتعلم على التمييز بين مواطن القوة والضعف         : مهارة تقييم المناقشات  

 .)1998عفانة، . (الحكم على قضية أو واقعة معينة في ضوء األدلة المتاحة
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وتتمثل في قدرة استخالص المتعلم للعالقات بين الوقائع المعطاة له بحيث           : مهارة االستنباط 

يحكم على مدى ارتباط نتيجة ما مشتقة من تلك الوقائع ارتباطاً حقيقيا أم ال، بغض النظر عن                 

 .)1998عفانة، . (لمعطاة أو موقف المتعلم منهاصحة الوقائع ا

قدرة المتعلم على التمييز بين درجات احتمال صحة أو خطأ نتيجـة مـا              : مهارة االستنتاج 

 )1998عفانة، . (تبعاً لدرجة ارتباطها بوقائع معينة معطاة

 : حددت الدراسة بما يلي: الدراسةحدود

سة على طلبة الصف العاشر األساسي في       تقتصر نتائج هذه الدرا   : الصف العاشر األساسي  

 .محافظة رام اهللا والبيرة

 ) مقرر الصف العاشر األساسي لمبحث علوم الصحة والبيئة: مبحث علوم الصحة والبيئة

كما تقتصر الدراسـة علـى      ).2005-2004(خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي     

 .ية الفلسطينيةالمدارس الحكومية والتي تشرف عليها السلطة الوطن
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    الفصل الثاني

  والدراسات السابقةياإلطار النظر

  والدراسات السابقةياإلطار النظر: الفصل الثاني
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 اإلطار النظري

ومـن  .   إن االهتمام بتطوير قدرات التفكير الناقد في الدوائر التربوية ليس حـديث العهـد             

عام، فقد اكتشف سقراط أن النـاس ال        2500أفالطون قبل   الممكن تتبع جذوره، حتى أكاديمية      

 أن(Cartina, et al, 1999)  تبرير ادعاءاتهم بطريقة ذات معنى،  وذكر كارتينـا نيستطيعو

الفالسفة القدامى مثل سقراط، وأفالطون، وأرسطو استخدموا الطريقة االسـتقرائية للوصـول    

. تطوير مهارات التفكير الناقد لدى الطلبـة      إلى الحقائق، والتي ما زالت مستخدمة حتى اآلن ل        

فلقد وضع سقراط الطريقة التقليدية للتفكير الناقد والتي تقوم على تمييز المعتقـدات المبـررة               

 . والمنطقية من األشياء غير المبررة

            وتبع سقراط أفالطون وأرسطو، والمتشككون االغريقيون، الذين أكدوا في جملتهم          

 في الغالب تكون مختلفة في حقيقتها عما تبدو عليه في الظاهر، وأن العقل المدرب               أن األشياء 

إلى الطريقة التي هـي     ) المظاهر الخادعة (فقط هو المؤهل لينفذ عبر ظاهر األمور وسطحها         

ومن هذا التقليد اإلغريقي القديم بـرزت الحاجـة         ). حقائق الحياة األعمق  (عليها حقيقة األشياء  

 بتوسـع   تللتفكير بشكل منهجي ولتتبع اإليحـاءا     ) طمح لفهم الحقائق األعمق   عند كل من ي   ( 

أن سقراط افترض بأن المعرفة تنبع من داخـل الفـرد، وأن    )1990(وتذكر قطامي.  وعمق

وقد امتـازت   . المعلم ال يعلم شيئاً وإنما يوقظ المعرفة الكامنة في عقل طالبه من خالل أسئلته             

 القتراح تعريف أو افتراض مبدئي، ومن ثم قيادة الطالب إلـى            طريقة سقراط بتوجيه الطالب   
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الشك في كفاية معرفته بالتعريف أو االفتراض، وقيادته إلى االعتراف بعـدم قدرتـه علـى                

أي : الخروج أو التخلص من الحيرة التي هو فيها، وبعدها إرشاد الطالب في بحثه عن الحقيقة              

قطـامي،  (ن سقراط يلعـب دور الجاهـل المستفسـر        وكا. حقيقة االفتراض الذي بدأ به أوالً     

1990.(  

من الثوابت التي تعد أساساً النطالقة العقل في بعديـه الـديني      وقد وضع اإلسالم مجموعة

 بنبذ الخرافات واألوهام واألساطير، والـدعوة إلـى   )1999( والدنيوي والتي أوجزها الشامي   

عواطف والمشاعر محكومة بالعقل، وغيـاب  محاكمة القضايا وفق أسس علمية منهجية، وأن ال  

تسليط سيف الخوف على التفكير المبدع، وأن الخطأ في الجهد البشري مأجور عنـد اهللا، وأن                

 . جريمة فكريةدالخروج عن رأي األكثرية أو المألوف من اآلراء ال يع

ر الناقـد  أن التفكي. ,Paul, Elder, & Bartell)1997(        ويذكر باول، والدر، وبارتل 

، Thomas Aquinasتجسد في العصور الوسطى في تعاليم وكتابات بعض المفكرين أمثـال  

والذي بين أن الذين يفكرون نقدياً ال يرفضون دائماً المعتقدات األولية، بل يرفضون المعتقدات              

 .التي ال يوجد أساس لتبريرها

ارس ظهرت في أوروبا في عصر                   ويؤكد باول والدر، وبارتل أن العديد من المد       

النهضة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، والتي بدأت بالتفكير نقدياً في الدين، والفن،              

والمجتمع، وقوانين الطبيعة اإلنسانية، والحرية، فقد كتب فرنسيس بيكون في انجلتـرا كتابـه              
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اسة العـالم تجريبيـاً،   بين فيه أهمية در) The advancement of learning(التعلم المتقدم

ووضع أسس العلوم الحديثة، وأن الناس إذا تركوا وحدهم فإنهم يطورون عادات تفكير سلبية              

وبعد بيكون بخمسين عاماً ظهر ديكارت والذي أصدر الكتـاب          . تقودهم إلى معتقدات خاطئة   

 Rules For the Direction of the(الثاني في التفكير الناقد بعنوان قواعد لتوجيه الـدماغ 

Mind.(           طـور نظامـاً     ذ، وأكد ضرورة وجود نظام لتدريب الدماغ وتوجيهه نحو التفكير، إ 

وفي نفـس   .  للتفكير الناقد يقوم على الشك، مؤكداً على ضرورة التساؤل، والشك، واالختبار          

 .معتبراً أن جميع المجاالت في هذا العالم خاضعة للنقد الفترة وضع سيرتومس المدينة الفاضلة

 . وقد فتحت هذه األفكار الباب أمام مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان وحرية التفكير

أن ميكافيلي قـيم  ). Paul, Elder, Bartell،1997(ل             وبين باول والدر، وبار ت

في كتابه األمير الساسة في أيامه، واضعاً أسس السياسة النقدية الحديثة، وفي القـرن السـابع                

وانتقـد ريتشـارد بـاول      . نتقد اسحق نيوتن النظرة التقليدية لتفسير الظواهر الطبيعية       عشر ا 

وكان هناك مشاركة في التفكير الناقد من قبل فالسفة فرنسـيين           . النظريات الكيميائية السابقة  

من أمثال فولتير، وبايل، وجميعهم قالوا أن العقل البشري المدرب يكون أفضل في التفسـير،               

 .مع األمور السياسية واالجتماعيةوالتعامل 

               وفي القرن الثامن عشر تجاوز المفكرون المفهوم السائد للتفكير الناقد، وطوروا           

الطاقات في اإلحساس في القدرة على التفكير الناقـد وأدواتـه بـالتطبيق علـى المشـكالت                 

وفي القرن التاسع عشـر  ). Wealth of Nations( االقتصادية الذي أنتج كتاب آدم سميث 
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تجاوز التفكير الناقد حدود الحياة االجتماعية لإلنسان متناولة مشاكل الرأسمالية، والتـي نـتج              

 مـاركس، وتـاريخ اإلنسـان واألسـس         لعنها األبحاث االجتماعية واالقتصادية الناقدة لكار     

لقرن العشرين وفي ا). Descent of Man(البيولوجية للحياة التي وضعها داروين في كتابه 

 للتفكير  ة أن هناك حاجة معمق    مبرز االهتمام في التفكير الناقد في التعليم إذ اعتبر ويليم اجرها          

 .Paul, Elder,  & Bartell)،1997( الحياة والتعليم، وأن التفكير نتاج التعليم والتدريبيف

درة الطالب علـى                عبر التربويون خالل السنوات األخيرة عن قلقهم حول عدم ق        

أن التقرير الوطني في  )(Cartina, et al, 1999(فمثالً ذكر كارتينا وآخرون . التفكير الناقد

 سنة ليس لديهم قدرة علـى القيـام         17الواليات المتحدة أشار إلى أن معظم من هم في عمر           

فقط من ثالثـة    بالعمليات العقلية العليا وواحد من كل خمسة يمكنهم كتابة مقالة مقنعة، وواحد             

 . بإمكانهم حل مسائل رياضيات تتطلب عدة خطوات

 التعامل مع المتعلم باعتباره     ح             ومع تغيير أهداف التربية والتعليم الفلسطينية، أصب      

 تعلمه، مما تتطلب اهتمامـاً      ط على الوصول إليها، ويضب    نشطاً يسعى للمعرفة المعقدة، قادراً    

.  للتعامل مـع مشـكالت الحيـاة المختلفـة         هبر مراحل حياته، وتهيئت   في البنى العقلية لديه ع    

وزارة التربيـة   ( شخص إلى آخر فعلى المتعلم بناء معرفته بنفسه          نوالمعرفة ال يمكن نقلها م    

 ذلك ال بد من تزويده بأدوات وفرص ليقوم ببناء مفاهيمـه            قولتحقي). 2003والتعليم العالي،   

وتكليفه بأنشطة يتمكن من خاللها بنـاء قواعـد، وأنمـاط    وتشكيلها وذلك بوضعه في مواقف  

، واالستنتاج، واختبار الفرضيات، وتقييم المواقف التعليميـة، والتنبـؤ          طلالستدالل، واالستنبا 
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 الحكم علـى النتـائج      يبالحلول الممكنة، وإيجاد حلول للمشكالت دون أن يكون هناك تحيز ف          

نترنت والعولمة والتي تفرض خلـق إنسـان        المستخلصة، وخاصة في عصر الفضائيات واال     

قادر على االختيار في ظل المؤثرات المتعددة، ومختلفة األهداف والغايات، وذلك من خـالل              

 . تعليمه التفكير والتأمل

 تنمية التفكير الناقد أو مستويات عليا مـن االسـتدالل لـدى    ن أ(Adey, 1995) أدي ويرى

في جو ودي    اآلراء دريب عقولهم لالشتراك في تبادل    فرصة للطلبة لت   األطفال يتطلب إعطاء  

وتحدي األفكار بمسوغات مع االحتفاظ بجانب االحترام ولتحقيق جو إبداعي يتطلب من المعلم             

 :اآلتي

 .أهداف واضحة لتطوير التفسير في دروس تفكير محددة.1

 .معرفة بالمواد الخاصة ببرنامج مهارات التفكير والنظرية التي يرتبط بها.2

القابلية لقراءة استجابة كل طالب أو إنجازات كل درس بالنسبة لمستوى الفهم وتحدي المقدم              .3

 .واختيار المستوى الصحيح والمؤثر في سياق أهداف ذهنية

السيطرة على تقنيات الدرس مثل قيادة النقاش، تعليق الحكم، إدارة المجموعـات، مراعـاة              .4

 . الذهني للتالميذ تنبؤ بالتطورالفروق الفردية في طرح التحديات، ال

 في برناج تحفيز التفكير الذهني من خالل تدريس (Adey, 1995)أدي وتدعم تجربة 

 استخدام المنهج التجريبي في تعليم التفكير الناقد وجود تجارب مماثلة، فمثالً في تجربة               العلوم  
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 التربية  ةوزار(،ترجمت"لعلومتجربة تحفيز التفكير الذهني من خالل تدريس ا       "تعليم التفكير    في

فعاليـة  ) 27(فعالية في العلوم، واستخدمت الوزارة      )30) (2000والتعليم العالي الفلسطينية،    

 Adey)وقد عرض أدي . منها في تنفيذ هذا البرنامج في مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية

تـي أعطـت     خطوات تصميمها، إذ بدء بتجريب ست فعاليات من قبـل شـايير، وال             (1999

إشارات مشجعة بعد تنفيذها، ثم انضم له في العمل كل من أدي وياتس، وقد أجريـت عـدة                  

األكاديمي لهم، قام    التطور الذهني للطلبة والتحصيل   : دراسات على أثر المشروع على كل من      

 شايير، وسيمون، وهذا يدعم تصميم فعاليات لتعليم التفكير الناقد، إذ قـام             ، و بها كل من أدي   

باحث في هذه الدراسة بتصميم ست فعاليات، وتنفيذها مدة شهرين فـي مدرسـتين واحـدة                ال

 أساسين لنجاح أي مشـروع تربـوي   (Shayer, 1999) لإلناث،  إذ وضع ىللذكور، وأخر

 :هما

 .وجود أرضية فلسفية تنبع من علم النفس التربوي يستند إليها المشروع .1

 .نشطة المشروعوجود نتائج دالة إحصائياً لصالح تنفيذ أ .2

 أن الهدف األساسي للتربية تطوير (Cartina, et al, 1999) كارتينا وآخرون يذكرو

وأشـار كارتينـا أن     . العقل ليصبح مبدعاً، ناقداً، يتحقق من المعلومات المقدمة قبل أن يقبلها          

ليمهم أن  األبحاث الحديثة بينت أن البشر ال يولدون ممتلكين مهارات التفكير الناقد، بل يجب تع             

يفكروا تفكيراً ناقداً، وذلك من خالل بناء أنشطة تحفز الطلبة على التفكير، باستخدام طرائـق               
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 ةتشمل التعلم التعاوني، وأسئلة مفتوحة النهاية، وفترة انتظار كافية، النقل للمعرفـة، وأنشـط             

ائق واآلراء،   الحق فتشمل التلخيص، والتنبؤ، والتصنيف، والمقارنة، والبحث، والتقويم، وتعري       

باإلضافة إلى توفير بيئة حرة تتميز فيها قـيم         . والتعميم، وتصحيح الذات، وفرض الفرضيات    

وذلك من خالل تحدي الطلبة، وإكسابهم المهارات الضرورية الستخدام ونقـل           . التفكير الناقد 

  .المعلومات

اختبرهـا   أن الطفل يتعلم من خبراته الخاصة والمواقف التي          )1990( وتذكر قطامي   

وأن التربية في المسـتقبل يجـب أن تـزود النـاس            . بنفسه سواًء كان مع أشخاص أو أفكار      

بالمهارات الفكرية المختلفة حتى يتمكنوا من استعمال ذكائهم وقدراتهم في التأمل إلى أقصـر              

أن هناك عالقة إيجابية بين التغير الحاصل في القدرة علـى           ) 2003(وتذكر ثابت   . حد ممكن 

ير الناقد لدى الطلبة وبين السلوك الصفي المتمثل في  تشجيع المعلمين للطلبة واالهتمـام               التفك

بأفكارهم، ومشاركتهم في األنشطة الصفية، وتفاعلهم مع بعضهم، والمستويات المعرفية ألسئلة           

 .المعلمين

لغـة،       (أنه يمكن تعليم التفكير مثل أي مـادة دراسـية أخـرى             ) 2004(يرى غانم   

أن كـل طالـب     ) 2002(خالل دروس خاصة معدة جيداً، ويرى جروان        ) م، علو تاعيااجتم

 والممارسة الفعلية فـي     بيستطيع أن يتعلم كيف يفكر تفكيراً ناقداً إذا أتيحت له فرص التدري           

إلى سبعة أنماط، والتي يمكـن  ) 2004(وهناك أنماطٌ للتفكير يقسمها غانم     . الصفوف الدراسية 

ـ          أن تعود على الطلب    ، و المنطقـي،    ية الذين يتلقون تعليماً صفياً منظماً وهي التفكيـر العلم
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و تـذكر كريسـتوفر     . الناقد، واإلبداعي، والخرافي، والتسـلطي، والتـوفيقي أو المسـاير         و

Christopher,1998)(شيء نفعله موجـه بمـا نفكـر    وأن كل  أن اإلنسان مفكر بالطبيعة .

يد يعتمد على عدة عوامل منها أن تعرف مـا تجهـل             التفكر النقدي الج   نوتؤكد كريستوفر أ  

وتعمل على سد الفجوة بين ما تعرف وما ال تعرف، والعامل اآلخر أن تعمـل مـن خـالل                   

. الصعاب في التفكير لحل مشكالت ذات طبيعة معقدة وهذا يتعارض مع طرق التعليم التقليدية             

متاز بالذهن المتفـتح، والمعرفـة    المفكر الناقد يأن )Cartina, et al, 1999(ويرى كارتينا 

 .الجيدة، والحذر

أن عدم فاعلية التعليم العام تعود لفشله في تعليم التفكيـر   ) Lett, 1990(ويذكر ليت 

وتؤكـد قطـامي   . الناقد، وأن القليل من الطالب في المدارس العليا يعرفون كيـف يفكـرون       

 (Chairs, 1992)زويرى شيرا. نائنا التي تعلم التفكير ألبي أن المدرسة التي نريد ه)1990(

 يجب أن يـزود الطلبـة بمهـارات تسـاعدهم           لأن التعليم يجب أن يقدم أكثر من الحقائق، ب        

 على  ن في تفكيرهم، قادري   نليصبحوا مفكرين أفضل، والتعلم ليصبحوا مفكرين ناقدين، يفكرو       

ن هنـاك دوراً   أ(Swanson, 1990)  تحديد ما يعرفون وما ال يعرفون،  ويذكر سوانسون

أن األطفال الذين  كبيراً لإلدراك فوق المعرفي في التعلم وحل المشكالت إذ توصل سوانسون

لديهم إدراك فوق معرفي أعلى، لديهم أداء أفضل ممن يمتلكون مهارة إدراك فـوق معرفـي                

 .أدنى
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، بـاإلدراك فـوق     )التحليل والتركيب (مهارات التفكير العليا    ) 2002(ويربط جروان   

ومراحل التفكير التي يمر بها      معرفي، والذي يتطلب من الطالب أن يدرك ويتأمل في عملية         ال

ويعني هذا المصطلح معرفة الطالب عن تعلمه ووعيه وإدراكه لكيفية تعلمه، التأمل في كيفية              

فمثالً عندما يقول الطالب مع أن المسألة كانـت          .وطريق حل المشكلة ومعرفة الصعوبة فيها     

ني قمت بإيجاد الحل لها عندما تدرجت من نهاية اإلجابة ورجعت وتحققت من كل              صعبة، ولك 

خطوة، فإنه يكون في مستوى اإلدراك فوق المعرفي أو عندما يقول الطالب يجب أن نضـبط                

يكون مدركاً لطريقة التفكيـر،     " التجربة الضابطة "المتغيرات ونقوم بإجراء االختبار العادل أو       

 .ستداللومستخدماً ألنماط اال

إن عملية القيام باالختبار العادل ليس كاٍف أن يكون في مستوى اإلدراك فوق المعرفي، ولكن               

استراتيجية التفكير والتأمل في حل المشكلة وخطوات الحل والتغلب على التناقض هو بحد ذاتـه               

حة إدراك فوق معرفي وعلى المعلم أن يعطى الطالب الوقت والحرية ليعبر عن تفكيـره بصـرا               

 ). 2002(جروان 

التفكير الناقد أنه إدراك فوق معرفي وذلك ) (Christopher, 1998عرَّف كريستوفر     

هل هذا  :فمثالً عندما تتأمل كتابة جملة تعيد قراءة الجملة وتسأل األسئلة اآلتية          . بهدف تحسينه 

 الجملة إلى مزيد    ما أريد أن أقوله؟ هل هذا يشكل النقطة التي أريد أن أعملها؟ هل تحتاج هذه              

 من التوضيح؟ هل  تحتاج إلى أمثلة؟ 
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أنه حتى يكون الطلبة متعلمين نشيطين يجب ) Cartina, et al, 1999(ويرى كارتينا 

أن يصبحوا متعلمين مستقلين، ومرنين، وقادرين على التعامل مع المصادر، يواصلون المهمة            

 أن الطالـب يجـب أن   Robert&Charles, 1989)(ويذكر روبرت وشارلز  .حتى تنتهي

يكون لديه  يومياً خيارات، وتقويمات، وأحكام بالنسبة للحصول على المعلومات، إذ أن الطلبة              

 أن نسبة من الطلبة ليس      ىيعيشون في عالم معقد، وأحداث متجمعة تتطلب اختياراً، ويشير إل         

، والمصانع، ورجـال    لديهم قدرة على استخدام مهارات التفكير الناقد بفاعلية، حتى الشركات         

وأن المدارس بحاجـة    . األعمال يشكون من انخفاض القدرة على التفكير الناقد لدى الموظفين         

إلى مراجعة ما تقوم به، وما تنتجه، وكذلك مراجعة الطرق المستخدمة لتحسين القدرة علـى               

 والمنـاطقي   البيئية على المستوى الوطني  لوفي الوقت الذي تزداد المشاك     .التفكير لدى الطلبة  

والعالمي، فإن تطوير حلول لها يتطلب خيارات، والقرار فيهـا يحتـاج إلـى فحـص ناقـد                  

ولذا يقترح روبرت وشارلزتقديم عناوين ومشكالت من خـالل المنهـاج            .للمعلومات واآلراء 

 التفكير الناقد   تتزيد من تكامل المعرفة، وتقديم مشكالت حقيقية يمكن دراستها وتطوير مهارا          

 . لطلبة من خاللهالدى ا

أنه يمكن للمعلم تحقيق التفكير الناقد الذي يعتبر هـدفاً رئيسـاً            ) 1998( ويذكر عفانة 

 وتحقيقه وذلك من خـالل اسـتخدام        ه المراحل المختلفة إلى إنجاز    يتسعى المناهج الدراسية ف   

 :عدة استراتيجيات من أهمها
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يم الصفي بشكل مستقل دون أن يـربط        االستعانة باستراتيجية عامة يمكن استخدامها في التعل       .1

المعلم خطوات هذه االستراتيجية بمضامين المحتوى الدراسي، إذ يتم تدريب المـتعلم علـى              

 . مهارات التفكير الناقد من خالل مساق أو وحدات دراسية خاصة

االهتمام بإكساب مهارات التفكير الناقد باستخدام استراتيجية تتضمن الموضوعات الدراسـية            .2

 يسعى المعلم إلى تعليم المحتوى الدراسي مـن خـالل           ثراد تعلمها في البيئة الصفية، بحي     الم

إال أن هذه االستراتيجية ال تعطى بصـورة        . التركيز على قدرات المتعلمين، ومهاراتهم الناقدة     

صريحة للمتعلم، وإنما يتم فيها توفير الجو الصفي المالئم للتفكيـر الناقـد وأنـواع التفكيـر                 

 .ىاألخر

استخدام استراتيجية مختلطة تشتمل على االستراتيجيتين السابقتين، إذ يقوم المعلم بإعطاء أمثلة             .3

على الموضوعات الدراسية من الواقع االجتماعي والثقافي للمتعلم يرتبط بمضامين المحتـوى            

الدراسي مما يتيح فرصة للمتعلم لكي يتأمل في الواقع من جهة وفي الموضوعات الدراسـية               

مضامينها من جهة ثانية، األمر الذي يدفعه إلى تفحص العالقات القائمة بينهما والتفكير فـي               و

 . الموقف تفكيراً ناقداً

برنامج تحفيز التفكير الذهني من خالل تدريس العلوم        ) 1(ومن األمثلة على اإلستراتيجية رقم    

 اختصاراً للبرامج اآلتية CASE-CAMEوالرياضيات 

Cognitive Acceleration through Science Education. CASE 

Cognitive Acceleration through Math Education. CAME 
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 من قبـل إدي و شـايير و يـاتس فـي             تحفيز التفكير الذهني   وقد تم تصميم برنامج   

 في مـدارس    1998-1997بريطانيا، وبدأ تنفيذه في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي         

األساسية ، واستمر تنفيذه حتـى اآلن، وتشـارك         ) 8-6(الفلسطينية للصفوف السلطة الوطنية   

) 8-6( مدرسة من مدارس السلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي تنفيـذه للصـفوف              200حالياً  

 .األساسية

أن المحتوى نتاج التفكير ويجب أن يعلـم مـن خـالل    ) (Elder, 2004وترى الدر 

كنماذج للتفكير، وهناك مكونات ضـرورية فـي        وأن جميع المواضيع موجودة فقط      . التفكير

جميع التفسيرات من خالل الموضوعات، وتذكر الدر أن الطريقة الوحيدة لتعلم موضوع يكون             

 أن (Costa, 2002)ويـرى كوسـتا   . من خالل بناء األفكار في الموضوع باستخدام التفكير

 :مثلة بالشكل اآلتيمنهاج التفكير المتوازن يجب أن يشمل أربع مكونات على األقل م

 

 مكونات التفكير المتوازن) 1(لشكل
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 يمثل المحتوى الذي تحل فيه المشـكلة، وأن اختيـار           ة ويؤكد كوستا أن مركز الدائر    

محتوى مرتبط بالمهارة المراد تعليمها مهم ألن تعليم مهارات التفكير ال يتم في فـراغ، وأن                

د طريقة حل المشكلة، فالمشكالت في العلـوم تختلـف عـن المشـكالت              طبيعة المبحث تحد  

 .  االجتماعية

اً من ستة أقسام لتعليم التفكير بشكل منفصل عـن المحتـوى        جقد صمم ديبونو برنام   و

 Cognitive Research  وهي اختصاراً للكلمـات   CoRT)(الدراسي عرف باسم كورت

Trust    ويستخدم حرف )o (البحث المعرفي، وهـي مؤسسـة تهـتم         وتعني مؤسسة . للربط 

بالبحوث المتعلقة باإلدراك والفهم والقضايا المتصلة بالعقل والتفكير، تابعة لجامعة كمبريـدج            

 ).1998السرور،( 

 أن وجود ,Christopher)   1998(وفر مقابلة أجرتها معه كريستيويرى باول ف

لى من تدريسها من خالل المنهاج    لتعليم التفكير الناقد يكون ذا إنتاجية أعلمنهاج مستق

 . أن عدم فاعلية التعليم العام تعود لفشله في تعليم التفكير الناقد ) Lett, 1990(ويذكر ليت 

 أن هناك معوقات لتعليم التفكيـر الناقـد مرتبـة منهـا             2003) ثابت(وقد توصلت   

تبطة بتعلـيم التفكيـر     المعوقات الخاصة بالتلميذ، وقد فسرت الباحثة ذلك بقلة المؤشرات المر         

الناقد أثناء التدريس، وأن نظرة المعلم للتلميذ على أنه يفتقر للقدرات الكافيـة لعمليـة تعلـم                 

التفكير الناقد، ويفتقر التلميذ الدافعية للتعلم، إضافة إلى افتقار المـنهج ألي إشـارات لتعلـيم                
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وكـذلك المعوقـات    . تقويمالتفكير الناقد من حيث المحتوى، واألهداف، وطرق التدريس، وال        

اإلدارية التي جاءت في المرتبة الثانية ، وذلك ناتج عن عدم االهتمـام باكتشـاف المبـدعين                 

والموهوبين من التالميذ وتشجيعهم، ومكافأة اإلنتاج العلمي والتفكير الناقد، وتـوفير المـواد             

افة إلى الفجوة العميقة بين     والوسائل الالزمة لبروز الجوانب الخالقة الكاملة في التلميذ، باإلض        

الممارسة اإلدارية ومتطلبات تعليم التفكير الناقد، وااللتزام بزمن الحصة المقرر دون إعطـاء             

 .المزيد من الوقت لتشجيع التأمل، ونقص التدريب على التفكير الناقد للمعلم والتلميذ واإلدارة

في المرتبة الثالثـة وتعـود      أما المعوقات الخاصة بمهارة التفكير الناقد والتي جاءت         

حسب ثابت إلى التسرع وعدم القدرة على التعليق المؤقت إلصدار األحكام الشخصية لحـين              

توفر األدلة والشواهد والحاجة إلى وجود المهارة الكافية السـتخدام االتجاهـات والمهـارات              

يمات بنـاء علـى     الالزمة للتفكير الناقد، والنقص في القدرة على التوصل الستنتاجات أو تعم          

، والحاجة إلى إيجاد معايير ومحكات تستند عليها عمليـة          )التفكير االستقرائي ( مناقشة مسبقة 

إصدار األحكام، ونقص االستمتاع بمعالجة المسائل الغامضة والمتشابكة، وضـعف التفكيـر            

الصـف  أما المعوق الرابع يعود للبيئة الصفية، وذلك للعدد الكبير للطلبـة فـي              . االستنباطي

الواحد، ولعدم توفر البيئة الصفية الحميمة المشجعة للنقاش والتساؤل والمعارضـة والتأمـل،             

وللنقص في الظروف البيئية الصفية المناسبة مثل حجم الغرفة الصفية، ولعدم تركيز التعيينات             

نتيجة الدراسية على قضايا حقيقية واقعية تأخذ باالعتبار خبرات الطالب، ومرحلته النمائية، و           

ألساليب التقويم المستخدمة والتي تركز على التذكر وال تنمي مسـتويات التفكيـر، ونقـص               
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االهتمام بالتدريب على الملخصات القصيرة، وحل المشـكالت والتركيـز علـى اسـتخدام              

 .المحاضرة

وقدمت ثابت وصفاً إيجابياً لما ينبغي أن تكون عليه البيئة الصفية، إذ أفادت الدراسـة               

فوف التي تشجع على التفكير الناقد تمتلك خصائص مميزة تساعد القائمين على التقييم             أن الص 

والمعلمين ضمن برنامج قياس التفكير الناقد فيما إذا كان يحدث بشكل منتظم في صف معين،               

أسئلة متتالية،و توتر متنام، وإعجاب بنتائج، وتعلـم فعـال غيـر            : ومن بين هذه الخصائص   

التفكير الناقد الخاصة بالمعلم حسب ثابت فقد جاءت في المرتبة الخامسـة،            أما معوقات   .متوقع

إذ ذكرت أن المعلم يعد من معوقات تعليم التفكير الناقد لدى تالميذ المرحلة الثانويـة، وذلـك                 

إلحباطات المعلم المتكررة من جراء تعامله مع األنماط القيادية وميل المعلم للمبالغة في حفظ              

رغبته في بذل جهد في تحضير أنشطة ووسائل تعليم التفكير، ووجـود المعلـم              النظام، وعدم   

التقليدي النمطي، ونقص التدريب على ممارسة مهارات التفكير الناقد، ويعزا ذلك إلى قصور             

 .برامج إعداد المعلمين في ذلك

إن تعليم مهارات التفكير الناقد يتأتى من خالل استخدام طرائق تدريس متنوعة تركز             

  أن التفكير الناقد أساس التعليم الفعال ألي موضوع    (Elder,2004)إذ ترى الدر    . على المتعلم 

 عندما نبرر طريقتنا بفاعلية مـن خـالل مشـكالت     التفكير من خالل أي مبحث تعليم ويمكن

أن العمل في مجموعات تحقـق  ) (Gokhale, 1995ويشير جوخل. وأفكار مرتبطة بالمبحث

مستويات عليا من التفكير، إذ تعطي هذه الطريقة الطلبة فرصة للمشاركة مع اآلخـرين فـي                
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وتقـوم طريقـة الـتعلم    .   عن تعلمهم، ويصبحون مفكرين ناقدين  مالنقاش، يأخذون مسؤوليته  

ـ ) (Gokhale, 1995 التعاوني حسب جوخل ات للوصـول  على وضع الطالب في مجموع

لتحقيق هدف أكاديمي، ويشير إلى أن هذه الطريقة تؤدي إلى التبادل النشـط بـين الطلبـة،                 

وتسهل التفكير الناقد، إذ يؤكد على أن التعلم التعاوني الفعال يجب أن يكون هدف للمجموعة،               

 ويؤكـد جوخـل  . ومسؤولية فردية، للتأكد من أن كل عضو في المجموعة قد تعلـم شـيئاً  

Gokhale, 1995)  ( ،أن الطلبة يصبح لديهم مهارات تفكير عليا وقدرة على حل المشكالت

ويؤكد على أن الخطوة    . فالتفاعل في المجموعات يساعد التالميذ على التعلم من بعضهم بعضا         

وتـرى  . األولى في التعلم التعاوني هو وضوح المهام، ومشاركة جميـع أفـراد المجموعـة             

أن تعلم التفكير يحدث عندما يكون التلميذ قادراً على نقل حـل   (Halpern, 1992)هالبرين 

 . المشكلة إلى حل مشكلة أخرى

 أن أحد أهم طرق تعليم التفكير الناقد هو Paul et al, 1995)(ويرى باول وآخرون 

لعب األدوار، إذ يرى أن الخطر في تفكير اإلنسان النظرة الضيقة، وعدم فتح الذهن ألولئـك                

ومن هنا سيسعى الطالب إلى تبرير وجهة النظر األخـرى          .  بطريقة مخالفة لنا   الذين يفكرون 

ويقوم تعليم التفكير الناقد على نقل التعلم داخل غرفة الصف من التمركز            . مقابل وجهة نظرهم  

حول المعلم، إلى الطالب باعتباره محور عملية التعلم، بحيث ينخرط الطلبة في جمع وتحليـل               

شكالت، ومواقف التعلم التعاوني، والمحاكاة، والنقاش، وكتابة التقـارير         المعلومات، وحل الم  

 )., 1989Robert& Charles (الناقدة
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 حقيقة البيئة على أنها تشكل نظاما شامال متكـامال ال يقبـل              الطالب   ال بد أن يفهم ا    ف

ونات الثقافية  التجزئة، ويتميز بالتفاعل المستمر بين مكوناته الحية وغير الحية، إلى جانب المك           

وأن البيئة تتمحور أساسا حول اإلنسان، الـذي        . واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والتقنية   

وحتى يفهم اإلنسان هذه الحقيقة، وَيِعَيها، ويعمل من منطلقها،         . هو المكون الحي الرئيسي فيها    

 وهذا مـا    .سير عليه يصبح سلوكا يتبعه في حياته، ونهجا ي      لفإنه يحتاج إلى من يقوم بتوعيته،       

وزارة (األساسـية ) 10-7(أكدت عليه األهداف العامة لمنهاج علوم الصحة والبيئة للصـفوف         

 .)1998التربية والتعليم العالي، 

 المجتمع باتجاه مجابهة األخطار     يولما كانت التربية المكان األنسب إلحداث التغيير ف       

لمهارات ما يؤهله لحل المشـكالت التـي         جيل يمتلك من ا    ة بد من تربي   والتحديات الجديد، ال  

 نتحـدث عـن     عن الطلبة فإننا   وعندما نتحدث    .تواجه المجتمع بما في ذلك المشكالت البيئية      

 إلـى   الطلبة بحاجة إذ أن    .بمعنى ضمان بيئة صحية ومتنوعة ومنتجة للجيل القادم       . المستقبل

عرضـة للخطـر   اص إذ هم  وضع خ   فلسطين تحت االحتالل     طلبة  ول.  بعد ىمنة لم تلب  آبيئة  

وما جدار الفصـل العنصـري الـذي أقامـه االحـتالل            . يئةوالمعاناة الناجمة عن تدهور الب    

الصهيوني على األراضي الفلسطينية إال شكل من أشكال االعتداء على البيئة الفلسطينية وعلى             

لسطينية أطفال فلسطين إذ يدمر المشروع الصهيوني المزروعات والنباتات ويفصل األرض الف          

 .ويحد من حركة اإلنسان والحيوان
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في إطار استراتيجية   بل   ، عشوائي أوبشكل ارتجالي   التعليم البيئي يجب أن ال يتم       إن  

ـ      للطالب، يدرس   يجب أن متكاملة ال تتوقف فقط على ما         تـدريس   ة وإنما التركيز علـى كيف

شئة، والقـدرة علـى حـل       الناالتربية البيئية على النحو الذي يعزز السلوك األمثل في نفوس           

 االتجاهـات و بنـاء    والتأمل في الحلول المقدمة للمشاكل البيئية، واتخاذ القرارات          المشكالت،

، مما يؤدي إلى تعزيز مساهمة األجيال القادمة في توفير بيئة نقية، وامتالكهم مهـارات           البيئية

أن الثمـار    ) 1993،مـايرز (تفكير ناقدة في أمور حياتهم االجتماعية، والسياسية، ويـرى          

 .الحقيقية للتعليم هي العمليات الفكرية الناتجة عن دراسة أي فرع من فروع المعرفة
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 الدراسات السابقة

مراجعة الباحث العديد من الدراسات ذات العالقة بموضوع البحث تم ترتيبها تحت بعد 

 :عناوين هي

حياتية، والعلوم ال بية البيئية التر موضوع تعليم التفكير الناقد من خاللتناولت التي دراساتال

موضوع اً الدراسات التي تناولت ريأخو  التي تناولت تعليم التفكير الناقد،دراساتال من ثمو

 :وفيما يأتي عرضها بالتسلسلالتربية البيئية، 

 :تعليم التفكير الناقد من خالل التربية البيئية: أوالً

 خطوة لتعليم التفكير الناقد فـي صـفوف          أحدى عشرة    (Chairs,1992)     وضع شيراز   

البيئة واألحياء، مشدداً على أن التفكير الناقد عملية نشطة، تتطلب مشاركة التالميذ، وكلما كان              

ومن الخطـوات التـي     . هناك مشاركة أكثر للتالميذ كانت النتائج أفضل باتجاه التفكير الناقد         

 :وضعها

 بحيث يتم جمع كافة الحقـائق ألن التفكيـر          اجمع معلومات كاملة وال تتجاهل األخطاء،      .1

جات يتطلب حقائق، وعلى التالميذ أن يميزوا بين التفكيـر الخـاطيء وبـين االسـتنتا              

عرض بحثيين متعارضين في النتيجة لـنفس الموضـوع         ويتم ذلك من خالل     . الخاطئة

 فمثالً تأثير التلوث على سرطان الرئة، حيث أن هناك أبحاث تؤكـد أن هنـاك عالقـة                
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وللوصول إلى الحقيقة يجب البحث عن      .  بينهما، وأخرى تقول أنه ال توجد عالقة بينهما       

 .معلومات كافية

افهم وَعرِّف جميع المصطلحات فالعلوم تتطلب معرفة بالمصطلحات والمفـاهيم، فمـثالً            . 2

مصطلح السرطان يعرض وكأنه نوع واحد من السرطان، على الرغم أنه يوجد أكثـر              

 .لسرطان تنتج عن أكثر من سببمن نوع من ا

اسأل عن الطرق التي تم بها الوصول إلى الحقائق، فهل تـم بالتجربـة، أم مـن خـالل                   . 3

وإذا تم التوصل إليها من خالل التجربة، هل أنجزت التجربـة           . المالحظة، أو العشوائية  

 بشكل صحيح؟

 أو فكرة، فمن المهم تحديد      ناقش النتائج التي تشتق من الحقائق فعند تحليل أي دراسة علمية          4.

فيما إذا كانت الحقائق فعالً تدعم النتيجة، ويتم ذلك من خالل طرح سؤال على الطلبـة                

بالبحث عن استنتاج بديل يمكن أن يتم التوصل إليه من نفس الحقائق للوصول إلـى أن                

فمثالً توصلت إحدى الدراسـات إلـى أن سـكر          . االرتباط ال يعني بالضرورة التسبب    

لكن في دراسات الحقة تبين أن المبحوثين هم        . هو مسبب للسرطان  ) السكروز(حلية  الت

وقد تبعت الدراسة بأربعين دراسة أثبتت أن التدخين        . من المدخنين ويتناولون السكروز   

 توصل األطباء إلى أن تناول      1989وفي مثال آخر في عام      . هو السبب وليس السكروز   

  حالة تسمم، وهناك عدد من     1200تسمم، وقد سجلت    الحمض األميني تربتوفان يسبب ال    
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إال أن أبحاث إضافية    . وبناًء على ذلك تم سحب التربتوفان من السوق       . خاص ماتوا شاأل

 . أثبتت أن ال عالقة للتربتوفان بالتسمم وأن تلوثاً قد حصل لألقراص أثناء تصنيعها

 هذا المبدأ أن بعض األفـراد       ابحث عن االفتراضات المخفية والتحيزات ومن األمثلة على       . 5

وهذه النتيجة بنيت على أساس أنه      . يدعون أن جميع اإلشعاعات خطيرة، ويجب تجنبها      

 .ال يوجد مستوى معين من اإلشعاع يسبب الضرر

 .ناقش مصدر الحقائق، من حيث راويها فقد يكون له أجندة خاصة من وراء الحديث.  6

 الناقد يتطلب الصبر على الغمـوض، ألن الغمـوض          ال تتوقع جميع اإلجابات، فالتفكير     . 7

موجود في جميع المجاالت اإلنسانية، بسبب نقص المعلومات، والتعقيد في العديد مـن             

 .األفكار

 .افحص الصورة الكبيرة. 8

افحص عدة أسباب وتأثيرات، وكن حذراً من اإلجابات البسيطة، والتفكير المزدوج الـذي             . 9

 . إما أسود أو أبيضيعتمد على وجهتي نظر فقط

راقب معيقات التفكير، فيجب أن ال يتم التعامل مع التفكير وكأن له مفاتيح مـن خـالل                 . 10

 .استخدام كلمات أو جمل

 . افهم تحيزاتك وقيمك،  فقيمنا وأفكارنا تؤثر في تفسيراتنا. 11
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هـا  فقد حاوال من خالل) ,1989Robert& Charles(          أما دراسة روبرت وشارلز

وضع تصور لتعليم التفكير الناقد من خالل التربية البيئية، وخاصة في عالم معقـد وأحـداث                

متجمعة تتطلب اختياراً فعاالً، وتنظيماً واستخداماً للمعلومات، في وقت أفادت التقويمـات أن             

قد نسبة مرتفعة من الطلبة في الواليات المتحدة غير قادرين على استخدام مهارات التفكير النا             

 .وقد عرفا التفكير الناقد بأنه مهارات تبرير القرارات والمعتقدات واألعمال. بفاعلية

وقد حددا مهارات التفكير الناقد بالمالحظـة، والمقارنـة، والتصـنيف، والترتيـب،             

والتحليل، والربط، والتنبؤ، وربط األسباب بالنتائج، وحل المشـكالت، والتفكيـر المنطقـي،             

ووضعا أربعة عناصر للتفكير الناقد منها، معرفـة المحتـوى، ومعرفـة            . والتفكير اإلبداعي 

، )Metacognition(مهارات التفكير الناقد، والقدرة على المتابعة، واإلدراك فوق المعرفـي           

ويريان أن التركيز على مهـارات التفكيـر        . واالتجاه نحو استخدام مهارات التفكير والمعرفة     

 المنهاج إلنتاج تفكير فعال يعطي نتائج أفضل مـن التركيـز            والتطوير طيلة الوقت من خالل    

 . عليها لفترة قصيرة

ويرى روبرت وشارلز أن التربية البيئية توفر آلية جيدة لتطوير مهارات من خـالل              

توفير عناوين ومشاكل تتقاطع مع المنهاج المدرسي وتزيد التكامل مع المعرفة، وتقدم مشاكل             

. حكاتها، وتقديم عناوين ومشـكالت تـنهض بمسـتوى التالميـذ          حقيقية يمكن دراستها أو م    

الحيـاة البحريـة، والعلـوم      : ويقترحان مواضيع من التربية البيئية يمكن اسـتخدامها مثـل         

ويدعوان إلى مساعدة المعلمين علـى إعـداد        . والتكنولوجيا والمجتمع، والتحضير لعالم الغد    



   

 

36 

 

د، وذلك بعقـد ورشـات عمـل لهـم بهـذا            دروس بطرق يتم من خاللها تعليم التفكير الناق       

 .الموضوع

  :دراسات في تعليم التفكير الناقد: ثانياً

إلى دراسة أثر التعلم الفردي مقابل الـتعلم  ) (Gokhale, 1995هدفت دراسة جوخل 

وقد تم تنفيذ الدراسة على طلبة البكالوريوس فـي         . التعاوني في تطوير مهارات التفكير الناقد     

 طالباً في مادة أسس االلكترونيات      48ناعية، فأخذت عينة تجريبية مكونة من       التكنولوجيا الص 

 . طالبا24ً موزعين على شعبتين احتوت كل شعبة على 1993خالل ربيع عام 

وتم تدريس إحدى الشعبتين بالطريقة الفردية، أمـا الشـعبة الثانيـة فقـد درسـت                

وعملـت  . ائي على طريقة التدريس   وتم توزيع الشعبتين بشكل عشو    . بمجموعات تعلم تعاونية  

الشعبتان بشكل منفصل، وتم استخدام نفس أوراق العمل للشعبتين، وكانـت تشـمل معرفـة               

 .واستيعاب المفاهيم وبنود التفكير الناقد

وقد ميز بين التعلم التعاوني والتعلم الفردي، فالطلبة في التعلم الفردي يعملون علـى              

ل في التعلم التعاوني تعمل المجموعة على ورقة العمـل          ورقة العمل كل على حدى، وبالمقاب     

بعد أن يتم توضيح خطوات التعلم التعاوني، مع التركيز على أن كل فرد يجـب أن يعطـى                  

 .فرصة ليشارك بأفكاره، وبعد ذلك تتوصل المجموعة للحل
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 فقرة  15وقد استخدم الباحث اختباراً قبلياً واختباراً بعدياً، وتكون االختبار البعدي من            

 فقرة في التفكير الناقد بحيث أن الفقرات من مستوى التركيـب،            15حول استيعاب المفاهيم، و   

 فقرة حيث كانت    12 االختبار القبلي فقد تكون من       اوالتحليل، والتقويم، حسب تصنيف بلوم، أم     

 . كل فقرتين لمستوى معين من تصنيف بلوم

ائيا فـي االختبـار البعـدي فـي         وقد بين التحليل اإلحصائي وجود فروق دالة إحص       

، α≥0.001مهارات التفكير الناقد لصالح المجموعة التي تعلمت بطريقة التعلم التعاوني عنـد             

بينما لم يوجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين في استيعاب المفاهيم على الرغم مـن أن                

جموعة التـي تعلمـت     متوسط المجموعة التي تعلمت بالطريقة التعاونية أعلى من متوسط الم         

وقد توصل إلى أن الطريقتين تؤديان إلى توصيل المعرفـة إال أن الـتعلم              . بالطريقة الفردية 

 .التعاوني يزيد من الكفاءة في التفكير الناقد وحل المشكالت

 فقد أجروا دراسـة علـى برنـامج     Catrina et al, 1999) ( أما كاترينا وآخرون 

ياضيات والعلوم االجتماعية لطلبة المرحلة الثانوية فـي مـوقعين          لتعليم التفكير الناقد في الر    

 غرفة صـفية،    61، تحتوي على    1964وهو عبارة عن مدرسة بنيت عام       ) أ( مختلفين، موقع 

فكان عبارة عن مدرسة مكونـة      ) ب( الموقع الثاني    ا طالبة، أم  1265تكون فيها المجتمع من     

واسـتخدم الباحـث    .  طالباً 2232 المجتمع من    وتكون. من ثالث طوابق، أحدها مبنى اإلدارة     

 ب ألن تحديد مشكلة البحث تم بتوزيع استبانة على كل من الطلبـة والمعلمـين   والرمزين أ،   

 .والمجتمع المحلي
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قام ثالثة باحثين بتنفيذ الدراسة على ثالثة صفوف في كل موقع من الموقعين، وطبق               

ن الصف العاشر، و طبـق الباحـث الثـاني          الباحث األول أنشطته في شعبة احتوت طلبة م       

أنشطته في شعبة احتوت طلبة من الصفين التاسع والعاشر، وطبق الباحث الثالث أنشطته فـي      

 .شعبة احتوت طلبة من الصفين الحادي عشر والثاني عشر

ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحثون اللغة التي تزيد مهارات التفكير الناقـد فـي              

 في كل   دالطلبة، باإلضافة للعديد من األنشطة التعليمية التي تثير التفكير الناق         الرياضيات لدى   

 .من الرياضيات والدراسات االجتماعية

لتحديـد  ) Cornell Critical Thinking Test-level x(واستخدم الباحثون اختبار 

ن هذا االختبـار    مستوى مهارات التفكير الناقد قبل تنفيذ األنشطة، وبعد تنفيذها، على اعتبار أ           

 القليلة المستخدمة في تقويم مهارات التفكير الناقد لطلبة المدارس العليـا،            تهو أحد االختبارا  

ويركز االختبار على مهارات التفكير الناقد، االستقراء، واالستنتاج، والتوضيح، واالفتراض،          

ى الطلبـة مـن شـهر    ونفذ الباحثون األنشطة لتطوير مهارات التفكير الناقد عل .  والمصداقية

، ثم أعيد اختبار التفكير الناقد بعد انتهـاء الفعاليـات،           1999 وحتى شهر شباط     1998أيلول  

قد حصل على المجموعة التجريبيـة فـي        % 1وتوصل الباحثون إلى أن تغييراً إيجابياً بنسبة        

ـ      % 2بينما حصل تراجع بنسبة      .مهارة االستقراء  داقية في مهارة االستنتاج، أما مهارة المص

في مهارة االفتراض، وعلـى     % 2، وكذلك حصل تراجع بنسبة      %1فقد حصل تراجع بنسبة     

من الطلبة حسنوا نسبتهم في االمتحان البعـدي        % 30الرغم من التراجع في المتوسط إال أن        
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تقدماً أكثر في مهارة االفتراض، )  أ(وقد أظهرت النتائج في الموقع. عنها في االمتحان القبلي

 . تقدماً في مهارة االستنتاجأكثر )ب(هر الموقع بينما أظ

فدعا إلى تطبيق تعليم التفكير في كل مجال محتـوى،          ) ,Kathryn 1990(أما كاثرين 

كما أكد على أهمية التركيز على أن تتضمن األهداف مهارات التطبيق، والتحليل، والتفكيـر              

الطلبة القراءة الناقدة من خـالل      ويتم ذلك بتعليم    .  المتشعب، وإعطاء الفرص لتنظيم األفكار    

االستنتاج، باستخدام الصحف، والمجالت، والتلفاز، والمذياع، والتي تنمي االسـتماع الناقـد،            

 .وتنمي اتجاهات للتساؤل بالتحدي، والتشويق

كما يطرح  . وبين كاثرين أن األدب اللغوي يساعد الطلبة على كيفة المشاركة والتفاعل          

 الكتابة على مرحلتين، تكون األولى بتكليف الطلبة بالكتابة الحرة، غير           تعليم التفكير من خالل   

المخططة لمساعدتهم على االكتشاف، مثل توجيه سؤال للطلبة لكتابة بعض األحـداث التـي              

أما المرحلة الثانية يكون تفكيراً متأمالً يفحص الطالب االستنتاجات، والتحيـزات،           .يفكرون بها 

ويقترح التصنيف لتطوير التفكير إذ يرى أنه هـام         . ع التفكير المنطقي  واألحكام المسبقة، ويتب  

في تطوير التفكير المنطقي، وبناء المفاهيم منذ الطفولة حتى الشيخوخة، فعلى سـبيل المثـال               

 مثـل   منرى أن  األطفال الصغار يحسون األشياء، أو الصور فـي سـعيهم لبنـاء المفـاهي                

وإن جميع التصنيفات تتطلب تعرف الصفات وتقسـيمها        . الخضروات، أو الحيوانات المفترسة   

 .إلى مجموعات استناداً لبعض القواعد
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أنه يوجد نقص في تدريب المعلمين على تدريس ) (Jaber, 2003وقد توصلت جبر 

مهارات التفكير الناقد، وذلك من خالل دراستها معتقدات المعلمين حول تعليم مهارات التفكير             

تمع الدراسة من معلمي اللغة اإلنجليزية للصفين العاشر والحادي عشـر           وقد تكّون مج  . الناقد

ولدراسـة هـذه المعتقـدات طـورت اسـتبانة          . في مدارس القدس، موزعين على الجنسين     

 . والمقابلة، وتحليل أدوات التقويم التي استخدمها المعلمونواستخدمت المالحظة الصفية،

 والمقابالت و أدوات التقويم بينـت أن         المالحظة الصفية  لوأشارت جبر إلى أن تحلي    

ـ            للطـالب لالسـتنتاج     اًالمعلمين غير مطلعين على مهارات التفكير الناقد، فال يوفرون فرص

. والنظام المدرسي ال يساعد على تنمية مهارات التفكير       . والتحليل، والتنبؤ، والتقويم، والتفسير   

ات خاصة بهم، وكذلك البيئـة الصـفية ال         بألفاظ وعبار  فالطلبة ال يكلفون بالتعبير عن أنفسهم     

ـ                صـفوف   يتسهل تعليم التفكير، إذ أن جميع الطلبة في الحصص التي تم مشاهدتها رتبوا ف

وكرسي المعلم في األمام، والمعلمون ال يعطون الطلبة فترة انتظار كافية إلجابة األسـئلة، أي          

كما . جابة الكاملة من قبل الطلبة    الفترة التي يصمت فيها المعلم بعد طرح أي سؤال وقبل االست          

أشارت إلى أن المعلمين ال يعلمون التالميذ اإلدراك فوق المعرفي،  والـذي يعنـي ضـبط                 

 .األنشطة الذهنية أي ال يعلمون تالميذهم ليصبحوا متعلمين متأملين مستقلين

 عـدة طـرق يسـتطيع    (Gruber&Boreen, 2003)وقد اقترح غروبر وبـورين  

جيع التفكير الناقد من جميع المستويات، وذلك من خالل تشجيع نموذج التعلم            المعلمون بها تش  

الذي ينقل التلميذ والمعلم من الدور التقليدي، منطلقين من القاعدة أنه ال يوجد شخص يعـرف                
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وإن اقتراح عناوين   . كل شيء، أو شخص يجهل كل شيء، فالعملية حوار بين المعلم والطالب           

كمـا أن   . ذ فرصة الختيار المواضيع التي يتعلمونها تقوي فكرة التعلم        للنقاش وإعطاء التالمي  

مراعاة اختالف خلفية الطلبة في الثقافة وأخذ حاجاتهم بعين االعتبـار وحفـزهم السـتخدام               

خبراتهم وثقافتهم عند القراءة والكتابة، واعتبارها نقطة البداية للتنبؤ حول المحتوى لتشـجيع             

 .التفكير الناقد

أثر تعليم التكنولوجيا على تنمية التفكير الناقد ومهارة        ) Alex,2003(  ألكس وقد درس 

 75التحليل، والحظ الباحث ثالث شعب من الصف الحادي عشر في مجموعة تكونـت مـن                

 طالبـاً، وقـد الحـظ       25طالباً، ولمدة أسبوع في مختبر الحاسوب، تكونت كل مجموعة من           

تم تقسيم  الطالب إلى مجموعـات       .  دقيقة 50 صص لكل شعبة مدة كل حصة     الباحث سبع  ح   

ثنائية، وكان موضوع البحث أنشطة حول الحرب العالمية الثانية يكلف خاللها الطلبة بعمـل              

والبحث في مواقع علـى  ) power point(خطة لتقديم عروض باستخدام برنامج البوربوينت 

 : لتي اعتبرت عناويناالنترنت، وتزويد المواقع بالصور والمعلومات، ومن األسئلة ا

 لماذا دخلت الواليات المتحدة الحرب؟ )1

 لماذا ربحت الواليات المتحدة الحرب في المحيط الهادي؟) 2

 لماذا ربحت الواليات المتحدة الحرب في أوروبا؟) 3

 كيف حدث التغيير الداخلي في الواليات المتحدة أثناء الحرب؟) 4
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ومـن األسـئلة   . ة ومعلميهم، ومشاهدة العروض وقد استخدم الباحث المقابلة مع الطلب     

التي طرحت على التالميذ أثناء العمل، هل تشعرون أنكم تعلمتم أكثر باسـتخدام الحاسـوب؟               

أن التعلم باستخدام الحاسوب شـاق إال       (من الطلبة نعم، وعلق أحد الطلبة       % 75فكانت إجابة   

 األسئلة األخرى التـي طرحهـا       ومن ).أنني أصبحت أعرف أكثر عن الحرب العالمية الثانية       

ألكس على الطلبة، هل تعتقدون أنكم تتعلمون أكثر من األنشطة باستخدام الحاسـوب أم مـن                

من الطلبة يعتقدون أنهم يتعلمون أكثر من الحاسـوب فمـثالً           % 83.3الكتاب المقرر؟ أجاب    

كترونية أكثـر مـن   أجاب أحد الطلبة أنه يشعر بالراحة عندما يقرأ المعلومات من المواقع االل   

وفي سـؤال   . قراءتها من الكتاب، بينما قال طالب آخر أن قراءة الكتاب عملية صعبة وشاقة            

حول شعورهم بتحسن أدائهم في االختبارات التي تتضمن التفكير الناقد، ومهـارة التحليـل،              

باإليجاب، أي أن األنشطة التي يستخدم فيها الحاسوب سـاعدتهم فـي   أداء               % 79.1أجاب  

أما السؤال هل األنشطة التي تتم باستخدام الحاسوب أكثر تحدياً مـن            . أفضل في االختبارات  

كما سئل الطلبة حول رغبتهم فـي أن يحـاول          . باإليجاب% 75أنشطة القلم والورقة؟ أجاب     

من الطلبة باإليجـاب، وعلـق      % 75معلمون آخرون استخدام الحاسوب والتكنولوجيا؟ أجاب       

. حاول معلم العلوم ذلك في دراسة النبات والحيوان فإنـه سيصـبح أسـهل             أحد الطلبة أنه إذ     

والسؤال األخير الذي طرح على الطلبة هل تعتقد أن أنشطة التـاريخ لهـا عالقـة بحيـاتكم                  

باإليجاب وعلقوا أنهم أصبحوا أكثر فهماً لما حدث بين الواليات المتحدة           % 45.8اليومية؟ رد   

 .في أجابوا بالن54.2أما .والعراق
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 التي  تما المهارات والسلوكيا  : وحول المقابلة مع المعلمين وجه الباحث األسئلة اآلتية       

نسـعى ألن يأخـذ     :  اإلجابات تتسعى لتطويرها لدى طلبتك وأنت تخطط لهذه األنشطة؟ فكان        

هل تشعر أن من المهم التدريب علـى التفكيـر          : الطالب المعلومات التي تفيدهم، أما السؤال     

رات التحليل؟ فكانت اإلجابة أن الطلبة بحاجة إلى عملية إلكسـابهم تعلمـاً مـدى               الناقد ومها 

. الحياة، وقدرة على حل المشكالت المعقدة ودراسة األفكار ذات المعنى في الماضي والحاضر            

هل تشعر بضرورة إحداث تغيرات معنوية في المنهـاج إلدخـال تعلـيم             : أما السؤال الثالث  

يم التفكير الناقد، ومهارات التحليل؟ وكانت اإلجابات أن يـتم األخـذ            التكنولوجيا كمصدر لتعل  

. بعين االعتبار أن الحاسوب وأدوات التكنولوجيا األخرى هي أدوات التعلـيم فـي المسـتقبل            

وشاهد الباحث عروضاً نهائية للمشروع تدل على التفكير الناقد وعمق في تحليل مادة الحرب              

 .العالمية الثانية

بدراسة مدى االرتباط بـين اختبـار   ) Edman, et al, 2002( وآخرون وقام إدمان

واختبارات أخرى تقيس مهـارات التفكيـر الناقـد، واإلدراك فـوق            ) Minnesota(مينسوتا

المعرفي، والتنبؤ، والتحليل، والتقويم، واالستنتاج، ومقارنـة ثبـات االختبـار باالختبـارات             

، بطاريـة   weir –Ennisواطسن، واختبار -ر غليسر األخرى مثل االستبانة المعرفية، واختبا    

 عبارة لفحص المعتقدات المعرفية لدى      63االتجاهات المتعددة، وتكونت االستبانة المعرفية من     

الشباب، وتتناول العبارات عدة جوانب منها، النجاح غير مرتبط بالعمـل الجـاد، واألفـراد               
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  ويقوم كل مشارك بتعبئة االسـتبانة        يعرفون كيف يتعلمون، والقدرة على التعلم شيء فطري،       

 .معبراً عن مدى موافقته على العبارة في خمس مستويات

 طالباً من ثالثة معاهد مختلفة، ومـن مسـتويات دراسـية          232واشترك في الدراسة    

طالباً مـن   ) 85(طالباً في مساق علم النفس، و     ) 77 (منهم أنهوا البكالوريوس،    ) 70(مختلفة  

 توصل الباحثون إلى أن أكثر االرتباط كان بين اختبار مينسوتا واختبار            وقد. مساق اإلحصاء 

– weir، واختبـار  )0.61( بطاريـة االتجاهـات المتعـددة      ،) r=0.66(غليسر واطسـن،    

Ennis)0.57(  واالستبانة المعرفية ،)ومعامـل الثبـات كرونبـاخ ألفـا الختبـار            )0.51  ،

ــوتا ــاآلتي ).0.91(مينس ــت ك ــارة كان ــل مه ــ: ولك ــل)0.68(وءالتنب ، )0.71(، والتحلي

 ).0.71(،واإلدراك فوق المعرفي)0.78(، والتفسير)0.5(، والتقويم)0.66(واالستنتاج

 اإلدراك فـوق  على دراسة أثـر معرفـة   )Swanson, 1990(وقد عمل ساونسون 

 في القدرة على حل المشكالت، إذ عّرف ساونسـون القـدرة            Metacognition)(المعرفي    

 كواحدة من مظاهر األداء الناجح المتعلق بالمهام المدرسية لدى الطلبـة،            على حل المشكالت  

، نفالذين لديهم قدرة عالية هم من حصلوا على عالمات عاليـة بالنسـبة لمعيـار الموهـوبي                

واختبارات التحصيل، أما التالميذ الذين لديهم قدرات متدنية هم  ممن حصلوا على عالمـات               

 الدراسة طلبة الصفين الرابع والخامس، ممن كانت عالماتهم         وقد شارك في  . أقل من المتوسط  

 في اختبار للقدرات الذهنيـة الـذي شـمل علـى مواضـيع              105 أو أقل من     120أكثر من   

  مـن    26 طالبـاً    56الرياضيات، واللغة، والعلوم االجتماعية، والعلوم، وتكونت العينة مـن          
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.  من القدرات المرتفعـة    31لمتدنية، و  من ذوي القدرات ا    25 من الذكور، منهم     30اإلناث و   

ولتقييم مهارة اإلدراك فوق المعرفي طور الباحث استبانة، وعند تنفيذها كانت أعلى عالمـة              

 يعتبر متدني األداء في اإلدراك      45، فمن كان أداؤه أقل من       45 ومتوسط العالمات    75 من 60

ء فـي اإلدراك فـوق       أعتبـر عـالي األدا     45فوق المعرفي، بينما من حصل على أكثر من         

وقد توصل إال أن األشخاص ذوي المعرفة باإلدراك فوق المعرفي لديهم قدرة على             . المعرفي

 . قدرتهم األكاديمية متدنيةتحل المشكالت ممن هم متدني المعرفة في التأمل، حتى لو كان

 مستوى مهارات التفكير الناقد لدى طلبة كلية        دإلى تحدي ) 1998(وهدفت دراسة عفانة  

وإيجاد تأثير بعض المتغيرات مثل الجنس، والتخصص،       . التربية بالجامعة اإلسالمية في غزة    

  إضافة إلى إيجاد العالقة بين مهارات التفكيـر الناقـد لـدى الطلبـة                ،والمستوى األكاديمي 

 لقياس مهارات التفكير     المترجم واطسن _ واستخدم عفانة اختبار غليسر   . ومعدالتهم األكاديمية 

 30 فقرة موزعة على خمس مهارات، وتكّون اختبار كل مهارة من            150، والمتكون من    الناقد

 . التنبؤ باالفتراض، والتفسير، وتقييم المناقشات، واالستنباط، واالستنتاج:  هيتفقرة، والمهارا

وقام عفانة بدراسة صدق االختبار بعرضه على محكمين من الجامعـة اإلسـالمية،             

صائياً مـن خـالل حسـاب معامـل االرتبـاط، فكانـت للتنبـؤ               وأوجد صدق االختبار إح   

، ومهـارة   )0.76(، ومهـارة تقيـيم المناقشـات      )0.74(، ومهارة التفسير  )0.73(باالفتراض

. 0.01وجميعها كانت دالة إحصائياً عند مستوى     ). 0.65( ، ومهارة االستنتاج  )0.75(االستنباط

 طالبـاً   65 ألفا بعد تطبيق االختبار علـى        أما ثبات االختبار فقد تم حسابه باستخدام كرونباخ       
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، )0.81(، التفسير )0.78(التنبؤ باالفتراض : وطالبة من عينة البحث، وكان معامل ألفا كما يلي        

، واالختبـار   )0.78(، مهـارة االسـتنتاج    )0.81(، مهارة االسـتنباط   )0.83(تقييم المناقشات 

 . 0.01اللة وأن جميعها كانت دالة إحصائياً عند مستوى د). 0.83(ككل

مـن  % 29 طالب وطالبة، شـكلوا  271قد نفذ عفانة االختبار على عينة مكونة من  و

مجتمع الدراسة، وقد توصل عفانة إلى أن طلبة كلية التربية حصلوا على عالمة أعلـى مـن                 

، مع اختالف عالماتهم    61%، إذ وصل متوسط عالمات الطلبة إلى        50%التي افترضها وهي    

 .  واطسن المعّدل-نة للتفكير الناقد حسب اختبار غليسرفي المهارات المكو

فقد أجـرى دراسـة إليجـاد المعـايير المئينيـة ألداء طلبـة              ) 1997حلفاوي،  (أما

واطسن للتفكير الناقد، بعد    -البكالوريوس في الجامعات الحكومية األردنية على مقياس غليسر       

ل االتساق الداخلي بمعادلة كرونباخ ألفا      وقد تم استخراج معام   . تطويره وتعديله للبيئة األردنية   

 ، كما استخرج معامل الثبات بطريقة التجزئة النصـفية وكانـت قيمتـه              0.67وكانت قيمته   

0.64 . 

أما فيما يخص فاعلية الفقرات فقد قام بحساب معامل الصعوبة لكل فقرة، وتراوحـت              

 على عينة مؤلفة    طبقت الصورة األردنية لالختبار   . 0.87-0.11هذه المعامالت بين    

 طالباً جرى اختيارهم من الكليات اإلنسانية والعلمية بمستوياتها الدراسـية           2031من  

المختلفة في جامعة اليرموك، واألردنية،  ومؤتة، ثـم عولجـت البيانـات الناتجـة               
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إحصائياً للتوصل للخصائص السيكوميترية لصورة المقياس األردنية، وكذلك إيجـاد          

واستخدم الباحث تحليل التباين    .  ألداء طلبة الكليات اإلنسانية والعلمية     المعايير المئينية 

وقد أظهرت نتائج التحليل فروقـاً دالـة إحصـائياً فـي            ،  الثالثي المتعدد المتغيرات  

المتوسطات بين السنوات الدراسية المختلفة ولصالح السنوات األعلى، وكـذلك علـى            

لبة الكليات اإلنسانية والعلميـة ولصـالح       االختبارات الفرعية مجتمعة ومنفردة بين ط     

كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالـة إحصـائياً بـين الـذكور              . الكليات العلمية 

واإلناث على المقياس ككل وعلى كل مـن اختبـاري االسـتنتاج والتعـرف علـى                

االفتراضات، وكذلك أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً لصـالح الـذكور             

تبار االستنباط، وعدم وجود فروق دالة بين الجنسين فيمـا يتعلـق باختبـار              على اخ 

 .التفسير وتقييم الحجج

إلى تقنين اختبار كاليفورنيـا لمهـارات       ) 2003(   وهدفت دراسة شطناوي  

وقـد  . التفكير الناقد وبالتالي اشتقاق معايير األداء لطلبة الجامعات على هذا االختبار          

 A (1990) ،  B: ا لمهارات التفكير الناقد من ثالث صور هيتكون اختبار كاليفورني

 فقرة من نـوع االختيـار مـن    34 وتتكون كل صورة من 2000ونموذج  (1992)

التقـويم، واالسـتدالل،    : متعدد، ويستخدم االختبار لقياس مهارات التفكير الناقد اآلتية       

لتباين الثالثي للكشـف    واستخدم شطناوي تحليل ا   . والتحليل، واالستنتاج، واالستقراء  

عن داللة الفروق في أداء المجموعات المختلفة حسب متغيرات الجنس، والتخصـص            
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 وقد أظهرت نتائج التحليل فروقاً دالة إحصائية في متوسطات أداء           .والعمر الدراسي،

. الطلبة تعزى لمتغير الجنس أو العمر، وكذلك لتفاعل التخصص الدراسي والجـنس           

إعداد اختبارات في التفكير الناقد تكون متخصصـة ومرتبطـة          وقد أوصى شطناوي ب   

بمباحث أكاديمية معينة، كالكيمياء والفيزياء واللغة العربية والتاريخ وغيرها، وعلـى           

غرار اختبار كاليفورنيا، ليتم استخدامها في الدراسات، وفي تقويم مهارات الطلبة في            

 مهارات التفكير الناقد لـدى طلبـة        وإجراء دراسات تهدف إلى تطوير    . التفكير الناقد 

 برامج تدريبية للمعلمين في التفكير      دالجامعات والمدارس األردنية،  وإضافة إلى إعدا      

 .الناقد وكيفية تدريس مهاراته وتنميتها، بما يتناسب مع أفراد المجتمع

حول أثر الجنس والتحصيل ودرجة االستقالل المعرفي       ) 1993(وفي دراسة الخطيب  

سنة، في المدارس الحكومية لمنطقة عمان      ) 14-11(ة التفكير الناقد في الفئة العمرية       على قدر 

 واطسن ليالئم الفئة    - الباحثة مقياس للتفكير الناقد على غرار مقياس غليسر        طورتاألولى، و 

 فقرة موزعة بالتسـاوي علـى       75وتألف المقياس من    . سنة) 14-11(العمرية التي تمتد من     

.  واطسن، وتمثل الفقرات مواقف حياتيـة عامـة  -عية الخمس لمقياس غليسر   االختبارات الفر 

وأشارت النتائج إلى أن نمو القدرة على التفكير الناقد لدى عينة الدراسة متوسـط، وأن هـذه                 

سنة، ومثل هذا النمـو     ) 14-11(القدرة تنمو بشكٍل مطرٍد غير ثابت نسبياً في الفئة العمرية           

 .ستقالل المعرفي، بينما ال يتأثر بالجنسيتأثر بالتحصيل ودرجة اال
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دور برامج التأهيل التربوي في إعداد معلمين قادرين على         ) 2003(ودرست الدجاني 

تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة، محاولة وضع أسس لمراعاتها أثناء تدريب معلمـين              

شـجيعهم علـى عـدم      مفكرين قادرين على حث طلبتهم على حل مشكالتهم بأنفسهم، وعلى ت          

تطـوير فهـم عميـق    : التسليم المطلق بكل ما يسمعونه ويقرأونه، ومن األسس التي وضعتها  

لمفهوم التفكير الناقد، فترى الدجاني أن المعلم الذي يريد أن يطور مهـارات التفكيـر الناقـد             

ـ             ى المفهـوم   يكون لديه فهم واضح لهذه المهارات، باإلضافة لتغيير المفهوم التقليدي للتعليم إل

المتمركز حول الطالب، فعلى برامج التأهيل أن تساعد المعلمين على فهم أدوارهم كمرشـدين              

وتهيئة بيئة صفية محفزة على الـتعلم،       . ومسهلين لعملية التعلم ال كمحاضرين ناقلين للمعرفة      

حفـزة  إذ أن البيئة الصفية الم     .وذلك من خالل تأهيل المعلمين لخلق بيئة صفية ثرية ومشجعة         

وإثـراء  . على التعلم هي البيئة التي توفر للمتعلمين فرصاً كثيرة للنقاش ولعـرض آرائهـم             

 .المنهاج بأسئلة تشجع وتحث على التفكير

فهناك حاجة لتدريب المعلمين على طرح أسئلة تثير التفكير لدى المتعلمين، وكـذلك             

ن يـتمكن المعلمـين مـن       فال بد أ  ) Metacognition(تنمية مهارات اإلدراك فوق المعرفي      

تدريب طلبتهم على هذه المهارة، وأن يكونوا نموذجاً يحتذى به يقلـده الطلبـة مـن خـالل                  

ومن واجب برامج التأهيل التربوي تـدريب       . استراتيجيات اإلدراك فوق المعرفي أمام الطلبة     

ل المعرفـة مـن   وإيجاد فرص لنق. المعلم على تنمية األبعاد الوجدانية المرتبطة بالتفكير الناقد    

غرفة الصف إلى الحياة العملية، أو إلى مساقات دراسية أخرى، وترى الدجاني أنه ال بد مـن             
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التركيز على قدرة المعلم على إيجاد فرص نقل المعرفة المكتسبة من الصف إلى خارج نطاق               

 . المدرسة

يب فقد هدف من دراسته التعرف إلى فاعلية برنامج خاص في تدر          ) 1996(أما محمد   

الطلبة على التفكير الناقد، واستخدم لهذا الغرض أربعة دروس من الكتاب األول الذي أعدتـه               

طبقت الدروس األربعة على أفراد المجموعة التجريبية، كما استخدم الباحث صورة           . هارنادك

واطسن للتفكير الناقد،  وقد توصل محمد إلى وجود          _ معدلة للبيئة األردنية من اختبار غليسر     

 ).ά≥0.01(روق دالة إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية عند مستوى داللةف

 :دراسات في التربية البيئية: ثالثاً

الفروق في السلوكيات البيئية المسئولة بين المعلمين       ) 2004(درس هويدي وآخرون،    

ـ              ي والطالب في المرحلة الثانوية بمملكة البحرين، وذلك بهدف الكشف عن الفروق بين معلم

 البيئيـة   تالمرحلة الثانوية وطالبهم في الصفوف الثانوية الثالثة، وذلك في ممارسة السلوكيا          

المسئولة المتعلقة بمجاالت منع أو خفض إنتاج المخلفات الصلبة، وترشيد استهالك الطاقـة،             

كما هـدفت   . واالهتمام بقضايا البيئة، وترشيد استهالك المياه وتجنب استعمال المواد الخطرة         

وتكون مجتمع  . السلوكيات إلى معرفة دور متغيري الجنس والتخصص الدراسي في أداء هذه         

الدراسة من المعلمين والطالب من الصفوف الدراسية الثالثة في المدارس الثانويـة العامـة              

مدرسة موزعة علـى مختلـف       وكان عدد المدارس عشرين   . للبنين والبنات بمملكة البحرين   
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 للذكور، وبلغ عـدد     3 لإلناث، و  3 مدارس،   6تكونت عينة الدراسة من     المناطق الجغرافية، و  

طالبة موزعين بين التخصـص     ) 176(، بينما بلغت عينة الطالبات    ) 206(أفراد عينة الطالب  

 معلماً موزعين بالتسـاوي     185 بلغتأما عينة المعلمين فقد     %). 45(واألدبي%) 55(العلمي

 . تقريباً بين الجنسين

السـلوكيات  : ون استبانة خاصة لذلك، شملت على أربعـة مجـاالت         وقد صمم الباحث  

المتعلقة بمنع أو خفض إنتاج المخلفات الصلبة، والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهالك الطاقـة             

. ، وسلوكيات بيئية أخرى   ابشكل عام،  والسلوكيات المتعلقة باالهتمام بالقضايا البيئية ومتابعته        

للكشف عن داللة الفروق بـين      ) ت(لباحثون تحليل التباين واختبار     ولتحليل البيانات استخدم ا   

وقد توصل الباحثون    .الدراسةالمتوسطات الحسابية ألبعاد االستبانة للمجموعات الفرعية لعينة        

إلى وجود ضعف نسبي في ممارسة السلوكيات البيئية، وقد عزوا ذلك لضعف الممارسة مـن               

عالم، فمن الواضح أن  هناك حاجة إلى إعادة النظر بشكل           خالل التعليم الرسمي أو أجهزة اإل     

جذري في هذه التربية سواء في محتوى ما تقدمه أو طريقة تقديمه، بحيث يهدف إلى تشـكيل                 

. القيم والمعتقدات واالتجاهات البيئية لدى الفرد، ومن ثم الجماعات المرجعية التي تنتمي إليها            

ويذكر البـاحثون   . ة نحو ممارسة السلوك البيئي المسؤول     أي خلق المعايير الذاتية واالجتماعي    

 .أن أهم عامل في تشكيل آلية لممارسة السلوك هو األبعاد المعرفية والتقويمية

دور المناهج والنشاطات الالمنهجية في تنمية الوعي البيئي        ) 2004(ودرست محمد،   

ة،  وذلك لمعرفة مدى مناسبة كل       لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في محافظة رام اهللا والبير         
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 مؤسسـات متخصصـة      قبل من المناهج والنشاطات الالمنهجية األخرى المرافقة والمنفذة من       

 معلم ومعلمة،   130وأجرت الدراسة على عينة مكونة من       .  هادفة للربح   حكومية، وغير  غير

سبون إلى أربـع     طالباً وطالبة ينت   180و  مدرسة حكومية في محافظة رام اهللا      11ينتسبون إلى   

مدارس حكومية لمحافظة رام اهللا والبيرة، واستخدمت الباحثة اسـتبانة للتعـرف علـى آراء               

المعلمين والمعلمات إزاء عناوين لوحدات دراسية متعلقة بالبيئة تم اختيارها من منهاج الصف             

طلبـة، لتقيـيم   أما األداة الثانية فكانت عبارة عن اختبار تحصيلي لل     . السابع، والثامن، والتاسع  

المستوى المعرفي للوعي البيئي، بناء على المعلومات التي توافرت في االسـتبانة، وتكـون              

سؤاالً، وحللت الباحثة النتائج باستخراج المتوسطات الحسابية، واستخدمت        ) 20(االمتحان من   

منهجية وقد أوصت الباحثة بتعميم تجارب النشاطات الال      ). ت(تحليل التباين األحادي واختبار     

وأفكارها المتعلقة بالنشاط البيئي، والتعلم البيئـي، ونشـر الـوعي البيئـي إلـى المـدارس                 

والمحافظات األخرى، والقيام بدراسة أسلوب حل المشكلة والقضايا البيئيـة للتوعيـة البيئيـة         

 .لألفراد، ولتطوير التفكير الناقد لدى الطلبة

 :ملخص الدراسات السابقة

إمكانية تعليم التفكير الناقد من خالل      ك الكثير من الدراسات تبين      من هنا نرى أن هنا    

تنمية السلوكيات البيئية واالتجاهات نحو البيئة يأتي من خالل          وأن   .أنشطة داخل غرفة الصف   

 أما فيمـا    .مهارة حل المشكالت كون البيئة الحالية تواجه مشكالت ناجمة عن أنشطة اإلنسان           

ليم التفكير الناقد من خالل أنشطة في التربية البيئيـة فلـم يجـد              يتعلق بدراسات سابقة في تع    
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الباحث أّياً منها، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في المساهمة في سد الثغـرة فـي األدب                  

 .التربوي
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 الفصل الثالث

 ةإجراءات وطريقة الدراس

 ةإجراءات وطريقة الدراس: الفصل الثالث
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 :ةمنهجية الدراس

إلى فحص امكانية تعليم التفكير الناقد من خالل أنشطة في التربية البيئيـة             هدفت هذه الدراسة    

ويعرض هـذا الفصـل     . مبحث علوم الصحة والبيئة   لطلبة الصف العاشر األساسي من خالل       

 .قة الدراسةيمنهجية الدراسة، ومجتمعها، وعينتها، وأدواتها، وإجراءت وطر

وذلـك  منهج التجريبي على طلبة الصف العاشر األساسي         ال  في هذه الدراسة   استخدم

بتطبيق نشاطات في التربية البيئية في مبحث علوم الصحة والبيئة، بحيث ضـمت مجموعـة               

تجريبية من الذكور وأخرى من اإلناث، وكذلك مجموعة ضابطة من الذكور وأخـرى مـن               

وتـم اسـتخدام    .والضـابطة  التجريبية   ةالجنس، والمجموع :  الدراسة متغيراتوكانت  . اإلناث

 لتحديد مستوى الطلبة في امتالك مهارات التفكيـر الناقـد ،            المترجمواطسن  _اختبار غليسر 

 تجريبية واألخرى ضابطة في مدرستين إحداهما للذكور         إحداهما بتنفيذ االختبار على شعبتين   

 . واألخرى لإلناث
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. م  طرائق  تدريس مختلفة     وتم تنفيذ مجموعة من األنشطة في التربية البيئية باستخدا        

العمل فـي مجموعـات،     :يفترض الباحث أنها تنّمي مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة، منها           

 . والنقاش السقراطي، ولعب األدوار، وحل المشكالت، وطريقة المشروع والعصف الذهني

 :مجتمع الدراسة

الحكومية، في محافظـة    تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس           

طالباً وطالبة، موزعين   ) 5038(، والبالغ عددهم  2005-2004 الدراسي   مرام اهللا والبيرة، للعا   

 طالبة، حسب سجالت وزارة التربية والتعليم       2660 طالباً، و  2378 مدرسة، منهم    101على  

 ).2005-2004(العالي للعام الدراسي

 عينة الدراسة

لبة الصف العاشر األساسـي، تكّونـت مـن شـعبتين            تم اختيار عينة قصدية من ط     

تجريبيتين، واحدة للذكور في مدرسة عين مصباح األساسية، وأخرى لإلناث فـي المدرسـة              

وكـان  . ومجموعتين ضابطتين واحدة ذكور وأخرى من اإلناث في كال المدرستين         . اإلسبانية

البيئـة الجغرافيـة، أي بيئـة        اعتبار أن الطلبة ينحدرون من نفس        ىاختيار العينة قصدياً، عل   

م هوائياً،  باإلضافة إلى توفر شـعبتين        500إذ أن المسافة بين المدرستين ال تتجاوز        . المدينة

 . في نفس المدرسة، لتكون واحدة تجريبية، وواحدة ضابطة
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 .توزيع عينة الدراسة) 1(        ويبين الجدول رقم 

 )1(جدول

 توزيع عينة الدراسة

عب عدد الش المدرسة
 التجريبية

عدد الشعب  عدد الطالب
 الضابطة

عدد 
 الطالب

 30 1 31 1 اإلسبانية للبنات

 34 1 27 1 عين مصباح للذكور

 64 2 58 2 المجموع

 

وتم التأكد من تكافؤ المجموعتين من خالل مقارنة نتائج المجموعتين فـي االختبـار              

مقارنة عالمات الطلبة في االختبار     ) 4،3،2(ويبين الجداول رقم    . القبلي في المهارات الخمسة   

 .القبلي

 :التكافؤ بين المجموعة التجريبية والضابطة الطالبات في االختبار القبلي: أوالً

عدم وجود فروق دالة احصائياً بين المجموعـة التجريبيـة والضـابطة            ) 2(جدول رقم  يبين  

 واطسـن _ختبـار غليسـر   الطالبات في المهارات الخمس، والعالمة الكلية للمهارات، حسب ا        
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وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية       . ά≥ 0.05 عند مستوى داللة     المترجم

 .قبل تنفيذ األنشطة

 )2(الجدول رقم.

في مهارات التفكير الناقد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  متوسط عالمات الطالبات
 في االختبار القبلي

االنحراف  المتوسط ددالع الطريقة المهارة
 المعياري

 t dfقيمة
 

 مستوى الداللة
 التنبؤ باالفتراض 3.71 18.11 27 تجريبية
 0.177 55 1.369- 3.02 19.33 30 ضابطة
 التفسير 2.57 18.3 27 تجريبية
 0.652 55 0.454- 2.99 18.63 30 ضابطة
 تقييم المناقشات 5.29 18.81 27 تجريبية
 0.681 55 0.413- 4.17 19.33 30 ضابطة
 االستنباط 3.2 18.52 27 تجريبية
 0.399 55 0.85- 3.69 19.3 30 ضابطة
 االستنتاج 2.38 7.74 27 تجريبية
 0.768 55 0.297 3.56 7.5 30 ضابطة
 10.19 81 27 تجريبية

 0.289 55 1.072- 10.87 84 30 ضابطة العالمة الكلية للمهارات

 

 :التكافؤ بين المجموعة التجريبية والضابطة الطالب في االختبار القبلي: ثانياً

عدم وجود فروق دالة احصائياً بين المجموعة التجريبيـة والضـابطة           ) 3(جدول رقم يوضح  

واطسن عنـد   -الطالب في المهارات الخمس، والعالمة الكلية للمهارات، حسب اختبار غليسر         

 يدل على تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية قبـل تنفيـذ           وهذا. ά ≥0.05مستوى داللة   

 .األنشطة
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 )3(الجدول رقم.

متوسط عالمات الطالب في مهارات التفكير الناقد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

 في االختبار القبلي

 المتوسط العدد الطريقة المهارة
االنحراف 
 المعياري

tقيمة df 
مستوى 
 الداللة

نبؤ الت 3.43 17.42 31 تجريبية
 0.13 63 1.55 2.88 16.21 34 ضابطة باالفتراض

 التفسير 3.68 17.03 31 تجريبية
 0.14 63 1.49 4.5 15.5 34 ضابطة  

تقييم  4.44 16.68 31 تجريبية
 0.16 63 1.42 3.92 15.21 34 ضابطة المناقشات

 االستنباط 4.93 17.16 31 تجريبية
 0.06 63 1.90 3.98 15.06 34 ضابطة  

 االستنتاج 3.11 6.42 31 تجريبية
 0.18 63 1.36 2.49 5.47 34 ضابطة  

 المجموع 14.5 74.48 31 تجريبية
 0.04 63 2.04 13.2 67.47 34 ضابطة  

يبيـة  أنه ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين المجموعـة التجر          )4(يالحظ من جدول رقم          

والمجموعة الضابطة في المهارات الخمس للتفكير الناقد والعالمة الكليـة للمهـارات حسـب              

وهـذا يـدل علـى تكـافؤ        . ά ≥0.05 عند مستوى داللـة       المترجم واطسن_ اختبار غليسر 

 .المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل تنفيذ األنشطة
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 )4(جدول رقم

هارات التفكير الناقد المجموعة التجريبية متوسط عالمات الطلبة عينة الدراسة في م

 .والمجموعة الضابطة في االختبار القبلي

االنحراف  المتوسط العدد الطريقة المهارة
 المعياري

 مستوى الداللة tقيمة 

التنبؤ  3.55 17.74 58 تجريبية
 0.11 3.32 17.67 64 ضابطة باالفتراض

0.91 
 

 3.25 17.62 58 تجريبية
 التفسير

 4.15 16.97 64 ضابطة

0.96 
 

0.34 
 

تقييم  4.93 17.67 58 تجريبية
 4.51 17.14 64 ضابطة المناقشات

0.62 
 

0.54 
 

 4.24 17.79 58 تجريبية
 االستنباط

 4.37 17.05 64 ضابطة

0.96 
 

0.34 
 

 2.85 7.03 58 تجريبية
 االستنتاج

 3.18 6.42 64 ضابطة

1.12 
 

0.27 
 

لية العالمة الك 12.99 77.52 58 تجريبية
 14.65 75.22 64 ضابطة للمهارات

0.91 
 

0.36 
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 ةأدوات الدراس

 لقيـاس    المتـرجم للعربيـة     واطسن _األولى اختبار غليسر  :  استخدم الباحث أداتين للدراسة   

 من والثانية عبارة عن أنشطة تعليمية في مبحث علوم الصحة والبيئة         .  مهارات التفكير الناقد  

  تصميم الباحث

 : واطسن-اختبار غليسر: أوالً

اختبار صممه غليسر وواطسن، واستخدمه عفانه بعد مالءمته للبيئة الفلسطينية، إذ قام            

غزة في العام الدراسـي     /عفانة بتطبيقه على عينة من طلبة كلية التربية في الجامعة اإلسالمية          

: زعة على خمس مهـارات هـي       فقرة مو  150وتكون االختبار من    ). 1998،عفانة( 95/96

 ت تقيـيم المناقشـات، ومهـارا      تومهـارا  مهارات التنبؤ باالفتراضات، ومهارات التفسير،    

 : سؤاالً، والمهارات هي30وتكونت أسئلة كل مهارة من .  االستنتاجتاالستنباط، ومهارا

ـ           : مهارة التنبؤ باالفتراض    ةارة عـد  يبدأ كل تمرين في هذا االختبار بعبارة ويأتي بعد كل عب

به حسب مـا    افتراضات مقترحة وعلى الطالب أن يقرر ما إذا كان كل افتراض يمكن األخذ              

إذا اعتقد الطالب أن االفتراض يتماشى مع ما جاء في العبـارة يمـأل              . جاء في العبارة أم ال    

إذا اعتقد أن األفتـراض ال       .تحت كلمة وارد  ) في ورقة اإلجابة  (المربع الذي أمام االفتراض     

تحـت  ) في ورقة اإلجابة(مشى مع ما جاء في العبارة يمأل المربع الذي أمام رقم االفتراض        يت

 .كلمة غير وارد
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 .ة قصيرة تتبعها عدة نتائج مقترحـة      يتكون كل تمرين فيها من عبار     :  مهارة التفسير 

ويفترض لتحقيق الهدف من هذا االختبار أن كل شيء وارد في العبارة صادق، وعلى الطالب               

يحكم على ما إذا كانت كل نتيجة مقترحة تترتب على المعلومات الـواردة فـي العبـارة                 أن  

إذا كان االعتقاد أن النتيجة المقترحة تترتب على العبارة بدرجة معقولـة مـن               .منطقياً أم ال  

ُيمأل " وإذا كان االعتقاد أن النتيجة غير مترتبة      " النتيجة مترتبة " اليقين الذي أمامها تحت كلمة      

 . لمربع تحت النتيجة غير مترتبةا

يبدأ كل تمرين في هذا االختبار بسؤال ويأتي بعد كل سؤال           :   مهارة تقييم المناقشات  

والمطلوب من الطالب أن يحكم على كل إجابة هـل هـي قويـة أم ضـعيفة،                 . عدة إجابات 

:  الضـعيفة تبااإلجابات الهامة والتي تتصل مباشرة بالسؤال، أما اإلجا :  القوية هي  تواإلجابا

إذا كـان    .فهي اإلجابات التي ال تتصل بالسؤال أو تكون ذات أهمية قليلة فيما يتعلق بالسؤال             

الطالب يرى أن اإلجابة قوية يمأل المربع الذي أمام رقمها في ورقة اإلجابة تحت كلمة قّويـة                 

 .أّما إذا كان يرى أن اإلجابة ضعيفة، يمأل المربع تحت كلمة ضعيفة

يتكون كل تمرين في هذا االختبار من عبارتين يأتي بعـدهما عـدة             : ستنباطمهارة اال 

نتائج مقترحة، تعتبر العبارتين صحيحتين تماماً حتى لو كانت إحداهما أو كالهما ضـد رأي               

المتقدم لالختبار،  فإذا وجدت النتيجة األولى أنها مشتقة تماماً من العبارتين يمأل المربع الذي               

، أما إذا وجدت أنهاغيرمشـتقة مـن        "صحيحة"ة في ورقة اإلجابة تحت كلمة       أمام رقم النتيج  
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" غيـر صـحيحة   "العبارتين يمأل المربع الذي أمام رقم النتيجة في ورقة اإلجابة تحت كلمـة              

 ........وهكذا

يبدأ كل تمرين في هذا االختبار بفقرة تشتمل على بعض الوقـائع،            :  مهارة االستنتاج 

. ار أن يعتبرها صحيحة، وبعد كل فقرة سيجد عـددا مـن االسـتنتاجات             وعلى المتقدم لالختب  

وسيكون في ورقة اإلجابة    . واختبر كل استنتاج على حدة وقّدرت درجته من الصحة أو الخطأ          

صادق تمامـا،   :    أمام رقم كل استنتاج خمسة مربعات يوجد أعالها الكلمات الخمسة اآلتية          

        .طؤه، خاطىء تمامامحتمل صدقة، بيانات ناقصة، محتمل خ

 ويقوم كل طالب بقراءة كل استنتاج ويحدد درجته من الصحة والخطأ فـي ضـوء               

الكلمات الخمسة السابقة، فإذا اعتقدت أنه صادق تماماً يمأل المربع تحت كلمة صـادق تمامـاً      

 .وهكذا

 ).1(لإلطالع على االختبار انظر ملحق رقم

ابات التي قام الباحث في هذه الدراسة بإعدادها آخذاً بعين               وتم تصحيح االختبار وفق اإلج    

).   1998( االعتبار  التغييرات التي أدخلها على االختبار مستنداً لإلجابات التي وضعها عفانة           

بينمـا العالمـة    ) 30(وأعطيت كل فقرة عالمة واحدة بحيث أصبحت عالمة كل مهارة من            

 ).150(الكلية لالختبار من
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 :نشطة التعليميةاأل: ثانياً

        قام الباحث في هذه الدراسة بتصميم ستة أنشطة تتقاطع مع دروس من كتـاب علـوم               

الوحدة : الصحة والبيئة، للصف العاشر األساسي، توزعت على دروس من أربع وحدات هي           

النفايـات  (، والوحـدة السادسـة      )أمراض معدية (، والوحدة الخامسة  )التغذية والصحة (الرابعة

واسترشد الباحث بكتـاب ريتشـارد بـاول        ). قضايا بيئية عالمية  (، والوحدة السابعة    )بيئةوال

 .Paul et al, 1995)(وآخرون

 :واألنشطة هي

يتناول هذا النشاط مشكلة صحية تنتج عن الغذاء الذي يتناولـه اإلنسـان،             : الكولسترول: أوالً

وينّمي هذا النشاط   . اش، والمجموعات وينفذ هذا النشاط بطريقة المنظم المتقدم، والحوار والنق       

 .ج والتنبؤ باالفتراض، والتفسير، واالستنتاطمهارات االستنبا

يتناول هذا النشاط مشكلة منتشرة فـي دول العـالم الفقيـرة، وفـي              : فقر الدم الغذائي   :ثانياً

لتنبؤ فلسطين، وينفذ النشاط بطريقة الحوار والنقاش، العصف الذهني، وينّمي النشاط مهارات ا           

 .باالفتراض، والتفسير، وتقييم المناقشات، واالستنباط، واالستنتاج

يتناول النشاط مشكلة بيئية عالمية، بدأت تؤثر على الكائنات الحية،          :  تآكل طبقة األوزون  : ثالثاً

وينفذ النشاط بطريقة الحوار والنقاش، والمجموعات، وينمي النشاط مهارة التنبؤ بـاإلفتراض            

 .اقشات والتفسيروتقييم المن
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 ) السيالن، الزهـري   نالسل، اإليدز، اليرقا  (يتناول الموضوع أمراض  : األمراض المعدية  :رابعاً

وهي أمراض يتم الوقاية منها بضبط السلوك، وينفذ النشاط باسـتخدام طريقـة المشـروع،               

وينتهي بإعداد كل مجموعة مشـروعها، وينمـي النشـاط مهـارة التنبـؤ           . والعمل التعاوني 

 .إلفتراض، والتفسير، وتقييم المناقشات، واالستنباط، واالستنتاجبا

يتناول الموضوع مشكلة اجتماعية منتشرة في البيئة الفلسـطينية،         : الحفر االمتصاصية  :خامساً

وهي انتشار الحفر االمتصاصية، وينفذ النشاط بطريقة لعب األدوار، وينّمي النشـاط مهـارة              

 .ناقشات، والتفسيرالتنبؤ باإلفتراض، وتقييم الم

المدرسة، السـوق،   : يتناول النشاط تحديد مشكلة بيئية من محيطهم      : تحديد مشكلة بيئية  : سادساً

وينفذ النشاط بطريقـة المجموعـات،      . المستشفى القريب من سكنهم، الحي الذين يعيشون فيه       

 .ستنتاجوينّمي النشاط مهارة التنبؤ باإلفتراض، وتقييم المناقشات، واالستنباط، واال

 ). 2(لإلطالع على األنشطة أنظر ملحق رقم 

 : صدق أدوات الدراسة

 واطسن المترجم إلـى اللغـة العربيـة والـذي اسـتخدمه             -        تم توزيع اختبار غليسر   

في دراستهما لقياس مهارات التفكير الناقد على محكّمين واحد         ) 2001(، وخليفة   )1998(عفانة

بية، وعمل دراسات في التفكير الناقد، وأخـر يحمـل شـهادة    يحمل درجة الماجستير في التر  

اثنان منهم يحملون شهادة الماجسـتير      : الدكتوراة في التربية، وخمسة من المعلمين والمشرفين      
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في التربية، والثالثة الباقون يحملون شهادة البكالوريوس لديهم خبرة في تعليم التفكيـر مـن               

الذهني، وجميعهم وافقوا على اسـتخدامه ألغـراض        خالل عملهم في مشروع تحفيز التفكير       

الدراسة بعد تطويعه بتغيير بعض الكلمات ألغراض الدراسة الحالية، بمـا يتناسـب وبيئـة               

 . مدينتي رام اهللا والبيرة، فمثالً تم استبدال مدينة غزة برام اهللا، والقطار بالباص

أحـدهما يحمـل شـهادة     أما األنشطة فتم تحكيمها من قبل أربعة أشخاص محكّمين،            

، )المنهـاج الفلسـطيني   ( الطب ومنسق فريق تأليف كتاب علوم الصحة والبيئة للصف العاشر         

واثنان يحمالن شهادة الماجستير في تعليم العلوم، ويعمالن في تدريب المعلمين ويشرفان على             

 الصحة والبيئة،  والرابع يحمل شهادة الماجستير في التربية ولـه            تدريب معلمي مبحث علوم   

الدقة العلميـة لألنشـطة،   : دراسات حول تعليم التفكير الناقد، وقد تم اعتماد أسس للتحكيم هي 

اختبـار  ب  تزويـد المحكمـين   ها لمهارات التفكير الناقد، إذ تمالصياغة اللغوية، ومدى تنميت

مـن مـا ورد فـي       % 70 ووافق المحكمون علـى      .ألنشطة مع ا   المترجم  واطسن _غليسر

 األنشطة بحيث تؤدي الغرض الذي صـممت مـن          ت على تعديالال وأوصوا ببعض  األنشطة،

أجله، مثل التركيز على القراءة الناقدة، وإضافة موضوع يتعلق بحل المشكالت، فتم إضـافة              

نشاطاً قلصت إلى سـتة  ) 12(ية ، وتقليل عدد األنشطة، إذ كان عددها في البدا        )6(الفعالية رقم 

أنشطة، لتتناسب والفترة الزمنية المسموح به لتنفيذها، كون المدرسة لها خطة دراسية سنوية،             

وتم اختيار األنشطة السـتة علـى أسـاس         . ومن غير الممكن تنفيذها خارج الدوام المدرسي      

 .فذت بها األنشطةتقاطعها مع الدروس التي سيتم تدريسها في نفس الفترة الزمنية التي ن
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 :ثبات أدوات الدراسة

طالبـاً  ) 69(         قام الباحث بحساب ثبات االختبار بعد تنفيذه على عينـة اسـتطالعية             

عزيـز  :  محافظة رام اهللا والبيرة وهما     وطالبة من الصف العاشر األساسي في مدرستين في       

فقة وزارة التربية والتعليم العالي    شاهين للبنات، والمدرسة الهاشمية للذكور، بعد أن تم أخذ موا         

وتم حساب ثبات االختبار باستخدام التجزئة النصفية، وبلغـت         . الفلسطينية على تنفيذ االختبار   

 .  وهذه القيمة مقبولة،=0.74rقيمة 

 :إجراءات وطريقة الدراسة

في كل من المدرسة اإلسـبانية لإلنـاث،        ) 2(تم تنفيذ جميع األنشطة في الملحق رقم        

ونفذت األنشطة في المدرسة اإلسبانية معلمة الثقافـة التقنيـة،           . رسة عين مصباح للذكور   ومد

وتحمل شهادة البكالوريوس في األحياء ولها خمس سنوات خبرة، أما في مدرسة ذكور عـين               

مصباح فنفذت األنشطة معلمة مبحث علوم الصحة والبيئة، وهي تحمل شهادة البكـالوريوس             

 نرة في التدريس خمس سنوات، وقام الباحث بتوضيح آلية التنفيذ للمعلمتي          في األحياء، ولها خب   

  .كل على حدى قبل تنفيذها على المجموعة التجريبية

 قبل تنفيذ النشاط، وتقديم تغذية راجعة       ن       وكان يقوم الباحث بتوضيح آلية التنفيذ للمعلمتي      

تعليم على تنفيذ االختبار فـي كـل مـن          وتم أخذ موافقة وزارة التربية وال     . بعد تنفيذ النشاط  

المدرسة اإلسبانية للبنات، ومدرسة عين مصباح للذكورواسـتغرق تنفيـذ األنشـطة علـى              
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وأعطي االختبار مرتين،    . دقيقة 45مدة كل حصة    .  حصص صفية  10المجموعة التجريبية،   

 .تنفيذ األنشطةواحدة قبل تنفيذ األنشطة على المجموعتين التجريبية والضابطة، واألخرى بعد 

 :متغيرات الدراسة

 :اشتملت على المتغيرات اآلتية: المتغيرات المستقلة

 مـع المجموعـة      في التربية البيئية   باستخدام األنشطة تعليم التفكير الناقد    ( طريقة التدريس -1

 ). مع المجموعة الضابطةأي دون استخدام األنشطة الطريقة التقليديةو، التجريبية

 ).نثىذكر، أ(الجنس-2

 لقيـاس    المتـرجم   واطسـن  _تحصيل طلبة الصف العاشر في اختبار غليسـر       :المتغير التابع 

 .مهارات التفكير الناقد

 :المعالجة اإلحصائية

، باسـتخدام برنـامج الـرزم       )t-test(تم فحص فرضيات الدراسة باستخدام اختبار تحليـل         

 .لحساب ثبات االختبار ، والتجزئة النصفية)SPSS(اإلحصائية 
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 الفصل الرابع

 تحليل النتائج

 تحليل النتائج: الفصل الرابع
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هدفت هذه الدراسة إلى فحص امكانية تعليم التفكير الناقد من خالل أنشطة في التربية              

وبعـد تطبيـق أداتـي      . البيئية في مبحث علوم الصحة والبيئة لطلبة الصف العاشر األساسي         

بحساب متوسط المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة        وذلك  . الدراسة وجمع النتائج، وتحليلها   

الضابطة باإلضافة لمتوسط الفروق بين االختبار القبلـي والبعـدي، وتـم إجـراء التحليـل                

 ). ( SPSS   اإلحصائي باسـتخدام رزمـة التحليـل اإلحصـائي للدراسـات االجتماعيـة      

 وقـد   .تهافرضيوذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص       ) t-test Independent(وباستخدام

مـن  ) 3(مـن الـذكور و    ) 6(طالب من المجموعة الضابطة،   ) 9(تغيب عن االختبار البعدي     

من الذكور،  ) 5(طالب،    ) 7(اإلناث، بينما في المجموعة التجريبية تغيب عن االختبار البعدي        

 .واثنتان من اإلناث

  التحليل االستداللي  :ثانياً ،   التحليل اإلحصائي الوصفي،  : أوالًتم عرض نتائج الدراسة       

 :النتائج وفيما ياتي عرض. ، وذلك لفحص فرضيات الدراسةt-test)( اختبار 

 :التحليل اإلحصائي الوصفي:أوالً

متوسط عالمة االختبار القبلي واالختبار البعدي في مهارات التفكير الناقد لكل من            : أوالً     

       .الذكور واإلناث

سط عالمات الطالبات في االختبار القبلي واالختبار البعدي ولكل         متو) 5(    يبين الجدول رقم  

 . مها رة من مهارات التفكير الناقد، والعالمة الكلية للمهارات
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 الضـابطة فـي االختبـار القبلـي         ةمتوسط المجموع كان  :  مهارة التنبؤ باالفتراض  

التجريبيـة فـي       أما متوسط المجموعـة        ،)19.59( بينما في االختبار البعدي      ، (19.33)

 ومـن المالحـظ أن   ، (20.20)  بينما في االختبار البعدي،) 18.11(االختبار القبلي فكان 

 القبلي، بينمـا     ختبارعالمات المجموعة التجريبية ارتفعت في االختبار البعدي عن تلك في اال          

 لم يحدث تغيير كبير على المجموعة الضابطة، وأن التقدم فـي المجموعـة التجريبيـة فـي                

 .عالمة1.83 البعدي أعلى ِبختباراال

 الضـابطة فـي االختبـار القبلـي          كان متوسط عالمات المجموعة    : مهارة التفسير 

أما متوسط المجموعة التجريبية في االختبار      ) 16.22( بينما في االختبار البعدي      ، (18.63)

تراجعاً قد حصـل  يبدو هنا أن . (16.84)  بينما في االختبار البعدي،) 018.3(القبلي فكان 

على المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي إال أن متوسط عالمات المجموعة            

 .التجريبية أعلى في االختبار البعدي

ـ كان متوسط   : مهارة تقييم المناقشات    الضـابطة فـي االختبـار القبلـي         ةالمجموع

المجموعـة التجريبيـة فـي      ، أما متوسط    ) 19.22(بينما في االختبار البعدي       ،(19.33)

ويالحظ أن تقدماً قـد  .  (19.68)  بينما في االختبار البعدي،) 18.81(االختبار القبلي فكان 

حصل على المجموعة التجريبية في االختبار البعدي، وأن متوسط المجموعة التجريبية أعلى            

 .             من متوسط المجموعة الضابطة في االختبار البعدي
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 )5( رقم الجدول

 .طريقةالمتوسط عالمات الطالبات في االختبار القبلي والبعدي حسب 
 االنحراف المعياري االختبار الطريقة المهارة

 ضابطة 3.02 19.33 قبلي
 3.43 19.59 بعدي

 3.71 18.11 قبلي
 التنبؤ باالفتراض

 تجريبية
 2.57 20.24 بعدي

 ضابطة 2.99 18.63 قبلي
 3.72 16.22 بعدي
 2.57 18.30 قبلي

 التفسير

 تجريبية
 4.71 16.84 بعدي

 ضابطة 4.17 19.33 قبلي
 3.12 19.22 بعدي

 5.29 18.81 قبلي
 تقييم المناقشات

 تجريبية
 5.01 19.68 بعدي

 ضابطة 3.69 19.30 قبلي
 3.47 19.30 بعدي

 3.20 18.52 قبلي
 االستنباط

 تجريبية
 3.95 19.00 بعدي

 ضابطة 3.56 7.50 قبلي
 2.95 6.81 بعدي

 2.38 7.74 قبلي
 االستنتاج

 تجريبية
 4.15 7.24 بعدي

 ضابطة 1.98 84.00 قبلي
 3.37 76.67 بعدي

 10.19 81.00 قبلي
 العالمة الكلية للمهارات

 تجريبية
 12.93 82.32 بعدي

 ، (19.30)الختبار القبلـي     الضابطة في ا   ةالمجموعكان متوسط   : االستنباطمهارة  

 ،، فال يوجد فارق بين االختبار القبلي واالختبار البعدي،          ) 019.3(بينما في االختبار البعدي     

 بينمـا فـي االختبـار       ،) 18.52(أما متوسط المجموعة التجريبية في االختبار القبلي فكان         
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ة أعلـى فـي    وعلى الرغم من أن متوسط عالمات المجموعـة الضـابط  (19.00) .البعدي

إال أن تقدماً قـد     ‘االختبار القبلي، واالختبار البعدي من متوسط عالمات المجموعة التجريبية،          

 حصل على المجموعة التجريبية في االختبار البعدي، ولم يطرأ أي تغيير على المجموعة 

 بينما  ، (7.50) الضابطة في االختبار القبلي      ةالمجموعكان متوسط   : مهارة االستنتاج 

، أما متوسط المجموعة التجريبية في االختبـار القبلـي فكـان            ) 6.81(ي االختبار البعدي    ف

من المالحظ أن تراجعـاً قـد حصـل علـى     . 7.24) ( بينما في االختبار البعدي،) 7.74(

المجموعة الضابطة في االختبار البعدي عن االختبار القبلي بشـكل أكبـر مـن المجموعـة                

مجموعة التجريبية في االختبار البعـدي أعلـى مـن المجموعـة             ال  عالمات التجريبية، وأن 

 ). 0.43(الضابطة ِب 

، (84) الضابطة في االختبار القبلـي     ةالمجموعكان متوسط   : العالمة الكلية للمهارات  

،   أما متوسط المجموعة التجريبية في االختبار القبلـي           ) 76.67(بينما في االختبار البعدي     

 من الواضح أن تراجعاً قد حصل على        (82.32).ي االختبار البعدي   بينما ف  ،) 81.00(فكان  

المجموعة الضابطة في االختبار البعدي عن االختبار القبلي، بينما طرأ تقـدماً فـي عالمـة                

وكـان متوسـط عالمـات      .  القبلـي  رالمجموعة التجريبية في االختبار البعدي عن االختبـا       

لى من متوسط عالمـات المجموعـة الضـابطة         المجموعة التجريبية في االختبار البعدي أع     

وبشكل عام كانت النسـبة المئويـة لمتوسـط االختبـار البعـدي للمجموعـة               ).  5.65(ِب

أي %. 51بينما النسبة المئوية لمتوسط االختبار البعدي للمجموعة الضـابطة          % 55التجريبية

 . أن تحسناً طرأ على المجموعة التجريبية
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عالمات الطالب الذكور في االختبار القبلي والبعدي       متوسط  ) 6(يعرض الجدول رقم    

 .ولكل مهارة والعالمة لكلية للمهارات

كان متوسط عالمات الذكور المجموعة الضـابطة فـي االختبـار           : التنبؤ باالفتراض          

أما متوسط المجموعة التجريبية فـي  ). 14.89( بينما في االختبار البعدي    ، (16.21)القبلي  

 من المالحظ أن تراجعاً     ).(18.62، بينما في االختبار البعدي      17.42)(القبلي فكان   االختبار  

قد طرأ على المجموعة الضابطة في االختبار البعدي عن االختبار القبلي، بينما طـرأ تقـدماً                

 .على المجموعة التجريبية في االختبار البعدي عن االختبار القبلي

 بينما  ، (15.50) الضابطة في االختبار القبلي      ةكان متوسط المجموع  : مهارة التفسير 

، أما متوسط المجموعة التجريبية في االختبار القبلـي فكـان           ) 13.29(في االختبار البعدي    

  من المالحظ أن تراجعاً قد حصل علـى  .(16.22)  بينما في االختبار البعدي، (17.03)(

 أن متوسـط عالمـات المجموعـة        المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي إال      

 .التجريبية أعلى من متوسط المجموعة الضابطة في االختبار البعدي

 (15.21) الضابطة في االختبار القبلي      ةكان متوسط المجموع  : مهارة تقييم المناقشات  

 أما متوسط المجموعة التجريبية في االختبار القبلـي         ،) 13.82( بينما في االختبار البعدي      ،

من المالحظ أن تراجعاً قد طرأ على . (14.92)  بينما في االختبار البعدي،) 16.68(فكان 

المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي، إال أن متوسط المجموعة التجريبية كان            

 .أعلى من متوسط المجموعة الضابطة في االختبار البعدي
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 )6(الجدول رقم

 بار القبلي والبعدي حسب الطريقةمتوسط عالمات الطالب في االخت

االنحراف  االختبار الطريقة المهارة
 المعياري

 ضابطة 2.88 16.21 قبلي
 4.28 14.89 بعدي
 3.43 17.42 قبلي

 التنبؤ باالفتراض
 تجريبية

 2.56 18.62 بعدي
 ضابطة 4.50 15.50 قبلي
 3.58 13.29 بعدي
 3.68 17.03 قبلي

 التفسير
 تجريبية

 4.33 16.22 بعدي
 ضابطة 3.92 15.21 قبلي
 4.01 13.82 بعدي
 4.44 16.68 قبلي

 تقييم المناقشات
 تجريبية

 4.31 14.92 بعدي
 5.04 16.07 بعدي ضابطة 3.98 15.06 قبلي
 االستنباط 4.93 17.16 قبلي

 تجريبية
 3.04 13.85 بعدي
 ضابطة 2.49 5.47 قبلي
 3.96 3.96 بعدي
 3.11 6.42 قبلي

 االستنتاج
 تجريبية

 2.06 5.42 بعدي
 ضابطة 13.20 67.47 قبلي
 12.08 61.61 بعدي
 14.50 74.48 قبلي

العالمة الكلية 
 للمهارات

 تجريبية
 8.79 68.15 بعدي

 

 ، (15.06) الضابطة في االختبار القبلـي       ةكان متوسط المجموع  : مهارة االستنباط 

 أما متوسط المجموعة التجريبية في االختبـار القبلـي          ،) 16.07(تبار البعدي   بينما في االخ  

 علـى  أ، من المالحظ أن تقدماً قد طر(13.85)  بينما في االختبار البعدي، (17.16)(فكان 
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المجموعة الضابطة في االختبار البعدي، مقابل تراجع متوسط المجموعـة التجريبيـة فـي              

 .االختبار البعدي

 بينما  ، (5.47) الضابطة في االختبار القبلي      ةكان متوسط المجموع  : تنتاجمهارة االس 

 أما متوسط المجموعة التجريبية في االختبـار القبلـي فكـان            ،) 3.96(في االختبار البعدي    

 ، من المالحظ أن تراجعاً قـد حصـل علـى    (5.42)  بينما في االختبار البعدي،) 6.42(

ي االختبار البعدي، إال أن متوسط المجموعة التجريبية في         المجموعتين الضابطة والتجريبية ف   

 .االختبار البعدي أعلى من متوسط المجموعة الضابطة

 الضابطة  ةبينت النتائج أن متوسط عالمات المجموع     : متوسط العالمة الكلية للمهارات   

جموعة  أما متوسط الم   ،) 61.61( بينما في االختبار البعدي      ، (67.47)في االختبار القبلي    

 نالحـظ  .(68.15)  بينما في االختبار البعدي،) 74.48(التجريبية في االختبار القبلي فكان 

تراجعاً حصل على متوسط المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبـار البعـدي، إال أن              

متوسط المجموعة التجريبية بقي أعلى من متوسط المجموعة الضابطة، في العالمـة الكليـة              

 النسـبة   التفكير الناقد لنفس االختبار، علماً أن كال العالمتين متدنيتان حيـث بلغـت            لمهارات  

 %.41.00وللمجموعة الضابطة % 45.33 للمجموعة التجريبية المئوية

           وبشكل عام يالحظ تدني متوسط عالمات الذكور في المهارات الفرعيـة للتفكيـر             

  .الناقد، والعالمة الكلية لهذه المهارات

متوسط عالمة االختبار القبلي واالختبار البعدي لكل مـن المجمـوعتين الضـابطة             : ثانياً  

 التفسـير، تقيـيم     مهـارة التنبـوء بـاالفتراض،     : والتجريبية، في مهارات التفكير الناقـد     
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المناقشات،  االستنباط، االستنتاج،والعالمة الكلية للمهارات حسب طريقة التدريس         
 ).7(ول رقمكما يشير إليها الجد

بينت النتائج أن متوسط عالمات المجموعة الضابطة كـان         : مهارة التنبؤ باالفتراض  

، ، أمـا متوسـط المجموعـة        17.20، بينما في االختبار البعدي      17.67في االختبار القبلي    

 ، من المالحـظ أن عالمـات        19.41، واالختبار البعدي    17.74التجريبية في االختبار القبلي   

تجريبية ارتفعت في االمتحان البعدي عن تلك في االمتحان القبلي، بينمـا حـدث              المجموعة ال 

  .العكس في المجموعة الضابطة

كان متوسط عالمات المجموعة الضابطة في االختبـار القبلـي          :          مهارة التفسير    

تبـار   ، بينما متوسط المجموعة التجريبية فـي االخ        14.73، بينما في االختبارالبعدي     16.97

يبدو هنا أن تراجعاً قد طرأ على عالمات        .  القبلي 15.84، وفي االختبار البعدي     17.62القبلي  

المجموعتين في االختبار البعدي، إال أن متوسط عالمات المجموعة التجريبيـة أعلـى مـن               

 .متوسط عالمات المجموعة الضابطة

 في االختبار القبلي    ةطكان متوسط عالمات المجموعة الضاب    :  مهارة تقييم المناقشات   

 أما المجموعة التجريبية فكان متوسـط االختبـار         16.47، بينما في االختبار البعدي،      17.14

،  من المالحظ أن تراجعـاً حصـل   17.25 بينما متوسط االختبار البعدي فكان   17.67القبلي  

وعـة  على المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبـار البعـدي، إال أن متوسـط المجم             

 .التجريبية بقي أعلى من المجموعة الضابطة
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 )7(الجدول رقم
 في معاً والضابطة لكل مهارة وللمهارات  التجريبيةةمتوسط عالمات عينة الدراسة المجموع

 . القبلي والبعدي حسب الطريقةراالختبا
االنحراف  االختبار الطريقة المهارة

 المعياري
 ضابطة 3.32 17.67 قبلي
 4.52 17.20 بعدي

 3.55 17.74 قبلي
 التنبؤ باالفتراض

 تجريبية
 2.67 19.41 بعدي

 ضابطة 4.15 16.97 قبلي
 3.91 14.73 بعدي

 3.25 17.62 قبلي
 التفسير

 تجريبية
 4.58 15.84 بعدي

 ضابطة 4.51 17.14 قبلي
 4.49 16.47 بعدي

 4.93 17.67 قبلي
 تقييم المناقشات

 تجريبية
 5.20 17.25 بعدي

 ضابطة 4.37 17.05 قبلي
 4.45 17.16 بعدي

 4.24 17.79 قبلي
 االستنباط

 تجريبية
 4.34 16.37 بعدي

 ضابطة 3.18 6.42 قبلي
 3.26 5.36 بعدي

 2.85 7.03 قبلي
 االستنتاج

 تجريبية
 3.35 6.31 بعدي

 ضابطة 14.65 75.22 قبلي
 16.68 69.00 بعدي

 12.99 77.52 قبلي
 العالمة الكلية للمهارات

 تجريبية
 13.04 75.10 بعدي
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كان متوسط عالمات المجموعة الضـابطة فـي االختبـار القبلـي            : مهارة االستنباط 

 أما المجموعة التجريبية فكان متوسط االمتحـان        17.16، بينما في االختبار البعدي ،     17.05

، من المالحظ أن تراجعاً قد طرأ على المجموعـة          16.37، واالمتحان البعدي    17.79القبلي  

 على متوسط عالمات المجموعـة       طفيف التجريبية في االمتحان البعدي، مقابل حدوث تغيير      

 .الضابطة

، أمـا   6.42كان متوسط المجموعة الضابطة في االختبار القبلـي         : مهارة االستنتاج 

 ،  7.03تجريبية في االختبار القبلي     وكان متوسط المجموعة ال   . 5.36متوسط االختبار البعدي    

من المالحظ أن تراجعاً قد طرأ على المجموعتين الضـابطة          . 6.31بينما في االختبار البعدي     

والتجريبية في االختبار البعدي، إال أن متوسط عالمات المجموعة التجريبية بقي أعلـى مـن               

 . متوسط عالمات المجموعة الضابطة

بينت النتائج أن متوسط عالمات المجموعة الضابطة       : ية للمهارات متوسط العالمة الكل         

، وكـان متوسـط المجموعـة       69.00 بينما في االختبار البعـدي     75.22في االختبار القبلي    

،  مـن الواضـح أن       75.10 بينما في االختبار البعـدي       77.52التجريبية في االختبار القبلي     

ن الضابطة والتجريبية في االختبار البعـدي،       تراجعاً قد حصل في متوسط عالمات المجموعتي      

إال أن متوسط عالمات المجموعة التجريبية أعلى من متوسط المجموعة الضابطة في االختبار             

 ).6.10(البعدي ِب
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بشكل عام كانت النسبة المئوية للعالمة الكلية للتفكير الناقد لالختبار القبلي للمجموعة            

 عالمة المجموعة التجريبيـة لـنفس       معخفضة مقارنة   وهي عالمة من  % 50الضابطة تقريباً   

، أما االختبار البعدي فكانـت النسـبة المئويـة          %52االختبار حيث كانت النسبة أعلى قليالً       

 %.50والتجريبية % 46للضابطة 

 :t-test)(لي اختبارالالتحليل االستد:ثانياً

يات الصفرية التـي     الفرض فحصفيما يأتي نتائج التحليل اإلحصائي التي بموجبها تم         

 .6-1نتائج الفرضيات). 8(ويبين الجدول رقم. قامت عليها الدراسة

ال يوجد فروق دالة إحصائياً  في امتالك الطلبة مهارات التفكير الناقد يعـود              :الفرضية األولى 

 ).α≥0.05(لطريقة التدريس المستخدمة عند مستوى الداللة

، بينما متوسط   3.63المجموعة التجريبية   نتائج إلى أن متوسط الفروق لعالمات       لدلت ا 

 وهـي  p=0.17   عند مستوى داللةt=1.37، وكانت قيمة 8.44الفروق للمجموعة الضابطة 

وعليه تقبل الفرضية الصفرية، فال يوجد فروق دالة إحصائياً بـين           ) α=0.05(أكبر من قيمة    

 .  الناقد بشكل عامالمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في امتالك مهارات التفكير
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 )8(الجدول رقم 
 لعينة الدراسة حسب الطريقةt-test راختبا

 المتوسط العدد الطريقة المهارة
االنحراف 
 مستوى الداللة t df قيمة المعياري

 المهارات الكلية 16.75 3.63 51 تجريبية
 0.17 104 1.37- 19.15 8.44 55 ضابطة
التنبؤ باالفتراض 4.01 1.43- 51 تجريبية
 0.005* 104 2.87- 4.13 0.84 55 ضابطة
 التفسير 5.37 1.98 51 تجريبية
 0.39 104 0.86- 70 .4 2.82 55 ضابطة
 تقييم المناقشات 7.08 0.86 51 تجريبية
 0.87 104 0.17- 4.56 1.05 55 ضابطة
 االستنباط 5.40 1.63 51 تجريبية
 0.22 104 1.24 5.83 0.27 55 ضابطة
 االستنتاج 4.05 0.92 51 تجريبية
 0.46 104 0.74- 3.85 1.49 55 ضابطة

  دال إحصائياً*

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة التنبؤ باالفتراض يعـود             : الفرضية الثانية 

 ).α≥0.05(لطريقة التدريس عند مستوى الداللة

 ، بينمـا    1.43-روق لعالمات المجموعـة التجريبيـة      دلت النتائج إلى أن متوسط الف     

عنـد مسـتوى داللـة    t = -2.87، وكانت قيمـة   0.84متوسط الفروق للمجموعة الضابطة

p=0.005      وهي أقل من قيمة ،)α=0.05 (  رفض الفرضية الصفرية، وأن هناك فروق      توعليه

د المجموعة التجريبيـة    دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية ، وهذا يدل على امتالك أفرا          

 . مهارة التنبؤ باالفتراض بمستوى أفضل من المجموعة الضابطة
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ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة التفسير يعـود لطريقـة              : الفرضية الثالثة  

 ).α≥0.05(التدريس عند مستوى الداللة

، بينما متوسط   1.98يةالتجريب دلت النتائج إلى أن متوسط الفروق لعالمات المجموعة         

، وهي p=0.39عند مستوى داللة   t=-0.86، وكانت قيمة 2.82الفروق للمجموعة الضابطة

وعليه تقبل الفرضية الصفرية، فال يوجد فروق دالة إحصائيا بـين           ) α≥0.05(أعلى من قيمة    

وق المجموعة التجريبية والضابطة في امتالك مهارة التفسير على الرغم من أن متوسط الفـر             

 . للمجموعة التجريبية أقل من متوسط الفروق للمجموعة الضابطة

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة تقييم المناقشـات يعـود              : ةالرابع الفرضية

 ).α≥0.05(لطريقة التدريس عند مستوى الداللة

نما متوسط  ، بي 0.86 التجريبيةدلت النتائج إلى أن متوسط الفروق لعالمات المجموعة         

، وهي p=0.87عند مستوى داللة   t=-0.17، وكانت قيمة 1.06 الفروق للمجموعة الضابطة

قبل الفرضية الصفرية، فال يوجد فروق دالة إحصائيا بـين          توعليه  ) α≥0.05(أعلى من قيمة    

 . المجموعة التجريبية والضابطة في امتالك مهارة تقييم المناقشات

فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة االستنباط يعود لطريقة          ال يوجد   : ةالفرضية الخامس 

 ) .α≥0.05(التدريس عند مستوى الداللة
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، بينما متوسط   1.63التجريبيةدلت النتائج إلى أن متوسط الفروق لعالمات المجموعة         

، وهـي   p=0.22 عند مستوى داللة     t=1.24، وكانت قيمة    0.27الفروق للمجموعة الضابطة  

وعليه نقبل الفرضية الصفرية، فال يوجد فروق دالة إحصائيا بـين           ) α≥0.05( قيمة   أعلى من 

المجموعة التجريبية والضابطة في امتالك مهارة االستنباط على الرغم من أن متوسط الفروق             

 . للمجموعة التجريبية أعلى من متوسط الفروق للمجموعة الضابطة

ئياً في تعلم الطلبة مهـارة االسـتنتاج يعـود          ال يوجد فروق دالة إحصا    : ة الفرضية السادس 

 .)α≥0.05(لطريقة التدريس عند مستوى الداللة

، بينما متوسط   0.92التجريبيةدلت النتائج إلى أن متوسط الفروق لعالمات المجموعة         

، وهـي   p=0.46 عند مستوى داللة   =t 1.37-، وكانت قيمة    1.49الفروق للمجموعة الضابطة  

 وعليه تقبل الفرضية الصفرية، فال يوجد فروق دالة إحصائيا بـين            )α≥0.05(أعلى من قيمة    

 . المجموعة التجريبية والضابطة في امتالك مهارة االستنتاج

 :)12-7( منتوفيما يلي نتيجة الفرضيا

 ):12-7( منتنتيجة الفرضيا )9( يبين الجدول رقم 

مهارات التفكير الناقد، يعـود     ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة         : الفرضية السابعة 

 ). α≥0.05 (للجنس عند مستوى داللة
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 ، بينما متوسـط الفـروق       8.74دلت النتائج إلى أن متوسط الفروق لعالمات الذكور       

 وهي أعلى مـن     p=0.13 عند مستوى داللة     t=1.53 ،  وكانت قيمة      3.41لعالمات لطالبات 

وجد فروق دالة إحصائيا بين الطـالب       قبل الفرضية الصفرية، فال ي    توعليه  ) α≥0.05(قيمة  

والطالبات في امتالك مهارات التفكير الناقد بشكل عام وأن متوسط الفروق لعالمات الطالبات             

 . أقل من متوسط الفروق لعالمات الطالب

 )9(الجدول رقم

 لعينة الدراسة حسب الجنسt-test اختبار 

 متوسط الفروق العدد  الطلبةجنس المهارة
 بعدي-قبلي

النحراف ا
 t dfقيمة المعياري

مستوى 
 الداللة

 المهارات الكلية 15.44 8.74 54 ذكر
 20.31 3.40 52 أنثى

1.53 104 0.13 

 4.12 0.44 54 ذكر
  باالفتراضالتنبؤ

 4.21 0.98- 52 أنثى
1.76 104 0.08 

 

 4.88 2.93 54 ذكر
 التفسير

 5.17 1.88 52 أنثى
1.07 104 0.29 

 

 5.33 2.28 54 ذكر
  المناقشاتمتقيي

 6.16 0.40- 52 أنثى
2.40 104 *0.018 

 

 6.57 1.57 54 ذكر
 االستنباط

 4.45 0.25 52 أنثى
1.21 104 0.23 

 

 4.27 1.67 54 ذكر
 االستنتاج

 3.54 0.75 52 أنثى
1.20 104 0.23 

 

  دال إحصائياً*
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ائياً في تعلم الطلبة مهارة التنبوء باالفتراض يعود        ال يوجد فروق دالة إحص    : الفرضية الثامنة 

 ).α≥0.05( للجنس عند مستوى داللة

 ، بينما متوسـط الفـروق   0.44الطالب دلت النتائج إلى أن متوسط الفروق لعالمات        

 أعلى من وهي  p=0.08 عند مستوى داللة t =1.76 قيمة وكانت، 0.98-لعالمات الطالبات

ل الفرضية الصفرية، فال يوجد فروق دالة إحصائيا بـين الطـالب   وعليه نقب )α=0.05( قيمة

 .والطالبات في امتالك مهارة التنبؤ باالفتراض

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة التفسير يعود للجنس عند             :الفرضية التاسعة 

 .α≥0.05مستوى داللة 

، بينمـا متوسـط الفـروق       2.93دلت النتائج إلى أن متوسط الفروق لعالمات الذكور       

 وهي أعلى من  p  =0.29 عند مستوى داللة t =1.07 قيمة وكانت، 1.88لعالمات لطالبات

 تقبل الفرضية الصفرية، فال يوجد فروق دالة إحصائيا بـين الطـالب   وعليه α = 0.05قيمة  

 . والطالبات في امتالك مهارة التفسير

ئياً في تعلم الطلبة مهارة تقييم المناقشات يعـود         ال يوجد فروق دالة إحصا    : الفرضية العاشرة 

 .α≥0.05للجنس عند مستوى داللة 

، بينمـا متوسـط الفـروق       2.28دلت النتائج إلى أن متوسط الفروق لعالمات الذكور       

 وهي أقـل مـن      p=0.018 عند مستوى داللة     t=2.40، وكانت قيمة    0.40-لعالمات لطالبات 
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صفرية، فهناك فروق دالة إحصـائيا بـين الطـالب           وعليه نرفض الفرضية ال    α≥0.05قيمة  

والطالبات في امتالك مهارة تقييم المناقشات ولصالح الطالبات ألن متوسط الفروق لعالمـات             

 . الطالبات أقل من متوسط الفروق لعالمات الطالب

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة االستنباط يعـود            :الفرضية الحادية عشرة  

دلـت النتـائج إلـى أن متوسـط الفـروق لعالمـات             . α≥0.05لجنس عند مستوى داللة     ل

 عند مستوى   t=1.21، وكانت قيمة    0.25، بينما متوسط الفروق لعالمات الطالبات     1.57الذكور

، وعليه تقبل الفرضية الصفرية، فـال يوجـد   α=0.05 ، وهي أعلى من قيمة p =30.2داللة 

 .  والطالبات في امتالك مهارة االستنباطفروق دالة إحصائيا بين الطالب

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة االسـتنتاج يعـود             :الفرضية الثانية عشرة  

 .α≥  0.05 للجنس عند مستوى داللة

، بينما متوسط الفروق 1.67دلت النتائج إلى أن متوسط الفروق لعالمات الذكور

 وعليه نقبل p =0.22   عند مستوى داللة t=    1.20مة ، وكانت قي0.75لعالمات الطالبات

الفرضية الصفرية، فال يوجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات في امتالك مهارة 

 . االستنتاج
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 :خالصة نتائج الدراسة

هل يمكن تعليم التفكير الناقد من خالل أنشـطة فـي           :أجابت النتائج عن السؤال العام للدراسة     

 ة البيئية ؟التربي

بينت نتائج الدراسة أن هناك تأثير لألنشطة التي أعدها الباحث فـي تعلـيم بعـض                

مهارات التفكير الناقد، فقد ظهرت فروقاً دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبيـة والضـابطة              

لصالح المجموعة التجريبية في امتالك مهارة التنبؤ باالفتراض،  وعلى الرغم من عدم وجود              

 دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبية والضابطة في امتالك مهارة التفسـير، وتقيـيم              فروق

المناقشات، واالستنتاج، والعالمة الكلية للتفكير الناقد، إال أن متوسط المجموعـة التجريبيـة             

أعلى من متوسط المجموعة الضابطة، مما يدعم إمكانية تعليم التفكير الناقد من خالل أنشـطة               

 . تقدم للطلبةتعليمية

بينما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً تعزى للجنس في مهـارة تقيـيم               

المناقشات لصالح الطالبات، ولم تكن فروق دالة إحصائياً بين عالمات الطالب والطالبات في             

، تعلم مهارات التفكير الناقد بشكل عام، وفي المهارات الفرعية التنبؤ باالفتراض، والتفسـير            

 الرغم من أن متوسط عالمات اإلناث في هذه المهارات أعلـى            ى، عل جواالستنباط، واالستنتا 

من متوسط عالمات الذكور، وهذا يشير إلى أن تعلم اإلناث لمهارات التفكير الناقد أفضل من               

 .الذكور
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 الفصل الخامس

 ملخص ومناقشة النتائج

  وتفسيرها والتوصيات
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 من هذه الدراسة ملخص الدراسة،  ومناقشة النتائج وتفسيرها، ثـم            . هذا الفصل  تناول

 .  التوصيات

 :ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تعليم مهارات التفكير الناقد من خالل أنشطة في التربية البيئية              

 5038لطلبة الصف العاشر األساسي في محافظة رام اللة والبيرة، وتكّون مجتمع الدراسة من              

مدرسة، وتكونت عينة الدراسة،    101 من الصف العاشر األساسي، موزعين على        طالباً وطالبة 

ووزعـت  . من مدرستين أحداهما للذكور واألخرى لإلناث، وتم اختيار شعبتين في كل منهما           

إلى مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية من الجنسيين بطريقة عشـوائية بسـيطة، فكانـت              

وقد .  طالبا وطالبة  64بينما كانت المجموعة الضابطة      طالباً وطالبة،    58المجموعة التجريبية   

  المترجم  واطسن _صممت ستة أنشطة تنفذ في عشر حصص صفية، واستخدم اختبار غليسر          

 لوتم حساب ثبات االختبار باستخدام التجزئة النصفية من خـال         . لقياس مهارات التفكير الناقد   

  .0.74=تطبيقه على عينة استطالعية وبلغت قيمة ر

 :ي التركيز في النقاش على مدى إجابة الدراسة عن السؤال الرئيس اآلتوتم

 هل يمكن تعليم مهارات التفكير الناقد من خالل أنشطة في التربية البيئية ؟

 :ين اآلتيين الفرعيالسؤالين

 هل يمتلك الطلبة الذين تم تعليمهم التفكير الناقد من خالل أنشطة في التربية البيئية مهاراته؟)1
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 هل يختلف امتالك الطالب لمهارات التفكير الناقد باختالف جنسه ؟)2

 :فرضية هي)12( ولإلجابة عن األسئلة السابقة صيغت

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في امتالك الطلبة مهارات التفكير الناقد يعود لطريقة التدريس              )1

 α ≥0.05المستخدمة عند مستوى داللة 

ئياً في تعلم الطلبة مهارة التنبؤ باالفتراض يعود لطريقة التدريس          ال يوجد فروق دالة إحصا    ) 2

 .α ≥ 0.05 عند مستوى داللة

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة التفسير يعود لطريقة التـدريس عنـد                ) 3

 .α ≥ 0.05 مستوى داللة

قشات يعود لطريقة التـدريس     ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة تقييم المنا          ) 4

 .α ≥ 0.05 عند مستوى داللة

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة االستنباط يعود لطريقة التدريس عنـد               ) 5

 .α ≥ 0.05 مستوى داللة

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة االستنتاج يعود لطريقة التدريس عنـد               ) 6

 .α ≥ 0.05 مستوى داللة

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارات التفكير الناقد، يعـود للجـنس عنـد                 ) 7

 . α ≥ 0.05 مستوى داللة
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ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة التنبؤ باالفتراض يعود للجـنس عنـد                ) 8

 .α ≥ 0.05 مستوى داللة

 م الطلبة مهارة التفسير يعود للجنس عند مستوى داللةال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعل) 9

α ≥ 0.05. 

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة تقييم المناقشات يعود للجـنس عنـد                ) 10

 .α ≥ 0.05 مستوى داللة

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة االستنباط يعود للجنس عند مسـتوى               ) 11

 .α ≥ 0.05 داللة

ال يوجد فروق دالة إحصائياً في تعلم الطلبة مهارة االستنتاج يعود للجنس عند مسـتوى               ) 12

 .α ≥ 0.05 داللة

ولفحص الفرضيات تم جمع البيانات من خالل عقد االختبار قبل وبعد تنفيذ األنشطة ،              

 .إذ استغرق تنفيذ األنشطة مدة شهرين

). Independent t-test(خدام اختبـار  وتم فحص الفرضيات بتحليل البيانات باسـت 

ودلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائياً يعود لطريقـة التـدريس فـي مهـارة التنبـؤ                  

لصالح المجموعة التجريبية، ، بينما لم يحـدث أي تغييـر فـي             ) α ≥ 0.05(باالفتراض عند 

ـ      ، واالسـتنباط،    المناقشـات  مالتفسـير، وتقيـي     (ةالمجموعة التجريبية في المهارات المتبقي
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في ) α = 0.018(وقد دلت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً لصالح اإلناث عند           ). واالستنتاج

مهارة تقييم المناقشات، بينما ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث فـي مهـارات                

 . ارات، واالستنتاج، والعالمة الكلية للمهط، واالستنبارالتنبؤ باالفتراض، والتفسي

  :مناقشة النتائج وتفسيرها

 :مناقشة أثر األنشطة على تعلم مهارات التفكير الناقد) 1

 يعود لطريقة التدريس في مهـارة التنبـؤ         ادلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائي      

 لـم يحـدث أي تغييـر فـي          ا لصالح المجموعة التجريبية، بينم    α =0.005باالفتراض عند   

ـ   المجموعة التجريبية     المناقشـات، واالسـتنباط،     مالتفسـير، وتقيـي   :  ةفي المهارات المتبقي

إال أن متوسط عالمات الطالب في المجموعة التجريبيـة أعلـى مـن متوسـط               . واالستنتاج

التفسير، وتقييم المناقشـات، واالسـتنتاج، والعالمـة الكليـة          : المجموعة الضابطة في مهارة   

وعلى الـرغم أن    .  في تعليم مهارات التفكير الناقد     للمهارات، وهذا قد يدل على دور األنشطة      

امتالك مهارات التفكير الناقد، بعـد       دراسات أخرى أشارت إلى حدوث تراجع لدى الطلبة في        

 توصل كاترينا وآخرون تنفيذ مجموعة من األنشطة، فقد

)  (Catrina  et al, 1999  عندما استخدموا)Cornell Critical Thinking Test-level 

x (      إليـه   تفي مهارة االفتراض، وهذا يختلف مع ما توصل       % 2إلى أن تراجعاً حصل بنسبة 

      التـي أجريـت    )1998(في حين توافقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عفانـة           . هذه الدراسة 
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 حصل الطلبة على أعلى عالمات فـي مهـارة          ، إذ على طلبة كلية التربية بالجامعة اإلسالمية     

، وهذا يتوافـق  )30(من العالمة الكلية للمهارة  ) 20.31(بلغ متوسط الطلبة  وض،  التنبؤ باالفترا 

مع ما توصلت إليه هذه الدراسة، حيث كانت أعلى العالمـات للطلبـة فـي مهـارة التنبـؤ                   

باالفتراض، ثم تلتها حسب عفانة  مهارة االستنباط، فمهارة تقييم المناقشات، فمهارة التفسير،             

لتي حصل عليها طلبة كلية التربية في الجامعة اإلسالمية في مهـارة            وكانت أدنى العالمات ا   

، وهذا يتوافق مع ما توصلت      )30(من العالمة الكلية للمهارة   ) 9.31(االستنتاج إذ كان المتوسط   

إليه هذه الدراسة، إذ كانت عالمات الطلبة في هذه المهارة متدنية للمجموعة التجريبيـة فـي                

 ).7.03(االختبار البعدي 

، إذ توصل إلى تدني مهارات      )2001(وقد توافقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة خليفة       

التفكير الناقد لدى طلبة الصف الثامن األساسي، وكانت أعلى العالمات للطلبـة فـي مهـارة                

، تلتها مهارة   )18.85(االستنباط، إذ كان متوسط الطلبة للمجموعة التجريبية لالختبار البعدي          

، ومـن ثـم مهـارة       )17.49(، ومن ثم مهارة تقيـيم المناقشـات       )18.68(راض  التنبؤ باالفت 

وكان الالفت لالنتباه تدني عالمات الطلبة في مهارة االسـتنتاج، إذ كـان             ). 16.88(التفسير

، وهذا توافق مع الدراسة الحالية إذ بلغ متوسط المجموعة التجريبيـة فـي           ) 8(متوسط الطلبة 

، وبلغ متوسط نفس المهـارة فـي  دراسـة عفانـة        )7.03(تنتاجاالختبار البعدي لمهارة االس   

، وقد  يعود ذلك لقلة التدريب على مهارة االستنتاج، كونها تحتاج مدة  تدريب أطول                )9.31(

 .، وقد ال تركز المناهج والمعلمون على تنميتها
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ويمكن عزو انخفاض عالمات مهارات  التفكير الناقد إلى عدم سعي المعلمين لتنميـة              

هذه المهارات ، وهذا ما أعاق تطور مهارات التفكير الناقد، التفسـير، وتقيـيم المناقشـات،                

إذ أن عملية تعليم التفكير الناقد      . واالستنباط، واالستنتاج، والعالمة الكلية لمهارة التفكير الناقد      

 الباحـث   تحتاج إلى تغيير في طرائق التدريس التي يتبعها معلمو المباحث المختلفة، فقد الحظ            

أثناء حواره مع عدد من المعلمين في المدارس التي نفذت فيها األنشطة معارضـة المعلمـين                

 . للتغيير، ودفاعهم عن أساليب التدريس التقليدية، ودعمهم الستخدام العقاب الجسدي

 يوجد نقص في تدريب المعلمين على أنه  (Jaber, 2003) جبر إليهت توصلوهذا ما

وأشارت إلى أن المعلمين غير مطلعين على مهارات التفكيـر          كير الناقد،   تدريس مهارات التف  

والنظـام  .  والتقويم، والتفسير  ،الناقد، فال يوفرون فرصاً للطالب لالستنتاج والتحليل، والتنبؤ       

المدرسي ال يساعد على تنمية مهارات التفكير، فالطلبة ال يكلفون بالتعبير عن أنفسهم بألفاظهم              

اصة، وكذلك البيئة الصفية ال تسهل تعليم التفكير، والطلبـة ال يعطـون فتـرة               وعباراتهم الخ 

انتظار كافية، إلجابة األسئلة، أي الفترة التي يصمت فيها المعلم بعد طرح أي سـؤال وقبـل                 

ون الطلبة اإلدراك فوق    كما أشارت إلى أن المعلمين ال يعلم      . االستجابة الكاملة من قبل الطلبة    

يعني ضبط األنشطة الذهنية أي ال يعلمون تالميـذهم ليصـبحوا متعلمـين             والذي  المعرفي،  

 .متأملين مستقلين
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وقد تكون هناك بعض المعوقات الخاصة بمهارة التفكير الناقد، والتي جاءت في المرتبة الثالثة              

إلى التسرع وعدم القـدرة علـى التعليـق المؤقـت           ) 2003(كما أظهرتها نتائج دراسة ثابت    

ام الشخصية لحين توفر األدلة والشواهد، والحاجة إلى وجود المهـارة الكافيـة             إلصدار األحك 

الستخدام االتجاهات والمهارات الالزمة للتفكير الناقد، والنقص في القـدرة علـى التوصـل              

، والحاجة إلـى إيجـاد      )التفكير االستقرائي ( الستنتاجات أو تعميمات بناًء على مناقشة مسبقة      

د عليها عملية إصدار األحكام، ونقص االسـتمتاع بمعالجـة المسـائل            معايير ومحكّات تستن  

 . الغامضة والمتشابكة، وضعف التفكير االستنباطي

 كذلك قد تكون البيئة الصفية معوقاً آخر في تعلم الطالب مهارات التفكير الناقد حيث              

الصف الواحـد،    فالعدد الكبير للطلبة في      .)2003(تبين أنها المعوق الرابع حسب دراسة ثابت      

وعدم توفر البيئة الصفية الحميمة المشجعة للنقاش والتساؤل والمعارضة والتأمل، والنقص في            

الظروف البيئية الصفية المناسبة مثل حجم الغرفة الصفية، وعدم تركيز التعيينـات الدراسـية       

يجة ألسـاليب   على قضايا حقيقية واقعية تأخذ باالعتبار خبرات الطالب، ومرحلته النمائية، ونت          

التقويم المستخدمة والتي تركز على التذكر وال تنّمي مستويات التفكيـر، ونقـص االهتمـام               

بالتدريب على الملخصات القصيرة، وحل المشكالت والتركيز علـى اسـتخدام المحاضـرة،             

وقدمت ثابت وصفاً إيجابياً لما ينبغي أن تكون عليه البيئة الصـفية، إذ أفـادت الدراسـة أن                  

وف التي تشجع على التفكير الناقد تمتلك خصائص مميزة تساعد القائمين علـى التقيـيم               الصف

والمعلمين ضمن برنامج قياس التفكير الناقد فيما إذا كان يحدث بشكل منتظم في صف معين،               
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أسئلة متتالية، وتوتر متنام، وإعجاب بنتائج، وتعلـم فعـال غيـر            : ومن بين هذه الخصائص   

 .متوقع

والتي جاءت في المرتبـة الخامسـة،    ) 2003(التفكير الناقد حسب ثابت   ومن معوقات   

المعلم، إذ يعد من معوقات تعليم التفكير الناقد لدى الطلبة، وذلك إلحباطات المعلم المتكـررة               

من جراء تعامله مع األنماط القيادية وميل المعلم للمبالغة في حفظ النظام، وعدم رغبتـه فـي      

 ووسائل تعليم التفكير، ووجود المعلم التقليدي النّمطي، ونقـص          بذل جهد في تحضير أنشطة    

  .التدريب على ممارسة مهارات التفكير الناقد، وتعزو ذلك إلى قصور برامج إعداد المعلمـين             

 .وعدم تعديل مهام اإلدارة المدرسية بحيث تصبح عامالً ميسراً للعملية التربوية

ي تعلم هذه المهارات إلى الفترة الزمنيـة        وقد يكون عدم وجود فروق دالة إحصائياً ف       

القصيرة التي نفذت بها األنشطة، إذ بدأ تنفيذ األنشطة في بداية شهر آذار من العام الدراسـي                 

ار، مما حّد مـن     أي، والخطة السنوية للمدرسة تنتهي في الثلث األول من شهر           2004-2005

 .عدد األنشطة التي نفذها الباحث

 :حسب الجنس ة على تعلم مهارات التفكير الناقدمناقشة أثر األنشط) 2

في ) α ≥0.018(لقد دلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائياً لصالح اإلناث عند            

مهارة تقييم المناقشات، بينما ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث فـي مهـارات                

 .والعالمة الكلية للتفكير الناقد، واالستنتاج، ط، واالستنبارالتنبؤ باالفتراض، والتفسي
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أشارت النتائج إلى أن متوسط اإلناث في جميع مهارات التفكير الناقـد، والعالمـة              و

وقد يعود ذلك إلى اإلدارة المدرسية أوالً، إذ الحظ الباحث اخـتالف            .  الكلية أعلى من الذكور   

ية في مدرسة عين مصباح     اإلدارة المدرسة لدى المدرسة اإلسبانية لإلناث عن اإلدارة المدرس        

للذكور من حيث تقبلها للتغيير، وتعاونها في تسهيل مهام تنفيذ األنشطة داخل الغرفة الصفية،              

فإن المعوقات اإلدارية في تعلم مهارات التفكير الناقد تأتي في المرتبـة            ) 2003(فحسب ثابت 

من التالميذ وتشـجيعهم،    الثانية، وذلك ناتج عن عدم االهتمام باكتشاف المبدعين والموهوبين          

ومكافأة اإلنتاج العلمي والتفكير الناقد، وتوفير المواد والوسائل الالزمـة لبـروز الجوانـب              

الخالقةّ الكاملة لدى الطالب، باإلضافة إلى الفجوة العميقة بين الممارسة اإلدارية ومتطلبـات             

لمزيد من الوقـت لتشـجيع      تعليم التفكير الناقد، وااللتزام بزمن الحصة المقرر دون إعطاء ا         

 .التأمل، ونقص التدريب على التفكير الناقد للمعلم والطالب واإلدارة

 حصول الطالبات على عالمات أعلى في التفكير الناقد وجود مبادرة لدى            ويمكن عزو 

، فمثالً كان استعداد اإلناث لعرض لعـب         في المشاركة في النشاطات    اإلناث أكثر من الذكور   

من الذكور، بينما كان هناك تردد لدى عدد من الذكور،  وقدمت اإلناث تقاريراً              األدوار أكثر   

 األمراض المعدية  بعنوان) 4(مرتبة ومنظمة، وذات قيمة علمية حول األمرض في نشاط رقم         

وقد يكون لتشجيع المعلمـين فـي       . ، بينما لم يقدم الطالب تقاريراً بنفس الجودة       )3(ملحق رقم 

أن الطلبة Elizabeth) ،1997(بث ازي مهارات التفكير الناقد، وترى الالمدرسة دور في تنمية

كما الحظ الباحث   . ال يصبحون مفكرين ناقدين ذاتياً، وإنما يجب وضعهم في بيئة تهيئهم لذلك           
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في هذه الدراسة انخفاض الدافعية لدى الذكور، إذ كان هناك تردداً في تنفيذ المهام التي كانوا                

ثابـت،  (وقد توصلت   . تقارير حول األمراض المعدية، وتحديد مشكلة بيئية      يكلفون بها، مثل ال   

 إلى أن هناك معوقات لتعليم التفكير الناقد خاصة بالطالب، وقد فسـرت ذلـك بقلـة                 )2003

نظرة المعلم للطالب على أنه يفتقـر       كالمؤشرات المرتبطة بتعليم التفكير الناقد أثناء التدريس،        

 .تعلم التفكير الناقد، والفتقار الطالب الدافعية للتعلمللقدرات الكافية لعملية 

األساتذة إلى أن يكونوا واقعيين حول ما يمكن إنجـازه علـى            ) 1993(ويدعو مايرز 

ولـن يـتم    . طريق تطوير التفكير الناقد خالل فصل دراسي تقليدي يمتد إلى عدة أسابيع فقط            

. ى الطالب في مثل هذه الفتـرة الزمنيـة        التغيير الجذري لمعظم العمليات التفكرية المسبقة لد      

وحتى ذلـك   . وأكثر ما يمكن أن يرجوه المرء هو التوصل إلى رسم توضيحي إلطار تحليلي            

لن يفيد إذا لم يتح للطالب الوقت الكافي لتفحص مواد تخصصهم المعرفي، وإدراك حـاجتهم               

 .     المقدمة إليهملتطوير طرق جديدة للتفكير تمكنهم من إدراك معنى المعلومات الجديدة

 التوصيات

 :انبثقت عن هذه الدراسة التوصيات اآلتية

 :استناداً لنتائج الدراسة يوصي الباحث باآلتي:أوالً

 . في التربية البيئية دتبني استخدام األنشطة في تعليم التفكير الناق -1
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 . في المباحث التعليمية جميعهادتبني استخدام األنشطة في تعليم التفكير الناق -2

 :توصيات من دراسات سابقة: ثانياً

تدريب المعلمين على تصميم الدروس لتعليم التفكير الناقد، وتصميم البيئة التعليمية المالئمـة              .1

 .لذلك

تقييم برامج إعداد المعلمين، ودراسة مدى احتوائها على مواد لتدريب المعلمين علـى تعلـيم                .2

 .التفكير الناقد

 .لى جعل المدرسة بيئة جيدة ومناسبة لتعليم التفكير الناقد تدريب اإلداريين في المدارس ع -3

 :دراسات مستقبلية: ثالثاً

إجراء دراسات أخرى في تعليم التفكير الناقد من خالل أنشطة في التربيـة البيئيـة وفـي                 .1

 .المباحث األخرى وصفوف أخرى ولمدة أطول

 .شطة لتعليم التفكير الناقدتحليل مقررات علوم الصحة والبيئة وتطويرها بهدف إدخال أن.2

إجراء دراسة للكشف عن معيقات تعليم التفكير الناقد في المدارس ، لوضع حلول للتغلـب               .3

 .عليها
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   اختبار التفكير الناقد  )1(ملحق رقم
    

   
 :قياس المهارات األساسية للتفكير الناقد، وهي: الغرض من االختبار

 .مهارات التنبؤ باالفتراضات.1
 .مهارات التفسير.2

 .مهارات تقييم المناقشات.3

 .مهارات االستنباط.4

 .مهارات االستنتاج.5

 :ات االختبارتعليم
 .يتضمن هذا االختبار خمسة أقسام مستقلة ويجب مراعاة التعليمات الخاصة بكل قسم-1
 . ال تقلب الورقة حتى يؤذن لك-2
 .ال تضع أي عالمة على هذه النسخة-3

 . ضع كل العالمات الخاصة باإلجابة على ورقة اإلجابة المنفصلة المعطاة لك-4
سم اقرأ التعليمات الخاصة به بدقة تامة، وكـذلك المثـال            قبل أن تجيب على أسئلة كل ق       -5

 .التوضيحي لطريقة اإلجابة
 . إذا رغبت في تغيير إحدى اإلجابات تأكد من محو اإلجابة السابقة تماماً-6
 . التترك سؤاالً دون أن تجيب عليه-7

 واآلن ابدأ باإلجابة                   
 االختبار األول                                      

 مهارات التنبؤ باالفتراضات
 -:تعليمات

 افتراضـات مقترحـة     ةيبدأ كل تمرين في هذا االختبار بعبارة ويأتي بعد كل عبارة عد            •
 .وعليك أن تقرر ما إذا كان كل افتراض يمكن األخذ به حسب ما جاء في العبارة أم ال
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رة امأل المربع الذي أمام االفتراض    إذا اعتقدت أن االفتراض يتمشى مع ما جاء في العبا          •
 .تحت كلمة وارد) في ورقة اإلجابة(

إذا اعتقدت أن األفتراض يتمشى مع ما جاء في العبارة امأل المربع الـذي أمـام رقـم                   •
 .تحت كلمة غير وارد) في ورقة اإلجابة(االفتراض 

 -:فيما يلي مثال توضح كيف تمأل المربعات في ورقة اإلجابة
حن في حاجة إلى اقتصاد في الوقت للوصول إلى مكة المكرمة للحج، وبناء علـى            ن: " العبارة

 "ذلك من األفضل أن نذهب بالطائرة
 :افتراضات مقترحة

مـن  . ( الذهاب بالطائرة سيستغرق وقتاً أقل من الذهاب بوسائل المواصالت األخرى          -1
 لمواصالت األخرى المفترض في هذه العبارة أن سرعة الطائرة الزائدة بالنسبة لوسائل ا

ستتمكن المجموعة من الوصول إلى الجهة التي يقصدونها في وقت أقل، لذلك فهـذا               -2
 ).االحتمال وارد

هذا االفتراض غير وارد في العبارة،      . ( السفر بالطائرة أكثر راحة من السفر بالباص       -3
عـة  ألن العبارة تتناول اقتصاد في الوقت، وال تذكر شيئاً عن الراحـة، أو عـن الطبي               

 ).المعينة للسفر
                        

 3 2 1 رقم االفتراض
 XX وارد
X   غير وارد

 
 ".مع أن التلفزيون من أفضل الوسائل التعليمية إال أنه ال يصلح لكل مجاالت التعليم:" العبارة

 : افتراضات مقترحة
 .يصلح التلفزيون لكل مجاالت التعليم -1
 .ير التلفزيونتوجد وسائل تعليمية أخرى غ -2

 .الوسائل التعليمية األخرى أفضل من التلفزيون -3
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 ".بعض السلوك اإلنساني سلوك حيواني: " العبارة
 :افتراضات مقترحة

 .يشترك اإلنسان والحيوان في بعض مظاهر السلوك -4
 .السلوك الحيواني يتسم بالعدوانية -5

 .السلوك اإلنساني يتسم بالمرونة -6

يعمل جماعة من الناس من أجل تحقيق هدف مشترك، على سبيل        يقصد بالتعاون أن    : " العبارة
المثال يتعاون الناس من أجل الحصول على كسب مشترك، أو للدفاع عن أنفسهم، أو لمساعدة               

 .الخ......اآلخرين
 :افتراضات مقترحة

 .التعاون مسألة سهلة موجودة بين كل الناس -7
 .دين هو تعاون سلبيالتعاون من أجل تحقيق أهداف هدامة مما نهى عنه ال -8

عندما تتالقى آراء جماعة من الناس في هدف مشترك نقرر أنهم على قدر كـاف مـن                  -9
 .التعاون فيما بينهم

 
 ".إن عالقة الطفل بأبويه هي األساس الذي يبني عليه عالقاته مع اآلخرين فيما بعد:" العبارة
 .ستقبلية    يلعب الوالدان دوراً هاماً في حياة الطفل االجتماعية الم -10
 .     الطفل له شخصيته المستقلة ويبني عالقاته مع اآلخرين بنفسه -11
 .      هناك تأثير قليل من جانب الوالدين في حياة الطفل االجتماعية -12
 ".بعض الناس ممن يتعرضون للمرض النفسي قد يتعرضون للمرض العقلي: " العبارة

 :  افتراضات مقترحة
 .ييصاب اإلنسان فقط بالمرض النفس -13
 .هناك عالقة بين المرض النفسي والمرض العقلي -14
 .كل المرضى العقليين كانوا مرضى نفسيين -15
 ".إذا أنشأنا نظماً تعليمية حديثة، فإننا نضمن المحافظة على التقدم التكنولوجي:" العبارة
 .ننعم اآلن بالتقدم التكنولوجي -16
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 .إلى تأخر تكنولوجيما لم نعمل على إنشاء نظم تعليمية حديثة، فإننا سوف نتعرض  -17
إذا كانت لدينا نظم تعليمية حديثة، فإن هذا سوف يضمن لنا المحافظة علـى التقـدم                 -18

 .التكنولوجي
بعض الوصفات الطبيعية تفيد في عالج اإلنسان أكثر مـن األدويـة التـي يقررهـا                " العبارة
 ".الطبيب

 :   افتراضات مقترحة
 . كل الوصفات الطبيعية تضر بصحة اإلنسان -19
 .طباء ال يعرفون الوصفات الطبيعيةاأل -20
هناك بعض الوسائل األخرى تفيد في عالج اإلنسان غيـر األدويـة النـي يقررهـا                 -21

 .الطبيب
 ".محمود لن يدعوه أسعد لحفلته:"العبارة
 . محمود تخرج هذا العام من الجامعة -22
 .حمود ال يحب أسعد اآلنم -23
 .لم يقم محمود حفلته بعد -24
، ألن عمله قريب من منزله ولهذا فلـيس لديـه مشـاكل فـي               إبراهيم حسن الحظ  :" العبارة

 ".المواصالت
 .ليس عند العاملين مشاكل مواصالت -25
 .إذا مارسنا النظام فلن يكون هناك مشاكل مواصالت -26
 . يكون العاملون سيئي الحظ إذا كان العمل في منطقة بعيدة عن المنزل -27
 ".ةاإلنسان العاقل من يقود سيارته بسرعة مناسب:"العبارة
 .ال بد لإلنسان أن يكون عاقالً حتى يقود سيارته بسرعة مناسبة -28
 .ليس لدى اإلنسان األحمق من اإلدراك ما يكفي لجعله يقود سيارته بسرعة مناسبة -29
 ساعة فهو إنسان عاقل/كم60من يقود سيارته بسرعة  -30
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 االختبار الثاني
 مهارات التفسير

 -:تعليمات
 .ة قصيرة تتبعها عدة نتائج مقترحةكل تمرين فيما يلي يتكون من عبار •

افترض لتحقيق الهدف من هذا االختبار أن كل شيء وارد في العبارة صادق وعليك أن                •
تحكم على ما إذا كانت كل نتيجة مقترحة تترتب على المعلومات الواردة فـي العبـارة                

 .منطقياً أم ال

 معقولة من اليقين فـامأل      إذا كنت تعتقد أن النتيجة المقترحة تترتب على العبارة بدرجة          •
وإذا كنـت تعتقـد أن النتيجـة غيـر          " النتيجة مترتبة " المربع الذي أمامها تحت كلمة      

 -:وفيما يلي مثال يوضح كيف تمأل المربعات في ورقة اإلجابة".مترتبة
عندما بدأت إنجلترا في تقديم الخدمات الطبية للجمهور بالمجان، دهشت الحكومة ألن            :"العبارة
كبيراً من الناس، أكثر مما كنت تتوقع، تقدموا طالبين عمل نظـارات طبيـة وعـالج                عدداً  

 .ألسنانهم
 :نتائج مقترحة

 .الناس الذين أهملوا من قبل أعينهم وأسنانهم اختاروا هذا النوع من العالج -1
 .إن الناس الذين ال يحتاجون حقيقة هذه الخدمات بحثوا عنها ألنها مجانية -2

 .يا مهملين في العناية بأعينهم وأسنانهمكان الناس في بريطان -3

  فرح الجمهور البريطاني بالبرنامج الحكومي الصحي- -4
 

 4 3 2 1 رقم العبارة
  X X X النتيجة مترتبة

 X    النتيجة غير مترتبة

 
 حالـة زواج،    1,274,000نـه حـوالي     1980جاء في تقرير للتعداد في دولة مـا         : العبارة

 ". حالة طالق312,000
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 :راضات مقترحةافت
 . الحصول على الطالق مسألة سهلة في هذه الدولة-31
 إذا كانت النسبة السابقة ال زالت صحيحة، فان الذين يتزوجون يبلغون حـوالي أربعـة                -32

 .أمثال الذين يحصلون على الطالق كل سنة
 . نسبة الطالق في هذه الدولة مرتفعة جداً-33

أجري اختبار في مادة الرياضيات فحصلت التلميـذة سـارة          في نهاية العام الدراسي،     :"العبارة
 درجة وقد درست سـارة وأمـاني فـي          25 درجة بينما حصلت التلميذة أماني على        30على  

 ".مدرستين مختلفتين
 :افتراضات مقترحة

 . محتمل أن تكون ُمدّرسة سارة أفضل من ُمدّرسة أماني-34
 .على درجة أكبركانت سارة أذكى من أماني ولهذا فقد حصلت -35
 كانت الطريقة التي استخدمتها ُمدّرسة سارة في تدريس الرياضيات أفضل من الطريقـة              -36

 .التي استخدمتها ُمدّرسة أماني
يهتم المسئولون عن التعليم في مدارسنا بتدريس اللغة اإلنجليزية ذلك ألنها الوسـيلة             :" العبارة

 ".هاالوحيدة لدراسة ثقافة الشعوب التي نتعلم لغت
 :افتراضات مقترحة

 .  يجب تدريس جميع اللغات ومنها اللغة اإلنجليزية-37
 . ال يمكن أن نستغني عن دراسة اللغة اإلنجليزية-38
 يجب أن يتعلم األجانب اللغة العربية في دراستهم مقابل أن نتعلم اللغة اإلنجليزيـة فـي                 -39

 .مدارسنا
حين في الثانوية العامة ال يحصلون على المجمـوع         إن عددا كبيراً من الطالب الناج     :" العبارة

وفي ضياع لكثيـر مـن      . الذي تقبله الجامعات، ويتجهون إلى إعادة االمتحان عاما بعد آخر         
 .الطاقات البشرية كان يمكن استغاللها بصورة أفضل

 :افتراضات مقترحة
 . أغلبية الطلبة الناجحين في الثانوية العامة ال يدخلون الجامعات-40
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 بعض الطلبة يعيدون امتحان الثانوية العامة مرتين وثالث مرات قبل أن يحصلوا علـى               -41
 .المجموع الذي تقبله الجامعات

 السماح للطالب بدخول امتحان الشهادة الثانوية أكثر من مرة أمر يحتـاج إلـى إعـادة                 -42
 .النظر
فـي  . تقاليد وعادات الغرب  أدت الحضارة الغربية الحديثة إلى اكتساب بعض شبابنا ل        :" العبارة

 ".الوقت الذي يتمسك فيه آباؤنا بتقاليدنا وأخالقنا العربية
 :افتراضات مقترحة

 . عاداتنا أفضل من عادات الغربيين-43
 . اآلباء مخطئون تماماً ألنهم ال يسايرون الحضارة الغربية الحديثة-44
 . للغرب عاداته وتقاليده، ولنا عاداتنا وتقاليدنا-45
قامت إحدى الصحف الفلسطينية بدراسة مقارنة بين الحوادث التي ارتكبها كل مـن             :" ارةالعب

 بمدينة رام اهللا، وقد تبين أن سائقي السيارات قد          1980سائقي السيارات وسائقي الباصات عام      
 ". حادثة فقط164 حادثة بينما ارتكب سائقي الباصات 342ارتكبوا 

 :افتراضات مقترحة
سيارات قد ارتكبوا حوادث أكثر مما ارتكبها سائقوا الباصات في مدينة رام             إن سائقي ال   -46
 اهللا
 . عدد سائقي السيارات أكبر من عدد سائقي الباصات في مدينة غزة-47
 . سائقوا الباصات أكثر التزاماً بقواعد القيادة من سائقي السيارات في مدينة رام اهللا-48

 جبناء وهذا وحده يضمن     ن أن اإلسرائيليي  1973ام  أوضحت معارك حرب أكتوبر ع    :" العبارة
 ".لنا الفوز في أي معركة قادمة معهم

 . األسلحة اإلسرائيلية ال يمكن أن تصل إلى مستوى كفاءة األسلحة العربية-49
 . يجب أن نعمل باستمرار على تدريب جنودنا وتطوير أسلحتنا انتظاراً لمعركة قادمة-50
قدر الكافي في وسائل المحافظة على السالم كما تقدمت في وسـائل             لم تتقدم البشرية بال    -51

 .اندالع الحروب
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أظهرت اختبارات الذكاء أن أطفال مدرسة بيرزيت يتفوقون على أطفـال مدرسـة             :" العبارة
 ".كوبر ولكنهم لم يحصلوا على درجات مرتفعة كأطفال مدرسة البيرة الجديدة

وعة حصلوا على درجات أعلى ألنهم ولـدوا بـذكاء           أطفال مدرسة البيرة الجديدة كمجم     -52
 .فطري أعلى من ذكاء أطفال مدرستي بير زيت وكوبر

 إن أسر أطفال مدرسة البيرة الجديدة هي في المتوسط أكثر ذكـاء مـن أسـر أطفـال                   -53
 .مدرستي بير زيت وكوبر

 زيـت    يحصل أطفال مدرسة البيرة الجديدة على تعليم أفضل من أطفال مدرستي بيـر             -54
 .وكوبر وهذا يؤثر بدوره في أداء االختبارات

بينت إحدى الدراسات أن األطفال اإلناث يتفوقن على األطفال الذكور فـي الطالقـة             :" العبارة
 ".اللغوية بينما يتفوق الذكور على اإلناث في القدرة الحسابية

 . كل اإلناث أفضل من الذكور في قواعد اللغة-55
 .قة من اإلناث كل الذكور أقل طال-56
 . إن هناك عالقة بين جنس الطفل وكل من طالقته اللغوية وقدرته الحسابية-57

بين علماء االجتماع الحضري أن وسط المدينة عادة ما يكـون مزدحمـاً بالسـكان               :" العبارة
والمتاجر ويقل االزدحام كلما ابتعدنا عن منطقة الوسط، إال أن المناطق المتاخمة للمدن عـادة               

كون مزدحمة بأولئك الوافدين إليها من القرى ممن ينتمون إلـى الطبقـات االجتماعيـة               ما ت 
 ".الفقيرة

 . كل أهل القرى من طبقات اجتماعية دنيا-58
 . كل أهل المدن من طبقات اجتماعية عليا-59
   .بعض من يأتوا إلى المناطق المتاخمة للمدن هم من الطبقات االجتماعية الدنيا-60
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 بار الثالثاالخت
 مهارات تقيم المناقشات

 -:تعليمات
والمطلـوب  . يبدأ كل تمرين في هذا االختبار بسؤال ويأتي بعد كل سؤال عدة إجابات             •

 .منك أن تحكم على كل إجابة هل هي قوية أم ضعيفة

 .اإلجابات الهامة والتي تتصل مباشرة بالسؤال: اإلجابات القوية •

ال تتصل بالسؤال أو تكون ذات أهمية قليلـة فيمـا           اإلجابات التي   : اإلجابات الضعيفة  •
 .يتعلق بالسؤال

إذا كنت ترى أن اإلجابة قوية امأل المربع الذي أمام رقمها في ورقة اإلجابـة تحـت                  •
 .كلمة قوية أم إذ كنت ترى أن اإلجابة ضعيفة، امأل المربع تحت كلمة ضعيفة

 -:بةفيما يلي مثال يوضح كيف تمأل المربعات في ورقة اإلجا
 هل يجب على جميع الشباب أن يلتحقوا بالجامعة؟: السؤال

 :إجابات مقترحة
هذا سبب سخيف ال    .( ألن الجامعة تتيح لهم فرصة تعلم األناشيد الجامعية والهتافات        : نعم -1

 ).يستوجب قضاء عدة سنوات من حياة الفرد في الجامعة

كفي لتحقيـق أي كسـب مـن        ألن نسبة كبيرة من الشباب ليس لديهم قدرة أو ميل ي          :  ال -2
إذا كان هذا صادقاً كما تتطلب منا التعليمات أن نفترض، فإنها حجـة             . (التدريب الجامعي 

 ).لها وزن كبير ضد التحاق جميع الشباب بالجامعة

هذا الجدل على الرغم    .( ألن االستذكار المستمر والزائد عن الحد يؤذي شخصية الفرد        : ال -3
ا قبل واعتبر صادقاً، ال يتصل مباشرة بالسؤال ألن االنتظـام           من أهميته العامة الكبيرة إذ    

 ).في الدراسة الجامعية ال يتطلب بالضرورة استذكاراً زائداً
 3 2 1 رقم العبارة
  x  قوية
 x  x ضعيفة

 هل يمكن أن تعمل المرأة في مهنة الطب إذا كانت مؤهلة لذلك؟:السؤال
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 :إجابات مقترحة
 .آلن في كافة الميادينالمرأة تعمل ا:  نعم-61
 .ألن المرأة قد تخجل من مواجهة العمليات الجراحية الخاصة بالرجال: ال-62
 .ألن مسؤولية األم األولى هي تربية أطفالها:  ال-63

 هل من الواجب أن يذاكر التالميذ دروسهم وفق جدول منتظم موحد؟:السؤال
 :إجابات مقترحة

ن يتعلموا أنهم ال يستطيعون دائماً أن يحققوا رغباتهم في          حتى ينبغي على التالميذ أ    :  نعم -64
 .االستذكار بطريقتهم الخاصة

 .حتى يتعود التالميذ على الدقة والنظام:  نعم-65
فهناك فروق فردية بين التالميذ وعلى ذلك يجب أن يذاكر التالميذ دروسـهم وفـق               :  ال -66

 .ميولهم واتجاهاتهم
 ثقيفية أفضل من المسرح؟هل التلفزيون كأداة ت: السؤال

 :إجابات مقترحة
 .ألن الممثلين يظهرون على المسرح بأنفسهم:  ال-67
 .فالتلفزيون يمكن أن ينقل إلى المشاهد ماال يستطيعه المسرح:  نعم-68
 .فالتلفزيون متعة سهلة مريحة:  نعم-69

 الفقراء؟هل يجب أن ننشيء جمعيات خيرية لجمع بعض أموال األغنياء لصالح : السؤال
 :إجابات مقترحة

 .ألنه بدون هذه األموال لن يعيش الفقراء:  نعم-70
 .إن الفقراء ينقصهم الكثير من الكماليات وأدوات الترفيه: نعم-71
 .إن دخل كل فرد يحصل عليه بمجهوداته الخاصة:ال-72

 هل من الضروري التوسع في تعليم الفتاة؟:السؤال
 .لفتاة حب المناقشة والشخصية المستقلةألن التعليم ينمي عند ا: ال-73
 .فالفتاة تعرف أمورها الدينية والمعيشية عن طريق هذه المناقشات: نعم-74
 .ألن الفتاة في نهاية المطاف ستكون ربة بيت: ال-75
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 هل ينبغي أن نسمح لألبناء بمناقشة آبائهم في بعض شؤونهم الخاصة دون حرج؟: السؤال
 :إجابات مقترحة

 .احترام اآلباء فوق كل اعتبارف: ال-76
 .فاألبناء تتبلور شخصياتهم عن طريق هذه المناقشات:  نعم-77
 .ألن األبناء إذا أعطوا حرية كاملة فإنها تؤثر على شخصياتهم تأثيراً سلبياً:  ال-78

 هل كان التعليم في الماضي أفضل من التعليم اآلن؟: السؤال
 :إجابات مقترحة

 .الدراسية وطرق التدريس تحسنت كثيراً هذه األيامألن البرامج : ال-79
 .ألن مواد الدراسة كانت أصعب منها عن اآلن:  نعم-80
 .فالتالميذ كانوا أكثر طاعة لمدرسيهم عن اآلن:  نعم-81

 هل من الضروري تطوير صناعاتنا اليدوية إلى صناعة آلية؟: السؤال
 :إجابات مقترحة

 .حتى نلحق بركب الحضارة:  نعم-82
 .فبعض الصناعات اليدوية تفقد قيمتها إذا صنعت بطريقة آلية:  ال-83
 .حتى نوفر الكثير من الوقت والجهد:  نعم-84

 هل يجب أن يطور التعليم الثانوي بحيث ال يكون الهدف الوحيد هو االلتحاق بالجامعة؟: السؤال
 :إجابات مقترحة

 .فبدون التعليم الجامعي ال ترتقي األمم:  ال-85
 لتطوير الصناعات وزيادة اإلنتاج ومن ثـم االزدهـار       نحتى يمكن تخرج الفنيين الالزمي    :  نعم -86

 .والتقدم
 .فال بد لكل فرد في المجتمع أن ينال فرصته في التعليم الجامعي:  ال-87

 هل مهمة المدرسة الوحيدة هي تعليم التالميذ المواد الدراسية؟: السؤال
 . الدراسية لن تنشأ المدارسألنه بدون المواد:  نعم-88
 .فهناك مهام أخرى للمدرسة غير تعليم المواد الدراسية:  ال-89
 بالجامعة هو مقدار ما حصل عليه من مجموع فـي           ذألن المعيار الرئيسي اللتحاق التلمي    :  نعم -90

 .المواد الدراسية
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  االختبار الرابع
 مهارات االستنباط

 -:تعليمات
ن كل تمرين في هذا االختبار من عبارتين يأتي بعدهما عدة نتائج مقترحة اعتبر              يتكو

العبارتين صحيحتين تماماً حتى لو كانت أحداهما أو كالهما ضد رأيك، ثم اقرأ النتيجة األولى               
فإذا وجدت أنها مشتقة تماماً من العبارتين امأل المربع الذي أمام رقم النتيجة في ورقة اإلجابة                

أما إذا وجدت أنها غير مشتقة من العبارتين امأل المربع الذي أمام رقم             ". صحيحة"لمة  تحت ك 
 .......وهكذا" غير صحيحة"النتيجة في ورقة اإلجابة تحت كلمة 

 -:والمثال التالي يوضح كيفية ملء المربعات في ورقة اإلجابة
 "بعض أيام اإلجازات ممطرة، جميع األيام الممطرة مزعجة:"العبارة
 :إذن
هذه النتيجة ال تترتب على المقدمتين، ألنك ال تستطيع         . (ال تكون األيام الصافية مزعجة     -1

أن تعرف هاتين العبارتين ما إذا كانت األيام الصافية مزعجة، وقـد يكـون بعضـها                
 ).كذلك

هذه النتيجة تترتب بالضرورة على العبارتين، ألنه وفقاً        .( بعض أيام اإلجازات مزعجة    -2
 ).يام اإلجازات الممطرة ينبغي أن تكون مزعجةلهما فان أ

هذه النتيجة ال تترتب بالضرورة على العبارتين،       . ( بعض أيام اإلجازات ليست مزعجة     -3
 ).حتى على الرغم من أنك تعرف أن بعض أيام اإلجازات ممتعة جداً

 3 2 1 رقم العبارة
 x  صحيحة
x x غير صحيحة

 ".مادة الفيزياء مثابرون، حمدي طالب مجتهد في الفيزياءالطلبة المجتهدون في :" العبارة
 :إذن
 . حمدي طالب مثابر-91
 . المجتهدون في الفيزياء أكثر تحصيال في المدرسة-92
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 . المجتهدون في الرياضيات مجتهدون في الفيزياء-93
 ".كل الفنانين موهوبون، بعض الفنانين غير فخورين بأنفسهم:"العبارة
 :إذن
 .هوبين فنانونكل المو-94
 . ليس بين الفخورين بأنفسهم من هو موهوب-95
 .بعض الموهوبين فنانون-96

كل تالميذ المدرسة الثانوية يدرسون اللغة اإلنجليزية، بعـض تالميـذ المدرسـة الثانويـة               :" العبارة
 ."يدرسون اللغة األلمانية

 :إذن
 .انوية كل الذين يدرسون اللغة اإلنجليزية تالميذ المدرسة الث-97
 . بعض الذين يدرسون اللغة اإلنجليزية يدرسون اللغة األلمانية-98
 .أللمانية ال يدرسون اللغة اإلنجليزية| كل الذين يدرسون اللغة ا-99

إلى المرح يحبون مشاهدة التلفزيون، بعض النـاس ال يحبـون مشـاهدة       "كل الذين يميلون    :" العبارة
 ".التلفزيون

 .ى المرح ال يحبون مشاهدة التلفزيون الذين ال يميلون إل-100
 . الذين يحبون مشاهدة التلفزيون يميلون إلى المرح-101
 . ليس بين من يميلون إلى المرح من ال يحب مشاهدة التلفزيون-102
 ".كل الوزراء مخلصون في العمل، بعض الوزراء من أساتذة الجامعات:"العبارة
 :إذن

 .ين في العمل كل أساتذة الجامعات من المخلص-103
 . بعض المخلصين في العمل من أساتذة الجامعات-104
 . كل الوزراء هم أصال أساتذة جامعات-105
إذا عومل الطفل معاملة حسنة فانه ينشأ مياال إلى معاملة اآلخرين بالمثل، كثير من النـاس                :"العبارة

 ".عوملوا معاملة حسنة في طفولتهم
 :إذن

 معاملة اآلخرين معاملة حسنة فال بد أنه عومل معاملة حسنة فـي              إذا كان الشخص يميل إلى     -106
 .طفولته
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 . كثير من الناس يميلون إلى معاملة اآلخرين معاملة حسنة-107
 . إذا عومل الطفل معاملة سيئة فانه يعامل اآلخرين بالمثل-108
 ".نجح في دراستهكل تالميذ المدرسة الثانوية الشاملة نجحوا في دراستهم، طارق لم ي:" العبارة
 :إذن

 . طارق درس في مدرسة ثانوية غير شاملة-109
 . نتيجة المدرسة الثانوية الشاملة أفضل من نتيجة مدرسة طارق-110
 . طارق درس في المدرسة الثانوية الشاملة-111
 ".كل خريجي كليات الطب أذكياء جدا، إبراهيم خريج كلية الطب:" العبارة
 :إذن

 .ط الذكاء إبراهيم متوس-112
 . بعض خريجي كليات الطب متوسطو الذكاء-113
 . إبراهيم ذكي جدا-114
 ".كل العرب كرماء، بعض العرب مخلصون في العمل:" العبارة
 :إذن

 . ليس بين البخالء من هو عربي-115
 . كل المخلصين في العمل كرماء-116
 . بعض المخلصين في العمل كرماء-117
 ".شكل غير مستدير) س(شكال مستديرةجميع الدوائر أ:" العبارة
 :إذن

 .بيضاوي) س(الشكل -118
 .متوازي أضالع أو معين) س( الشكل -119
 .ليس بدائرة) س( الشكل-120
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 االختبار الخامس
 مهارات االستنتاج

 -:تعليمات
يبدأ كل تمرين في هذا االختبار بفقرة تشتمل على بعض الوقائع عليـك أن تعتبرهـا                 •

 .فقرة ستجد عددا من االستنتاجاتصحيحة، وبعد كل 

وستجد فـي ورقـة     . اختبر كل استنتاج على حدة وقدر درجته من الصحة أو الخطأ           •
 :اإلجابة أمام رقم كل استنتاج خمسة مربعات يوجد أعالها الكلمات الخمس اآلتية

 .صادق تماما، محتمل صدقة، بيانات ناقصة، محتمل خطأه، خاطىء تماما
د درجته من الصحة والخطأ في ضوء الكلمات الخمس السـابقة           اقرأ كل استنتاج وحد    •

والمثال التـالي   ..فإذا اعتقدت أنه صادق تماماً إمأل المربع تحت كلمة صادق تماماً وهكذا           
 يوضح كيفية ملء المربعات في ورقة اإلجابة 

    
ألسبوع في  حضر ألف من تالميذ الصف التاسع األساسي اجتماعاً اختيارياً في نهاية ا           :العبارة

إحدى المدن، واختار التالميذ في هذا اإلجتماع موضوعات حول العالقات بـين األجنـاس،              
ووسائل تحقيق سالم عالمي دائم ليناقشوها، ألنهم شعروا بأنها من أكثر الموضوعات أهميـة              

 .في الوقت الحاضر
 :استنتاجات مقترحة

ـ           )1 د بـالنواحي اإلنسـانية أو      هؤالء التالميذ الذين حضروا اإلجتماع لـديهم اهتمـام أش
 .بالمشكالت االجتماعية الشاملة عن معظم طالب الصف التاسع األساسي

 .سنة18سنةو17يتراوح سن معظم هؤالء الطالب مابين  )2

 .جاء هؤالء التالميذ من جميع أنحاء البالد )3

 .ناقش التالميذ مشكالت تتصل بالعالقات بين العمال فقط )4

عدادي أن مناقشة العالقـات العنصـرية ومسـائل         شعر بعض تالميذ الصف الثالث اإل      )5
 .تحقيق السالم العالمي عمل هام مفيد

 5 4 3 2 1 رقم العبارة
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x     صادق تماماً

    x محتمل صدقه
  x   بيانات ناقصة
      محتمل خطؤه
 x x  خاطئ تماماً

وكانـت النتيجـة أن     .اليأقيمت مسابقة بين مجموعة من الطالب الختيار الطالب المث        : العبارة
بينما حصل الطالب اآلخرين على عدد أقـل نسـبياً مـن            .نال شريف على أغلبية األصوات    

 .األصوات
 :استنتاجات مقترحة

 . الطالب اآلخرون غير صالحين للقيادة الطالبية-121
 . شريف هو أحسن الطالب من الناحية العلمية-122
 .ه شريف هو أكثر الطالب إخالصاً لزمالئ-123
 .شريف يحب جميع أفراد أسرته ويبادلونه هذا الحب-124
 .الطالب اآلخرون متفوقون علمياً وغير متفوقين اجتماعياً-125

طبق اختبار في اإلبتكار على تالميذ أحد الصفوف بمدرسة ثانوية وكان الصف في             :  العبارة
لحاصلين علـى درجـات   هذا االختبار فوق المتوسط كما أظهرت نتيجة االختبار أن التالميذ ا        

 .عالية فيه هم أوائل الصف في المادة الدراسية
 :استنتاجات مقترحة

 .هناك عالقة وثيقة بين درجة اإلبتكار والتفوق في المدرسة-126
 . من اإللتحاق بالمدرسة الثانوية سوى التلميذ المبتكرن ال يتمك-127
 .صلنا على نفس النتيجةلو طبق هذا االختبار على تالميذ مدرسة ابتدائية لح-128
 . التالميذ المبتكرون أذكياء جداً-129
 . ال يتمكن من االلتحاق بالمدرسة الثانوية سوى التلميذ المتفوق في المواد الدراسية-130
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أبحـاث يقـوم بهـا الباحـث       .تسير أبحاث الفضاء في معظم دول العالم في اتجاهين        : العبارة
لسرية، وأبحاث تقوم بها الهيئـات العلميـة لجمـع          العسكري ويفرض عليها ستار كثيف من ا      

 معلومات عن الفضاء يمكن أن تفيد البحث العلمي واألغراض السلمية
 :استنتاجات مقترحة

 . لهةهذا االزدواج في االتجاهات العلمية ال ضرور-131
 .أبحاث الجانب العسكري تختلف عن أبحاث الهيئات العلمية-132
 . األخيرة ذلكعبينما ال تستطي.  من أبحاث الهيئات العلميةيستفيد الجانب العسكري-133
 .التعاون بين الجانب العسكري والهيئات العلمية يساعد على تقدم أبحاث الفضاء-134
أبحاث الجانب العسكري تسير في اتجاه الدمار بينما تسير أبحاث الهيئات العلمية فـي              -135

 .اتجاه الخير
األطفال باإلقالل من تناول الحلوى قبل النوم ألننا بذلك نحميهم          ينصح أطباء األسنان    : العبارة

 .من تسوس األسنان
 :استنتاجات مقترحة

 .اإلقالل من تناول الحلوى قبل النوم له أيضاً مضاره-136
 .اإلقالل من أكل الحلوى قبل النوم عالج كاف مرض تسوس األسنان -137
 .ألسنان أن يمنع األطفال من أكل الحلوىيكفى جداً لوقاية األطفال من مرض تسوس ا-138
 ليست هناك أية مسببات أخرى لمرض تسوس األسنان سوى اإلكثار من أكل الحلـوى              -139

 .قبل النوم
 . توجد نسبة كبيرة من األطفال مصابين بمرض تسوس األسنان-140
ي أدخلت  ال زالت جموع كثيرة من أهل الريف على الرغم من المشروعات العديدة الت            :العبارة

عليه تتجه إلى المدن جرياً وراء فرص العمل في الصناعات الجديدة وترتب علـى ذلـك أن                 
 .زادت مشكالت المدينة في قطاعي السكان والمواصالت وغيرهما

 :استنتاجات مقترحة
 .فرص العمل في المدن أكثر منها في الريف-141
 . عليه في الريف يحصل العامل في المدينة على أجر أكبر من الذي يحصل-142
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 . ال يأتي إلى المدينة إال العامل العاطل-143
 .نسبة الزيادة في المشروعات العمالية في المدن أكبر منها في الريف-144
 زيادة المشروعات العمالية في الريف تساعد على حل مشكلتي اإلسكان والمواصالت            -145

 . في المدن
 :لى علمهم وأال يهبطوا بعلمهم إلى الشعب لسببينواجب العلماء أن يرفعوا الشعب إ: العبارة
 .أن مستوى الشعب يجب أن يرتفع دائما: األول
 .أن العلم يحتفظ بحقائقه واال يهبط في مستواه: الثاني

 :استنتاجات مقترحة
 . على العلم في هذه الفقرة ينطبق أيضاً على األدب والفن والفلسفةق ما ينطب-146
 .لرئيسية هي رفع مستوى الشعب أحد أهداف العلم ا-147
 .الهبوط بالعلم يؤدي إلى الهبوط بمستوى الشعب نفسه-148
 . احتفاظ العلم بحقائقه أهم من فهم الشعب له-149
 .  ارتفاع مستوى الشعب ينتج من ارتفاع مستوى العلم-150
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 ورقة اإلجابة

 : في المربع الذي تختاره لإلجابة عن العبارات السابقةxضع إشارة 
 مهارة التنبؤ باالفتراضات: االختبار األول

 
 رقم العبارة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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  الفهرست )2(ملحق رقم
 

 عنوان النشاط الرقم
الزمن 
 بالدقائق

 60 الكولسترول -1
 60 الدم الغذائيفقر  -2
 60 تآكل طبقة األوزون -3
 135 األمراض المعدية -4
 60 الحفر االمتصاصية -5
 90 تحديد مشكلة بيئية -6

 465 المجموع
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 60:  الزمن                             الكولسترول)                            1(النشاط
 ة /تي المعلم/ عزيزي

 ب بعد االنتهاء من هذه الفعالية أن يكون قادراً على يتوقع من الطال
 .توضيح مفهوم الكولسترول وأنواعه-1
 .متبيان طرق وصوله إلى الجس-2
 .وضع نظاماً غذائياً مناسباً لمنع ارتفاع معدله في الدم-3

 :استراتيجيات التدريس
 ..، والحوار والنقاش، والمجموعات)المنظم المتقدم(العرض 

 :دوات الالزمةالمواد واأل
 .جهاز العرض العلوي، شفافيات، صور تبين انسداد في الشرايين

 :اإلرشادات
 .أعطي فترة تأمل بعد طرح أي سؤال-1
 . الوضوح في التعليمات قبل تشكيل المجموعات-2
 . أعطي فرصة للطلبة للحوار في المجموعة الواحدة-3
 .  من إجابة داخل المجموعة الواحدة عين مقرراً لكل مجموعة ليسجل ماتم االتفاق عليه-4
 .وطرح أسئلتهم كذلك.أعطي فرصة للطلبة إلعطاء إجاباتهم بحرية-5
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 المنظم المقدم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكولسترول

الكولسترول الضار  الكولسترول الحميد

يلتصق سريعاً باألوعية الدموية يخلص الدم من النوع الضار
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 الخلفية العلمية
مادة دهنية يصنعها الجسم من مواد دهنية أخرى يتم تناولها من المـواد             : الكولسترول

 في العديد من وظائف الجسم إذ تدخل في تكوين بعـض            للمنشأ الحيواني، تدخ  الغذائية ذات ا  
 .هرمونات الجسم وأغشية الخاليا

إن زيادة نسبة الكولسترول في الدم يؤدي إلى تراكمها على الجدران الداخلية لألوعية             
عيـة  الدموية وبالتالي تفقد مرونتها ويضيق مجرى تدفق الدم فيها وقد يؤدي إلى انسـداد األو              

 .الدموية جزئياً أو كلياً مسبباً النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية
 :أنواع الكولسترول

 HDL ( HIGH DENSITY(ليبوبروتينات عاليـة الكثافـة   : الكولسترول الحميد -1

LIPOPROTEIN داخل الجسـم بنسـبة   ه الجسم من الكولسترول الضار، ووجود  ص، ويخل 
 .ترول الضارعالية دليل على انخفاض نسبة الكولس

 
 LDL( LOW DENSITY(ليبوبروتينـات قليلـة الكثافـة    : الكولسترول الضار -2

LIPOPROTEIN        ترتفـع  .  يلتصق سريعاً بجدار األوعية الدموية مسبباً تضيقها وانسدادها
نسبته عند تناول أطعمة غنية بالدهون المشبعة والتي تأتي أساساً من اللحوم، وزيت النخيـل               

 .وجوز الهند
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 :ة تنفيذ الحصةآلي
مهد للدرس بعرض المنظم المتقدم الخاص بالكولسـترول باسـتخدام شـفافية وجهـاز              : أوالً

العرض العلوي وفي حالة تعذر ذلك باستخدام لوح الطباشير ويفضـل اسـتخدام الطباشـير               
 )د10(          .   الملونة
ستفيدين مـن القصـة     م.  أفراد كل مجموعة  ) 6-4(قسم الطلبة إلى مجموعات صغيرة      :ثانياً

 )د5 (         .     السابقة
، أطلب من الطلبة قراءة القصة مريض قلب بشكل منفرد ثـم    )1(وزع ورقة العمل رقم     : ثالثاً

ناقشهم بها للتأكد من معرفتهم السابقة حول الموضوع ثم اطلب من المجموعات العمل علـى               
                          )  د25(       .ورقة العمل بشكل مجموعات

 ) د20(    ). 1(نظم نقاش مع الطلبة حول ورقة العمل:  رابعاً
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 دقيقة 30 :الزمن                   الكولسترول                           )1(عمل ورقة
 :األهداف
 ة/تي الطالب/عزيزي

 :ورقة أن تكون قادراً علىيتوقع منك بعد تنفيذ هذه ال
 .تبيان أمراض القلب*
 .الربط بين الغذاء واإلصابة بأمراض القلب*
التمييز بين األغذية المحتوية على كميات قليلة من الكولسترول واألغذية المحتويـة علـى              *

 . كميات كبيرة منه
نات مـن   بينما كان أحمد عائداً إلى بيته من المدرسة، الحظ رجالً في أواسط األربعي            

عمره، بعد قليل صرخ الرجل متألما واضعاً يده على الجهة اليسرى من صدره، ثم هوى على                
أسرع أحمد لمساعدته، فقد عرف من دروس علوم الصحة والبيئـة بعـض قواعـد               .األرض

نظر إلى تنفسه الذي أصبح بطيئاً جداً، فك أزرار قميصه وأخذ يضغط على             . اإلسعاف األولي 
وأثناء ذلك مـرت سـيارة فأوقفهـا ونقـل          .مساعدته على إنعاش قلبه   صدره عدة ضغطات ل   

 أحمد إلى منزلـه وفـي       دالمريض إلى المشفى وبعد أن انتهى األطباء من إسعاف الرجل، عا          
 . ذهنه عدة أسئلة

 :ة هيا بنا نساعد أحمد في اإلجابة عن أسئلته/تي الطالب /عزيزي
 

  األشياء التي تدعم إجابتكحسب اعتقادك ما المرض الذي ألم بالرجل؟ ما* 
 
 ما األسباب التي أدت إلى اإلصابة بهذا المرض؟موضحاً عالقة الغذاء بذلك؟*
 
 
 هل هناك أمراضاً أخرى قد تصيب القلب؟ أذكرها؟ *
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 اشترك مع أحمد في اقتراح طريقة للتخفيف من أمراض القلب؟*
 
 
 
 .قترح أطعمة ينصح بتناولها ا. إذ كانت األلياف تخفض من نسبة الكولسترول في الدم*
 
 
إذ كان لديك الجدول اآلتي ومن خالل دراستك الكولسترول وأمراض القلب ما األطعمة التي              *

 .تنصح الرجل في القصة التي حدثت مع أحمد أن يتجنبها ليحافظ على سالمته
بالميل  آمية الكـولـسـترول آــمــيـــة الــطــعـــام نـــوع الــطـــعـــام

 Mi امجر
 83 جــــــرام 100 مــطــبــوخ لـحـم بــقــر

 110 جــــــرام 100 مــطــبــوخ لـحـم حـــمـــل
 330 جــــــرام 100 مقلي آـــبـــدة    عـــجـــل
 400 جــــــرام 100 مــقــلــيــة آـــبـــدة خـــروف
 632 جــــــرام 100 مسلوقة آـــبـــدة دجــــاج

 3100 جــــــرام 100 مــســلــوق عـــجـــلُمـــخ 
 2200 جــــــرام 100 مــســلــوق ُمـــخ خــروف
 274 جــــــرام 100 مــطــبــوخ قــلـب بــقــر

 610 جــــــرام 100 مــقـلــيــة آـلـيــة خـــروف
 85 جــــــرام 100 مــشــوي بــدون جـــلـــد لــحـــم دجــــاج أبـيــض

 80 جــــــرام 100 مــســلـــوق أبـيــض لــحـــم دجــــاج
 29 جــــــرام 100 ســـمـــكالـــتـــــونــــة الـــخــفــيــف الــُمــعــلــب بــالــمــاء

 65 جــــــرام 100 ســـمـــك الـــتـــــونــــة الـــخــفــيــف الــُمــعــلــب بــالــزيــت
 100 جــــــرام100 ُمــعــلــب بــالــزيــت ـــرديــنســـمـــك س

 80 جــــــرام 100 ُمــعــلــب بــصـلصـلــة البندورة ســـمـــك ســـرديــن
 302 واحـــدة     الـــــبـــيــــــــــــض صــفـــار

 34 آـــوب واحـــد آــامــل الــدســـم طـــازج حـــلــيــب بـــقــر
 22  آـــوب واحـــد دســـم %2 طـــازج ـيــب بـــقــرحـــلـ

 5  آـــوب واحـــد خـــالـــي الــدســـم طـــازج حـــلــيــب بـــقــر
 293  آـــوب واحـــد آــامــل الــدســـم ُمــجــفــف حـــلــيــب بـــقــر
 44 وب واحـــدآـــ خـــالـــي الــدســـم ُمــجــفــف حـــلــيــب بـــقــر
 5 واحد آوب الــدســـم لــبـــن خــالــي

 230 جــــرام 100 ُمـمــلــحــة زبــــــــــدة

 http://www.Your's-doctor.net: أخذ الجدول عن موقع 
  مليلتر244: الكوب



   

 

133 

 

فكيف تعرف كميـة الكولسـترول      .إذا لم يكن لديك هذا الجدول واشتريت طعاماً جاهزاً معلباً         
 ي يحتويه؟الذ
 

 إلى أيسر طريقة لمعرفـة كميـة        لسجل الحلول التي يقدمها الطلبة، ثم ناقشها معهم، للتوص        
 الكولسترول في طعام معلب؟
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 د60:الزمنفقر الدم الغذائي                        )                   2(رقم النشاط
 ة /تي المعلم/ عزيزي

 هذه الفعالية أن يكون قادراً على يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من 
 .توضيح مفهوم فقر الدم وأنواعه-1
 . على مادة الحديدلتبيان طرق الحصو-2
 .وضع نظاماً غذائياً لمنع اإلصابة بفقر الدم-3

 :استراتيجيات التدريس
 .الحوار والنقاش، العصف الذهني

 :اإلرشادات
 .أعطي فترة تأمل بعد طرح أي سؤال-1
 .لتعليمات قبل تشكيل المجموعات الوضوح في ا-2

 :آلية تنفيذ الدرس
واطرح السؤال اآلتي على    ) فقر الدم الغذائي  (مهد للدرس بوضع العنوان على السبورة        )1

 )د10. (الطلبة

 ما أسباب اإلصابة بفقر الدم؟
 

 من  استمع لإلجابات وحاول مساعدة الطلبة للوصول لإلجابة من خالل طرح األسئلة، مستفيداً           
 الطلبة المسبقة حول األمراض الوراثية في مبحث العلـوم العامـة للصـف العاشـر                معرفة

 . األساسي
 )د10.     ( توصل مع الطلبة إلى أن هناك عدة أنواع من فقر الدم تنتج عن أسباب مختلفة)2
ــي  ) 3 ــؤال اآلت ــرح الس ــدم؟                       : اط ــر ال ــن فق ــواع م ــدة أن ــد ع ــاذا يوج لم
 ).د15(

 ثم ناقش مع الطلبة اإلجابات . استمع لإلجابات ودونها على السبورة دون التعليق عليها
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 نصف األطفال في فلسطين مصابون بفقر الـدم أو          كهنا(  الطلبة ىاطرح األسئلة اآلتية عل   ) 4
مهددون باإلصابة به تخيل لو أن هناك دولة فلسطينية مستقلة هل ستكون هـذه النسـبة مـن                  

 ات؟ما األسباب التي دعتك لتبني هذا الرأي؟اإلصاب
  فقر الدم في ظل االحتالل ؟فما السبب النتشار فقر الدم الغذائي؟ضكيف يزداد خطر أمرا

 
اقترح قائمة بالمواد الغذائية التي بجب أن تحتوي عليها مائدة الطعام لتجنب اإلصابة بفقر الدم               

 )د25(الغذائي؟  
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 نشرة خاصة للمعلم
 )Anemia( األنيميافقر الدم

يعرف هذا المرض بهبوط عدد خاليا الدم الحمراء غيـر الطبيعـي أو نقـص فـي كميـة                   
 إنتاج خاليا الدم الحمراء النـاتج       صوتعود اإلصابة في هذا المرض إلى نق      .الهيموجلوبين فيها 

عن سوء التغذية، أو نقص الهرمونات، أو اإلصابة بأمراض وراثيـة مثـل الثالسـيميا، أو                
إن أكثر أنواع فقر الدم انتشاراً  هي الناتجة عن نقص الحديد الذي يحدث              .ارة الزائدة للدم  الخس

 الذي يلعـب دوراً فـي   B12   أو نقص فيتامين. أثناء الطفولة والحمل، أو نقصها في الغذاء
 .عملية االنقسام الخلوي والذي يؤثر على انقسام خاليا نخاع العظم لتكوين خاليا الدم الحمراء

  
وتنـاول  . B12 يعالج فقر الدم بإعطاء المريض وجبات من الدم، وحقن المريض بفيتـامين             

 .وذلك حسب حاجة المريض. غذاء يحتوي على كمية كافية من الحديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

137 

 

 

 تآكل طبقة األوزون
  )50(ية زمن الفعال)                                                              3(   رقم النشاط
 :األهداف

 عزيزي المعلم يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على أن 
 .  توضيح تركيب طبقة األوزون-1 
 . توضيح أهمية طبقة األوزون-2
 . تعرف العوامل المؤثرة على طبقة األوزون التي تسبب تآكلها-3
 .  تحديد المخاطر الناتجة من تآكل طبقة األوزون-4
 . د من العوامل المؤثرة على طبقة األوزون اقتراح حلول للح-5

 االحتياجات 
  طبقة األوزون\ ) 1/ 3(ورقة عمل رقم 

 :استراتيجيات التدريس
   الحوار والنقاش،  مجموعات 

 :آلية التنفيذ
 .التوصل إلى مفهوم طبقة األوزون من خالل النقاش والحوار مع الطلبة-1

 .الصحة والبيئة في درس تآكل طبقة األوزونمستعيناً بما ورد في الكتاب المقرر علوم 
 . ل مجموعات خماسية غير متجانسة من حيث المستوى التحصيىتقسيم الطلبة إل

على المجموعات ومناقشتها من قبل المجموعة وتلخيص        ) 1/ 3( توزيع ورقة العمل رقم      -1 
 )د30(                  .                                               ما يتم االتفاق عليه

 )د20.                                                 ( مناقشة ورقة العمل بشكل جماعي-2
 : اإلرشادات

 .اإلشارة إلى النشرة التي تتحدث عن الغالف الجوي وطبقاته لتبيين مكان وأهمية طبقة األوزون
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  )1 /3(ورقة عمل 
 تنفيذ ورقة العمل أن تكون قادراً علىعزيزي الطالب يتوقع منك بعد 

 .تبيان العوامل المؤثرة على طبقة األوزون وتسبب تآكلها-1
 .  تحديد المخاطر الناتجة من تآكل طبقة األوزون-4

 . اقتراح حلول للحد من العوامل المؤثرة على طبقة األوزون-5
 من معلم علوم الصـحة       بينما كان أسعد الطالب في الصف العاشر األساسي، يفكر بما سمعه          

والبيئة حول تآكل طبقة األوزون، وأن الدرس القادم سيكون حول الموضوع، سـمع شـقيقه               
 :محمد، الطالب في الصف الحادي عشر يقرأ الفقرة اآلتية من كتاب الثقافة األدبية واللغوية

د منذ بداية   وبحسب تقرير األمم المتحدة لحماية البيئة، فإن ثقب األوزون يتوسَّع بشكل مضطر           
اكتشافه في أواخر السبعينات من القرن العشرين، كما أّن هناك دالئل على بداية حدوث ثقـب                

وليس هذا فحسب، فإن هذه الطبقة كلّها أصبحت        . آخر في طبقة األوزون في القطب الشماليّ      
بعد ذلك بدأ يدور في ذهن أسعد مجموعة من األسئلة، عزيـزي            .  رقيقة، بشكل الفت للنظر   

 :لطالب تعالى نساعد أسعد لإلجابة عن أسئلتها
 
  
 

 .  ما المقصود باألوزون-
 
 
 .    أين تقع طبقة األوزون بالنسبة لطبقات الغالف الجوي-
 
 
 .  طبقة األوزون للكائنات الحيةة ما أهمي-
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 .العوامل المؤثرة على طبقة األوزون ومخاطر تآكلها
 
 
 .  األوزون طبقة ىعدد أهم المواد التي تؤثر عل -
-  

 ما النتائج المترتبة على تآكل طبقة األوزون؟
 
 . اقترح حلوالً يمكن تطبيقها للتقليل من تآكل طبقة األوزون-
 

 نشرة خاصة بالمعلم
 طبقة األوزون

) O3(ذرات أكسجين ويرمز له     ) 3(أألوزون غاز أزرق شاحب يتكون الجزيء الواحد منه من          
كـم فـوق     )15-40( توسفير على ارتفاع يتراوح ما بين       ويتكون هذا الغاز في طبقة السترا     
 :سطح األرض على النحو التالي

 عندما يتعرض األكسجين الجوي لتأثير االشعه فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، تنحـل              -1
 بعض جزيئاته إلى ذرات نشطه 

 
O2 → O +   O 

 )ذرات نشطه ( 
 كونه غاز األوزون  تتفاعل الذرات النشطة مع جزيئات األكسجين م-2

O + O2→ O3 
ـ                  لهذه التفاعالت تؤدي إلى امتصاص كميه كبيرة من االشعه فوق البنفسجية وبالتالي ال يص

 .  على الكائنات الحيةرإلى سطح األرض من هذه االشعه إال كميه قليلة ال تؤث
 

 O3العوامل التي تساعد في تدمير طبقة 
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كم من سطح األرض قليلة نسبياً لذلك كثيراً مـن           )15(  إن حركة الهواء على ارتفاع نحو        -1

الشوائب والملوثات التي تنطلق في الهواء تتجمع عند هذه الطبقة وبالتالي بعضها يؤدي إلـى               
 . تحلل جزيئات االوزون عند هذه االرتفاعات

 : أكاسيد النيتروجين من أهم العوامل التي تسبب تدمير طبقة األوزون ويكون ذلك كايلي-2
NO + O3→ NO2 + O2 

 ثاني أكسيد النتروجين                      أكسيد النتريك 
NO2   +   O→ NO    + O2 

  ذرة نشطة 
  للتفاعل وهكذاNOثم يعود 

 ما هذه الطائرة؟؟؟ .(دولعل من أهم مصادر إنتاج أكاسيد النيتروجين هي طائرة الكون كور
ي تدخل فـي صـناعة الثالجـات والبخاخـات          الت) CFCs (ن مركبات الكلوروفلوروكربو  -3

والمذيبات والتي هي على قدر كبير من الثبات حيث تلعب دور في تـدمير طبقـة االوزون                 
 : كايلي

 تنحل بعض جزيئات الكلورفلوركربون بتأثير االشعه الفوق بنفسجية في طبقات الجو العليـا              -
 معطية بعض ذرات الكلور النشيطة التي تتفاعل مع االوزون 

CL     +       O3→ CLO     + O2 
         أكسيد الكلور                              ذرة نشيطه

  يتفاعل أكسيد الكلور مع ذرات األكسجين وينتج عن ذلك ذرات كلور نشطه-
CLO    +   O→ CL    +   O2 

 وهكذا يستمر تفاعل الكلور مع األوزون 
 مخاطر تآكل طبقة األوزون 

ص تركيز األوزون في طبقات الجو العليا إلى كثير من المضار مثل زيادة كمية االشعه               يؤدي نق 
فوق البنفسجية التي تصل إلى سطح األرض مما قد يؤدي إلى اإلصابة بسرطان الجلد، وتغير               
في العوامل الوراثية لبعض الكائنات الدقيقة ويؤثر في عمليات التمثيل الضوئي وفي سلسـلة              

ر بطريقةٌ غير مباشرةٌ في الطاقة اإلنتاجية للمحاصيل وفـي الثـروة السـمكية       الغذاء وقد يؤث  
 .  وكذلك على ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع مستوى مياه البحار
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         )، والسـيالن، والزهـري    نالسـل، واإليـدز، واليرقـا     (األمراض المعدية )   4(رقم النشاط 
                           135:الزمن

 :األهداف
 ة/تي المعلم/عزيزي

 : هذه الفعالية أن يكون قادراً علىةيتوقع من الطالب بعد نهاي
 .توضيح مفهوم المرض المعدي •
، يتعرف أعراض بعض األمراض المعدية السـل، واإليـدز، واليرقـان، والزهـر             •

 .نوالسيال

 .تمييز مرض اإليدز عن األمراض األخرى التي تشبهه في األعراض •

ممارسات التي تؤدي إلى انتقال األمراض المعدية، والسل، واإليدز،          تحديد موقفاً من ال    •
 .، والسيالنيواليرقان، والزهر

 :استراتيجيات التدريس
 .المشروع

 :المواد واألدوات الالزمة
  ر، طباشيرأقالم فلوما ست

 :آلية التنفيذ
واليرقـان،   من خالل الحوار والنقاش توصل مع الطلبة لمفهوم المرض المعدي، اإليدز،             -1

 )د20.                                                                 (والسيالن، والزهري
 )                         د5.                                  (قسم الطلبة إلى مجموعات حسب إمكانية لقاءهم-
 )د10                          (.         وضح قوانين العمل في استراتيجية المشروع-3
 .اترك الحرية ألفراد كل مجموعة كتابة نص التقرير-4
 . العمل يكون خارج الدوام المدرسي-5
 . دقيقة20 تقوم كل مجموعة بالعرض مدة -6
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 :آلية التنفيذ
 :قسم الطلبة كما يلي

بيـب  طالب يلتقي طبيب مختص بالمرض على أن يحدد األسئلة التي سـيواجهها للط            -
 .مسبقاً بعد أن يطلع عليها المعلم

المستشفيات، العيادات الصحية، مراكز صـحية      ( طالب يقوم بزيارة المراكز الصحية    -
تابعة لمؤسسات خاصة أو جمعيات لجمع المعلومات عن حجم المشكلة فـي المجتمـع              

 .الفلسطيني
 .طالب يقوم بالبحث عن حجم المشكلة عالمياً-

من المجتمع المحلي ليسألهم عن مدى معـرفتهم عـن هـذه            طالب يقوم بلقاء أشخاص     
األمراض، ومدى قدرتهم على تمييز أعراض األمـراض السـل، اإليـدز، اليرقـان،              

 .ن، السياليالزهر
طالب يقوم بجمع ممارسات في المجتمع الفلسطيني تؤدي إلى انتقال هذه األمـراض،             -

 . حلوالً لمواجهتهامقترحاً
ع على المرض المكلفة بإعداد مشروع حوله مـن الكتـاب   وجه الطلبة بضرورة اإلطال 

 .المدرسي ونشرات سيتم توزيعها عليهم
 طالب يمكن تكليف مجموعتين للبحث عن       25في حالة زيادة عدد الطالب عن       :ملحوظة

 .تقوم كل مجموعة بعرض تقريرها أمام الطالب لمناقشته.نفس المرض
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                       45:االمتصاصية                               الزمنالحفر )                   5(رقم النشاط
 :األهداف
 ة/تي المعلم/عزيزي

 : هذه الفعالية أن يكون قادراً علىةيتوقع من الطالب بعد نهاي
 .تبيان المخاطر البيئية من الحفر االمتصاصية •
 .االمتصاصيةاقتراح حلوالً بديلة الستخدام الحفر  •

 :استراتيجيات التدريس
 .لعب األدوار

 :المواد واألدوات الالزمة
 .أوراق فارغة بعدد الطلبة. الكتاب المقرر
 :اإلرشادات

 .نظم نقاش للكشف عن معرفة الطلبة المسبقة حول الحفر االمتصاصية، عدل المفاهيم الخاطئة لديهم
 :آلية تنفيذ الحصة

 )د10.             ( إلى مخاطر الحفر االمتصاصية نقاش مع الطلبة للتوصل -1  
 )د10 (        .     أعطي الطالب الفرصة في كتابة نص الدور الموكل له -1
 )   د25 (     .                          تقوم كل مجموعة بعرض أمام الطلبة -2

            
 شكل المجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من خمسة أشخاص  -3

 .صاحب بيت يقوم بحفر حفرة امتصاصية: األول
 . به صاحب البيتمجار صاحب البيت يعارض ما يقو:  الثاني
 .ممثل البلدية يحاول الوصول إلى حل وسط بين الجارين المتخاصمين: الثالث
 .ممثل وزارة الصحة، يحاول أن يبين مخاطر الحفر االمتصاصية: الرابع

هتم في البيئة وصل إلى المكان وتمكن من الدخول في          شخص مثقف من المجتمع المحلي وم     :الخامس
 .الحوار
 توزع ورقة على الطلبة ليقوم كل طالب بكتابة دوره: ملحوظة
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 )د90(تحديد مشكلة بيئية                     الزمن)                        6(رقم النشاط
 :عزيزي المعلم يتوقع من الطالب أن قادراً على:األهداف

 .مشكلة بيئية من محيطهتحديد  )1
 .وضع الفرضيات ومناقشتها )2

 .تنمية روح قبول الرأي اآلخر لدى الطلبة )3

 :المواد واألدوات
 نموذج تحديد المشكلة

 :آلية التنفيذ
 . قسم الطلبة إلى مجموعات ثالثية حسب قرب السكن-1
ار مشكلة بيئية من     وزع النموذج لتحديد المشكلة على الطلبة وكلفهم بتعبئتها بيتياً بعد اختي           -2

 .الحي الذي يعيشون فيه
 أطلب من كل مجموعة عرض مشكلتها على طلبة الصف حسب النمـوذج مـع تكليـف                 -3

 .الطلبة بتسجيل عنوان المشكلة وأسبابها مبرراتها وحجمها
  يتم إجراء تصويت الختيار مشكلة من المشاكل التي سيتم عرضها؟-4
 .اته لهذه المشكلة أو ضده تكليف الطلبة بكتابة أسباب تصوي-5
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 نموذج تحديد مشكلة
 _________________________________عنوان المشكلة 

 ما األسباب التي دعتك إلى اختيار المشكلة؟
 
 
 

 ما العوامل التي أدت إلى بروز المشكلة؟
 
 
 
 

 ما األطراف المسئولة عن معالجة المشكلة؟
 
 
 
 

 ما الحلول التي تقترحها للمشكلة؟
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 نموذج من مشاريع الطلبة   )3(ملحق رقم






































