
  
   

 كمية التربية 

      شباب الباحثيفمجمة 
 ***    

تنمٍة  ىيف تدرٌس الدراسات االجتماعٍة عل اإللكرتونٍة توظٍف القصص
 " اإلعدادي الثانًالتفكري الناقد لدي تالمٍذ الصف 

 ( مناهج وطرق تدريس حبث مشتق من رسالة علمية ختصص)  

 عدادإ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصطفى زايد محمد أ.د.
هج وطرق تدريس أستاذ المنا

 الدراسات االجتماعية المتفرغ
 ججامعة سوها- لية التربيةك

 حمد يوسف عبد العزيزأ د.
مدرس المناهج وطرق تدريس 
 الدراسات االجتماعية المتفرغ 

  جامعة سوهاج- لية التربيةك
 

  شرف حسن على حسن سرورأ  /أ 

 مناهج وطرق تدريس  قسم  –ماجستير  باحث

م 0202أبريل  –جلة شباب الباحثين في العلوم التربوية  العدد الثالث  م

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)    

   



 ......تنمية التفكير  ىفي تدريس الدراسات االجتماعية عل اإللكترونية توظيف القصص

- 2 - 

 ملخص:

سعى الباحث إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ القصص اإللكتركنية في الدراسات 
ر الناقد لدل تالميذ الصؼ االجتماعية عمى التحصيؿ المعرفي كتنمية بعض ميارات التفكي

الثاني اإلعدادم، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ المنيج الكصفي كالمنيج شبو التجريبي 
المعتمد عمى المجمكعتيف: التجريبية، كالضابطة. كقد صمـ الباحث عددان مف المكاد التعميمية 

تخداـ القصص كاألدكات البحثية، تمثمت في: دليؿ إرشادم لمتمميذ، دليؿ لممعمـ الس
 اإللكتركنية، اختبار التحصيؿ المعرفي، اختبار التفكير الناقد.

كقد تـ التأكد مف صدقيا كثباتيا بالطرؽ اإلحصائية المناسبة، كطبقت عمى عينة 
تمميذان مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم المنتظميف في العاـ  86عشكائية تككنت مف 

محافظة سكىاج،  –بمدرسة سيتي الخاصة  ـ في مدينة سكىاج6108/6102الدراسي 
أسابيع  4قسمكا إلى مجمكعتيف: إحداىما تجريبية، كاألخرل ضابطة. كقد استمر التطبيؽ 

ـ. كلتحميؿ بيانات الدراسة 60/01/6108، كانتيى 60/9/6108حيث بدأ في سبتمبر 
تبار ) ت ( استخدمت النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كاخ

 لمعينات المستقمة.
ككشفت نتائج الدراسة عف أثر استخداـ القصص اإللكتركنية في تنمية التحصيؿ 
المعرفي كتنمية بعض ميارات التفكير الناقد لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم. كقد قدمت 

ارة التربية الدراسة عددان مف التكصيات لمقائميف عمى تخطيط مناىج الدراسات االجتماعية بكز 
كالتعميـ كمعممي الدراسات االجتماعية كمشرفييا، كاقترحت بعض الدراسات ذات الصمة 

 بمكضكعيا.
 الكممات المفتاحية : القصص اإللكتركنية ، التحصيؿ المعرفي ، التفكير الناقد .
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ABSTRACT 
The Effect of Using the Electronic Story in Teaching Social Studies 

on the Cognitive Achievement and the Development of Critical 

Thinking of Second Year Prep Students  

The researcher sought to identify the impact of the use of 

electronic stories in social studies on cognitive achievement and the 

development of some critical thinking skills among second grade 

students. To achieve the objectives of the study, the descriptive and 

semi-empirical approaches were used based on the experimental and 

control groups. The researcher designed a number of educational 

materials and research tools, such as: a guide for the student, a guide 

for the teacher to use electronic stories, cognitive achievement test, 

critical thinking test 

It was verified by the correct statistical methods, and was applied 

to a random sample consisting of 68 secondary school students in the 

academic year 2016/2017 in Sohag City Private School - Sohag 

governorate, divided into two groups: one experimental and the 

other an officer. The application lasted 4 weeks starting on 

September 21, 2016, and ended 21/10/2016. To analyze the study 

data, percentages, arithmetic averages, standard deviations, and T 

test were used for independent samples 

The results of the study revealed the impact of the use of 

electronic stories in the development of cognitive achievement and 

the development of some critical thinking skills among second grade 

students. The study presented a number of recommendations to the 

planners of the curricula of the social studies in the Ministry of 

Education and the teachers of social studies and supervisors, and 

suggested some studies related to its subject. 

Keywords: electronic stories, cognitive achievement, critical 

thinking. 
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 مقدمة:

دأب التربكيكف عمى البحث عف أفضؿ البيئات التعميمية التفاعمية، التي تجذب اىتمامات 
تقاف الميارات، كاكتساب القيـ. كتعد كسائط التالميذ كتحثيـ عمى تبادؿ األدكار  كالخبرات، كا 

تكنكلكجيا المعمكمات كفي مقدمتيا الحاسب اآللي كاإلنترنت، كما يمحؽ بيما مف كسائط 
متعددة مف أفضؿ الكسائؿ لتكفير تمؾ البيئة المستيدفة، حيث يمكف العمؿ خالليا في سياقات 

الدرامية لممكاقؼ التعميمية بكصفيا محاكالت  منيجية فردية كجماعية كالمشاركة في الحبكة
جادة لتعمـ أنشطة، كفرصان أكسع لممتعمـ في بناء معارفو، كتككيف اتجاىاتو نحك الكسائط 

 (.96. 6102التكنكلكجية سمة العصر الراىف )كرامي بدكم مغنـ، 
مات التعمـ في العصر الرقمي يمزمو استحداث طرؽ مبتكرة الستخداـ تكنكلكجيا المعمك 

كاالتصاالت في مجاؿ التعميـ، يقـك عمى نظريات كممارسات جديدة، تيدؼ إلى زيادة االىتماـ 
كالمشاركة مف المتعمميف مف خالؿ تمركز المتعمـ في حكارية النيج ضمف إصالح تربكم 

 .(Al.Katib,2002)شامؿ لممناىج كاألساليب 
غير مف سمات الفيض يحدث تعمـ القرف الحادم كالعشريف فى بيئة متسارعة الت

المعمكماتى كزيادة فى القاعات الدراسية المتاح فييا فيضان مف المستحدثات التكنكلكجية، مثؿ 
أجيزة اليكاتؼ الذكية، كتطبيقات الكيب المتنكعة، كأدكات التكاصؿ االجتماعي، كالقدرة عمى 

مداده  التعاكف كالمساىمة عمى نطاؽ لـ يسبؽ لو مثيؿ؛ مما يتطمب إعداد كتجييز المتعمـ، كا 
بالميارات الالزمة لمكاجية تحديات ىذا القرف، كالتى تركز عمى ميارات التفكير العميا، 
كالدافعية لمتعمـ، باإلضافة إلى محك األميو المعمكماتية كالتكنكلكجية )إيماف 

 (.226,6104زكى،
بية أف إف إعداد الطالب لمعيش في مجتمع سريع التغير، يتطمب مف الميتميف بالتر 

يساعدكه عمى التكيؼ مع ىذا المجتمع السريع التغير، مف خالؿ إتاحة الفرصة أمامو، 
كتدريبو عمى حؿ المشاكؿ التي تكاجيو بنفسو، كيمكف تحقيؽ ذلؾ إذا احترمنا طرؽ تفكيره، 
ككشفنا عف طاقاتو الكامنة؛ مف خالؿ تكجيييا إلى الطريؽ التي تجعؿ ىذا الطالب يصبح 

حؿ المشاكؿ التي يكاجييا أك يفكر في طرؽ حميا، إف طبيعة ىذا العصر يحتاج قادران عمى 
إلى مفكريف غير تقميدييف، بؿ مفكريف يتميزكف بميارات عميا تتالءـ مع ىذا العصر؛ ألف ىذا 
العصر يعتبر عصر اإلبداع، لذلؾ زاد االىتماـ بضركرة تحسيف، كتطكير ميارات التفكير )العميا 

مبة المدارس في جميع المراحؿ، األمر الذم حثت عميو العديد مف األبحاث كالدنيا( لدل ط
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)مجدل عزيز تنمية التفكير لدل الطالب  كالدراسات الحديثة، كقد ارتكزت معظميا عمى
 (.96،  6112إبراىيـ، 

كيرل الباحث أف التعميـ مف أجؿ التفكير أك تعمـ مياراتو ىدؼ ميـ لمتربية، كعمى 
كؿ ما تستطيع مف أجؿ تكفير فرص التفكير لطالبيا، كيعتبر كثير مف  المدارس أف تفعؿ

المدرسيف كالتربكييف أف ميمة تطكير قدرة الطالب عمى التفكير ىدؼ تربكم يضعكنو في 
مقدمة أكلكياتيـ، إال أف ىذا اليدؼ غالبان ما يصطدـ بالكاقع عند التطبيؽ؛ ألف النظاـ التربكم 

ة في التفكير، إف مدارسنا نادران ما تييئ لمطمبة فرصان كي يقكمكا القائـ ال يكفر خبرات كافي
بميمات تعميمية نابعة مف فضكليـ، أك مبنية عمى تساؤالت يثيركنيا بأنفسيـ، كمع أف 
غالبية العامميف بالحقؿ التعميمي كالتربكم عمى قناعة كافية بأىمية تنمية ميارات التفكير لدل 

ة المدرسة ليست عممية حشك عقكؿ الطمبة بالمعمكمات، بقدر الطالب، كيؤكدكف عمى أف ميم
ما يتطمب األمر الحث عمى التفكير، كاإلبداع، إال أنيـ يتعايشكف مع الممارسات السائدة في 

 مدارسنا، كلـ يحاكؿ كاحد منيـ كسر جدار المألكؼ، أك الخركج عنو.
دركس كبرامج خاصة  كىناؾ اتجاه ليذه الدراسات ينادل بتنمية التفكير، مف خالؿ

كمحددة في تطكير ميارات التفكير العميا كالدنيا، كاتجاه ينادل بتنمية ميارات التفكير العميا 
كالدنيا مف خالؿ الحصص اليكمية لممكاد الدراسية، كىذا ىك االتجاه التقميدم. كبصفة عامة 

ير الدنيا كالعميا، مثؿ فإف تعميـ ميارات التفكير لمطالب، كتدريبيـ عمى ممارسة ميارات التفك
ميارات التفكير الناقد يحقؽ انقالبان نكعيان في طرؽ التدريس لممناىج الدراسية، كفى تحسيف 
نكعية المخرج أك المنجز التعميمي؛ كبالتالي انعكاسو عمى خطط التنمية الكطنية لمبالد. إف 

شأنيا أف تساعد في تككيف  مثؿ ىذه الميارات كغيرىا تقـك بتنظيـ لمعمميات العقمية، كالتي مف
شخصية عممية مفكرة، تتجاكز )الحدكد التقميدية النمطية في التعميـ( حدكد المعمكمة، أك 
المكقؼ التعميمي المرتبطة بالمقرر الدراسي إلى تحقيؽ اليدؼ األسمى مف إعطاء المعمكمة، 

عميـ ميارات كىك تكظيفيا في مكاقؼ أخرل تعميمية. كمف ىنا تبرز الحاجة إلى تعمـ كت
التفكير، كدمجيا في المنيج الدراسي؛ ألف تعمـ ميارات التفكير مطمب لذكاء الفرد، فالذكاء 
قدرة عقمية تعبر عف نفسيا بكاسطة ميارات التفكير  كقد شبيت الدراسات العالقة بيف الذكاء 

إف تعمـ المحتكل  كتعمـ ميارات التفكير، بالعالقة بيف محرؾ السيارة كميارة قيادتيا أك إدارتيا.
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 الدراسي مقركنان بتعمـ ميارات التفكير؛ مما يجعمو أعمى مقارنة مع تعمـ المحتكل فقط
(Landry, et al 2006, 30). 

كما أف تعميـ ميارات التفكير كالتعميـ مف أجؿ التفكير، يرفعاف مف درجة اإلثارة كالجذب 
، كما أف تعميـ ميارات التفكير يعطى لمخبرات الصفية، كيجعالف دكر الطمبة إيجابيان كفاعالن 

الطالب إحساسان بالسيطرة الكاعية عمى تفكيره ؛ مما ينعكس عمى تحسف مستكل التحصيؿ 
لديو، كشعكره بالثقة في النفس في مكاجية الميمات المدرسية كالحياتية. إف ممارسة إحدل 

يارات الفرعية التي تتككف ميارات التفكير األساسية )المعرفة، كاالستيعاب، كالتطبيؽ( كالم
منيا عمميات التفكير المعقدة، كميارات )المالحظة، كالمقارنة، كالتصنيؼ( ىي ميارات 
أساسية ال بد مف إجادتيا قبؿ االنتقاؿ إلى التفكير المركب، كىى ميارات أقؿ صعكبة مف 

فراس محمكد  قد )استراتيجيات التفكير أك عمميات التفكير المركبة، كتضـ ميارات التفكير النا
 (.24،  6118السميتي، 

يقؼ التفكير الناقد ضد العديد مف العادات اليدامة، كاالنقياد العاطفي، أك التطرؼ بالرأم 
كالتعصب، كينزع إلى التعرؼ بحكمة، كلو القدرة عمى التمييز بيف أمثمة التفكير المنطقي كغير 

 ( .6102المنطقي )مجدم عبدالكريـ حبيب، 
الناقد ىك الذل يتصدل لمككنات كعناصر الغزك الثقافي، فيفحص مسمماتيا كالتفكير 

كحججيا كيقكميا باستخداـ محكات كمعايير معينو؛ حتى يستطيع الفرد الكقكؼ عمى الصالح 
 (.22,6112كالطالح منيا )مجدل عبد الكريـ حبيب،
مف أعقد (. عمى أف مصطمح التفكير الناقد 26,6112كيؤكد) عبد الرحمف الغامدل، 

المصطمحات المستخدمة، كأكثرىا غمكضان فى مجرل التفكير كقامكسو ، كيفسر لدل العامة 
بتفسيرات سمبية ، تعنى اليدـ كاالنتقاص كالنقد الالزع المدمر ، مع أف ذلؾ ال يرتبط بالمعنى 
المغكم العربي الصحيح لممصطمح ، حيث جاء فى معجـ لساف العرب البف منظكر كممة "نقد 

معنى ميز الدراىـ كأخرج الزائؼ منيا" . ككرد فى المعجـ الكسيط بمعنى: نقد الشيء نقدان . "ب
 (.02,6119نقده يختبره ، أك يميز جيده مف رديئو ) إياد سميرالشكربجى ،

كيعد التفكير الناقد ىدفان أساسيان مف أىداؼ التريبة كالتعميـ فى كثير مف الدكؿ، كذلؾ 
حسيف عمميات التعميـ كالتعمـ ، كقد أصبح التفكير الناقد شعاران ضمف تكجو الجيكد نحك ت

 (.062,6112لمعديد مف رجاؿ التربية، كمسعى عامان لمتربية كالتعميـ  )ياسرمحمد الدليمى ،
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التعميمية ، خاصة فى عصر التفجر  –كلمتفكير الناقد أىمية كبيرة فى العممية التعممية 
اؿ كالمعمكمات لحقؿ التعميـ ، كتنمية القدرة عمى التفكير المعرفى كدخكؿ تكنكلكجيات االتص

(، تممييا جممة مف 6101كليس خياران. )عبداهلل عمى ابراىيـ ، ،الناقد أصبحت ضركرة تربكية
 التحديات التى تفرض نفسيا عمى كؿ األصعدة فى  الحاضر كالمستقبؿ .

ثيف فى البحث عف مداخؿ فقد دأب كثير مف الباح ،كنظران إلى أىمية التفكير الناقد
 كاستراتيجيات لتنمية مياراتو فى المراحؿ التعميمية المختمفة مثؿ :

   ،( التى أظيرت نتائجيا فاعمية البرنامج المقترح 6111دراسة )خديجة أحمد بخيت
القائـ عمى برنامج كركت، مف خالؿ الحكارات كالمناقشة كاإللقاء فى تنمية التحصيؿ 

كقد أظيرت نتائجيا أىميو ىذا المدخؿ فى تنمية ميارات التفكير  ،اقدكميارات التفكير الن
 الناقد لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية.

   ،( التى انتيت إلى ضركرة العمؿ عمى تنمية، كتعزيز 6110دراسة )فاضؿ خميؿ إبراىيـ
لمتعمميف، القدرة النقدية كتكفير المكاقؼ التدريبية التى تنشط ميارات التفكير الناقد لدل ا

 مع ضركرة اإلكثار مف الحكارات كالمناقشات فيما بينيـ .
   ،( التى بينت أف تعميؽ قدرة التمميذ عمى 6112دراسة ) عفت مصطفى الطناكل

التفكير الناقد كأحد أنماط التفكير، تمكنو مف دراسة األفكار، كتحميميا، كتقييميا لمكصكؿ 
إف تنمية التفكير مف المتطمبات المعرفية  إلى قرار عممي في المكاقؼ الحياتية، حيث

كالكجدانية لمكاجية تحديات العصر المتناسبة، كظركؼ الحياة التى تتشابؾ فييا 
 المصالح .

  ، ( أكدت فاعمية القصة فى تنمية ميارات 6101دراسة ) أماني حممى عبد الحميد
 السعكدية . التفكير الناقد لدل طالبات الدراسات اإلسالمية بالمممكة العربية

  ( التى كشفت عف كجكد عالقة قكية بيف 28,6116دراسة محمد عبداهلل الزىرانى )
 التفكير الناقد كالتحصيؿ المدرسى .

كما يرل الباحث أنو مف المالحظ لما يدكر داخؿ الغرؼ الصفية في مدارسنا، أف دكر 
 يتجاكز عممية التمقي، أك الطالب في العممية التربكية كالتعميمية محدكد لمغاية ، كسمبي، كال

مراقبة المشيد الذم يخطط لو ػ ىذا إذا كاف قد ُخطط لو فعالن ػ كينفذه المعمـ بكؿ تفاصيمو. إف 
الدكر اليامشي لمطالب ىك إفراز لممناخ الصفي التقميدم المتمركز حكؿ العمؿ، كالذم تتحدد 
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لحفظ المجرد مف الفيـ، كنقيض عممية التعمـ فيو بممارسات قائمة عمى الترديد كالتكرار، كا
ذلؾ ىك المناخ الصفي اآلمف المتمركز حكؿ الطالب، الذم يكفر فرصان لمتفاعؿ كالتفكير مف 
جانب الطالب. كما أف تعميـ ميارات التفكير كالتعميـ مف أجؿ التفكير يرفعاف مف درجة اإلثارة 

ينعكس بصكر عديدة ، مف بينيا  كالجذب لمخبرات الصفية كيجعالف دكر الطمبة إيجابيان فاعالن،
تحسف مستكل تحصيميـ الدراسي، كنجاحيـ في االختبارات المدرسية بتفكؽ، كتحقيؽ 
األىداؼ التعميمية التي يتحمؿ المعممكف كالمدارس مسؤكليتيا، كمحصمة ىذا كمو تعكد بالنفع 

 عمى المعمـ كالمدرسة كالمجتمع.
مائية التطكرية، التي تظير آثارىا في كثير كيعد التطكر المعرفي ىك أحد الجكانب اإلن

مف المكاقؼ الحياتية اليكمية. كال تخفى أثار ىذا الجانب التطكرم في أم مكقؼ سكاء كاف 
في المنزؿ أك الحضانة، أك الركضة، أك المدرسة. إف ىذا الجانب المعرفي يعكس سالمة 

ينمك كيتطكر في طريؽ التكيؼ  تفكير الطفؿ كتطكره، فإذا سمـ ىذا الجانب استطاع الطفؿ أف
السكم، كما أف المعرفة ىي أبنية أك تراكيب، منتظمة ذات عالقة داخمية، كىى التي تحدد 
قكاعد التعامؿ مع المعمكمات، أك األحداث، كيجرل عف طريقيا تنظيـ األحداث، كىى التي 

معرفي لمفرد، تتحكـ في تفكير الطفؿ كتكجيو سمككو، كىى تمثؿ بصكرة فعمية، المخزكف ال
 ,Jackson) .كىذه البنيات المعرفية تشكؿ ما يسمى بالنمك كالتطكر العقمي لدل الطفؿ

2015, 10) 
كما يمقى التربكيكف أىمية كبيرة عمى القصة كفاعميتيا كطريقة تدريسية، كيركف أنيا 

الت أسمكب ناجح يحقؽ كثيران مف األغراض التعميمية كالتربكية المنشكدة في كثير مف مجا
التعميـ  فالمالحظ أف الطالب يميمكف بفطرتيـ إلى القصة، فمف الطفكلة الباكرة، منذ أف يقدر 
الطالب عمى فيـ لغة القصة، نراه يحبيا، كيحرص عمى سماعيا، كيستغرؽ فييا إذا ُحِكيت 
لو، مشغكفان بتتبع حكادثيا، كتخّيؿ شخصياتيا، كتكقع ما يحدث مف ىذه الشخصيات، كما 

ليو أمرىا، كالشغؼ بالقصة ال يختفي بتجاكز مراحؿ الطفكلة إلى مرحمة المراىقة كما يئكؿ إ
ف  بعدىا، بؿ إف الكبار يحبكف القصص، كيتأثركف بيا، كما يحبيا الصغار كيتأثركف بيا. كا 

كمنشأ ىذا الشغؼ يعد  .لكؿ مرحمة مف مراحؿ النمك لكف مف القصص أكثر مالءمة ليا
نساف لالطالع كرغبتو في المعرفة، كىي مصدر ىاـ إلثارة االنتباه كسيمة إلى إشباع حب اإل 

كالتشكيؽ، كما أنيا تفسح المجاؿ لمخياؿ أف يعمؿ، كفييا غذاء كركم لو، كتكفر االىتماـ 
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بالمكقؼ التعميمي، كارتفاع درجة االنتباه كالتركيز حيالو. كينشأ ىذا عف كحدة القصة، 
مف البداية إلى النياية، ككأف بيا خيطان يمسكو خياؿ المتعمـ، كتسمسؿ أفكارىا، كترابط أجزائيا 

كيتبعو فال يشرد ذىنو. كؿ ىذه العكامؿ تجعؿ مف القصة خبرة تعميمية فنّية قكية التأثير، 
 Wagner, et al) عميقة األثر، كعميو فقد اعتبرت ككسيمة مف كسائؿ العممية التعميمية

2014 , 30). 
حداث التفاىـ؛ كلتبادؿ استخداـ القص عمى مر ال تاريخ ككسيمة لتبادؿ المعمكمات، كا 

المعرفة كالحكمة كالقيـ. كلقد اتخذت القصص عده أشكاؿ تـ تكييفيا مع كؿ كسيط ناجح 
ظير، كلقد ارتبطت القصة كالتعمـ ارتباطان كثيقان؛ ألف عممية تأليؼ قصة ىى عممية صنع 

ر فييا بمعرفة، كمف خالؿ عمميات المراجعة معنى، كمف خالؿ القصة يطمب مف المتعمـ التفك
المستمرة يتـ تسجيؿ مدل تطكر المتعمـ معرفيان؛ لذا تستخدـ عمى نحك متزايد فى مؤسسات 
التعميـ العالي؛ ألنيا تساعد الطالب عمى التفكير الناقد كفيـ المحتكل، كيمكف مف خالؿ 

في التقريب بيف الناس فى  القصة تدريس أل محتكل تعميمي. كتمثؿ القصة عامالن ميمان 
المدارس كاألسر كالمجتمع، مف خالؿ إنشاء رابطة مشتركة بينيـ كبيف بيئة التعمـ 

(Mahita,l.&martin,c.,2010,306.) 
كتعد ركاية القصة منذ األزماف الغابرة مف المدخؿ كاألساليب الميمة في تنمية القيـ 

ميذ، كتقدـ بيا األفكار كالمفردات المغكية، عامة كاألخالقية خاصة؛ حيث بأحداثيا يكلع التال
كنسرد بيا األحداث التاريخية، كتزكيد التالميذ بالحكار الجذاب عمى اختالؼ ألكانو، فيى الفف 
الذل يبنى خياؿ المتعمميف، كيثبت لدييـ مشاعر الخير كالنبؿ فى نفكسيـ )محمد محمكد 

 (.484,6114مكسى، ككفاء محمد سالمة 
في حيف يككف البعض اآلخر ، ي الشكؿ كالنكع، فبعضيا يككف كاقعيان تختمؼ القصص ف

في حيف يككف البعض اآلخر مكتكبان في شكؿ  ،خياليان، كالبعض يككف مكتكبان في شكؿ نثر
 - Zazkis, & Liliedhl,2009, 4كالبعض يجعمنا نفكر ) ،شعر كالبعض يجعمنا نتعجب

5.) 
ة البشرية، كتعد كاحدة مف أقدـ أشكاؿ الفنكف ركاية القصة ىى جزء ال يتجزأ مف الحيا

الشعبية كتستخدـ فى إحاطة مستخدمييا بمعمكمات تاريخية كثقافية، كقيـ أخالقية كمجتمعية، 
كيمكف أف تساعد بشكؿ فعاؿ فى اكتساب معرفة القراءة كالكتابة، كالحساب، كالمغات، 
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فى المرحمة المبكرة مف التعميـ. كتعد كالميارات الحياتية كأيضا القراءات التكميمية، خصكصان 
ركاية القصة مكردان أك أداة تعميمية يمكف استخداميا داخؿ كخارج الفصكؿ الدراسية، كتسعى 
 لتطكير ميارات المتعمميف اإلبداعية مف خالؿ تحفيز خياليـ مف الجكانب التعميمية 

(Norhoyati,a.m&Siew,p.h 2004.146). 
كية، كىي: إيصاؿ ما ينبغي مف األفكار كالمعتقدات لمتمميذ، تحقؽ القصة أربع غايات ترب

كحث التمميذ عمى التفكير كالبحث عف المعرفة، كحب االستطالع، كتدريب التمميذ عمى ميارات 
االستماع كالتحدث كالتركيز، كخمؽ صمة ما بيف التمميذ كالعالـ الخارجي؛ حتى يصبح عضكان 

 (.62، 6119فعاالن في المجتمع )خالد العبيدم، 
كعمى الرغـ مف قدـ ركاية القصة كفف شعبي قديـ، إال أف التكنكلكجيا أعادتو مرة أخرل 

كالتي تعد  ،لمحياة بشكؿ مختمؼ يتصؼ بالحداثة، كذلؾ مف خالؿ ركاية القصص الرقمية
كسيمة فعالة الستخداـ التكنكلكجيا فى التعميـ، كتعمؿ عمى تعزيز مشاركة الطالب فى التعمـ 

تاحة الفرص  ،ية؛ مما يؤدل إلى التعمؽ فى المضمكفبجد كاالبتكار فى أسمكب العرض، كا 
 Susanلمطالب لمتعبير عف المعارؼ، كاالنحراؼ كاالنخراط فى المحتكل أكثر جدية )

Randoloph,2007,7.) 
( أف المكاد التعميمية اإللكتركنية تمثؿ جزءان أساسيان فى بيئة Alan clark2004كيرل )

المقررات –ـ اإللكتركني، كتشتمؿ عمى أنكاع متعددة، فمنيا : الكتب اإللكتركنية التعمي
القصص اإللكتركنية  –الحقائب التعممية اإللكتركنية  –األلعاب اإللكتركنية  –اإللكتركنية 

 كغيرىا .
فالقصة اإللكتركنية تعد نكعان مف أنكاع المكاد التعممية اإللكتركنية، كالتى تقدـ لمرحمة 

اض األطفاؿ، كىناؾ العديد مف الدراسات العربية كاألجنبية التى تناكلت القصة اإللكتركنية، ري
( كالتى استيدفت عرض القصة Jony Werhallen,2006,378مثؿ دراسة كؿ مف )

اإللكتركنية عمى أطفاؿ مرحمة رياض األطفاؿ؛ كلذلؾ صمـ برنامج قصص إلكتركني متعدد 
باستخداـ الحاسكب؛ ككانت النتائج أف البرنامج القصصي  الكسائط قائـ عمى عرض القصص

لو تأثير إيجابي عمى األطفاؿ حيث زادت دافعيتيـ نحك التعمـ، كتحسف أداؤىـ المغكم، كزادت 
( كالتى Korat&Shamir,2008,110قدرتيـ عمى التفكير كاإلبداع. ككذلؾ دراسة كؿ مف )
عمى تنمية مياره القراءة اإللكتركنية لدل ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر القصة اإللكتركنية 
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طفالن، كجاءت نتائج  049األطفاؿ الصغار، كذلؾ عمى عينة مف األطفاؿ الصغار قكاميا 
 االختبار القبمي كالبعدم لصالح األطفاؿ الذيف استخدمكا القصة اإللكتركنية.

قصة ( إلى التكصؿ إلى أسس إنتاج ال6100بينما ىدفت دراسة )أسعد عمى رضكاف 
نتاج القصة التفاعمية فى ضكء ىذه األسس،  التعميمية التفاعمية ألطفاؿ الركضة، كتصميـ كا 
كتحديد فاعمية القصة التفاعمية المصممة عمى الكمبيكتر؛ إلكساب األطفاؿ الميارات الحياتية، 
حيث تـ االقتصار عمى أطفاؿ المستكل الثاني مف رياض األطفاؿ كمتعمميف؛ لتعميميـ 

ات الحياتية، ككانت نتائج البحث أف ىناؾ فركضان ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الميار 
درجات األطفاؿ الذيف تعممكا الميارات الحياتية، مف خالؿ القصة التقميدية التى يقـك المعمـ 
بسردىا كبيف متكسطات درجات األطفاؿ الذيف تعممكا الميارات الحياتية باستخداـ المسركدة 

، كذلؾ لصالح التالميذ الذيف تعممكا الميارات الحياتية باستخداـ القصة التقميدية بالكمبيكتر
 التى يقـك المعمـ بسردىا .

( Adboe systems Incorporated 2003,3( ك)Alan davis2007,7كيؤكد )
عمى أف ركاية القصة الرقمية ىى التعبير الحديث عف الفف القديـ المعركؼ بركاية القصة 

التاريخ كالذل يستخدـ بغرض تبادؿ المعرفة كالحكمة كالقيـ كغيرىـ فيما بيف عمى مدار 
( كالتى ذكرت أف Janet Salmans 2006,13المستخدميف، كىذا ما أشارت إليو أيضا )

ركاية القصة الرقمية ىى التطكر الحادث عمى ركاية القصة التقميدية المتعارؼ عمييا، كذلؾ 
لرقمية  كالتى كفرت لركاية القصة العناصر الرقمية التالية )النص، باالعتماد عمى التكنكلكجيا ا

الصكرة، الصكت، الصكرة المتحركة ذلؾ بغرض إنتاج قصة رقمية متماسكة تمعب دكران فريدان 
 فى التعميـ .

كتصنؼ القصص اإللكتركنية )الرقمية ( كإحدل التقنيات التربكية العصرية الميمو فى 
ؼ التعميمية المنشكدة ، كيرجع ذلؾ إلى أنيا : )نادر سعيد شيمى بمكغ العديد مف األىدا

،2,6119. ) 
 . تحافظ عمى األصالة الركائية، كتعيد تقديميا بثكب جديد يتمثؿ فى الكسائط المتعددة 
  تطكير ميارات التالميذ فى البحث كالتقصى فى مراحؿ تشارؾ القصص الرقمية، كتكزيع

 المياـ. 
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 إلثارة كالتشكيؽ لمتالميذ؛ األمر الذل يجعميـ فى حالة ترقب تكفير عناصر الجذب كا
 كانتباه مستمر.

  .تنمية ميارات التفكير الناقد لدل التالميذ 
ىناؾ عدة أمكر ينبغي مراعاتيا عند بناء القصص اإللكتركنية )الرقمية(، منيا أف تضـ 

يـ كأخالقيات القصص معمكمات كمفاىيـ عممية، كأف تتضمف جكانب اجتماعية، كتدعـ ق
مجتمعية كقضايا إنسانية، كأف تكظؼ األدكات التكنكلكجية إلنتاجيا كعرضيا. أكد عمى ذلؾ 

(Bemard. R, 2009, 224.) 
كحدد أيضان مجمكعة مف العناصر التي ينبغي أف تتضمنيا القصة الرقمية كمككنات 

 أساسية ليا، كتتمثؿ تمؾ العناصر في:
(، A dramatic Questionلسؤاؿ الدرامي )(، اPoint of viewكجية النظر )

 The power of(، كالمكسيقى التصكيرية )The gift of your voiceنغمات الصكت )
The sound track( كاالقتصاد ،)Economy( السرعة ،)Pacing.) 

التكظيؼ التربكم لمقصة اإللكتركنية يتطمب ضركرة التركيز عمى العالقة بيف المحتكل 
كالطرؽ التربكية في التدريس؛ بيدؼ تحسيف األداء التدريسي لممعمميف، كتحقيؽ كالتكنكلكجيا 

 األىداؼ التربكية المنشكدة.
كقد أجريت بعض البحكث كالدراسات التي استيدفت تقصى فاعمية استخداـ القصص  

 اإللكتركنية )الرقمية( فى تحقيؽ بعض النكاتج التعميمية، كمف ىذه الدراسات:
  دراسة " باريت("Barrett,2006 التي أكدت نتائجيا فاعمية القصص الرقمية كأداة )

 لمتعمـ العميؽ كميارات التأمؿ .
 ( دراسة صادؽSadik,2008التي أكدت عمى أف القصص الرقمية )،  تعد أسمكبان تربكيان

 أمثؿ لدمج التكنكلكجيا فى العممية التعميمية .
  دراسة ميادMead,2010) كأداة  ،اإليجابي لمقصص الرقمية( التى أكدت عمى الدكر

 تقييـ في التعميـ كالتعمـ. 
 ( دراسة كنج كزاىافWang&Zhan,2010 التى أبرزت أىمية استخداـ القصص )

 الرقمية كأسمكب إثرائي فعاؿ فى عممية تعمـ المكاد الدراسية المختمفة .
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 ( كالتى أبرزت نتائجيا فاعمية برنام6101دراسة حسيف محمد عبد الباسط ) ج قائـ عمى
 برمجية الفكتكستكرل فى تطكير ميارات تصميـ القصص الرقمية فى مجاؿ الجغرافيا .

 ( دراسة كاسمىKasami,2011 التى أبرزت نتائجيا األثر اإليجابي لمقصص الرقمية )
 فى تنمية دافعيو الطالب، كارتفاع مستكل األداء بمقرر محك األمية الكمبيكترية . 

أف العديد مف البحكث تؤكد أف القصة، أيان كانت، ليا تأثيرىا في  كمف خالؿ ما سبؽ نجد
نفس القارئ، سكاء كانت خيالية أـ كاقعية أـ مأسكية، مع االختالؼ في درجة ميكؿ 
المتعمميف؛ كمف ثـ تعتبر القصة عامالن تربكيان ميمان في تعميـ الدراسات االجتماعية، كفي إمداد 

عرفة الراقية في تفكيره كمضمكنو، كلمقصة كظائؼ عديدة منيا: المتعمـ بألكاف مختمفة مف الم
تكسيع خياؿ التمميذ، كتربية كجدانو، كتنمية ذاكرتو كتقكم حافظتو، كتطبعو عمى حسف 
االستماع، كحسف االستماع أساس الفيـ كحسف الفيـ أساس لحسف الكالـ كالتفسير، ككذلؾ 

 تحثو عمى التعميـ، كتحببو في المدرسة .
ؾ تنقؿ اإلنساف إلى مكاف الحدث، عف طريؽ تصكير مجريات أحداثيا كأفرادىا  ككذل

 ( . 6116كىذا عامؿ نفسى يعطى القصة أىمية فى تتبع أحداثيا دكف ممؿ )الحازمى، 
كالدراسات االجتماعية كمادة دراسية فى جميع مراحؿ التعميـ العاـ، تستيدؼ تزكيد 

كالتكصؿ إلى مفاىيـ كتعميمات تساعدىـ عمى تفسير  المتعمميف بالحقائؽ كتحميميا كنقدىا،
رجاعيا إلى عمميا كدكافعيا األصمية ، كاستخداـ أنماط متعددة مف التفكير  األحداث كالظكاىر كا 
العممي الستنتاج العالقات المختمفة بيف البيئة كاإلنساف كتأثير كؿ منيا عمى اآلخر، كتحميؿ 

تأثير؛ بغية الكصكؿ إلى حمكؿ مبتكرة لممشكالت التي المشكالت التي نشأت كتنشأ ىذا عف ال
،  0996يدرسكنيا )أحمد إبراىيـ شمبي، يحيى عطيو سميماف ، فييمة سميماف عبد العزيز، 

86.) 
كىذا يتطمب استخداـ طرؽ كأساليب كاستراتجيات تدريسية، ُتسيـ فى رفع مستكيات 

 اقؼ الحياة .التحصيؿ كتنمية التفكير، كربط المحتكل التدريسي بمك 
كمف خالؿ تحميؿ الباحث لخطكات القصة اإللكتركنية، تبيف أف ىناؾ عالقة بيف 
مخرجات تمؾ االستراتيجية، كتنمية ميارات التفكير الناقد، حيث إنيا ُتييئ مناخ صفى 
ديمقراطي يسمح لممتعمـ بإبداء مالحظاتو، كعرض استنتاجاتو، كاالستفادة مف خبرات كأفكار 

مجمكعة التعمـ، مف أجؿ مساعدتو عمى الكصكؿ إلى مستكل مناسب مف التساؤؿ زمالئو فى 
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كالتشكؾ فيما يتكافر لديو مف معارؼ كحقائؽ سابقة، كمف ثـ يبدأ فى إعماؿ فكره عندما يجد 
نفسو فى مكاقؼ تعميمية، كفى مكاجية مشكالت حقيقية تتطمب منو تكليد أكبر عدد ممكف مف 

المشكالت تتسـ بمركنتيا كأصالتيا كطالقتيا، كبالتالي استبعاد الحمكؿ األفكار أك الحمكؿ لتمؾ 
 الغير قابمة لمتطبيؽ .

مف العرض السابؽ يتضح أىمية القصة اإللكتركنية ، األمر الذل جعؿ الباحث يسعى 
إلى محاكلو تقصى أثرىا فى تنمية التحصيؿ كالتفكير الناقد لدل تالميذ الصؼ الثاني 

 اإلعدادم .
 البحث : مشكمو

لعؿ مف أىـ االتجاىات الحديثة حكؿ تطكير مناىج الدراسات االجتماعية كطرؽ تدريسيا  
ىك ضركرة التحكؿ مف مفيـك تدريس الدراسات االجتماعية إلى مفيـك تعميـ الدراسات 
االجتماعية لذا ينبغي أف يككف تعميـ ىذه المادة عممية تفاعمية نشطة يتـ مف خالليا احتكاء 

دراكيا، كمناقشتيا مع المتعم ـ كتفاعمو مع األحداث كالظكاىر كالقضايا مف حيث مالحظتيا، كا 
، 6110زميمو كمعممو، ثـ ممارستيا فى صكرة ذات معانى كظيفية )محمد إسماعيؿ الغيبسى، 

022) . 
كىذا يتطمب مف معمـ الدراسات االجتماعية التخمي عف طريقة العرض فى تدريس مادتو  

يا الحقائؽ إلى المتعمميف، عمى أف تحؿ محميا طرؽ كاستراتجيات تركز عمى كالتي يقدـ في
التحميؿ كالتعميؿ المنطقي لألحداث كالظكاىر، كتفسيرىا، كالربط بينيا، كجمع المعمكمات مف 
مصادرىا األصمية كنقدىا كتحميميا، كاالستنتاج منيا كتطبيؽ ما تعممكه فى حؿ المشكالت التى 

 . (68، 6116تكل التدريسي المقرر )إماـ محمد البرعى، تعد جزءان مف المح
كيؤكد الكاقع التعميمي أف المتعمميف يفتقركف إلى استخداـ العادات العقمية في مختمؼ 
األنشطة التعميمية في مادة الدراسات االجتماعية، ىذا باإلضافة إلى أنيـ يحفظكف الحقائؽ 

عمى تطبيؽ المعمكمات كالمفاىيـ فى مكاقؼ كالمفاىيـ دكف فيـ كاستيعاب، كضعؼ قدراتيـ 
كىذا ُيعزل إلى اعتماد معممي ىذه المادة عمى ، ( 611،6116جديدة )إبراىيـ الحارثي،  

كاستخداميـ المكاد المطبكعة كالمغة المفظية بدالن عف األفعاؿ المادية،  ،األمكر التجريدية
 (.82، 6111)مجدل حسف رجب ، كالسمككيات التعاكنية نحك األساليب التدريسية الفاعمة
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السيما  ،كتعانى المدارس المصرية مف ضعؼ تحصيؿ الطالب فى مختمؼ المكضكعات
األساسية، كعمى رأسيا الدراسات االجتماعية، كقد يعكد ذلؾ لعدة عكامؿ، منيا قمة تكفر 

ض أك أسمكب عرض المحتكل، كمف خالؿ بع ،اإلمكانيات أك البيئة المدرسية أك االجتماعية
مالحظات المعمميف كالمشرفيف كمدراء المدارس أف استخداـ الكسائؿ التعميمية فى التعميـ 
يجعؿ مف الطالب أكثر فاعمية كمشاركة كحيكية، كرغبو فى التعمـ، كيكسر جمكد العممية 

كتأتى مشكمة الدراسة فى محاكلة الستقصاء أثر استخداـ القصص اإللكتركنية، كما  ،التعميمية
كسائط متعددة عمى تحصيؿ الطالب، كتنمية تفكيرىـ بصفة عامة، كالتفكير الناقد  تحكيو مف

بصفة خاصة لطالب الصؼ الثاني اإلعدادم في مادة الدراسات االجتماعية ، كأف العمؿ عمى 
خاصة فى  ،تنمية التفكير لدل الطالب فى مرحمة التعميـ مف أىـ غايات كأىداؼ التربية

أنو عمى الرغـ مف االتجاه العاـ لتطكير  ،حظ الباحث باعتباره معممان كال ،المرحمة اإلعدادية
الممارسات التعميمية بالمدارس، إال أنو مازالت الكثير مف الممارسات التعميمية تتـ بالطرؽ 
التقميدية عند تقديـ المحتكل؛ مما قد يؤثر عمى قدرة الطالب عمى تنمية تفكيره، كأيضا 

د رأل الباحث أف تطكير طرؽ تقديـ المحتكل قد يساعد الطالب انخفاض مستكل التحصيؿ، كق
في تنمية تفكيرىـ، كزيادة تحصيميـ، كقد كجد أف تصميـ كتقديـ القصص اإللكتركنية قد 
يساىـ في تنمية أحد أنكاع التفكير، كىك التفكير الناقد، ككذلؾ تعمؿ عمى تبسيط المعمكمات 

قة التقميدية لتقديـ المعمكمات، كالذل ال يخمك مف التى ستقدـ فى المحتكل، كمعالجة الطري
العيكب، كتشتت ذىف التمميذ، كعدـ االىتماـ بما يقكلو معمـ الفصؿ، باإلضافة إلى صعكبة 
فيـ اليدؼ مف الدرس المقدـ لو، كعدـ كضكح بعض المصطمحات؛ كبالتالي ظيكر ضعؼ في 

الذل يعتبر مف الغايات المنشكدة مف تنمية تفكيره بشكؿ عاـ، كالتفكير الناقد بشكؿ خاص، ك 
 استخداـ تمؾ القصص في ىذه المرحمة .

 مف العرض السابؽ يتضح اآلتي :
 . تنمية التفكير الناقد مف األىداؼ التربكية الميمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية 
  إغفاؿ معممي الدراسات االجتماعية دكر الكسائط التكنكلكجية في تدريس المادة، كتنمية

تحصيؿ كالتفكير الناقد مف خالؿ أساليب كتقنيات تحث عمى إضفاء جك مف المتعة ال
 ،كالترفيو عمى المتعمـ، بؿ ما زاؿ اإلصرار عمى استخداـ الطريقة التقميدية أحادية الجانب

 يحظى بنصيب كافر فى تدريس الدراسات االجتماعية. 
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 لمكاد الدراسية عامة، تعد القصص اإللكتركنية مف التقنيات الكاعدة فى تدريس ا
كالدراسات االجتماعية خاصة؛ لما ليا مف أثر إيجابي في إثارة التالميذ، كخمؽ جك مف 

كسابيـ ميارات السيناريك كالفف الركائى.  المرح كتنمية ميكؿ التالميذ كاتجاىاتيـ، كا 
 سؤاال البحث :

 حاكؿ البحث الحالى االجابة عف السؤاؿ 
كتركنية في تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية بعض ما أثر استخداـ القصة اإلل

ميارات التفكير الناقد: "االفتراضات، التفسير، تقكيـ المناقشات، االستنباط، االستنتاج" لدل 
 تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادل ؟ 

 هدفا البحث :

ات ىدؼ البحث الحالي إلى :التعرؼ عمى أثر استخداـ القصص الاللكتركنية فى الدراس
-االستباط -المناقشات-التفسير–االفتراضات " االجتماعية فى تنمية ميارات التفكير الناقد:

 االستنتاج " لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم .
 فرضا البحث :

 سعى البحث الحالي إلي اختبار صحة الفرض االتى:
المجمكعة  ( بيف متكسطي درجات تالميذ1.12ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل ) -1

قصة بناء أمة " باستخداـ القصة اإللكتركنية،  محمد  التجريبية الذيف درسكا كحدة "
كدرجات تالميذ المجمكعة الضابطة الذيف درسكا الكحدة نفسيا باستخداـ الطريقة 

 المعتادة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الناقد.
 أهمية البحث : 

 يما يمى : تتمثؿ أىمية البحث الحالي ف  
محاكلة لمعالجة أكجو القصكر فى أساليب كاستراتيجيات تعمـ الدراسات االجتماعية  -1

المتبعة فى المدارس ، كمسايرة لالتجاىات التربكية الحديثة فى استخداـ التقنيات 
ضفاء جك مف  ،التعميمية المتقدمة فى العممية التعميمية، بما يسيـ فى زيادة الفاعمية كا 

 فيو .المتعة كالتر 
يمكف أف يساعد استخداـ القصص اإللكتركنية فى تككيف منظكمة مف ميارات التفكير  -2

الناقد لدل تالميذ الحمقة اإلعدادية ؛ مما يككف لو أثر إيجابي فى حياتيـ العممية 
 كالعممية المستقبمية فى عصر المعمكماتية .
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فكير ناقد ، يمكف اإلفادة يقدـ أدكات تقكيـ تتمثؿ فى : اختبار تحصيؿ معرفى ، اختبار ت -3
 منيا فى تقكيـ جكانب تعمـ الدراسات االجتماعية كتعمميا لدل التالميذ.

يقدـ لمعممي الدراسات االجتماعية أنمكذجان إجرائيان لكيفية استخداـ القصص اإللكتركنية  -4
فى تدريس مكضكعات الدراسات االجتماعية؛ مما يعينيـ عمى االسترشاد بو فى بناء 

 خرل فى صفكؼ دراسية مختمفة .نماذج أ
قد يسيـ تشارؾ التالميذ فى بناء القصص اإللكتركنية فى إكسابيـ ميارات التصميـ  -5

 الفعاؿ كخطكات السيناريك التعميمى المحكـ .
تكجو أنظار القائميف فى العممية التعميمية إلى أىميو التفكير الناقد فى مجاؿ التعميـ،  -6

 ميتو باعتبارىا مستحدثان تكنكلكجيان غير تقميدم .كدكر القصص اإللكتركنية فى تن
 حدود البحث :

 اقتصر البحث عمى :
كحدة مف كتاب الدراسات االجتماعية لمصؼ الثاني اإلعدادم لمعاـ الدراسي  -1

 قصة بناء أمة " . محمد حياه  ـ كىى كحدة "6108/6102
 االستنتاج". -االستنباط  -المناقشات -التفسير –ميارات التفكير الناقد: " االفتراضات 2
 –تمميذان  مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم بمدرسة سيتي الخاصة  86عينة عددىا  -2

 محافظة سكىاج.
 مواد وأدوات البحث : 

 في ضكء طبيعة البحث ، كأىدافو تـ إعداد المكاد التعميمية كاألدكات التالية :
 قصص اإللكتركنية. كتيب إرشادم لمتمميذ لتدراسو الكحده باستخداـ ال -1
دليؿ إرشادم لمعمـ الدراسات االجتماعية لتدراسو الكحده باستخداـ القصص اإللكتركنية  -2

 . 
–االستنباط -تقكيـ المناقشات -التفسير –اختبار التفكير الناقد )معرفة االفتراضات  -3

 االستنتاج(.
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 منهج البحث : 

 استخدـ البحث الحالى :
ث كالدراسات السابقة، كاألدبيات النظرية ذات الصمة المنيج الكصفى فى مراجعة البحك  -1

كالتحصيؿ المعرفي، ككذلؾ االستفادة مف الدراسة  ،كالتفكير الناقد ،بالقصة اإللكتركنية
 النظرية في بناء أدكات البحث .

حيث  ، ضابطة ( –كالمنيج شبو التجريبى ، القائـ عمى تصميـ المجمكعتيف )تجريبية  -2
يبية كحدة الدراسة بالفصؿ الدراسي األكؿ مف كتاب الدراسات درست المجمكعة التجر 

االجتماعية باستخداـ القصص اإللكتركنية، بينما درست المجمكعة الضابطة الكحدة 
نفسيا بالطريقة المعتادة ، كطبقت أدكات القياس قبمى / بعدل عمى تالميذ المجمكعتيف، 

 د انتياء التجربة .ثـ حسب حجـ األثر فى التحصيؿ كالتفكير الناقد بع
 متغيرات البحث  : 

المتغير المستقؿ )التجريبي( : كيتمثؿ في استخداـ استراتيجية القصة اإللكتركنية في  -1
قصة بناء أمة "، المقررة عمى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم  تدريس كحدة " محمد 

 ضمف منيج الدراسات االجتماعية .
 المتغيرالتابع:  -6
 االستنتاج(  -االستنباط  -المناقشات -التفسير –قد عند ميارات )االفتراضات التفكير النا -

 مصطلحات البحث : 

جرائيان عمى النحك  كرد فى ىذا البحث مصطمحات كمفاىيـ تربكية ، كيمكف تعريفيا مفاىيميان كا 
 اآلتي 

 القصة اإللكتركنية : - 0
ؿ مكضكعان ما ، )قد يككف حدثان تعرؼ القصة بأنيا لكف مف ألكاف التراث األدبي يتناك

تاريخيان، أك مكضكعان جغرافيان ( كما يرتبط بو مف قضايا، كمشكالت عالئقية متعددة في أسمكب 
أدبى تمتزج فيو الحقيقو بشئ مف الخياؿ الرفيع ، كيتميز بالقدرة عمى جذب انتباه التالميذ 

 (.081,6118كتشكيقيـ )حسف عمراف حسف، 
( القصص الرقمية بأنيا فف ركاية القصص المدمج Robin,2006كيعرؼ ركبياف )  

مع الكسائط المتعدده مف صكت كصكره كفيديك كبرمجيات تقنية؛ بيدؼ حكي الحكايات أك 
 سرد األحداث التاريخية أك إعالـ المتعمميف بمكضكع ما .
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 أك ،( بأنيا تحكيؿ، أك إخراج464,6114عرفيا كؿ مف )محمد مكسى ، كفاء سالمة، 
إعداد قصة مؤلفة مف قبؿ تأليفان بشريان كليس إلكتركنيان ، كتحمؿ القصة المؤلفة عمى كسيط 

، مف خالؿ إضافة   CD ROMإلكتركني، كىك اسطكانة الميزر، أك االسطكانة المدمجة، أك 
بعض التقنيات المتعمقة بالصكت كالصكرة كالرسكـ إلكتركنية المتحركة، كمؤثرات مكسيقية 

 الستفادة مف خصائص الفيديك كاإلرجاع كالتثبيت فيما يعرؼ بالكسائط المتعددة .مع ا ،أخرل
كيعرؼ البحث الحالي القصة اإللكتركنية بأنيا حكاية مركية مع الكسائط المتعددة، مف 
صكرة كتعميؽ صكتي، ككتابي، كحركة، كرسـك ؛ بيدؼ سرد أحداث تاريخية، كمعمكمات 

كساب قيـ كسمككيات م رغكبة، كتنمية ميارات التفكير الناقد لدل التالميذ الصؼ جغرافية كا 
 الثاني اإلعدادم 

 :Critical Thinkingالتفكير الناقد  -6
( التفكير الناقد بأنو: "المحاكلة المستمرة Watson&Glaserيعرؼ كاطسكف كجالسر )

لنتائج، كيتضمف الختبار الحقائؽ أك اآلراء فى ضكء األدلة التي تستندىا بدالن مف القفز إلى ا
بالتالي معرفة طرؽ البحث المنطقي التي تساعد في تحديد قيمة مختمؼ األدلة، كالكصكؿ إلى 

كاختبار صحو النتائج، كتقكيـ المناقشات بطريقة مكضكعية )داكدعبد الممؾ  ،نتائج سميمة
 (.68,6106الحدابى ، الطاؼ احمد األشكؿ،

ىك مجمكعة العمميات العقمية االستداللية كيعرؼ البحث الحالي التفكير الناقد بأنو 
كاالستكشافية التى تزكد الفرد بميارات مف أجؿ تقرير حقيقة المعرفة، كفحصيا، كتقكيميا  
كالتحميؿ المكضكعي ليا فى ضكء الدليؿ الذل يدعمو؛ لمكصكؿ إلى استنتاجات سميمة بطريقة 

رات التفكير الناقد لدل تالميذ كاضحة، بدال مف القفز إلى النتائج كذلؾ لتنميو بعض ميا
 الصؼ الثانى االعدادل.

 إجراءات البحث :

 لإلجابة عف أسئمة البحث الحالى كاختبار صحة الفركض ، تـ اتباع الخطكات اآلتية :
 إعداد دراسة نظرية حكؿ : -1
  فاعميتيا ،  -أنكاعيا  –مراحؿ إنتاجيا  –فكائدىا  –القصة اإللكتركنية )مفيكميا

 س الدراسات االجتماعية ( .كأىداؼ تدري
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  التفكير الناقد مف حيث ماىيتو ، كمياراتو، كأىمية تنميتو، كعالقتو بطبيعة الدراسات
 االجتماعية كأىدافيا.

 بناء المكاد التعميمية كأدكات البحث كتشمؿ : -2
 كتيب التمميذ 
 . دليؿ المعمـ 
 . اختبار التفكير الناقد 
 عرض ىذه االدكات عمى السادة المحكميف. 
 إجراء تجربة استطالعية لضبط مكاد كأدكات البحث . -3
اختيار عينة البحث مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم، كتقسيميا إلى مجمكعتيف:  -4

 )تجريبية كضابطة(.
 تطبيؽ أدكات البحث تطبيقان قبميان .  -2
تدريس البرنامج لتالميذ المجمكعة التجريبية ، فى حيف يدرس تالميذ المجمكعة  -4

 طة نفس المكضكعات بالطريقة المعتادة .الضاب
 تطبيؽ أدكات البحث تطبيقان بعديان . -5
 معالجة النتائج إحصائيان ، كتحميميا ، كتفسيرىا . -6
 تقديـ التكصيات كالمقترحات فى ضكء نتائج البحث . -9

 المحور األول: القصة اإللكترونية

قديـ الزمف، كما زالت تعد القصة مف طرؽ التدريس التي استخدمت في التدريس منذ 
تستخدـ حتى اآلف، كىي طريقة فعالة كناجحة جدان، كخاصة في المناىج الدراسية القابمة ليذا 

 -التاريخ  -الجغرافيا  -التربية الدينية  -النكع مف طرؽ التدريس، مثؿ: )المغة العربية 
(، كيعد ىذا األسمكب القصصي أك طريقة القصة مف الطرؽ التي استخ دميا القرآف العمـك
في العديد  الكريـ في العديد مف اآليات كما تعد القصة مف الطرؽ التي استخدميا النبي 

مف األحاديث النبكية الشريفة ؛ لتعميـ الصحابة العديد مف آداب السمكؾ كالمعامالت 
 (.26،  6112)حناف احمد أبك رية،  كالعبادات.
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 القصة اإللكتركنية :
ية : القصص اإللكتركنية تعرؼ بأنيا : "مجمكعة مف الحكايات مفيـك القصة اإللكتركن

مف خالؿ إضافة بعض  ، (CDالمؤلفة التي تعمؿ عمى كسيط إلكتركني )أقراص مدمجة 
كالمؤثرات  ،كالرسـك الكرتكنية المتحركة ،التقنيات المتعمقة بالصكت كالصكر كالمكف

 المكسيقية، 
كالخط الدرامي،  ،كاألشخاص ،كالحبكة القصصية ،اثكتعتمد ىذه الحكاية عمى الكقائع كاألحد

كالعقدة كليا زماف كمكاف كتيدؼ إلى التعميـ كالتثقيؼ كاإلمتاع كالتسمية. )محمد مكسى 
 ككفاء 
 (.482، 6114سالمة، 

 ،( بأنيا "مجمكعة المكاقؼ التعميمية لمقصة التقميدية2، 6102كيعرفيا ) أحمد نكبي، 
كتصميـ  ،ـ برامج الحاسب اآللي لتحاكي الكاقع بالصكت كالصكرةالتي يتـ تحكيميا باستخدا

 الصكر بيا باألبعاد الثنائية كالثالثية.
يربط بيف أحداث قصة ما  ،فالقصص اإللكتركنية ىي عممية تصميـ كتطكير فيمـ قصير

مع مختمؼ مككنات الكسائط المتعددة، مثؿ الصكر كالفيديك كالمكسيقى كالسرد 
(Jakes,2006.) 

ف القصة اإللكتركنية، بكصفيا أسمكبان جديدان في طريقة السرد، أك نكعان جديدان في إ
أسمكب كتابة القصة القصيرة، ليست سيمة، إنما ىي طريقة تصعب فييا القراءات النصية، 
كالتحميالت الرمزية كالداللية، إذ تؤدم إلى نكع مف إشكالية الفيـ التحميمي كاالستقرائي، 

مضامينيا. يشترؾ في كتابتيا أكثر مف قاص، فيي كمعبة شطرنج، تربط  كغمكض في إدراؾ
غيبيان بيف كاتب كآخر  كيتـ فييا تبادؿ األفكار، كتبادؿ الرؤل كاالطالع عمى مستكيات 

كلقد برزت ثالثة أشكاؿ مف القصة اإللكتركنية: األكؿ القصة     اآلخريف اإلبداعية كالفنية.
 Valkanova, et) ي القصة المتفرعة، كالثالث القصة االفتراضية.اإللكتركنية بالمعب، كالثان

al 2007 , 75). 
كالشكؿ األكؿ ىك القصة اإللكتركنية بالمعب. كيعتمد ىذا الشكؿ عمى مشاركة المتمقي 
لمسرد بفعاليات كأنشطة تتقاطع مع القصة المركية أك المقركءة. كالمثاؿ النمكذجي عمى ىذا 

التي تستثير خياؿ الطفؿ، كتحفزه لمتعبير عف قراءتو الخاصة لمسرد،  النكع ىك قصص األطفاؿ
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مف خالؿ المعب الذم يتقاطع مع كيضيؼ إلى المادة السردية. كالنكع الثاني ىك القصة 
مكانيات التفرع كالتزامف  المتفرعة، كتقكـ خصكصية ىذا النكع عمى بنية النص اإللكتركني، كا 

عة يتاح لمقارئ إمكانية االختيار بيف عدة احتماالت لتطكر التي يتيحيا. ففي القصة المتفر 
السرد في مفاصؿ معينة مف تطكر حبكة القصة. كفي ىذه المشاركة يتخذ القارئ مكقعان يمكنو 

كالنكع الثالث     مف ممارسة قرارات تتعمؽ برغباتو الشخصية، كرؤيتو الخاصة لمنص السردم.
ذ ىذا النكع اسمو مف مصطمح الكاقع االفتراضي. كفي ىك ما يسمى بالقصة االفتراضية، كيتخ

الحقيقة ال يتجاكز ىذا النكع ككنو تكظيفان لتطبيقات ألعاب الكاقع االفتراضي التي تطكرت بشكؿ 
إلى القصة كيتحكؿ إلى  -المتمقي  -كبير خالؿ العقد الماضي. كفي ىذا النكع يدخؿ القارئ

 Dupain, et al)    خؿ في تطكر أحداثيا.أحد شخصياتيا، فيشارؾ في صناعتيا، كيتد
2005 , 34). 

كتبرز في القصة اإللكتركنية عناصر ثانكية، إضافة إلى العناصر الرئيسية، كىي أكثر 
اىتمامان في القصة القصيرة، كمنيا الكحدة، كالمغايرة، كاإليقاع؛ مما يؤدم إلى سير أحداث 

ة، كما تؤدم إلى إضافة قكل جديدة ليا القصة في إطارىا العاـ، ككنيا قصة قصيرة كاحد
لى تككيد حركتيا. إذف القصة اإللكتركنية ما ىي إال نتاج التطكر     تدعميا كتزيدىا إبداعان، كا 

الفكرم الذم الـز المراحؿ التاريخية، فكانت جنسان أدبيان لو ميزاتو الخاصة التي ميزتو عف 
النكع مف السرد أف الكسائط اإللكتركنية قد  الفنكف السردية األخرل كيرل بعض المنظريف ليذا

أحدثت تغييرات كثيرة في عالقة اإلنساف بالسرد، كأف العالقات القائمة مع النص اإللكتركني 
تفتح آفاقان كبيرة لتطكر السرد األدبي. كفي ىذا اإلطار كضمف ىذا المجاؿ بدأ النقاد يتعاممكف 

كأخذكا يتقّبمكف فكرة أف النص اإللكتركني مع مصطمحات لـ تكف مقبكلة قبؿ عدة سنكات، 
أدل إلى تطكر أنماط تعبير أدبي جديدة، كأف أىـ ىذه األنماط كأكثرىا تداكالن اليـك ىك ما 

 . (Fehér,2008 , 67)يعرؼ بالقصة اإللكتركنية.
 أىمية القصة اإللكتركنية :

التربكية كالمميزات تحقؽ القصة عامة، كالقصص اإللكتركنية بخاصة، العديد مف الفكائد 
، كنادر شيمي  (Sadiq,2008كمف ىذه الفكائد التربكية في مجاؿ التعميـ ما أكرده صادؽ )

 ( في دراسة كؿ منيما، كىي كاآلتي:6119)
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  نمكذج لتفعيؿ التكنكلكجيا: حيث تعد القصص اإللكتركنية نمكذجان تربكيان كاضحان لتفعيؿ
 يمية كالتربكية .تكنكلكجيا المعمكمات في العممية التعم

  تنمية اإلبداع كالنقد البناء، حيث تيدؼ القصص اإللكتركنية إلى تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي كباألخص ميارتي الطالقة كالمركنة، باإلضافة إلى أنيا تعمؿ عمى تنمية 

 ميارات التفكير الناقد.
 ة في مجاؿ تعميـ التخمص مف االنطكائية كالخجؿ: حيث إف استخداـ القصص اإللكتركني

بطرح ما يدكر في  ،ميارات المغة العربية، يساعد الطمبة الخجكليف عمى التفاعؿ اإليجابي
 كما يخطر لدييـ مف قصص مشابية. ،عقكليـ  كالتعبير بحرية تامة عف آرائيـ

 أك كتابية. ،أك بصرية ،تحسيف كتطكير ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ، سكاء أكانت سمعية 
 كفايات: كالكفاية اإللكتركنية الناتجة عف استخداـ تطبيقات الكسائط رفع مستكل ال

ككفاية التحدث  ،المتعددة في بناء القصة اإللكتركنية، إضافة إلى الكفايات األخرل
 كالتعبير كاالستماع.

  ،دعـ التمثيؿ الذاتي : حيث إف القصص اإللكتركنية ليا دكر ىاـ في دعـ التمثيؿ الذاتي
 لمشاركة كالتعبير عف الرأم.  كذلؾ مف خالؿ ا
إلى كجكد عدة أسباب ميمة تدفعنا الستخداـ القصة ( Engle,2010يشير "إنجؿ" )

 ـ كالتعمـ، يمكف إيجازىا في التالي:اإللكتركنية في عمميتي التعمي
 .تدفع المعمـ لمتفاني في عممو، كتشجعو عمى اإلبداع كاالبتكار 
 .تحفيز الجك التعميمي التعممي المناسب في الصؼ، كتطكير الميارات في حؿ المشكالت 
 .جذب انتباه الطمبة ، كحثيـ عمى العمؿ التعاكني 
 كعة كاحتضانيا.تفعيؿ األساليب التعميمية التعممية المتن 
 .مالئمة لكافة أنكاع الذكاءات المتعددة لدل المتعمميف 

كبذلؾ يمكف القكؿ بأف سرد القصص اإللكتركنية تعد كسيمة مف كسائؿ التعبير كالتنفيس 
العاطفي المغمؼ بسياؽ مشكؽ كمثير، كتساعد كذلؾ في تنمية ميارات البحث كاالستقصاء، 

 لميارات االجتماعية كاألنماط السمككية المرغكبة.كتنمي اإلحساس بالمشكمة، كتحسف ا
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 مراحؿ إنتاج القصة اإللكتركنية :
مف خالؿ دراسة كتحميؿ األدب التربكم لمراحؿ إنتاج كتصميـ القصص اإللكتركنية في 

( يمكف 6101(، كحسيف عبدالباسط )Chung, 2008( ، كشنج )Sadiq 2008صادؽ )
 كنية في الخطكات التالية :استخالص مراحؿ إنتاج القصص اإللكتر 

: تحديد مجاؿ القصة أك اتجاىيا العاـ: فال بّد مف تحديد مجاؿ القصة، سكاء أكاف مجاالن  أكالن 
 دينيان أـ ثقافيان، أـ خياليان، أـ عمميان.

: كتابة نص القصة: كفي ىذه الخطكة يتـ تحديد الفكرة الرئيسة لمقصة، كيسمح لمكاتب ثانيان 
 أكثر مف مرة؛ حتى يصؿ إلى الصيغة النيائية.إعادة الكتابة 

ثالثان : إعداد السيناريك: حيث يساىـ السيناريك في تحديد الشكؿ األساسي لركاية القصة، 
 كعناصر الكسائط المتعددة المستخدمة في العرض؛ حتى تصبح أكثر إثارة لممتمقي.

لنص كالكسائط المتعددة المراد : إعداد السيناريك المصكر: في ىذه الخطكة يتـ تحديد ارابعان 
استخداميا في أماكف محددة بالقصة، كبتفاصيؿ دقيقة تساىـ في تسييؿ تنفيذ الخطكة 

 التالية.
: الحصكؿ عمى المصادر : حيث في ىذه الخطكة يتـ الحصكؿ عمى الكسائط المتعددة خامسان 

الكمبيكتر الشخصي  أك  المطمكبة إلنتاج ركاية القصة، سكاء مف خالؿ اإلنترنت، أك مف خالؿ
 مف خالؿ األجيزة المساندة مثؿ: الماسح الضكئي، كاميرا التصكير الرقمية.

: اإلنتاج : في ىذه الخطكة يتـ إنتاج ركاية القصة، كذلؾ باستخداـ البرامج المناسبة سادسان 
 لذلؾ.
ة في المساىمة : التشارؾ : كيتـ التشارؾ في ىذه المرحمة اإلجرائية عند تعاكف الطمب سابعان 

في بناء القصة منذ مراحميا األكلى، كالثانية ىي مشاركة القاعدة العريضة مف المستيدفيف 
 كالجميكر كذلؾ مف خالؿ النشر عمى اإلنترنت، أك تسجيميا عمى أسطكانات مدمجة.

كيرل الباحث : أف مراحؿ إنتاج القصص اإللكتركنية تشبو في خطكاتيا السبع إنتاج القصص 
ية التي يتناكليا القراء مف كتب التراث، إال أف تمؾ القصص تحكلت مف صيغتيا التي ىي الكرق

عمييا إلى الصيغة اإللكتركنية عمى األقراص الضكئية، أك أقراص الميزر، أك تبث عبر القنكات 
الفضائية، أك عبر الشبكة العنكبكتية، إال أف عممية التحكيؿ ىذه تحتاج إلى إعادة كتابة 

قصصي مرة أخرل؛ حيث يتالءـ مع اإلمكانات اإللكتركنية الضخمة، فقد يحتاج األمر النص ال
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إلى نكع مف الحركة، أك الرسـك المتحركة، كالسيناريك كالحكار الخفيؼ، كاإلضاءة كاإلظالـ 
كالديككر... كغيرىا مف العناصر الدرامية، كىنا يككف األمر أشبو بتحكيؿ القصص كالركايات 

 أعماؿ درامية. المكتكبة إلى 
 أنكاع القصة اإللكتركنية : 

 ( في اآلتي:6112تتعدد أنكاع القصص اإللكتركنية ، كقد صنفيا كليد جابر أحمد )
  قصص األخالؽ كالمثؿ العميا: تيدؼ ىذه القصص إلى غرس القيـ الحميدة في نفكس

 الطمبة كتكجيييـ لعمؿ الخير كالدعكة إليو.
 قاء الضكء عمى أنماط الحياة االجتماعية المختمفة في القصص االجتماعية : ىدفيا إل

مجتمع الطمبة كتعريؼ الطمبة عمى األساليب المختمفة لمتعامؿ مع المجتمع بكافة نكاحيو 
 كطبقاتو.

  القصص التاريخية : تيدؼ إلى عرض شخصيات مشيكرة في العالـ، تميزت أعماليـ
مائيـ في عقكؿ الطمبة، كتشجيعيـ لمسير بإيجاد عالمة فارقة قديمان كحديثان؛ تخميدان ألس

 عمى خطى ىؤالء.
  قصص المغامرات : ىدؼ ىذه القصص تنمية حب االستطالع كاالكتشاؼ في نفكس

الطمبة كتشكيقيـ لمتابعة مجريات األمكر، مف خالؿ عرض حياة بعض الرحالة 
 كالمكتشفيف.

 و، كمساعدتو عمى القصص الفكاىية : كىدفيا تقديـ المتعة لمطالب، كتنشيط حيكيت
 تمكيف حياتو بألكاف المرح كالسعادة.

  القصص الرمزية : ىدفيا تقديـ العظة كالعبرة، كتكجيو المستمع أك القارئ إلى
السمككيات الحميدة أك اإليجابية، كالنفكر مف السمككيات السيئة عف طريؽ اإليحاء 

مى ألسنة الطيكر أك كالتمثيؿ، ال عف طريؽ اإلرشاد كالكعظ المباشريف، حيث تقدـ ع
 الزكاحؼ أك غيرىا.

نستنتج مما سبؽ أف القصص اإللكتركنية تتعدد أنكاعيا؛ كمرجع ىذا التعدد ىك اختالؼ 
اليدؼ أك االتجاه مف ركاية القصة اإللكتركنية، األمر الذم يجعؿ استيداؼ تنمية بعض القيـ 

تعميمية ميمة في تدريس المكاد  كاالتجاىات اإليجابية مف األىداؼ التي يمكف اف تأتي بنتائج
 الدراسية. 
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 مككنات القصة اإللكتركنية : 
( في ستة Robin 2006تكجد مككنات أساسية لمقصة اإللكتركنية حددىا ركبف )

 مككنات كىي:
 كجية النظر : كىي تحديد كجية نظر الكاتب. – 0
 عند نياية القصة.كىك السؤاؿ الذم ستتـ اإلجابة عنو  ،السؤاؿ الدرامي )العقدة(  – 6
كالظكاىر التي تشد انتباه كمشاعر  ،كاألحداث ،المحتكل االنفعالي: كىك تفاصيؿ القضايا – 2

 الجميكر نحك مكضكع القصة.
نغمة الصكت الخاصة: حيث يتـ مف خالليا إسقاط الطابع الشخصي عمى القصة ؛  – 4

ستمعان كمشاىدان في آف أـ م ،أـ مشاىدان  ،سكاء أكاف مستمعان  ،بغرض مساعدة الجميكر
 عمى فيـ أحداث كمحتكل القصة. ،كاحد

قكة المكسيقى التصكيرية : المكسيقى أك أم أصكات أخرل تدعـ محكر القصة، كالتكمفة  – 2
االقتصادية المناسبة؛ كذلؾ مف خالؿ االستخداـ الفعاؿ لممعمكمات كالصكر كالرسـك 

ميؿ أية مشاىد لمقصة بمعمكمات كدكف تح ،كالمشاىد المتطمبة فقط لمحتكل القصة
 كتفاصيؿ فكؽ المعدؿ المطمكب.

يتناسب مع  ،أك بطء ،السرعة : كذلؾ بعرض تسمسؿ األحداث في القصة بمعدؿ سرعة – 8
 طبيعة كؿ مشيد مف مشاىد القصة.

 بناء القصة اإللكتركنية : 
لكتركنية مثؿ: بعد االطالع عمى بعض األدبيات، كالدراسات التي تناكلت ركاية القصص اإل 

(، 6119(، )نادر شيمي، 6116(، )ميسكف صالح، 6114)محمد مكسى، ككفاء سالمة،
( 6102( ك)أحمد نكبي كآخركف، Frazel,2011(، "كفرازؿ" )6119)حسيف عبدالباسط، 

 يمكف إيجاز مراحؿ بناء القصة اإللكتركنية في اآلتي:
 ( : Preparation Stage( مرحمة اإلعداد ) 0) 

البداية كالتي يجب أف يكضع في االعتبار أف ما يخطط لو فييا سيككف لو مردكده  مرحمة
عمى المشركع ككؿ، بؿ سيمتد مردكده إلى األثر التعميمي برمتو، كخالؿ ىذه المرحمة يقـك 

 كبإشراؼ كتكجيو معمميـ عمى المياـ التالية : ،التالميذ بالعمؿ تشاركيان 
 ة لمقصة اإللكتركنية.أك خريطة عقمي ،رسـ خريطة مفاىيـ 
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 .تحديد كتكقع الزمف المطمكب ليا 
  القيـ المستفادة...(. –النياية  –العقدة  –تطكير الحبكة الدرامية لمقصة )البداية 
 كتكثيقو باألشكاؿ كالصكر المعبرة عف أحداث القصة اإللكتركنية. ،كتابة السيناريك لمنص 
 كمساعدة المعمـ باعتباره خبيران. ،تقصي الكيب عف برمجيات مناسبة إلعداد القصة 
 ككتب التربية األخالقية. ،كالمتكفرة باإلنترنت ،إتاحة استخداـ التالميذ لمقصص المكتكبة 
 ( :Production Stage( مرحمة اإلنتاج ) 6) 

عند تكافر المصادر كالحبكة الدرامية لمقصة كالبرمجيات المطمكبة تبدأ عمميات اإلنتاج 
 المرحمة عمى المياـ التالية:تتحرؾ، كتنطكم ىذه 

 .اختيار البرمجة المناسبة لمفئة التي تقكـ بتطكير القصة اإللكتركنية 
 ( اختيار الكائناتLearning Objects.البصرية كالسمعية، أك عرض الشرائح ) 
 .تحريؾ المؤثرات االنتقالية عمى الصكر كالشرائح 
 سبة.تكظيؼ المؤثرات الصكتية كالمكسيقى بالطريقة المنا 
 .تقمص المعمـ دكر المشرؼ كالميسر لمتالميذ 
 ( تصدير المشركع عمى أقراص CD - DVD.) 
 ( :Presentation Stage( مرحمة العرض ) 2) 

تقـك كؿ مجمكعة مف التالميذ المشاركيف ىنا بعرض القصة الرقمية عمى الفصؿ، كتنطكم 
 ىذه المرحمة عمى التالي:

 كبرامج تشغيؿ الفيديك الداعمة. ،عرضتكافر مكبرات الصكت المناسبة لم 
 .تشجيع المعمـ لتالميذ الفصؿ عمى إبداء آرائيـ بكؿ مصداقية لمقصة المعركضة 
  و( حث كؿ مجمكعة عمى التأمؿ الذاتيSelf Reflection في إنتاجيـ المعركض أماـ )

 تالميذ الفصؿ.
 رحمة.عامؿ جكىرم بيذه الم ،التصفيؽ كمدل اإلعجاب بالقصة مف قبؿ الفصؿ 
 (Evaluating Stage( مرحمة التقكيـ ) 4) 

كتأكيد عمى مشركع القصة اإللكتركنية، كىي  ،تعد ىذه المرحمة مرحمة مراجعة تقكيمية
 تنطكم عمى التالي:

  كتألؽ الراكم. ،كمدل كضكحو  ،معيار الصكت 
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  كتكافر عناصرىا.، كتطكرىا  ،الحبكة الدرامية 
 رائح.المؤثرات االنتقالية لمصكر كالش 
 .البناء اليرمي لمقصة 
 .إمكانية عكدة المشركع إلى مرحمة اإلنتاج ؛ لتفادم بعض األخطاء أك تعديؿ المستكل 
 ( :Collaborative Stage( مرحمة المشاركة ) 2) 

حيث  ،كىي المرحمة النيائية التي تتمثؿ في المشاركة العالمية لمشركع القصة اإللكتركنية
كنية عمى الشبكة الدكلية لإلنترنت عبر المكاقع المخصصة ليذه يتـ تصدير القصة اإللكتر 

 األغراض التي منيا:
  اليكتيكبYouTube . 
  البرزنتيشنتيكبPresentation Tube . 

 القصة اإللكتركنية كأىداؼ تدريس الدراسات االجتماعية : 
إللكتركنية كجد أف ثمة دكران جكىريان لمقصص ا ،بتقصي أىداؼ تدريس الدراسات االجتماعية

 في تحقيؽ بعض أىداؼ تدريس ىذه المناىج في مراحؿ التعميـ المختمفة، كىي:
 تكظيؼ كسائط تكنكلكجيا المعمكمات في تعميـ الدراسات االجتماعية كتعمميا: – 0

( أف استخداـ التكنكلكجيا في تدريس الدراسات االجتماعية Deim,2002,192يذكر ديـ )
لمساعدة المتعمـ بالمركر بخبرات عف العالـ الحقيقي الذم مف األىداؼ الرئيسة؛ كذلؾ 

دراؾ بعض المفاىيـ المعقدة  ككيفية معالجتيا. ،يعيش فيو كا 
( عمى ىدؼ تكظيؼ كسائط تكنكلكجيا المعمكمات 86، 6112كيؤكد )منصكرعبد المنعـ 

ممعمكمات في تعميـ الدراسات االجتماعية كتعمميا؛ حيث إنيا تزيد مف التحصيؿ األكاديمي ل
كالمفاىيـ كالميارات، كتساعد الطالب كالمعمميف عمى التكيؼ مع طبيعة الحياة في المجتمع 

 العالمي الجديد كالتكافؽ مع تضخـ المعرفة اإلنسانية في شتى فركع الحياة.
تككيف االتجاىات كالقيـ المرغكب فييا : ييدؼ تعمـ الدراسات االجتماعية ضمف ما  – 6

 كأنماط السمكؾ المرغكب فييا؛ كذلؾ نظران  ،كاالتجاىات ،ب المعمميف القيـإلى اكتساييدؼ 
 التي  ،لمصمة الكثيقة بيف ىذه المككنات الكجدانية كطبيعة الدراسات االجتماعية

 كالتفاعالت القائمة بينيـ )كرامى بدكل ،  ،تتناكؿ بالدراسة المكاف كاإلنساف كالزماف
 (.088، 6106عالـ عمى، 
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ع ركح التعاكف كالعمؿ الجماعي: كلعؿ مف أىداؼ الدراسات االجتماعية الميمة تشجي – 2
كالبيئة التي تشمميـ  ،بحكـ طبيعتيا المتمحكرة حكؿ اإلنساف كالجماعة التي ينتمي إلييا

ثراء ركح المشاركة الجماعية بيف المتعمميف، كىذا ما أكدت  ،إلى تنمية العمؿ التعاكني كا 
 (.6106(، كدراسة )خالد عمراف،0994ر، كمصطفى زايد، عميو دراسة )أحمد جاب

اكتساب المعمكمات كالمعارؼ التاريخية كالجغرافية: تيتـ الدراسات االجتماعية بأف يبحث  – 4
المتعمـ بنفسو عف المعمكمات التي تتعمؽ بالبيئة التي يعيش فييا، ككطنو كعالمو، كذلؾ 

مكف مف خالليا استثارة نشاط المتعمـ مف خالؿ تييئة مكاقؼ تعميمية غنية كثرية ي
كدافعيتو، بحيث يشارؾ فييا المتعمـ مشاركة تامة؛ مما يسيـ في شعكره بمذة كمتعة 

 (.6112،048كحبو ليا )محمكد جابر،  ،التعمـ، كمف ثـ في إقبالو عمى المادة
اـ المتعمـ إثارة اىتماـ التالميذ كميكليـ نحك دراسة الدراسات االجتماعية: إثارة اىتم – 2

كتنمية ميكلو نحك دراسة الدراسات االجتماعية مف األىداؼ المنشكدة، كقد ال يتأتى ذلؾ 
مف خالؿ التركيز عمى محتكل مادة الدراسات االجتماعية فقط، بؿ ال بد مف تقديـ 

 كاالستحكاذ عمى انتباه المتعمـ. ،المحتكل بأسمكب يتسـ باإلثارة كالتشكيؽ
مف خالؿ القصة عامة ، كاإللكتركنية منيا خاصة، فيي تكفر  كيمكف أف يتحقؽ ذلؾ  

كيتطكر  ،فرصان لالستيعاب كالفيـ، فعندما يحسف التمميذ االستماع لمقصة تستميؿ عكاطفو
كيانو عقالن كخمقان بما تحمؿ ىذه القصة اإللكتركنية مف معمكمات كمعارؼ كقيـ سمككية 

شديدان لدراسة المادة بأسمكب القصص، كىذا ما  مرغكبة، األمر الذم ينطكم عمى ميميـ ميالن 
 (. 6116(، كدراسة "خالدعبد المطيؼ عمراف" )0962أكدت عميو دراسة  "أحمد جابر" )

مف العرض السابؽ يتضح أف القصص اإللكتركنية تقنية كاعدة في تدريس المكاد   
صر تشكيؽ كجذب الدراسية عامة، كالدراسات االجتماعية بخاصة؛ لما تنطكم عميو مف عنا

 المتعمميف لمكضكع التعمـ، باإلضافة إلى إثارتيا لمجكانب االجتماعية في تعمـ المادة الدراسية.
 دكر المعمـ في القصة اإللكتركنية :

رغـ أف القيـ التعميمية التقميدية كالميارات االجتماعية تترؾ لكلي األمر، لكف يبدك أف 
ستمرار، كليس مف المنطقي تكقع اكتساب الطالب لجميع الحاجة لتعمميا في المدرسة يتزايد با

القيـ السمككية الجيدة مف القصص، كلكف يجب عمى المعمـ اختيار تمؾ القصص التي تحاكي 
االحتياجات السمككية لمفصؿ، كما أف تعمميا لف يحدث بصكرة فكرية، إنما يمكف التدرج 
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حتاجيا الطمبة، كبناء عمييا، يتـ اختيار كاالستمرارية ليا. كما يتطمب تحديد الميارة التي ي
الشخصية كالقصة اإللكتركنية لتقديـ ىذه الميارة. فعمى سبيؿ المثاؿ، إذا الحظ المعمـ أف 
الطالب يفتقركف إلى احتراـ بعضيـ البعض، يقـك باختيار قصص تعمـ االحتراـ ككيفية تقمص 

تقديـ شخصية القصة اإللكتركنية، تتـ  األدكار؛ ليكتسبكا العدالة كمراعاة اآلخريف. أيضا عند
مناقشة رسالة كمضمكف القصة اإللكتركنية لترسيخيا كتعمميا، حيث إف تقديـ ميارة معينو 

 .(France, et al 2011 , 74)كالتركيز عمييا يزيد مف كعي الطمبة ليذه الميارة. 
رات السمككية كيتـ استرجاع الميارات التي تـ تعمميا مف كقت آلخر، مع إضافة الميا

 كاالجتماعية الجديدة، فمثال عندما ينعت الطالب األكؿ طالبان آخر بمسمى غير الئؽ، يطمب 
 مف الطالب المتضرر أف يشرح شعكره كماذا يجب عمى الطالب األكؿ أف يفعؿ مف كجية نظره
ديـ ثـ نسأؿ الطالب األكؿ أف يستجيب في كيفية تمبية طمبات الطالب المتضرر. أيضا يجب تق

 قصص جديدة لرفع قدراتيـ عمى التعايش مع اآلخريف، كأخذ المسؤكلية، كتقديـ األفضؿ 
 .(Dupain, et al 2005 , 28)في المدرسة. 

كيرل الباحث مما سبؽ أف القصص اإللكتركنية تمثؿ خبرات كتجارب، كمشاعر كأحداث 
لقاؤىا طريقو إليصاؿ األفكار، كتقاسـ الخبرات الشخصية   اإلنساف التي مّر بيا في حياتو. كا 

كتككيف المعرفة لممجتمع. كما أف القصص تستخدـ لمتكافؽ بيف رسالة كقيـ المؤسسات 
كاحتياجات الطالب، فيي تقمؿ مقاكمة التغيير، كيستفاد منيا في جمع التبرعات، أك التكظيؼ، 

يقية كالخيالية. أك التحفيز أك بناء الثقة كخمؽ األتباع. إف العقؿ معالج فّعاؿ لمقصص الحق
كتعتبر القصص التي تشتمؿ عمى الصكر أدكات تعميمية ممتازة. أما طريقة االستفادة مف 
القصة اإللكتركنية فتككف بمراجعة القصة اإللكتركنية بدقة؛ لتحديد اليدؼ مف القراءة، ثـ 

كمناقشة  تكجيو االنتباه إلى اليدؼ الرئيسي في القصة اإللكتركنية، كتشجيع التفكير الناقد،
القصة اإللكتركنية؛ لترسيخ المضمكف الرئيسي. كلكي نطكر الشخصية باستخداـ القصة 
اإللكتركنية فيجب خمؽ عادات تقكم مف أكاصر العائمة، مف خالؿ القراءة كتقاسـ قصص 
كخبرات العائمة، كاستخداـ القصص لمتيدئة كنبذ المخاكؼ. كىناؾ دكر رئيسي لمقصة التراثية 

درتيا عمى التأثير كالتزكيد بخبرات كتجارب كثقافات تمس كجداف الفرد، كتمنحو يتمثؿ في ق
اإلحساس باالنتماء لمجماعة كاالنسجاـ معيا. أما دكرىا في تطكير القيـ كالسمكؾ، فيك كاضح 
مف استخداـ القرآف الكريـ لمقصص في سكره، كالذم سرد المكاعظ كالمثؿ العميا في التعامؿ 
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ؿ قصص األنبياء. كلقد تطكر أسمكب تعمـ القيـ حديثان، كأصبح ينادل اإلنساني مف خال 
بتطبيقو مف خالؿ المناىج المدرسية كأف يصبح مف صمبيا. كمف األىمية بمكاف أف يستبدؿ 
كلي األمر أسمكب القكانيف كالمكافآت كالعقاب إلجبار الطالب عمى تطبيؽ السمكؾ الجيد 

كينصح أف يبدأ بتييئة البيئة إللقاء القصة  كالتصرفات الحسنة باألسمكب القصصي،
اإللكتركنية، ثـ يتأكد مف الترتيب المنطقي لألحداث، كبعدىا تقديـ أبطاؿ كشخصيات القصة 
اإللكتركنية في صكرة كاضحة، مع كضع نياية مناسبة لمقصة. كلممعمـ دكر في ىذا الجانب 

ت صغيرة في إدخاؿ القيـ، ثـ يقدـ كيكصى عند استخداـ ىذا األسمكب بأف يبدأ بكتيرة كجرعا
الشخصية كالرسالة، كيضع التكقعات المطمكبة، كمف ثـ يسترجع الميارات لترسيخيا، كأخيران 

 يشارؾ الكالديف لضماف االستفادة مف ىذه القيـ كالسمكؾ الحميد.
 كظائؼ القصة في حجرة الدراسة :

 (:Green,2004,2تية : )يمكف إيجاز كظائؼ القصة في حجرة الدراسة في النقاط اآل
  استثارة اىتماـ التمميذ، فركاية القصة لقضية معينة دكف تقديـ الحؿ فكران يثير دافعية

تالميذ الفصؿ لمتفكير لحؿ المشكمة، كالمشاركة في االكتشاؼ، كالتكحد مع أبطاؿ 
القصة، مما يساعدىـ عمى ربط مادة المقرر بحياتيـ، كذلؾ يؤدم إلى زيادة التفكير 

 كؿ المادة، كقدرة أكبر عمى تطبيؽ المعرفة الجديدة.ح
  ،تقديـ بيئة لتذكر المادة الدراسية، فالترابط المنطقي ىك السمة المميزة لمقصة الجيدة

فإذا كاف مف الصعب تذكر قائمة التعاريؼ كالمفاىيـ المنعزلة، فإف استدعاء تتابع أحداث 
 القصة يسيؿ مف تذكرىا.

  ر عقمية جيدة ، حيث تقدـ القصة ترابطات طبيعية بيف األحداث المساعدة في ابتكار صك
 كالمفاىيـ.

 . تقديـ شكؿ مألكؼ لممعمكمات المشتركة 
 . تحسيف قيـ فرع مف فركع المعرفة ، كربط التالميذ الحالييف بمعتقدات المجتمع 

 القصة اإللكتركنية كإحدل استراتيجيات التدريس :
 إحدل االستراتيجيات التعميمية، ذات  نية التعميميةاستراتيجية القصة اإللكترك  تعتبر

ُتحدث تنكعان  الركاية القصصية األىمية الكبيرة في مخاطبة كجداف الطالب كعقمو معان. كما أف
 معرفيان لدل الطمبة مف خالؿ األفكار كالحكادث، كما يتخمميا مف عمميات عقمية لدل الطمبة 



 ......تنمية التفكير  ىفي تدريس الدراسات االجتماعية عل اإللكترونية توظيف القصص

- 32 - 

، كغيرىا مف العمميات العقمية التي قد تحدثيا تمؾ في الربط كالتحميؿ كالتفسير كالتقكيـ
 .(Wyatt, 2008 ,32) .االستراتيجية

كلقد قدمت الدراسات تصكرات عف استخداـ القصة اإللكتركنية كإحدل استراتيجيات 
التدريس، ككأسمكب جديد في التدريس بالنسبة لمعديد مف معممي الدراسات االجتماعية؛ حيث 

بة مادة لمتدريب عمى كيفية تحكيؿ الدرس إلى قصة تربكية. فكاف بناء تـ إعداد دراسات بمثا
القصة اإللكتركنية التربكية بطريقة عممية عمى عدة مراحؿ دائرية الشكؿ في البناء القصصي 
التربكم لمدرس، كمنيا مرحمة اإلعداد، كفييا يتـ تحديد األىداؼ كاألسمكب كاالستراتيجيات 

فعممية  أما المرحمة الثانية، .كذلؾ المشاركيف في عممية البناءالتي ستتبع في التنفيذ، ك 
كفييا تتـ عممية السرد القصصي عبر خطكات فكرية كعممية كاضحة؛ مف أجؿ  التنفيذ،

كتتخمؿ عممية التنفيذ  .التكصيؿ كالتكصؿ إلى القيـ المستيدفة بطريقة ذاتية كتكجييية معان 
ب تغذية راجعة مستمرة في نياية كؿ خطكة مف تمؾ تقييـ ثنائي تمنح كؿ مف المعمـ كالطال

لمدل تحقيؽ كتحقؽ األىداؼ كالغايات  عممية التقكيـ كالمرحمة الثالثة ىي .الخطكات
تطكير عممية التخطيط كمراحؿ  أما المرحمة الرابعة، فتتمثؿ في .المستيدفة مف عممية البناء

كتجديدم لمنيجية عممية بناء القصة لما سبؽ مف خطكات، ككذلؾ إيجاد ُمخطط جديد  التنفيذ
 (Terry, 2012 , 74) .اإللكتركنية التربكية

 :كقد كضعت الدراسات شركطان لعممية بناء القصة اإللكتركنية
 مناسبتيا لمنضج العقمي كالمستكل العمرم لمطمبة. 
 مناسبة القصة اإللكتركنية لمكضكع الدرس الُمستيدؼ. 
 ؼ كغايات الدرسأف تتناسب أفكارىا مع تحقيؽ أىدا. 
 التشكيؽ كالمتعة لكؿ مف المعمـ كالطالب. 
 تقديميا بأسمكب شيؽ ؛ لجذب انتباه الطمبة كمركزية اىتماميـ. 

األسمكب القصصي يعمؿ عمى تسييؿ عممية نقؿ المعمكمات  كقد تكصمت الدراسات إلى أف
 كما  .أك الدارس بيسر التي ُيراد إيصاليا كالتكصؿ إلييا، ككذلؾ المحتكل الدراسي إلى المتمقي

يزيد ىذا األسمكب مف مشاركة الطمبة اإليجابية، كيساعد ىذا األسمكب عمى تكظيؼ الحكاس 
 لدل الطمبة كعمى كجو الخصكص )السمع ، كالبصر ، كالحركات لعضالت الكجو( خالؿ عممية 

يجاد ثكابت بيف ما سمعو ك  ما سيكتسبو، السرد، بالتالي يسيؿ مفيكـ التعميـ كالتعمـ معان كا 
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كمف ثـ بقاء أثر التعميـ عف طريؽ المعمـ، كيعمؿ عمى تحسيف قدرات كميارات الطمبة، كمف 
زيادة استيعابيـ لممعمكمات كاالتجاىات المراد اكتسابيا، كىك عممية مشكقة كجذابة تبقي ثـ 

التفسير أثر التعمـ، كتتيح فرصة كبيرة إلبداع الطمبة، كزيادة مساحة خياليـ في التحميؿ ك 
لكقائع السرد القصصي، كيحد مف الممؿ الذم يصيب التالميذ إذا ما تعارضت أنماط تعمميـ 

 .(Vinogradova, et al 2011 , 52) .في التدريسمع نمط المعمـ 
 المحور الثاني : التفكير الناقد :

 التفكير الناقد :
تابو الكريـ إلى بني البشر في أكثر مف مكضع مف ك –سبحانو كتعالى  –يدعك اهلل 

التفكير محفزان إياىـ عمى التفكير في خمؽ السماكات كاألرض، كعمى استمياـ آياتو كاالستفادة 
مما فيو مف عظات كعبر، كمف قصص الغابريف عمى مر العصكر، كلذلؾ كاف التفكير عممية 

ألستاذ يكمية مصاحبة لإلنساف بشكؿ عاـ، كاعتبره أحد المفكريف العرب "فريضة إسالمية" ا
 عباس محمكد العقاد في كتابو: "التفكير فريضة إسالمية" .

كليذه األسباب السابقة كغيرىا يرل الباحثكف أف مف أىـ األىداؼ في أم نظاـ تعميمي ىك 
تنمية عممية التفكير عمكمان، كميارات التفكير الناقد بصكرة خاصة )ستيفف برككفيمد، 

0992 .) 
أف النظرة التقدمية لمتربية ال بد أف تبنى عمى  (Halporn, 1996كيرل ىالبرف )

أساسيف ىما: معرفة كيؼ نتعمـ، كمعرفة كيؼ نفكر بكضكح، كذلؾ في ظؿ التدفؽ السريع 
لممعمكمات كحيث تككف المشكمة فيما يمكف أف نفعمو بالقدر اليائؿ مف المعطيات الذم تقدمو 

رس كتطبؽ، كبالتالي فإذا لـ نفكر ىذه المعمكمات كالتي ال بد أف تنقى كتفسر كتصنؼ كتد
بشكؿ ناقد، سيتعذر الحصكؿ عمى كؿ األجكبة مف ىذه المعطيات، أك معرفة ماذا تعني، 

 كلماذا كجدت.
حاكؿ العديد مف الباحثيف تقديـ تعريؼ كاضح لمتفكير الناقد، إال أنو يعد مف المفاىيـ 

شكؿ محدد، فيناؾ تبايف بيف عمماء الغامضة نسبيان التي تتردد دائمان، بحيث يصعب تعريفيا ب
النفس في تحديد التفكير الناقد؛ نظران إلى اختالؼ أطرىـ الفمسفية، كالنظرية، كالثقافية في 

 النظر إلى التفكير الناقد. 
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ىناؾ العديد مف التعريفات لمتفكير الناقد، كردت في األدب النفسي كالتربكم، منيا: تعريؼ 
( التفكير الناقد عمى أنو: "عممية تقكيمية تؤدم إلى 22، 6119)مريـ محمد إسماعيؿ، 

الكصكؿ إلى نتائج صحيحة أك أحكاـ متميزة، كلكي يتحقؽ ذلؾ ينبغي استخداـ األساليب 
 كالبعد عف التأثر بالنكاحي الذاتية. ،المنطقية

( أنو عممية تبنى قرارات كأحكاـ قائمة عمى 46، 6118كما تعرفو )دعاء أحمد جركاف، 
بعيد عف  ،مكضكعية تتفؽ مع الكاقع المالحظ، كالتي يتـ مناقشتيا بأسمكب عمميأسس 

أك تعرضيا إلى تدخؿ  ،أك تجنبيا الدقة ،التحيز أك المؤثرات الخارجية التي تفسد تمؾ الكقائع
 محتمؿ لمعكامؿ الذاتية.

ية ( إلى أف التفكير الناقد عممية تفكير مركبة عقالن6112كيشير )حسف حسيف زيتكف، 
أك منطقية يتـ فييا إخضاع فكر أك أكثر لمتحقيؽ كالتقصي بجمع األدلة كالشكاىد بمكضكعية 

 كتجرد، كمف ثـ إصدار الحكـ بقبكليا مف عدمو اعتمادان عمى مبادئ أك قيـ معينة.
كعرفو )كاطسكف جالسر( بأنو المحاكلة المستمرة الختبار الحقائؽ كاآلراء في ضكء   

 ،كيتضمف مف ثـ القدرة عمى االستنباط كالتفسير كتقكيـ الحجج ،عمييااألدلة التي تستند 
كالقدرة عمى تقكيـ االستنتاجات )ىند الحمكرل، كمحمكد الكىر،  ،كالتعرؼ عمى االفتراضات

0992 ،048.) 
لطاؼ أحمد محمد يستخدمو  ،( بأنو أحد أنماط التفكير6106 ،كيعرفو )داكد عبدالممؾ، كا 

ز بيف المفاىيـ السميمة كاألخرل الخاطئة باستخداـ خمس ميارات: المتعمـ بغرض التميي
 االستنتاج. –االستنباط  –تقكيـ المناقشات  –التفسير  –االفتراضات 

مف خالؿ التعريفات السابقة يمكف تحديد معالـ التفكير الناقد مف خالؿ نقاط االتفاؽ بيف 
 التعريفات السابقة كما يمي:

 صدار أحكاـ معينةييدؼ التفكير الناقد إل  أك حؿ لمشكمة في مكقؼ ما. ،ى تبني قرارات، كا 
 أك مجتمعة معان. ،يرتكز عمى استخداـ عدد مف الميارات بشكؿ منفرد 
 كاالحتماالت كالبدائؿ بمكضكعية كدقة كبيرة  ،تقييـ كاختبار األدلة كمصادر المعمكمات

 كدكف تحيز عمى ضكء معايير معينة.
 كالحقائؽ كالمعمكمات كاالدعاءات  ،عقمي كالمنطقي في تميز األداءاالعتماد عمى النشاط ال

 كربط المقدمات بالنتائج.



 ......تنمية التفكير  ىفي تدريس الدراسات االجتماعية عل اإللكترونية توظيف القصص

- 35 - 

يعد االبتكار في كقتنا الحاضر مف األدكات الميمة ، التي تؤخذ في االعتبار عند رسـ 
السياسات كالخطط المختمفة لمتنمية، كالشؾ أف لالبتكار مجاالتو كطرقو كمناىجو. كالتفكير 

ك القدرة عمى تقييـ األفكار، كتقديـ ما يستحؽ منيا األخذ بو، كالكشؼ عف مكاطف الناقد ى
القكه كالضعؼ فييا، كاقتراح طرائؽ لتحسينيا. كالتفكير الناقد ىك القدرة العقمية التي يتمكف 
الفرد بمكجبيا مف القياـ بعمميات الفحص الدقيؽ لمكقائع كاألفكار كالحمكؿ كالمكاقؼ؛ مما 

 .فيـ أجزاء المكقؼ  كمف ثـ القدرة عمى الحكـ كفؽ معايير محددة كممنيجةيؤدم إلى 
.(Jackson, 2015,74) 

كلمتفكير الناقد مجمكعة مف الميارات األساسية، التي ينبغي أف يتقيد بيا الفرد، مف أجؿ 
 الخركج بتفكير ناقد يدعـ عممية االبتكار كاإلنتاج، كيسيؿ الفكرة كيدعميا إلى أرض الكاقع.
كمف جممة الميارات القدرة عمى تقييـ صحة المعمكمات كمصداقية المصدر كالتمييز بيف 
الحقائؽ كاآلراء ىذه كالتعرؼ عمى االفتراضات المسبقة كاالستدالؿ، باإلضافة  إلى القدرة عمى 
تقييـ األدلة، كتحديد درجة قكة البرىاف المنطقية، كتحديد االدعاءات كالحجج كغيرىا مف 

ت. كالتفكير الناقد ىك ركح االبتكار، كلكف ىذه الركح ستمكت إذا لـ يكف لدييا القدرة الميارا
عمى التفكير الناقد كالبحث العممي. حيث يعتبر التفكير الناقد شكالن مف األشكاؿ التي تدفع إلى 
اإلبداع كاالبتكار، بحيث لك كجد نقد لفكرة ما أك منتج معيف سكؼ يدفعنا نحك السعي إلى 

ضافة التعديالت كالتحسينات إليو ككؿ ىذا يأتي بفضؿ التفكير الناقد لو، تجك  يده، كتحسينو، كا 
نحك األفضؿ؛ لذا فإف ىناؾ ضركرة ال غنى عنيا، كلكال النقد لبقي عمى حالتو، كلما تغير 

 .(Hughes, 2015 ,31) .كاالبتكاركعالقة كثيقة بيف التفكير الناقد 
ناقد يعتبر ركح االبتكار، كاألداة المساعدة في التطكير كتحكيؿ كيرل الباحث أف التفكير ال

األفكار إلى منتج أك خدمات، بحيث ينمي التفكير الناقد لدل الطالب عمى أف يمكنو، كيجعمو 
قادران عمى فحص المعمكمات كتقييميا، كالحكـ عمى صحتيا، كالتساؤؿ حكؿ المعمكمات 

أك رد المعمكمات، كما يمكنيـ أيضان مف التعامؿ مع  كتفسيرىا مدعكمان بالبحث عف أدلو لدعـ
كسائؿ اإلعالـ بطريقة مكضكعية، كينمي ميارات المشاىدة الكاعية لدييـ، باإلضافة إلى 

 تطكير محكمات لتقييـ سمكؾ اآلخريف كتكضيح القيـ كالمعايير. 
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 المككنات األساسية لعممية التفكير الناقد :
عمى مككنات خمسة إذا افتقدت إحداىا، ال تتـ العممية بالمرة، إذا تعتمد عممية التفكير الناقد 

 بكؿ منيا صمة كثيقة ببقية المككنات كىذه المككنات ىي:
: كىي تعني كؿ ما لدل الفرد مف معمكمات Knowledge Baseالقاعدة المعرفية  – 0

دث كمعتقدات كقيـ كمسممات، يعرفيا الفرد، كيعتقد بصحتيا، كىي ضركرية لكي يح
 الشعكر بالتناقض.

: كىي المثيرات التي تستثير اإلحساس  External Event األحداث الخارجية – 6
بالتناقض كتتكقؼ كفاءتيا كمثيرات لمتفكير الناقد عمى مستكل النمك المعرفي لمفرد، 

 كتتبايف مف الكضكح إلى الغمكض كالتركيب.
ة الشخصية التي استمدىا : كىي الصيغPersonal Theoryالنظريات الشخصية  – 2 

الفرد مف القاعدة المعرفية، بحيث تككف طابعان مميزان لو، ثـ إف النظرية الشخصية ىي 
اإلطار التي يتـ في ضكئو محاكلة تفسير لألحداث الخارجية، فيككف الشعكر بالتباعد أك 

 التناقض مف عدمو.
ة قمقة، ثـ ينتيي بالبحث : كيبدأ مف نظر Discrepancyالشعكر بالتناقض أك التباعد  – 4

دراؾ ذلؾ التناقض يستثار بالعكامؿ الدافعة، كيتحدد بالنظرة  مف مصادر المعرفة، كا 
 الشخصية كيعتبر متغيران كسيطان تترتب عميو بقية خطكات التفكير.

: كىي مرحمة تضـ كافة الجكانب   Resolving The Discrepancyحؿ التناقض  – 2
حيث يسعى الفرد إلى حؿ التناقض بما يشمؿ مف خطكات  المككنة لمتفكير الناقد،

 متعددة.
 (.22 – 24، 0992كىكذا فيي ىي األسس في بنية التفكير الناقد )عزيزة السيد، 

 أىمية التفكير الناقد :
ىناؾ إجماع بيف عمماء النفس عمى ضركرة تنمية القدرة عمى التفكير الناقد، كيرجع ىذا 

ضمف تعمـ كيؼ تسأؿ كمتى؟ كما األسئمة التي تطرح؟ ككيؼ تعمؿ إلى أف التفكير الناقد يت
كمتى؟ كما طرؽ التعميؿ التي تستخدما؟ كىذه القدرة تبقى نافة في إنتاج المعمكمات مف أم 
نكع، كما تمكننا مف اكتساب المعرفة كتحميميا كتقكيميا، بغض النظر عف الزماف أك المكاف 
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نما ىك ضركرة تربكية ال أك أنكاع المعرفة القبمية المزمة،  فالتفكير الناقد ليس خياران تربكيان، كا 
 غنى عنيا.

إف تنمية التفكير الناقد لدل الطالب تؤدم إلى فيـ أعمؽ لممحتكل المعرفي الذم 
يتعممكنو. ذلؾ أف التعميـ في أساسو عممية تفكير، كأف تكظيؼ التفكير في التعمـ يحكؿ عممية 

لى ربط اكتساب المعرفة مف عممية خ اممة إلى نشاط عقمي يفضي إلى إتقاف لممحتكل، كا 
 عناصره بعضيا ببعض.

إنو يمّكف الطالب مف مكاجية متطمبات المستقبؿ التي لف تككف في اكتساب كـ ىائؿ مف 
نما في اكتساب األساليب المنطقية كالعقمية في استنتاج األفكار  الحقائؽ التي ينبغي تعمميا، كا 

 كتفسيرىا.
نمية التفكير الناقد تؤدم بالفرد إلى االستقالؿ في تفكيره، كتحرره مف التبعية كما أف ت

كالتمحكر الضيؽ حكؿ الذات؛ لالنطالؽ إلى مجاالت أكسع مف خالؿ تشجيع ركح التساؤؿ 
 كالبحث  كعدـ التسميـ بالحقائؽ دكف تحر أك استكشاؼ.

ف قادران عمى اتخاذ القرارات كمف الطبيعي أف يتعمـ الفرد ميارات التفكير الناقد؛ ليكك
الصائبة، كحؿ المشكالت المستعصية في حياتو؛ كليحمي ذاتو كمصالحو. كلقد كاف كما زاؿ 
تحسيف التفكير ىدفان ساميان لمتعميـ منذ أياـ أرسطك، كفي عصرنا ىذا حيث يتفجر كـ ىائؿ مف 

كف تعميـ الطالب ميارات المعمكمات كأصبح مف المحاؿ أف يمـ الفرد بالمعرفة كاممة، كلكف يم
التفكير الناقد كذلؾ بتزكيدىـ بأساليب الحصكؿ عمى المعرفة كالمعمكمات، ككذلؾ بميارات 

 فحص ىذه المعمكمات كتقكيميا كالحكـ عمى صحتيا.
 ميارات التفكير الناقد :

 كيشمؿ التفكير الناقد مجمكعة مف الميارات سكؼ نعرضيا فيما يمي:
 أكال: ميارة المقارنة

إف عممية المقارنة تتطمب التعرؼ عمى أكجو الشبو كاالختالؼ بيف شيئيف أك أكثر، عف 
طريؽ فحص العالقات بينيما، كالبحث عف االتفاؽ كنقاط االختالؼ، كرؤية ما ىك مكجكد في 
أحدىما كمفقكد في األخر. كبالمقارنة يستطيع الشخص المتعمـ كالعادم أف يختار كثيران مف 

مة لمحياة التي يحتاجيا، مف ممبس كمأكؿ كمشرب كمسكف كتعمـ كتعميـ الضركريات اليا
كغيرىا، فالمقارنة تتيح لمشخص التمييز بيف أكجو الشبو كاالختالؼ بيف األشياء، كمف ثـ 
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 ,Halpern)تحديد إيجابيات الشيء كسمبياتو كأخيران االختيار مف بيف بدائؿ متعددة. 
2014 , 34) 
مكضكع المقارنة كخبراتو السابقة تشكؿ متطمبات أساسية إلجراء معرفة التمميذ بكما أف 

المقارنة بصكرة متقنة، خاصة إذا كاف سؤاؿ المقارنة مف النكع المفتكح، غير أف دقة 
المالحظة كالقدرة عمى تحميؿ المعمكمات كتنظيميا كمركنة التفكير، ال تقؿ أىمية في إتقاف 

تفكير بسيط، ثـ  -كانت بدايتيا –كؿ ىذه الخطكات ف عممية المقارنة عف الخبرات السابقة،
لصنع قرار أكحؿ مشكمة.  -فكؽ معرفي –تدرجت إلى نكع مركب مف التفكير فيما كراء المدرؾ 

صدار  :إف ميارة المقارنة تتضمف مجمكعة مف العمميات المعرفية، مثؿ الدقة، كالتميز، كا 
طكة النيائية لميارة المقارنة، كبيف في الحكـ عمى أكجو الشبو كاالختالؼ التي يعتبرىا الخ

 Bensley, et al)نفس الكقت أف تعمـ ميارة المقارنة يتـ في تدرج مف البسيط إلى المركب. 
2014 , 20). 

إف المقارنة ليست ميارة تفكير لتنظيـ المعمكمات فقط، بؿ ميارة تفكير تمعب دكران ميمان 
ف كالمجتمع، فمف غير المقارنة يصعب التثبت مف جدان في تكليد كتراكـ كتنظيـ معارؼ اإلنسا

معارؼ سابقة كبالتالي تكليد معارؼ جديدة، كليذا يتجمى ىذا الدكر الميـ لممقارنة في 
 , Paul, et al 2011)عمميات البحث العممي كالدراسات التجريبية في مختمؼ العمكـ. 

64). 
و كنقاط االختالؼ بيف المفيـك إف مرحمة تفسير البيانات تقـك عمى تحديد نقاط التشاب

المنشكد كالمفاىيـ األخرل ذات الصمة بو، كشرح المفيكـ كتكضيحو، كالتكصؿ لالستدالالت 
المحتممة لتطكير مبادئ كتصميمات، كليذا يشتمؿ عمى عدد مف االستراتيجيات أك األسئمة، 

المعمكمات، كتحديد  ككذلؾ عمى عمميات تفكير داخمية خفية مثؿ : التمييز، كالمقارنة، كربط
يجاد المعاني المتضمنة.   Pang, et al)عالقات السبب كالنتيجة، كاالستقراء، كاالستنتاج، كا 

2014 ,84). 
كفى معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية تعرؼ المقارنة بأنيا إحدل ميارات جمع 

يف أك أكثر عف المعمكمات كتنظيميا، كيقصد بيا تعرؼ أكجو الشبو كأكجو االختالؼ بيف شيئ
طريؽ تفحص العالقات بينيا، كالبحث عف نقاط االتفاؽ كنقاط االختالؼ، كرؤية ما ىك 
مكجكد في أحدىا كمفقكد في األخر، كقد تككف المقارنة مفتكحة أك مغمقة محددة، كفى كؿ 
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الحاالت تمثؿ المقارنة عممية تمخيص مركز لكضكح المقارنة، إما عف طريؽ المالحظة 
ألشياء مممكسة أك بصكرة تأممية ألشياء مجردة، أك عف طريؽ التجريب.  كتعرؼ المباشرة 

أيضان بأنيا إحدل ميارات التفكير األساسية لتنظيـ المعمكمات كتطكر المعرفة، كتعرؼ بأنيا 
 (.82،  6112تعنى تحديد أكجو الشبة كاالختالؼ بيف المعمكمات. )مجدل عزيز إبراىيـ، 

 التربكية :أىمية ميارة المقارنة 
إف ككف المقارنة أحد أبرز ميارات التفكير األساسية، لذا تستعمؿ في كثير مف جكانب 
الحياة كبشكؿ يكمي، فعندما يكاجو الفرد شيئان جديدان لـ يألفو مف قبؿ، يمجأ بصكرة تمقائية 
لعممية البحث في مخزكنو المعرفي عف شيء مألكؼ سبؽ أف اختبره، كحتى يفحص إمكانية 

المعرفة عما ىك مألكؼ إلى ما ىك جديد، يمجأ إلى طرح عدد مف التساؤالت في مثؿ ىذه  نقؿ
الحاالت : ما ىذا؟ كماذا يشبو؟ بؿ قد يتكقؼ نجاحو في التعامؿ مع المكاقؼ الجديدة عمى 

 Halpern, et al) :ميارة المقارنة. كيمكف أف تبرز أىمية المقارنة في النقاط التالية
2013 , 41) 

المقارنة بميمة فيـ كتفسير البيانات، عف طريؽ تحديد نقاط االختالؼ كالتشابو،  تقـك .1
يضاح تفاصيؿ المفيكـ، مثؿ شرح النظـ  كالتمييز بيف خصائص المفاىيـ المعينة، كا 
االقتصادية في العالـ؟ ما مقكماتيا؟ ما خصائصيا؟ كفى النياية تكجو أسئمة خاصة عف 

تساؤالت عف : ما أكجو الشبو كاالختالؼ بيف النظـ  النظـ االقتصادية كأخيران تطرح
 االقتصادية في العالـ؟

تقكل العالقة بيف المعمـ كالتمميذ، ليشمميا الحب كاالنتماء كالصداقة كالصبر، كتدفع  .2
المعمـ إلى تقديـ فرص تدريسية متنكعة تسيـ في إظيار قدرات تالميذه، كتساعد عمى 

 ذىا كمسممات.استنتاج الحقائؽ العممية دكف أخ
لعممية المقارنة األثر البالغ في حياة األفراد كالمجتمع في اتخاذ خطكات تطبيقية في  .3

حياتيـ اليكمية، بناء عمى تحديد الخيارات المناسبة تجاه األحداث اليكمية، كذلؾ لما 
تكفره مف القدرة عمى التعرؼ عمى األشياء المتشابية كالمختمفة، كبالتالي القدرة عمى 

يف عالقات كركابط عممية فيما بينيا؛ مما ينعكس عمى عممية التقييـ النيائي في تكك 
 اتخاذ القرار المناسب حسب المعمكمات المتكافرة. 
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عممية المقارنة تتيح لمفرد كالمجتمع االختيار مف بيف بدائؿ متعددة، قبؿ الكصكؿ إلى  .4
عمى ذلؾ ضعؼ أبنائنا الطالب  النتيجة النيائية لالختيار أك التخاذ القرار، كمف الشكاىد

في اتخاذ القرار السميـ مف أجؿ تحديد مستقبميـ الكظيفي أك التعميمي؛ كذلؾ لكجكد خمؿ 
في البنية التعميمية الميارية لدييـ، كالتي كاف مف المفترض أف تعزز ىذه الجكانب في 

نيا عدـ القدرة حياتيـ التعميمية كالمينية ناىيؾ عف حالة اإلحباط كالتردد التي تنجـ ع
 عمى اختيار الخيار المناسب لو في حياتو. 

إف عممية المقارنة تتيح لمشخص المتعمـ الفرصة المكاتية لمتعرؼ عمى المتشابيات  .5
كالمختمفات كأيضان اإليجابيات كالسمبيات؛ كبالتالي الكصكؿ إلى حؿ المشكمة أك المكضكع 

 ذ قرار مناسب حيالو. المطركح  كالذم قد يحتاج الكصكؿ إليو إلى اتخا
إف عممية المقارنة تمنح المتعمـ الفرصة المكاتية في التدرج في مستكيات التفكير الدنيا  .6

كبالتالي االنطالؽ إلى مستكيات التفكير العميا : التحميؿ،  -: التذكر كالفيـ، كالتطبيؽ
ددة، بؿ تعتبر كبما يتيح ليـ ممارسة أنكاع مف ميارات التفكير المتع -كالتركيب كالتقكيـ

ركيزة أساسية في بناء نمط تفكيرم منطمؽ مف البسيط المتدرج إلى المركب المتعمؽ، 
 كمف ثـ الكصكؿ إلى النتيجة النيائية بحؿ مشكمة أك اتخاذ قرار. 

إف العالقة التفكيرية في إجراء المقارنة ال تتطكر بغير التدريب كالممارسة عمى إجراء 
الصعكبة حتى يصبح البحث عف عناصر عممية المقارنة أمران تمقائيان مقارنات متنكعة كمتفاكتة 

كمباشران، كتشمؿ ىذه العناصر أكجو الشبو كاالختالؼ بيف طرفي المقارنة مف حيث : الشكؿ 
المكف، الطكؿ كالعرض، كاالستعماؿ، كالخصائص، كالمممس، كالكظيفة، كالكزف، كالحجـ، 

دة الصنع، كالطعـ، كالرائحة كغيرىا.  كلكؿ ميارة عناصر كالتكمفة كالفصيمة أك االنتماء، كما
 :تميزىا عف غيرىا مف الميارات؛ كلذلؾ فإف مف أبرز عناصر المقارنة

 .إيجاد أكجو الشبو كاالتفاؽ 
 .إيجاد أكجو االختالؼ كالتفاكت 
  .تحديد السمات لمشيء المفحكص 
  .إيجاد الركابط بيف جكانب التشابو كاالختالؼ 
  كجو الشبو كاالختالؼ. التصنيؼ أل 
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  .التكصؿ إلى النتائج كاالستنتاجات لصنع قرار أك حؿ مشكمة(Wagner, et al 2014 
,96) 

كيرل الباحث في ضكء ىذا السياؽ أف المقارنة تعطى لممتعمـ الحرية في اختيار السمات 
أك قد  المناسبة مع المكضكع الذل ىك مثار النقاش، كقد تتفؽ جميع ىذه السمات أك بعضيا،

يحتاج المتعمـ إلى طرح سمات جديدة مف كجية نظره الشخصية، كالتي تعتبر محط اىتماـ 
لديو، مما يشير إلى مدل التفاعؿ بيف المتعمـ كىذه الميارة، كبالتالي ينعكس عمى األداء 

 الفعاؿ لممتعمـ كالمعمـ في نفس الكقت. 
ظيا، فبال شؾ أف فيمنا ليا كيرل الباحث أنو عندما نصؼ األحداث كالظكاىر أك نالح

يزداد، لكف عندما نقارنيا مع غيرىا مف الظكاىر فإف ىذا الفيـ يزداد عمقان ليذه الظكاىر أك 
األحداث، فالقدرة عمى المقارنة بيف األشياء تفيد المتعمـ في العديد مف مكاقؼ الحياة، كفى 

ؼ لديؾ؛ كذلؾ مف أجؿ العادة تقـك المقارنة أحيانان بمقارنة شيء جديد مع شيء معرك 
استطالع المزيد حكؿ ىذا الشيء أك المكقؼ، فعند كجكد شيئيف متشابييف إلى درجة كبيرة 
فال شؾ أنؾ ستقـك بالبحث عف االختالؼ بينيما، ككذلؾ الحاؿ عندما تجد ىذيف الشيئيف 

يكدان مختمفيف تمامان، فسكؼ تقكـ بالبحث عف أكجو التشابو بينيما، كتبذؿ في سبيؿ ذلؾ مج
كبيران، كبالتالي فالمقارنة، ميما كاف نكعيا، فإنيا تفيد في حياة الفرد، كلكف تحتاج إلى بذؿ 

 الجيد في الشيء المقصكد. 
 : (Johnson, et al 2014 , 30) :كالمقارنة يمكف تقسيميا إلى نكعيف رئيسييف ىما

  ف التركيز عمى جانب المقارنة المفتكحة: حيث تتـ المقارنة بيف ظاىرتيف بشكؿ عاـ، دك
معيف، مثؿ : المقارنة بيف فصؿ الشتاء كالصيؼ، أك الفمزات كالالفمزات، الفقريات 

 كالالفقاريات، فاليدؼ في ىذه المقارنة عاـ كشامؿ. 
   المقارنة اليادفة أك المركزة: بحيث نقارف بيف ظاىرتيف بما يخدـ أغراضنا أك اليدؼ الذم

مدينتيف مف حيث األكثر ىدكءان، أك بيف كتابيف مف حيث نسعى إليو، مثؿ المقارنة بيف 
األكثر إقناعان أك بيف منتجيف مف حيث األحسف جكدة. ففي ىذه المقارنة يككف اليدؼ 

 كاضحان كمحددان.
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 ثانيا: ميارة التقكيـ :
تناكؿ العديد مف التربكييف تعاريؼ عدة لمتقكيـ، فيك الكسيمة التي يمكف بكاسطتيا تحديد 

اح المنيج في تحقيؽ األىداؼ التي كضع مف أجميا. كيعرؼ بأنو مجمكعة اإلجراءات مدل نج
العممية التي تيدؼ إلى تقرير ما يبذؿ مف جيكد لتحقيؽ أىداؼ معينة في ضكء ما اتفؽ 
عميو مف معايير كما كضع مف تخطيط مسبؽ، كالحكـ عمى مدل فاعمية ىذه الجيكد، كما 

التنفيذ، بقصد تحسيف األداء كرفع الكفاءة اإلنتاجية بما يصادفيا مف عقبات كصعكبات في 
يساعد عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ. كيعرؼ بأنو الحكـ التقييمي عمى األفكار كاألشياء كالنتائج 

 ,Sziarto)كاألعماؿ كالطرؽ كغيرىا كيمكف أف يبنى التقكيـ عمى معايير داخمية أك خارجية. 
et al 2014 , 47). 
خالؿ التعريفات السابقة لمتقكيـ أنو أحد أىـ عناصر المنيج الستة كيرل الباحث مف 

 )األىداؼ، كالمحتكل، كالكسائؿ التعميمية، كاألنشطة، كطرائؽ التدريس، كالتقكيـ(. 
 أنكاع التقكيـ :

 :تقكيـ المتعمـ يأخذ عدة أشكاؿ كالتالي
ريس مكضكع جديد التقكيـ المبدئي)القبمي(: أم تحديد مستكل الطالب قبؿ البدء في تد .1

ليـ كييدؼ التقكيـ ىنا إلى قياس مدل تمكف الطالب مف المفاىيـ كالميارات كالمعمكمات 
 الالزمة لمتعمـ الجديد. 

التقكيـ البنائي )التككيني(: كيجرل التقكيـ في ىذه المرحمة أثناء نفسيا، كذلؾ مف خالؿ  .2
اعو، كمف خالؿ اختبارات المالحظة الكاعية لنشاط التمميذ التعميمي عمى اختالؼ أنك 

الفترات القصيرة التي يعطييا المعمـ بيف الحيف كاألخر أثناء التدريس. كييدؼ التقكيـ في 
ىذه المرحمة إلى متابعة الطالب في تعميميـ، كالتأكد مف أنو يسير في اتجاه بمكغ األىداؼ 

كتحديد مدل المرسكمة بشكؿ مناسب، كما ييدؼ إلى تقكيـ الخبرات التعميمية نفسيا، 
 مالمتيا لممكقؼ التعميمي لتحقيؽ األىداؼ المخطط ليا.

كيعرؼ التقكيـ البنائي أنو تقكيـ منظـ يتـ أثناء القياـ بعممية التدريس؛ لتعديؿ مسار ىذه  .3
 France, et al 2011)العممية أكالن بأكؿ؛ كي يتمكف التمميذ مف إتقاف المادة الدراسية. 

,30). 
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 داؼ التربكية :عالقة التقكيـ باألى
تعتبر عممية التقكيـ عممية أساسية في كؿ نكاحي حياتنا، كعمى األخص فيما يتصؿ 
بالتعميـ في المدارس كالجامعات كالمعاىد العممية المختمفة، كبالنسبة لألىداؼ التربكية 

نحف نقكـ كالتعميمية تعتبر عممية التقكيـ جانبان أساسيان كجزءان ال يتجزأ مف العممية التربكية. ك 
بعممية التقكيـ ليس فقط مف أجؿ التقكيـ كيدؼ، بؿ مف أجؿ تحقيؽ غايات كأغراض متعددة 

 (.40 ، 6112الرتباطيا الكثيؽ بالعممية التربكية. )مجدل عبد الكريـ، 
 :كيتفؽ معظـ التربكييف أف التقكيـ الجيد يتسـ بخصائص أساسية، تكمف في التالى

 *عممية إيجابية.            *عممية مستمرة.             
 *عممية شاممة     *عممية تعاكنية.                   

 *تميز بيف الفركؽ الفردية.        *تحتاج إلى مقدرة فنية.        
كيرل الباحث أف ىناؾ عالقة مترابطة بيف ميارة التقكيـ بالتفكير الناقد تتجمى في النقاط 

 التالية: 
عمى مكاطف القكة كتعزيزىا، ككشؼ جكانب الضعؼ كسيمة تشخيصية: أم التعرؼ  .1

 كتالفييا. 
تقديـ التغذية الراجعة لممعمـ: كذلؾ مف خالؿ ما يممسو المعمـ مف إجابات الطالب،  .2

 كالكقكؼ عمى مدل نجاحو في عممو، كمعرفة العقبات كالمشكالت التي تكاجو تالميذه. 
في التعرؼ عمى قدرات الطالب  التعرؼ عمى الفركؽ الفردية: فالتقكيـ يساعد المعمـ .3

مكانياتيـ، كبالتالي تكجيييـ تربكيان كمينيان.   كاستعداداتيـ كميكليـ كا 
تطكير المناىج : فالتقكيـ يساىـ في تطكير المناىج كذلؾ مف خالؿ االستفادة مف  .4

المشكالت كالعقبات التي تكاجو الطالب، كمف خالؿ المتابعة التقكيمية المستمرة أثناء 
ية التعميمية كمف خالؿ نتائج االختبارات النيائية، يمكف تطكير المناىج في ضكء العمم
 ذلؾ. 

 يستخدـ التقكيـ لتطكير التفكير النقدم، كزيادة التكاصؿ بيف أعضاء الصؼ الدراسي . .5
يساىـ التقكيـ في زيادة المناقشات الصفية، التي تعمؿ عمى إصدار أحكاـ كحؿ المشكالت  .6

 . كفؽ فكر ناقد فعاؿ
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إف التقكيـ يجعؿ مف الطالب القدرة عمى اتخاذ القرار، كىذا بدكره يقكد الطالب إلى  .7
 استخداـ نشاط عقمي ناقد مصحكب بالحكار العممي. 

يعزز التقكيـ ركح الصمة بيف المعمـ كالمتعمـ، عف طريؽ إصدار األحكاـ كالرأم المصحكب  .8
التعزيز كنكع مف المكافآت  بالفكر الناقد؛ مما يجعؿ المعمـ بأف يستخدـ أساليب

 التشجيعية. 
 يساىـ التقكيـ في المركنة في التفكير، حيث يمكف الطالب مف القدرة عمى حؿ المشكالت.  .9

 ثالثا: ميارة التحميؿ :
يعد مفيـك التحميؿ، مف المفاىيـ الغامضة فييتـ فريؽ مف الباحثيف بالتحميؿ بكصفو 

إليو كعممية عقمية متعددة المراحؿ كالخطكات، كيرل قدرة معرفية، في حيف ينظر فريؽ ثاني 
فيو فريؽ ثالث أنو ميارة يمكف اكتسابيا بالتعمـ كالتدريب، كينظر إليو فريؽ رابع بكصفو 
أسمكبان مميزان لمشخصية. كيعرؼ التحميؿ بأنو سمسمة النشاطات المكجو نحك ىدؼ معيف، أك 

التحميؿ بأنو تجزئة الرسالة إلى عناصرىا  سمسمة التغيرات التي تأخذ شكال معينان، كيعرؼ
كمككناتيا األساسية، بحيث تتضح العالقات البنائية أك اليرمية فيما بينيا. كما تشمؿ القدرة 
عمى تحميؿ العالقات ذاتيا كالعناصر كالمبادئ التنظيمية المكجكدة في الرسالة. كيعرؼ التحميؿ 

زئة المادة التعميمية إلى عناصر ثانكية أك فرعية، أيضان بأنو ىك قدرة المتعمـ عمى القياـ بتج
دراؾ ما بينيا مف عالقات، مما يساعد عمى فيـ بنيتيا كتنظيميا. فالشخص الذم لديو  كا 
مقدرة عمى فؾ كتركيب آلة معينة نقكؿ إف لديو قدرة ميكانيكية، كمف يستطيع أف يعزؼ عمى 

عمى إجراء تجارب عممية يصحبيا اختراع  آلة نقكؿ إف لديو قدرة مكسيقية، كمف لديو المقدرة
 (Paul, et al 2011 ,30)نقكؿ لديو قدرة فكرية عممية. 

كيرل الباحث أف ىناؾ اعتماد متبادؿ بيف التحميؿ كالتفكير التركيبي أثناء مكاجو أية 
مشكمة. فإذا كاف التحميؿ يفتت األشياء أك المكاقؼ إلى أجزاء منفصمة، مف خالؿ معرفة 

ات بيف المككنات المشكمة ليا، فإف ىذه التجزئة قد تؤدل إلى فقدنا المعنى الكمى أك االختالف
الداللة العامة لممكقؼ محؿ اىتمامنا، كبالتالي نحتاج إلى إجراء التفكير التركيبي ليضفي 
معنى عمى ما تـ تجزئتو مف خالؿ البحث عما ىك مشترؾ، كتحديد المعنى العاـ كراء ما ىك 

ا نحتاج عندئذ لمتفكير التركيبي. فإذا ركز أحد الطالب كؿ تفكيره لتحميؿ مككنات مجزئ، أم أنن
المخمكط دكف إلقاء نظرة كمية عمى عالقة مككنات المخمكط بعضيا ببعض فإنو سكؼ يفشؿ 
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ذا حمؿ أحد التالميذ تجربة تحكيؿ الطاقة الكيربية إلى طاقة  في فصؿ المككنات عف بعضيا، كا 
رة عمؿ المكتكر دكف أف يعرؼ صكر الطاقة كالعالقة بينيما، كيستخمص حركية، عف طريؽ فك

الدالالت العامة، كالتكجيات المشتركة بيف صكر الطاقة كتحكيالتيا فمف يصؿ إلى فيـ التجربة 
 كالمغزل منيا. 

كبالتالي فإف كال النكعيف التحميؿ كالتفكير التركيبي يرتبطاف أحدىما باألخر إلى حد كبير 
إلى ممارستيما معان بشكؿ متناغـ، إذا كنا نسعى إلى اإلحاطة الكاممة بأم مكقؼ أك كنحتاج 

مشكمة نكاجييا كتسمى القدرة عمى ممارسة التحميؿ كالتركيب معا بالقدرة عمى التفكير 
التنسيقي كيعنى التفكير التنسيقي، بيذا المعنى، القدرة عمى تحميؿ الميمة أك المشكمة أك 

عاة اليدؼ العاـ الذم تحمؿ مف أجمو المشكمة، كمراعاة ربط التحميؿ بيذا المكقؼ في ظؿ مرا
اليدؼ بشكؿ متأف. بمعنى أخر المقدرة عمى إدراؾ النسؽ المتكامؿ الذم تتحرؾ في ظمو 
األجزاء مع التعامؿ مع ىذه األجزاء كتحميميا دكف التغافؿ عف ككف ىذه األجزاء يكمف كراءىا 

عندئذ في ظؿ مراعاة المعنى الكمى األكبر، كعمى ىذا يكصؼ  معنى كمى، فيمارس التحميؿ
مثالن المدير الذم يتابع تفاصيؿ العمؿ كأداء كؿ مرؤكسيو ألعماليـ داخؿ مختمؼ األقساـ، في 
ظؿ مراعاتو األىداؼ األساسية لممؤسسة، كبدكف أف تأخذه التفاصيؿ المتصمة بكؿ قسـ بعيدان 

حك تنسيقي، أم أنو يحمؿ في ظؿ كجكد ىدؼ مسبؽ عف ىذه األىداؼ، بأنو يفكر عمى ن
لمتحميؿ كبالتالي فإف عممية التفكير التنسيقي عممية أكثر تعقيدان مف التفكير التحميمي، فيي 
ببساطة عممية تحميؿ في ظؿ ىدؼ كاضح يكجو عممية التحميؿ كال يجعؿ المكقؼ يفقد معناه 

تحميمي. كيبنى التفكير التنسيقي عمى أساس نتيجة التجزئة كالتفتيت التي يفرضيا التفكير ال
مسممة أساسية مؤداىا أف كؿ شيء يعمؿ في نسؽ، كأف كؿ نسؽ في عالقة ديناميكية مع 
باقي األنساؽ. بمعنى أخر، أف كؿ شيء يتفاعؿ مع كؿ شيء مما حكلو، يؤثر فيو كيتأثر بو 

ستقيـ، بؿ يجب أف كنحف بصدد كؿ شيء ال نستطيع أف نتعامؿ مع أجزاء المكقؼ بشكؿ م
 نتعامؿ معيا بتناغـ يجب أف نتعامؿ مع كؿ عناصر المكقؼ كنعرؼ كيؼ يتفاعؿ كؿ منيا 

 .(Halpern, 2014 , 41)مع األخر. 
 عالقة التحميؿ بالتفكير الناقد :

كمرادؼ لمفيكـ التفكير الناقد، أك عمى  -في بعض السياقات  -يتناكؿ الباحثكف التحميؿ 
ككنان مف مككنات عممية النقد كالتقكيـ. كىك ما رصده بعض الميتميف منيـ األقؿ باعتباره م
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يرتبط  criticalبالمفيكـ في األصؿ المغكم لكممة نقد إلى أف كممة نقد في المغة اإلنجميزية 
، كىى تعنى أف تقطع، كأف تفصؿ، كأف تأخذ الشيء  Keriجذرىا المغكم بالكممة اليكنانية 

نى أدؽ تحممو، كيرجع الخمط بيف التحميؿ كالتفكير الناقد إلى اعتماد بعيدان كتعزلو، أك بمع
األخير عمى األكؿ، كىك ما تبرزه بعض التعريفات المقدمة لمتفكير الناقد، كالتي تشير إليو 
بأنو إخضاع الفرد المعمكمات لمتحميؿ كالفرز كالتمحيص لمعرفة مدل مالءمتيا لما لديو مف 

كثباتيا بغرض التمييز بيف األفكار السميمة كتمؾ الخاطئة.  معمكمات أخرل تأكد صدقيا
(Jackson, 2015 , 37). 

كيرل الباحث أنو برغـ ىذا الخمط الذم يتبدل لدل البعض بيف المفيكميف، فأغمب 
الباحثيف يجدكف فركقان كاضحة بيف ما نقصده بالتحميؿ كما نقصده بالنقد. فيسعى التحميؿ إلى 

جزائيا دكف إصدار حكـ عمى مدل أفضمية أم جزء عمى باقي األجزاء، في تفتيت األفكار إلى أ
حيف ييتـ التفكير الناقد بإصدار حكـ عمى نكعية األفكار، بعد المفاضمة بينيا، كمحاكلة 
استنتاج ما ليس ظاىران فييا بما يمكننا مف اختيار األفضؿ مف بينيا. كتتفؽ أغمب تعريفات 

عنى األخير، حيث ُيشار إلى ىذا النمط مف التفكير عمى أنو يعنى التفكير الناقد عمى ىذا الم
التحديد أك التقييـ لفعالية الفكرة فالناقد البد أف يصدر حكمو عمى صدؽ القضايا المطركحة، 
حيث يتـ إصدار الحكـ في ظؿ مجمكعات مف المحكات، كبذلؾ نجد أف ما يميز التحميؿ عف 

جزاء التي تـ تحميميا كالحكـ عمييا. فعممية التحميؿ ىي جذر التفكير الناقد ىك عممية تقييـ األ
مشترؾ لمتفكير الناقد، كالتحميؿ يسبؽ التفكير الناقد، حيث يقكـ الطالب بعممية التحميؿ في 
صكرة سمسمة مف النشاطات المكجو نحك ىدؼ معيف. فالتحميؿ يمثؿ أىـ مرحمة مف مراحؿ 

 :فكير الناقد بالخطكات اآلتيةعمميات التفكير الناقد، حيث يبدأ الت
التحميؿ : حيث تتطمب تحديد عناصر المكضكع محؿ التفكير الناقد، كنحممو، لكضع قائمة  .1

 بالعناصر التي يتككف منيا، كالمككنات الفرعية التي تشكمو. 
 التصنيؼ، كتطمب تصنيؼ العناصر المتشابو في مجمكعات تمييدان لمبحث عف الحؿ. .2
 شاؼ الجانب المشترؾ ككضع عنكاف معبر عف مفردات كؿ مجمكعة. التركيب، كتتطمب اكت .3

كعمى ىذا نجد التحميؿ يشكؿ الخطكة األكؿ مف التفكير الناقد، الذم يتضمف تحميؿ 
المكقؼ إلى مككناتو بالبحث عما ىك مختمؼ يتبيف ىذه المككنات، ثـ إصدار تقييـ كحكـ عمى 
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 مكقؼ يدركو الفرد عمى أنو ينطكم عمى فجكة كؿ جزء مف أجزاء المكقؼ، فالمشكمة ما ىي إال
 بيف ما ىك كائف، كما ينبغي أف يككف.

 رابعا: ميارة المالحظة :
يعرؼ البعض المالحظة بأنيا المشاىدة الدقيقة لظاىرة ما معينة مف االستعانة بأساليب 

الحظة البحث مف الدراسة التي تتالءـ مع طبيعة ىذه الظاىرة، كىذا ىك المعنى العاـ لمم
ككذلؾ يستخدـ ىذا المصطمح نفسو بمعنى خاص فيطمؽ عمى الحقائؽ المشاىدة التي يقررىا 
الباحث في فرع خاص مف فركع المعرفة. كمف ىنا يتضح أف المالحظة التي نقصدىا ىي 

 المالحظة العممية كتختمؼ عف المالحظة في: 
 .أنيا تخدـ البحث العممي 
 قة بينيما كبيف ظكاىر عامة، فيي ليست مالحظة تسجؿ تسجيالن منظمان لبياف العال

 لممتعة. 
  .منظمة كقائية عمى تصميـ لخططيا، فيي ليست مجرد مالحظات عشكائية 
  .إنيا عرضة لمتمحيص لبياف صدقيا كصحتيا(Bensley, et al 2014 , 63). 

ئة كيرل الباحث أف المالحظات كالتصكرات التي يبينيا الطفؿ عف العالـ، سكاء كاف بي
الصؼ أك البيئة الحياتية تتـ أثناء نمكه الذىني، فالتمميذ يربط مالحظتو بتفكيره حكؿ األشياء 
فالمالحظة مرتبطة بمفيكـ الكاقع، كبنمط التفكير الناقد، فالمالحظة تساعد التمميذ عمى ربط 

ـ اآلراء، السببية بما يشاىده مف مكاقؼ؛ كبالتالي تجعؿ مف ىذا التمميذ مصدران لألحكاـ كتقيي
 كتكصمو إلى أف يككف صاحب نقد كمفكران ناقدان. 

كينصح الباحث في اإلكثار مف تدريب التالميذ عمى ميارة المالحظة؛ حيث أنيا تزيد مف 
عممية التكاصؿ بيف تفكير التمميذ كمختمؼ التصكرات التي يككنيا الطفؿ عف العالـ الداخمي 

م بحت ىك )التأمؿ(. فتأمؿ يساعد عمى زيادة كالخارجي، فالمالحظة تحتكم عمى عنصر عفك 
إدراؾ التمميذ لكؿ ما ىك محسكس كمجرد، كيشير الباحث إلى أىمية دكر المالحظة في تنمية 
كزيادة التفكير بشكؿ عاـ، كالتفكير الناقد بشكؿ خاص. كيرل الباحث أف المالحظة ال تعتبر 

 ؿ إلى أىداؼ أساسيو منيا:ىدفان بؿ ىي الكسيمة التي يستعيف بيا التمميذ لمكصك
 التعرؼ عمى مؤشرات التغير في سمكؾ الطالب كاتجاىاتيـ.  .1
 التعرؼ عمى مؤشرات التغير في البيئة الصفية ككؿ.  .2
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 خامسا: ميارة التنبؤ:
يعرؼ التنبؤ عمى أنو التخطيط، ككضع االفتراضات حكؿ أحداث المستقبؿ باستخداـ 

كبالتالي فيك العممية التي يعتمد عميو المديركف، أك تقنيات خاصة عبر فترات زمنية مختمفة، 
متخذك القرارات في تطكير االفتراضات حكؿ أكضاع المستقبؿ، كالتنبؤ ىك بناء تصكر لما 
ستككف عميو الظاىرة في المستقبؿ، كالتنبؤ عبارة عف عممية تقدير كتخميف ذكي كمدركس 

عيا الحالي، كدرجة النمك، كاتجاىاتو مبني عمى الطبيعة الظاىرة، كتطكيرىا كنمكىا في كض
كمداه كقكتو بعد أف يتـ إخضاع كؿ ذلؾ ألدكات القياس المناسبة، كالتنبؤ يبنى عمى الكيفية 
التي تككف عمييا الظاىرة في كضعيا الطبيعي، دكف أف يؤخذ بعيف االعتبار أم أمكر طارئة 

مف األكقات. فعالـ النفس مثال  أك استثنائية قد تأخذ مكانيا، كيككف ليا فعؿ كأثر في كقت
يستطيع أف يتنبأ باألداء الحركي عند الطفؿ عمى ضكء معرفتو كقياسو لدرجة النمك في كؿ 
مرحمة زمنية، كعممية التنبؤ تككف احتمالية كنسبية كال يمكف أف تككف مطمقة كحتمية. ككمما 

حد ما صحيحان، كىذا يعتمد  كانت دراسة الظاىرة دقيقة في كافة الجكانب كمما كاف التنبؤ إلى
عمى استقرار كثبات الشركط كالظركؼ المكضكعية، كعدـ تبديميا أك تغيرىا، كيرافؽ عممية 
التنبؤ االستعداد المسبؽ لعممية تغيير قبؿ حدكثيا، مما يجعؿ عممية التكيؼ سيمة كمقبكلة 

 (Hughes, 2015 , 84).في كقت الحؽ. 
ىك تكقع نتائج مكقؼ ما، فالتنبؤات تتـ عادة مف خالؿ كما أف التعريؼ اإلجرائي لمتنبؤ 

تقييـ االحتماؿ األقكل لمناتج عمى أساس المعمكمات السابقة لدل الفرد عف كيفية حدكث مثؿ 
ىذه األشياء كميارات التنبؤ يمكف أف تعد نكعان خاصان مف ميارة االستنتاج، كما ىك الحاؿ في 

  .مف ميارة التصنيؼميارة الترتيب التي تعد نكعان خاصان 
كيكضح الباحث الخمط أك التداخؿ بيف المكاقؼ في حياتنا اليكمية مع األحداث التي لـ 
تقع بعد، كبيف التكقعات لمنكاتج التاريخية أك القصصية في المناىج المدرسية، فيذه ليست 

يحصمكا عمى فالتالميذ ال يمكف أف تتحسف ميارتيـ في التنبؤ ما لـ  .تنبؤات بأحداث المستقبؿ
تغذية مرتجعة حكؿ دقة تنبؤاتيـ، فقد كجد الباحثكف أنو عندما يطمب مف الطالب القياـ بعمؿ 
التنبؤ حكؿ كؿ فقرة )دكف ربطيا بالمعمكمات في الفقرات األخرل( ، فإف الفيـ يتناقص 

  .بكضكح سكاء لدل الطالب المرتفعيف أك المنخفضيف في التحصيؿ
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 : الميارات الفرعية لمتنبؤ
التنبؤ ىك تكامؿ استراتيجيات الفيـ، كبذلؾ فاف الميارات الفرعية التي يستخدميا المعمـ 

 :إلكساب تالميذه ميارة التنبؤ تتمثؿ في اآلتي
 التدريس التبادلي. .1
 قراءة المحتكل. .2
  .استراتيجيات القراءة المتنكعة .3

يف الرئيسية بالعناكيف كفى ىذه الميارات، يجعؿ المعمـ الطالب يتنبؤا مف خالؿ ربط العناك 
الفرعية، أك فحص األشكاؿ كالتكضيحات، أك الستنتاجات االستياللية لمفقرات، كىذه الطرؽ 
تنشط المعمكمات، كتحفز العقؿ عمى استخداـ نمط التفكير الناقد. فالمعمـ يطمب مف تالميذه 

ذلؾ قد يطرحكا عمى  التأني )شعكريان أك ال شعكريان( الختبار صدؽ تنبؤاتيـ، كالطالب في سبيؿ
أنفسيـ أسئمة مثؿ : ىي تنبؤ قد يؤدم أـ ال؟ ما الذم تعممتو؟ ىؿ ىناؾ ضركرة لتغير ما 
اعتقدت سابقان بأنو صكاب ؟ مثؿ ىذه األسئمة ىي تكاممية ألنيا تربط العناصر أك أجزاء 

 .المعمكمات الجديدة يبعضيا البعض كبما ىك مفيـك لدييـ مف قبؿ
                                                       (Pang, et al 2014 , 69). 

كىذا اإلجراء يطبؽ في التجارب العممية كيختبر فيو الطالب الفرض، كيربطكا النتائج 
بفرضيـ األصمي، ككذلؾ في تجارب المغة العربية، فإف المكىكب يتنبأ عندما يضع فركضان عف 
طبيعة التجربة كأدكاتيا كتخمينو لعمؿ التجربة(، كيتنبأ بإستراتيجية الحؿ األفضؿ، ثـ يقكـ 
بعمؿ التجربة، كبعد ذلؾ يقارف بيف إنجاز التجربة كتخمينو ليا. كيرل الباحث أف استخداـ 
ميارة التنبؤ يمكف أف يككف فعاالن في العديد مف مكاقؼ التعمـ، كعمى المعمميف أف يكفركا 
التساؤؿ كالنشاطات األخرل التي تجعؿ الطالب يقكمكف فعالن بعمؿ التنبؤات، كذلؾ إلكساب 

القدرة عمى التفكير الناقد، كمف الميـ مالحظة أف الطالب يمكف أف يغيركا مف تنبؤاتيـ الطالب 
كمما حصمكا عمى معمكمات أكثر عف التجربة العممية، كالبد أف يعمـ التمميذ أف بعض التنبؤات 
سكؼ ال تككف صحيحة كاف مثؿ ىذه النتيجة ال تعنى أف التمميذ قد فشؿ أك أخطأ، كعمى 

ككف نمكذجان لمتالميذ كي يساعدىـ عمى تقبؿ التنبؤات التي لـ تؤيد، كعميو أيضا المعمـ أف ي
إعطاء أمثمو عف فشؿ فركض بعض العمماء كاتجاىاتيـ نحك مثؿ ىذه النتائج، فالعمماء 
 يتكقعكف أف العديد مف فركضيـ سكؼ تطرح 
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 يقدـ معمكمات  جانبان  لكنيـ في الكقت نفسو ينتظركف عادة إلى مثؿ ىذا الفشؿ عمى أنو
جديدة، كفكرا ناقدان مبنى عمى الحكار البناء بإثبات القيـ كالحجج، كأف ىذا الفشؿ أحيانان يككف 
أفضؿ كأكثر فائدة عما لك كاف الفرض قد تؤيد، كالمعمـ يمكنو مساعدة الطالب عمى تعمـ 

صمكا عمى فكر ناقد التفكير الناقد مف خالؿ ميارة التنبؤ بتحميؿ الفركض التي لـ تتأيد؛ كي يح
 .(Halpern, et al 2013 , 63) .مصحكب بإصدار األحكاـ
 سادسا: ميارة االستقراء:

االستقراء ىك الحكـ عمى كمى لكجكده في أكثر مف جزيئاتو؛ ألف اإلنساف كالبيائـ كذلؾ، 
 كىك استقراء ناقص ال يفيد اليقيف ؛ لجكاز كجكد جزئي لـ يستقرا، كيككف حكمو مخالفان لما
استقراء كاالستقراء ىك التحقؽ مف صدؽ معرفة جزئية باالعتماد عمى المالحظة كالتجربة 
الحسية المتكررة. كاالستقراء ليس برىانان إنما صدقان احتماليا يساعد عمى التنبؤ بالظكاىر 

 : (Wagner, et al 2014 , 74) :كالحكادث المستقبمية. كاالستقراء نكعاف
 ر الذم يشكؿ كسيمة إلى معرفة كليس غاية.استقراء تاـ كىك التفكي .1
استقراء حدسي كىك التفكير الذم ينقمنا مف المالحظة كالتجربة إلى تككيف الفرض الذم  .2

  .يفسرىما
كاالستقراء كسيمة كبرل مف الكسائؿ التي اعتمد عمييا عمماء المسمميف فيما تكصمكا إليو 

، فاالستقراء ىك ا لكسيمة التي اعتمد عمييا عمماء المغة مف معارؼ، كفيما دكنكه مف عمـك
حيف استخرجكا القكاعد الفقيية العامة، أما االستقراء لمجرد جمع المعارؼ، فقد كاف كسيمتيـ 

 Sziarto, et al) .في الحديث الشريؼ، كفى التاريخ، كتدكيف معارؼ األكليف، كغير ذلؾ
2014 , 34). 

 :الميارات الفرعية لالستقراء
 ك الذم يتـ فيو استيعاب جميع جزيئات أك أجزاء الشيء الذم ىك مكضكع استقراء تاـ: كى

  .البحث، كىذا يفيد اليقيف
  ،استقراء ناقص: كىك الذم تدرس فيو بعض جزيئات أك أجزاء الشيء مكضكع البحث

كتعتبر فيو النماذج المدركسة أساسان تقاس عميو بقية األجزاء، كباالستناد إلى ذلؾ يصدر 
عامان ظنيان يشمؿ ما يدرسو؛ كليذا فيك يفيد الظف. كقد دفع االستقراء  الباحث حكمان 

الناقص العمماء إلى البحث في كؿ مجاالت المعرفة؛ لذلؾ أطمؽ عميو عمماء النيضة 
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العممية اسـ االستقراء العممي، كقسـ البعض االستقراء الناقص إلى قسميف: رياضي 
 .(Johnson, et al 2014 , 95) .كعممي

 ة االستقراء بالتفكير الناقد :عالق
يبنى االستقراء عمى مبدأيف أك فكرتيف كىما : مبدأ العمية )السببية( ، كتتمخص في أف 
لكؿ معمكؿ عمة، فالحكـ يثبت في األصؿ لعمة كذا، كمبدأ االطراد في الكاقع الحكادث )الترابط( 

ج نفس المعمكؿ إذا كجدت في ، كىك يعنى أف الحكادث الطبيعية مطردة، كأف الكاحدة منيا تنت
 .(Bean, 2011 , 34)ظركؼ مماثمة. 

كيرل الباحث أنو تكجد عالقة إيجابية بيف االستقراء كميارة، كقدرتيا في تنمية التفكير   
جراء التجارب عمييا بغية  الناقد؛ حيث إف االستقراء ينصب عمى مالحظة الظكاىر الجزئية، كا 

ف العاـ الذم ترتبط بمكجبو ىذه الظكاىر، فيناؾ فرؽ بيف تحديد سمككيا، كالكشؼ عف القانك
المالحظة كالتجربة، فالمالحظة ىي أكؿ األسس التي ينيض بكاسطتيما الدليؿ االستقرائي  
فالطالب عندما ندربيـ عمى ميارة االستقراء فإنما نرسخ عندىـ القدرة عمى مالحظة سمسمة 

الكمى؛ كبالتالي فالتمميذ مف خالؿ االستقراء مف الجزيئات عمى سمسمة أخرل لمكصكؿ لمحكـ 
ثبات ما صح  يجمع بيف المالحظة الدقيقة الكاعية كاالستقصاء كالتحرم لمتمييز بيف النتائج، كا 
مف الفركض كليذا بني المسممكف األكائؿ مف خالؿ االستقراء أصكالن لنمط مف أنماط التفكير، 

  .يعرؼ حديثان بالتفكير الناقد
 ة االستدالؿ:سابعا: ميار 

االستدالؿ لغة ىك طمب الدليؿ، كيطمؽ في العرؼ عمى إقامة الدليؿ مطمقان مف نص، أك 
إجماع أك غيرىما، كعمى نكع خاص مف الداللة. كقيؿ :ىك في عرؼ أىؿ العمـ: تقرير الدليؿ 

كقد عرؼ بعض الباحثيف االستدالؿ بأنو: أسمكب في التفكير يقكـ عمى  .إلثبات المدلكؿ
ما لما سبؽ مف البرىاف ترتي ب النتائج عمى مقدمات يسمـ بيا الخصـ، إما لكضكحيا لمعياف، كا 

كاالتفاؽ عمييا، كتعتمد صحة االستدالؿ عمى صحة المقدمات، كعمى صحة الربط بيف النتائج 
)إماـ البرعي،  .كالمقدمات، أك مبدأ التالـز بيف النتيجة كالمقدمة، أك كضكح العالقة بينيما

6112 ، 64.) 
كيرل الباحث أف االستدالؿ مرىكف صحتو بمقدمتو، بمعنى أف النظرة الصحيحة لما 
تحكيو المقدمات مف معمكمات ال يككف إال بترتيبيا، كتركيبيا، كتحقيؽ التآلؼ بينيا، كبدكف 
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ذلؾ لف نتكصؿ إلى استدالؿ صحيح، فمثالن إذا قمنا )قـ بمقارنة الفمزات كالالفمزات، ىذا أمر 
مى التمميذ فعمو( ، فياتاف مقدمتاف، المعمكمات فييما متآلفة كصحيحة؛ كبالتالي يجب ع

سنتكصؿ بياتيف المقدمتيف إلى نتيجة صحيحة، كىى أف )قارف بيف الفمزات كالالفمزات(، أما 
إذا قمنا : )المقارنة بيف الفمزات كالالفمزات، نيى( فياتاف مقدمتاف المعمكمات فييما خاطئة 

؛ كبالتالي ستككف النتيجة ال يكجد مقارنة بيف الفمزات كالالفمزات كىى طبعان كغير متآلفة
  .خاطئة، كغير مقبكلة

 عالقة االستدالؿ بالتفكير الناقد :
يتفؽ الباحثكف عمى أف التفكير الناقد ىك استخداـ قكاعد االستدالؿ المنطقي، كتجنب 

ىك أيضان المحاكلة المستمرة الختبار األخطاء الشائعة عف تعميمات في الحكـ عمى األشياء، ك 
الحقائؽ كاآلراء في ضكء األدلة التي تستند عمييا تقييـ الفرد، كبالتالي معرفة طرؽ االستدالؿ 
المنطقي التي تساعد عمى تحديد مختمؼ األدلة، كالكصكؿ إلى نتائج سميمة، كاختبار صحة 

احثيف الذيف ربطكا بيف التفكير كىناؾ مف الب .النتائج كتقدـ المناقشات بطريقة مكضكعية
التي اشتقت مف الكممة اليكنانية  Reasonالناقد كالقدرة عمى االستدالؿ بتكضيح أصؿ كممة 

Ratio  كتعنى التكازف فالفرد يمكنو أف يفكر تفكيران ناقد بقدر ما يككف عميو مف خبرة، كقدرة
الن إلى األحكاـ المكزكنة، فالفرد عمى قياس المعمكمات، كاألفكار، كتقديـ المناقشات؛ كذلؾ كصك 

عندما يستجيب ليذه الميارة العقمية فيك يتجو إلى االستدالؿ إلى جانب الرغبة في التحدم؛ 
 (.98، 6114)منيره الرشيد،  .كمف ثـ كجكد الميؿ العاطفي نحك الكصكؿ إلى الحقيقة

إف االستدالؿ في  كيرل بعض الباحثيف أيضان أف االستدالؿ جزء مف التفكير الناقد، حيث
جكىره يعنى بالعالقة بيف المقدمات كالنتيجة التي تتبع منيا بالضركرة، أك العالقة بيف 
الفرضية كالدليؿ الذم يقدـ تأييدا ليا، في حيف أف التفكير الناقد باإلضافة إلى ما سبؽ يعنى 

ية لمفرضية بفحص بالحكـ عمى مصداقية المقدمات التي تقكـ عمييا النتيجة ، أك األدلة المؤد
 (.42،  6118)جكدت أحمد سعادة،  .المفاىيـ كاأللفاظ التي تضمنيا ىذه المقدمات كاألدلة

كيرل الباحث أف التفكير الناقد ينطكم ضمنان عمى االستدالؿ ، بما أف ميارات االستدالؿ 
تعد مف الميارات الرئيسية المستخدمة في النقد بكجو خاص في عمميات دعـ األدلة 

قناع األخر بيا مف خالؿ االستنباط كاالستقراء، إال أنو مف مؤشرات ال شخصية، كالدفاع عنيا كا 
استقاللية االستدالؿ ىك اىتمامو باستنتاج نتائج جديدة مف المالحظات كالمشاىدات متفرقة، 
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في حيف أف التفكير الناقد تقكيمي يتضمف ميارات التقكيـ التي تستيدؼ فحص األفكار كاآلراء 
صدار أحكاـ تقكيمية إذا اكتممت األدلة كا ألحكاـ، كتحديد االفتراضات كراء األقكاؿ كاألفعاؿ، كا 

  .كالبراىيف لديو
 ثامنا: ميارة االستنباط:

يعرؼ االستنباطات بأنو القدرة التي تبدك في األداء العقمي الذم يتميز باستنباط األجزاء   
منظمة تنجـ عنيا استنتاجات مبنية عمى  مف القاعدة، كيعرؼ أيضا بأنو عممية تفكيرية

 .مقدمات أك أفكار أك مسممات، كتككف صحيحة إذا كانت مبنية عمى فرضيات صحية
 (Wright, 2012 , 31). 

 الميارات الفرعية لالستنباط:
 :كيمثؿ االستنباط بثالث ميارات فرعية كاألتي

 استخداـ المنطؽ. .1
 التحميؿ. .2
 حؿ المشكالت المكانية. .3

 الستنباط بالتفكير الناقد:عالقة ا
 :يرل الباحث أف تدريب الطالب عمى ممارسة ميارة االستنباط يؤدل إلى اآلتي

 يزيد مف استعداد الطالب عمى ممارسة التفكير الناقد.  
 يزيد مف فاعمية أدكار المعمميف في المكقؼ الصفي.  
 ف دكر العارؼ الخبيريتيح أماـ المعمـ الفرصة لممارسة دكر أكثر فاعمية كأكثر أىمية م 
 يزيد مف إقباؿ الطالب عمى التعمـ الصفي، كالمكاقؼ كالخبرات الصفية المختمفة.  
  يسيـ في إعداد الطالب لمحياة، كيتيح أماميـ فرصة ممارسة الحياة بأقؿ قدر مف

 (82 ، 6118)فراس محمكدالسميتي،  .األخطاء
 ركاية القصة اإللكتركنية كميارات التفكير الناقد:

 في دراسة لكاف تشي ككاركليف يانغ ، الغرض منيا استكشاؼ أثر ركاية القصة 
 اإللكتركنية عمى التفكير الناقد، كحؿ المشكالت، كاإلنجاز ) التحصيؿ ( األكاديمي لمطالب 

 طالبان( ، أظيرت النتائج تحسنان كبيران لمطالب في التفكير  002في المدرسة الثانكية العميا )
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 المشكالت ، كالتحصيؿ، كذلؾ في ظؿ تطبيؽ استراتيجية ركاية القصة  الناقد ، كحؿ
 . (Wu, W.& Yang. Y, 2009, 3159- 3166اإللكتركنية )

كيتفؽ إستاف كككي مع نتيجة الدراسة السابقة، حيث يؤكد أف ركاية القصة اإللكتركنية  
 (.Stan Koki, 1998,2تساعد عمى تحسيف ميارات التفكير الناقد لدل الطالب. )

كيشير دانياؿ كريجر إلى إمكانية استخداـ ركاية القصة اإللكتركنية كنقطة انطالؽ  
ألنشطة التفكير الناقد، كالتي تركز عمى االستماع كالتحدث، كىذا مف خالؿ دمج ركاية القصة 

 اإللكتركنية كالتفكير الناقد كأنشطة االتصاؿ المختمفة في سياؽ مكحد.
مثؿ التفسير  ،ت التفكير الناقد يتـ عف طريؽ أداء بعض المياـكيضيؼ أف تنمية ميارا

كالتقييـ كاالستنتاج كغيرىـ، كذلؾ مف خالؿ ما يسمى باالستماع النشط، كالذم يمكف تحقيقو 
 (:Krieger, D,2005مف خالؿ تنفيذ المراحؿ التالية. )

ع القصة، كأىـ : كفييا يتـ عرض مكضك pre – Listeningقبؿ االستماع المرحمة األكلى: 
 المصطمحات كالمفردات التي تتضمنيا.

كفييا يقـك المعمـ بركاية القصة لمطالب، تمييدان  Listeningاالستماع المرحمة الثانية: 
 في التفكير بمحتكاىا. لمبدء

 : كفييا يبدأ الطالب في مناقشة  - Listening post( 0: بعد االستماع ) المرحمة الثالثة
 الت المعتمدة عمى التفسير كالتقييـ كاالستنتاج، كالمرتبطة بمكضكع القصة.المسائؿ كالتساؤ 
: كفييا يقـك الطالب بمجمكعة   - Listening post( 6: بعد االستماع )المرحمة الرابعة

 مف األنشطة؛ بغرض تطكير أفكارىـ حكؿ ىذه القصة.
ماد عمييا في تقديـ كيؤكد كريجر عمى تكافر مجمكعة متنكعة مف الطرؽ التي يمكف االعت

القصة اإللكتركنية، منيا: القراءة، االستماع مف خالؿ ُمشغؿ صكتي، المشاىدة مف خالؿ 
 ُمشغؿ مرئي.

كتسعى الدراسات االجتماعية بحكـ طبيعتيا إلى مساعدة التالميذ عمى القياـ بأدكارىـ فى 
ـ فى حؿ مشكالتة ، كاإلسيا ،كمكاطنيف صالحيف قادريف عمى التفاعؿ مع المجتمع ،المجتمع

 ،كحتى يصبح التمميذ قادران عمى حؿ مشكالت مجتمعو البد أف تنمك لديو ميارات التفكير الناقد
 (.81,6110كىك ما يقع عمى عاتؽ مناىج الدراسات االجتماعية .)عادؿ النجدل 
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 إعداد مواد البحث وأدواته

 اختبار التفكير الناقد :-6
ر الناقد )الصكرة المختصرة ( مف تعريب كتقنيف لمتفكي Watson&Gleserاختبار 

 (.6101عبدالمحسف ابف رشيد المبدؿ )
لمتفكير الناقد مف أجؿ قياس القدرة عمى التفكير Watson&Gleser تـ تصميـ اختبار

استمرت  0984الناقد كالميارات الفرعية المتضمنة فييا. كمنذ نشر االختبار عاـ 
 0961ا االختبار إلى أف أصدر النسخة المعدلة عاـ فى تعديؿ ىذ Watson&Gleserجيكد

عادة صياغة البعض اآلخر ،  ، تمؾ النسخة التي قاـ فييا الباحث بتغيير بعض العبارات ، كا 
كحذؼ العبارات التي تتضمف أل إشارات لمنكاحي العرقية ، كغيره بما يتكافؽ مع المقرر محؿ 

كالتي يستخدميا الباحث فى البحث الحالي الدراسة أما الصكرة المختصرة ليذا االختبار 
 فقرة.  48فتتككف مف 

 كقد اتبع الباحث عند إعداد اختبار التفكير الناقد الخطكات التالية : 
 تحديد أبعاد االختبار . -ب    تحديد ىدؼ االختبار .                 - أ
 .صياغة تعميمات االختبار -د       صياغة مفردات االختبار .            -ج
 التجربة االستطالعية لالختبار . -ك    الصكرة األكلية لالختبار .              -ق

 تحديد ىدؼ االختبار :
ييدؼ االختبار إلى قياس ميارات التفكير الناقد لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم، بعد 

الؿ الحصكؿ عمى دراستيـ لمكحدة المختارة؛ كفقان الستراتيجية القصة اإللكتركنية ، كذلؾ مف خ
تقديرات كمية، تمقى الضكء عمى المستكيات المختمفة لمتالميذ، فى ضكء القدرة عمى ممارسة 
ىذا النمط مف التفكير ، كذلؾ بالرجكع إلى نتائج تطبيؽ ىذا االختبار إحصائيان، بعد مقارنة 

 متكسطات درجات التالميذ المجمكعة التجريبية كتالميذ المجمكعة الضابطة .
 يد أبعاد االختبار : تحد -أ 

 اقتصر االختبار الحالي عمى خمس ميارات مف ميارات التفكير الناقد كىي : 
 )معرفو االفتراضات ، التفسير، تقكيـ المناقشات ، االستنباط ، االستنتاج( .
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 صياغة مفردات االختبار : -ب 
اريك سين 04لمتفكير الناقد )الصكرة المختصرة ( مف  Watson&Gleserيتككف اختبار 

( فقرة ، تشمؿ قضايا، كبيانات، كحججان، كتفسيرات مشابية لتمؾ التي يكاجييا 48كيتبعيا )
 .((Watson&Gleser,2006,4الفرد فى قاعات الدراسة. 

 ( فقرة كزعت كالتالي : 48كقد تككف االختبار فى صكرتو األكلية مف ) 
 ث استجابات.: كيشمؿ ثالث فقرات ، كأسفؿ كؿ فقرة ثال معرفة االفتراضات -1
 التفسير: كيشمؿ أربع فقرات ، كأسفؿ كؿ فقرة ثالث استجابات . -2
 تقكيـ المناقشات : كيشمؿ ثالث فقرات ، كأسفؿ كؿ فقرة ثالث استجابات . -3
 االستنباط : كيشمؿ فقرتاف ، كأسفؿ كؿ فقرة ثالث استجابات . -4
 االستنتاج : كيشمؿ فقرتاف ، كأسفؿ كؿ فقرة خمس استجابات . -5

ؿ اختبار تعريؼ بالميارة التى يقيسيا ، يميو مثاؿ تجريبي يكضح كيفية االستجابة، ثـ أسفؿ ك
 فقرات االختبار التى يستجيب ليا المتعمـ .

 :صياغة تعميمات االختبار  -ج 
 تـ صياغة تعميمات االختبار في الصفحة األكلي مف كراسة األسئمة، بحيث تتضمف :

  . تعريؼ التالميذ باليدؼ مف االختبار 
  . مثاؿ يشرح طريقة الحؿ 
  . بيانات التمميذ ، مثؿ االسـ ، المدرسة ، كالفصؿ ، كتاريخ التطبيؽ 
  . التنبيو عمى التالميذ بعدـ ترؾ أسئمة بدكف إجابة 

 طريقة تصحيح االختبار : -د 
تـ تصحيح االختبار بإعطاء درجة كاحدة  لإلجابة الصحيحة، كصفر لإلجابة غير الصحيحة 

درجات لتعطي الدرجة الكمية لالختبار ، كما  تـ إعداد مفتاح تصحيح لالختبار ثـ يتـ جمع ال
 لسرعة كسيكلو عممية تقدير الدرجات .

 الصكرة األكلية لالختبار :   -ىػ 
: أسماء السادة  0)ممحؽ  تـ عرض االختبار في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف

لتعرؼ عمى آرائيـ، كمالحظاتيـ حكؿ االختبار مف . بيدؼ االمحكميف لمكاد كأدكات البحث( 
 حيث 
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 .مناسبة المكقؼ لقياس ميارات التفكير الناقد 
 . مدل مناسبة كؿ مكقؼ عمميان 
 . مدل صحة كؿ مكقؼ لغكيان 
  . مدل انتماء كؿ مكقؼ لمميارة التى يقيسيا 
 . مدل مناسبة كؿ مكقؼ لمستكل التالميذ 

 تكضح ما يمي :  آرائيـ كجاءت
 ختبار يعكس طبيعة التفكير الناقد.اال 
 . تعديؿ كاستبداؿ بعض المكاقؼ 
 ( مكقفان فقط .48اتفؽ عدد كبير مف السادة المحكميف عمى اقتصار االختبار عمى ) 

كقد تـ إجراء التعديالت التي أشار إلييا السادة المحكمكف ، كبذلؾ أصبح االختبار يتككف مف 
ىي :)االفتراضات، التفسير، المناقشات، االستنباط،  ( سؤاالن ، مكزع بيف خمس ميارات48)

 .التفسير(
 التجربة االستطالعية لالختبار :  -ك

قاـ الباحث بضبط االختبار إحصائيان، حيث تـ تطبيقو عمى مجمكعة مف تالميذ مدرسة سيتى 
( تمميذان، كىى تقيس العينة التى طبؽ عمييا 24الخاصة اإلعدادية بسكىاج، بمغ قكاميا )

االختبار التحصيمي ، كبعد االنتياء مف التطبيؽ تـ تصحيح اإلجابات، كرصد النتائج تمييدان 
 لمضبط اإلحصائي. 

 الضبط اإلحصائي الختبار التفكير الناقد :
  التفكير الناقد: ميارات حساب معامالت ثبات اختبار 

 لحساب معامؿ ارتباط بنكد االختبار ببعضيا تـ استخداـ طريقتيف:
، باعتبار أف درجات  (Split-Half Method): طريقة التجزئة النصفية قة األكليالطري -

األسئمة الفردية ىي أحد نصفى االختبار، كدرجات األسئمة الزكجية ىي النصؼ الثاني 
لحساب   (Sperman & Brown)لالختبار. ثـ تـ تطبيؽ معادلة "سبيرماف براكف" 

 معامؿ ثبات االختبار.
ىي حساب الثبات باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ ، كتـ استخداـ برنامج  :الطريقة الثانية -

(SPSS, V. 19) :ككانت النتائج كما يمي ، 
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( السابؽ أف معامالت ثبات اختبار ميارات التفكير الناقد تراكحت ما 2كيتضح مف الجدكؿ )
تراكحت ما  ( بطريقة التجزئة النصفية، أما بطريقة ألفا كركنباخ فقد1.86 – 1.66بيف )
( 1.64( لمستكيات االختبار كؿ مستكل عمي حدة ، ككصمت إلى )1.49 – 1.80بيف )

( بطريقة ألفا كركنباخ ، كىي 1.68لالختبار ككؿ بطريقة التجزئة النصفية ، ككانت )
 نسب تدؿ عمي ثبات مناسب لالختبار.

 لتفكير الناقدمعامالت االرتباط كالثبات لمستكيات اختبار ميارات ا (  2جدكؿ )  

 معامؿ االرتباط مستكل االختبار
 معامؿ الثبات

 طريقة ألفا كركنباخ طريقة التجزئة النصفية
 1.80 1.26 1.22 االفتراضات
 1.22 1.66 1.26 التفسير
 1.49 1.86 1.20 المناقشات
 1.49 1.86 1.42 االستنباط
 1.21 1.62 1.22 االستنتاج
 1.68 1.64 1.26 االختبار ككؿ

   : )الصدؽ الذاتي )اإلحصائي(Intrinsic Validity)        
كلحساب معامؿ الصدؽ الذاتي تـ حساب الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار لكؿ جزء مف 

( التالي: معامالت الصدؽ 4أجزائو عمى حدة، كلالختبار التحصيمي ككؿ، كيكضح الجدكؿ )
 الذاتي لمستكيات االختبار .

 معامالت الصدؽ الذاتي لمستكيات اختبار ميارات التفكير الناقد ( 4جدكؿ ) 
 معامؿ الصدؽ الذاتي معامؿ الثبات مستكل االختبار

 1.64 1.26 االفتراضات
 1.92 1.66 التفسير

 1.66 1.86 المناقشات
 1.26 1.86 االستنباط
 1.92 1.62 االستنتاج

 1.90 1.64 االختبار ككؿ
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لسابؽ أف معامالت الصدؽ الذاتي لمستكيات اختبار ميارات التفكير ( ا4يتضح مف جدكؿ )
( لمستكيات االختبار كؿ مستكل عمي حدة، ككصمت 1.26 – 1.92الناقد تراكحت ما بيف )

 ( لالختبار ككؿ، كىذا يدؿ عمى أف االختبار يتميز بدرجة صدؽ مناسبة.1.90إلى )
 ت التفكير الناقد :معامالت السيكلة كالصعكبة ألسئمة اختبار ميارا

 ( .1.21 – 1.21تراكحت معامالت السيكلة ما بيف )
 ( .1.21 – 1.21تراكحت معامالت الصعكبة ما بيف )

 معامالت تمييز أسئمة اختبار ميارات التفكير الناقد :
 ( .1.21 – 1.61تراكحت معامالت التمييز ما بيف )
 حساب زمف تطبيؽ االختبار : 

لتطبيؽ االختبار مف خالؿ استخداـ معادلة حساب متكسط زمف تـ حساب الزمف الالـز 
االختبار ، حيث تـ قياس الزمف المستغرؽ عند انتياء أكؿ  تمميذ مف اإلجابة كآخر تمميذ ، 

دقيقة ، ىذا بخالؼ الكقت المخصص إللقاء  22=6÷ ،  001(=82+42كقد بمغ )
 ( دقائؽ .2التعميمات كمدتو )

 ئية : االختبار في صكرتو النيا
بناء عمى الخطكات السابقة ، يككف قد تـ ضبط االختبار إحصائيان كأصبح جاىزان في 

: اختبار التفكير الناقد في صكرتو النيائية (،  2صكرتو النيائية كصالحان لمتطبيؽ  )ممحؽ  
كبذلؾ أصبحت مكاد البحث كأدكاتو صالحة لمتطبيؽ عمى عينة  ( مفردة .48كقد تككف مف )

 تناكلو في الفصؿ التالي. ساسية  كىذا ما سكؼ يتـالبحث األ
 : وتفسيرها وتحليلها البحث نتائج

 :البحث سؤاؿ عف كاالجابة البحث فرض صحة اختبار -1
 ينص الفرض عمى أنو: 

( بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة 1.12"ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل )
قصة بناء أمة " باستخداـ القصة اإللكتركنية ،   التجريبية الذيف درسكا كحدة " محمد

كدرجات تالميذ المجمكعة الضابطة الذيف درسكا الكحدة نفسيا باستخداـ الطريقة المعتادة في 
 التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الناقد".
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كالختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لدرجات 
مكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم، في كؿ ميارة مف ميارات اختبار التفكير المج

 6= ف 0الناقد عمى حدة ، كفى االختبار ككؿ، ثـ استخداـ "ت" لمتكسطيف غير مرتبطيف ف
 ( ىذه النتائج . 01لمعرفة اتجاه الفرؽ كداللتو اإلحصائية، كيكضح جدكؿ )

 بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطةداللة الفركؽ  (  01جدكؿ ) 
 في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات التفكير الناقد

 المجمكعة
عدد 
 التالميذ

المجمكعة 
درجة  المجمكعة الضابطة التجريبية

 الحرية
قيمة ت 
 الجدكلية

قيمة ت 
 المحسكبة

مستكل 
 الداللة

 ع ـ ع ـ ف الميارة

 6.06   6.12 4.40 0.21 2.62  االفتراضات

 
غير داؿ 
عند 
مستكم 

(1.12) 

 00.82   6.61 4.26 0.64 01.40  التفسير

 02.20 0.99 88 0.61 6.26 0.26 2.21 86 المناقشات

 00.29   0.69 6.02 1.99 2.68  االستنباط
 04.28   0.24 6.02 0.26 6.61  االستنتاج

 04.48 0.99 88 2.00 02.90 8.62 29.26 86 االختبار ككؿ

 
 
 
 
 
 
 
 

في التطبيؽ البعدم متكسطات درجات تالميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ( 2شكؿ )
 الختبار ميارات التفكير الناقد
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 ( يتضح ما يمي:2( كالشكؿ )01مف خالؿ استعراض جدكؿ )
مكعتي (، بيف متكسطي درجات تالميذ مج1.12أف ىناؾ فرقان داالن إحصائيان عند مستكل ) -

البحث في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الناقد في مككف االفتراضات، لصالح تالميذ 
(، بينما كجدت قيمة "ت" 6.06المجمكعة التجريبية، حيث بمغت قيمة "ت" المحسكبة )

 (.1.12( لمستكل داللة )0.99( تساكل )88الجدكلية عند درجة حرية )
(، بيف متكسطي درجات تالميذ مجمكعتي 1.12مستكل )أف ىناؾ فرقان داالن إحصائيان عند  -

 تالميذالبحث في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الناقد في مككف التفسير، لصالح 
(، بينما كجدت قيمة "ت" 00.82المجمكعة التجريبية، حيث بمغت قيمة "ت" المحسكبة )

 (.1.12( لمستكل داللة )0.99( تساكل )88الجدكلية عند درجة حرية )
(، بيف متكسطي درجات تالميذ مجمكعتي 1.12أف ىناؾ فرقان داالن إحصائيان عند مستكل ) -

البحث في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الناقد في مككف المناقشات، لصالح تالميذ 
(، بينما كجدت قيمة "ت" 02.20المجمكعة التجريبية، حيث بمغت قيمة "ت" المحسكبة )

 (.1.12( لمستكل داللة )0.99تساكل ) 88حرية ) الجدكلية عند درجة
(، بيف متكسطي درجات تالميذ مجمكعتي 1.12أف ىناؾ فرقان داالن إحصائيان عند مستكل ) -

البحث في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الناقد في مككف االستنباط، لصالح تالميذ 
، بينما كجدت قيمة "ت" (00.29المجمكعة التجريبية، حيث بمغت قيمة "ت" المحسكبة )

 (.1.12( لمستكل داللة )0.99تساكل ) 88الجدكلية عند درجة حرية )
(، بيف متكسطي درجات تالميذ مجمكعتي 1.12أف ىناؾ فرقان داالن إحصائيان عند مستكل ) -

البحث في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الناقد في مككف االستنتاج، لصالح تالميذ 
(، بينما كجدت قيمة "ت" 04.28بية، حيث بمغت قيمة "ت" المحسكبة )المجمكعة التجري

 (.1.12( لمستكل داللة )0.99تساكل ) 88الجدكلية عند درجة حرية )
(، بيف متكسطي درجات تالميذ 1.12أف ىناؾ فرقان داالن إحصائيان عند مستكل )  -

الح تالميذ مجمكعتي البحث في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الناقد ككؿ، لص
(، بينما كجدت قيمة "ت" 04.48المجمكعة التجريبية، حيث بمغت قيمة "ت" المحسكبة )

 (.1.12( لمستكل داللة )0.99( تساكل )88الجدكلية عند درجة حرية )



 ......تنمية التفكير  ىفي تدريس الدراسات االجتماعية عل اإللكترونية توظيف القصص

- 62 - 

(، بيف متكسطي درجات تالميذ 1.12كىذا يعنى أف ىناؾ فرقان داالن إحصائيان عند مستكل )
المجمكعة التجريبية  تالميذتفكير الناقد، كأف ىذا الفرؽ لصالح مجمكعتي البحث في ميارات ال

" باستخداـ استراتيجية القصة اإللكتركنية؛ كىذا يدؿ عمى  التي درست كحدة " قصة بناء أمو
اكتساب ميارات التفكير الناقد لدييـ؛ األمر الذم يقكد إلى رفض الفرض الثاني مف فركض 

 البحث، كقبكؿ الفرض البديؿ كىك:
(، بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة 1.12"يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل )

التجريبية التي درست كحدة "قصة بناء أمو" باستخداـ استراتيجية القصص اإللكتركنية ، 
كالمجمكعة الضابطة التي درست الكحدة نفسيا باستخداـ الطريقة المعتادة في التطبيؽ 

 التجريبية". لناقد، لصالح تالميذ المجمكعةالبعدم الختبار التفكير ا
  :القصة اإللكتركنية عمي تنمية ميارات التفكير الناقد الستخداـ األثر حجـ حساب

 الدراسات االجتماعية تدريس استخداـ القصة اإللكتركنية في حجـ تأثير معرفة حيث يمكف
 حجـ معادلة باستخداـ دادم،اإلع الثاني الصؼ تالميذ عمي تنمية ميارات التفكير الناقد لدل

 ( التالي:00. كما ىك مكضح في جدكؿ ) (Carl,1994, 467)لكارؿ  األثر
 حجـ تأثير القصة اإللكتركنية في تنمية ميارات التفكير الناقد (00جدكؿ )

 مقدار حجـ التأثير (dقيمة ) (η2قيمة إيتا ) العامؿ التابع العامؿ المستقؿ
 كبير 2.86 1.28 الناقد التفكير القصة اإللكتركنية

(، كىي نسبة عالية تتعدل 2.86( أف نسبة حجـ األثر تساكم )00يتضح مف جدكؿ )
(، كىذا ُيعد مؤشران الرتفاع حجـ تأثير استخداـ القصة 1.6النسبة التي حددىا كارؿ )

 اإللكتركنية في التدريس عمى تنمية ميارات التفكير الناقد لتالميذ المجمكعة التجريبية.
كالذم ينص عمى: ما أثر استخداـ القصة ، كبذلؾ يككف قد تـ اإلجابة عف سؤاؿ البحث 

اإللكتركنية في تدريس الدراسات االجتماعية عمي تنمية ميارات التفكير الناقد لدل تالميذ 
 الصؼ الثاني اإلعدادم ؟

كنية أف استخداـ القصة اإللكتر  يتضح مف إجابة السؤاؿ ، كنتائج اختبار صحة الفرض
قصة بناء أمة " ؛ أدل إلى تنمية ميارات التفكير الناقد لدل  في تدريس كحدة " محمد 
 تالميذ المجمكعة التجريبية.
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 كيمكف إرجاع ذلؾ إلى:
تكفر المحفزات التي ساىمت في شحذ عممية التفكير الناقد لدل التالميذ، في ظؿ بيئة  -

التجريبية يمارسكف ميارات عقمية مختمفة تعميمية تعممية قكية فكريان، أف طمبة المجمكعة 
أثناء المكقؼ التعميمي، كىذا أدل إلى تعزيز الميارات العقمية العميا؛ نتيجة تعامؿ الطمبة 

 ..مع مكاقؼ كمشكالت تتطمب البحث عف حمكؿ ليا عف طريؽ التفكير
فكير الناقد. التالميذ عمى اكتساب ميارات التاستخداـ استراتيجية القصة اإللكتركنية؛ ساعد  -

مثؿ التنبؤ باالفتراضات، التفسير، االستنباط، االستنتاج، كتقييـ المناقشات، كذلؾ مف 
 التي تتطمب استخداـ تمؾ الميارات. خالؿ استجابتيـ مع المكاقؼ التعميمية

صياغة المحتكل بشكؿ شجع التمميذ عمى أف ينطمؽ في تفكيره في عدة مسارات متشعبة   -
، كاستكشاؼ األفكار كالعالقات، كذلؾ تـ مف خالؿ التركيز في صياغة الكتساب المعمكمات

المحتكل عمى بعض المكاقؼ، أك المشكالت التي يتطمب حميا استخداـ أكثر مف ميارة 
عقمية  مع أعطاء التمميذ الحرية في اختيار الميارة التي تتناسب مع قدراتو كميكلو، فقد 

ت، أك البحث في صفحات الكيب ذات العالقة، كىذا يستخدـ الكتب أك األطالس، أك اإلنترن
 كاف لو مردكده  إيجابي عمى شحذ، كتنمية ميارات التفكير الناقد لدل التالميذ.

تكجيو التالميذ إلي استخداـ المصادر الحديثة المتاحة عبر اإلنترنت، كالمتعمقة بالميارات   -
راء المتعددة حكؿ المشكالت، كالمعمكمات التي يراد تعميميا، ككذلؾ االطالع عمي اآل

كاألحداث المحمية كالعالمية؛ ساىـ في تنمية قدراتيـ عمى االستكشاؼ، كاستخالص 
العالقة ، كزيادة حصيمتيـ مف المعمكمات، كىذا ساعد في تنمية ميارات تكليد المعمكمات 

 لدييـ، تمؾ الميارات التي تعد جزءان رئيسان في التفكير الناقد.
تيجية كخطكاتيا في تكفير الفرص لمتمميذ أف يمتقي مع نظرائو اآلخريف، ساىمت االسترا -

حيث يتبادلكف اآلراء، كيقكـ كؿ منيـ بعرض كجية نظره، كتقديـ ما يعف لو مف أفكار 
كرؤل كالدفاع عنيا ، كربما اكتساب أفكارو أخرل جديدة، ك تعديؿ كجية نظره في بعض 

لتي تتـ بينو كبيف نظرائو، ك ىذا مف شأنو أف األمكر في ضكء المناقشات كالمجادالت ا
يساعد في تنمية ميارة المركنة التكيفية لدل التمميذ، مف خالؿ تغيير زكايا تفكيره  بشأف 

 المكضكعات المطركحة لمنقاش، كعدـ الجمكد عند فكرة معينة.
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اء في تدريس كحدة "قصة بن اإللكتركنية القصة استراتيجية استخداـيتضح مما سبؽ أف 
: )االفتراضات، التجريبية المجمكعة تالميذأمة" أدل إلى اكتساب ميارات التفكير الناقد لدل 

 التفسير ...... كفى التفكير الناقد ككؿ.
 البحوث المقترحة :التوصيات و ثالثاً:

 : التكصيات  -0
 في ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث فى البحث الحالي، يكصى الباحث باآلتي:

  كرة استخداـ القصص اإللكتركنية فى تعمـ الدراسات االجتماعية كتعمميا في المرحمة ضر
 اإلعدادية؛ لمتغمب عمى الصعكبات التى تكاجو تعمـ ىذه المادة.

 . نشر ثقافة استخداـ القصص اإللكتركنية فيما بيف االكساط التعميمية 
 ؼ التفكير الناقد مثؿ تكظيؼ ركاية القصص اإللكتركنية في تنمية ميارات أخرل، بخال

 التفكير التباعدل 
 . تكظيؼ ركاية القصص اإللكتركنية في زيادة التحصيؿ بطبيعة محتكل عممى مختمؼ 
 . تفعيؿ معامؿ الكمبيكتر في إنتاج القصص اإللكتركنية 
 . السعي الجاد إلعادة تقديـ محتكل المقررات الدراسية عمى ىيئة قصص اإللكتركنية 
 د المعمـ لمتدريب عمى إنتاج القصص اإللكتركنية التعميمية . تضميف برامج إعدا 
  إعادة صياغة بعض كحدات الدراسات االجتماعية بالحمقة االبتدائية؛ كفقان ألسمكب

القصص اإللكتركنية، بحيث يصبح التمميذ إيجابيان، كمشاركان في مسئكلية تعممة؛ مما 
 يزيد مف تحصيمو المدرسى .

 عممي الدراسات االجتماعية في أثناء الخدمة بالحمقة اإلعدادية؛ عقد دكرات تدريبية لم
 بيدؼ إكسابيـ الميارات الالزمة لتطكير القصص اإللكتركنية.

 البحكث المقترحة : -6
في ضكء ما تكصؿ إليو البحث الحالي مف نتائج، تبدك الحاجة إلى إجراء مزيد مف البحكث 

 كثراءن، لذا يقترح الباحث البحكث التالية : التربكية في ىذا المجاؿ؛ مما يزيده عمقان 
أثر تكظيؼ استراتيجية القصة اإللكتركنية في تدريس الجغرافيا عمى تنمية التفكير الناقد  -

 في مراحؿ دراسية مختمفة .
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دراسة مقارنة بيف استراتيجية القصة اإللكتركنية، كبعض استراتيجيات التدريس األخرل    -
 عمية في تنمية التفكير الناقد .لمكقكؼ عمى أييما أكثر فا

فاعمية استخداـ استراتيجية القصة اإللكتركنية في تدريس الدراسات االجتماعية، عمى  -
 تنمية المفاىيـ كالقيـ االخالقيو لدل طالب المرحمة االعداديو .

 .القصص اإللكتركنية كعالقتيا باستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا دراسة  -
لدل تالميذ صص اإللكتركنية في تنمية ميارات التفكير التاريخي فاعمية استخداـ الق -

 المرحمة االعدادية. 
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 : لمراجع
 .611( . العادات العقمية كتنميتيا لدل المعمميف .الرياض، مكتبة الشقيرل، 6116إبراىيـ الحارثي )

الدراسات  يس(. تدر 0996أحمد إبراىيـ شمبي ، يحيى عطية سميماف ، فييمة سميماف عبد العزيز ) 
 .86االجتماعية بيف النظرية كالتطبيؽ. القاىرة ، المركز المصرم لمكتاب، 

(. فعالية استخداـ نمكذج تعمـ بالكسائط الفائقة في تدريس التاريخ عمي 6110أحمد جابر أحمد  )
اكتساب المفاىيـ التاريخية كتنمية بعض ميارات التفكير التباعدم لدم تالميذ الصؼ األكؿ 

دادم. دراسات في المناىج كطرؽ التدريس. العدد السادس كالسبعكف، ديسمبر، القاىرة. اإلع
 .62-2الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس،  

(. "أثر استخداـ أسمكب المشاركة الجماعية في تدريس الدراسات 0994أحمد جابر، كمصطفى زايد )
ميذ كتنمية اتجاىاتيـ نحك العمؿ االجتماعية بالصؼ الثاني اإلعدادم عمى تحصيؿ التال

 .0، مج01مصر. ع –الجماعي. مجمة كمية التربية بأسيكط 
(. "أثر تنكع أبعاد الصكرة في القصة اإللكتركنية عمى تنمية الذكاء المكاني 6102أحمد نكبى )

لتمميذات الصؼ األكؿ االبتدائي كرضا أكلياء أمكرىف". المؤتمر الدكلي الثالث لمتعمـ 
ركني كالتعمـ عف بعد. المركز الكطني لمتعميـ اإللكتركني، الرياض، المممكة العربية اإللكت

 السعكدية. 
(. أسس إنتاج القصة التفاعمية فى برنامج الكمبيكتر كفاعميتيا في 6100أسعد عمى السيد رضكاف )

 تعميـ األطفاؿ الميارات الحياتية ، رسالة ماجستير ، كمية التربية، جامعة حمكاف .
(. أثر استخداـ نمكذج تصميـ تدريس مقترح في تدريس الدراسات 6112إماـ محمد عمى البرعى )

االجتماعية عمى تنمية التفكير الناقد لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي، المجمة التربكية، 
 كمية التربية بسكىاج، جامعة جنكب الكادم.

عميميا الكاقع كالمأمكؿ. سكىاج ، دار الباحث لمنشر ، ( . تعمـ الدراسات االجتماعية كت6116ػػػػػػػػػ )
68. 

(. فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير الناقد مف خالؿ 6101أماني حممى عبد الحميد )
القصة لدل طالبات الدراسات كتحسيف اتجاىيف لقراءتيا بالمممكة العربية السعكدية. مجمة 

، 082معية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، العدددراسات المناىج كطرؽ التدريس، الج
 .6الجزء 

(. التفكير الناقد لدل المرشديف التربكييف كعالقتو بسماتيـ 6119إياد سمير جمعو الشكربجى )
 الشخصية . رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة.
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جي لتنمية التفكير الناقد كالتحصيؿ ( . القصة الرقمية التعميمية مدخؿ تكنكلك 6104إيماف زكى )
المعرفي كميارات اإلنتاج كاالتجاه نحكىا لدل الطالب، دراسات تربكية كاجتماعية . مصر 

 .226,6،ع6مج
 (. تدريس ميارة التفكير، دار الشركؽ، عماف، األردف.6118جكدت أحمد سعادة )

 ة ، دار عالـ الكتاب ، الرياض .(.المشكالت التربكية األسرية كاألساليب العالجي6116الحازمى )
( . استخداـ المعمـ أساليب التربية النبكية فى تعديؿ سمكؾ الطالب 6112حبيبة مصطفى حافظ )

 لممرحمة الثانكية بمنطقو المدينة المنكرة ، رسالة ماجستير ، الجامعة الكطنية ، اليمف .
، القاىرة، عالـ العقكؿ المفكرة تعمـ الفكر رؤية تطبيقية في تنمية( . 6112حسف حسيف زيتكف )

 الكتب.
(. "تقكيـ أىداؼ كمحتكل مناىج الدراسات االجتماعية 6119حسيف محمد أحمد عبد الباسط )

بالمرحمة اإلعدادية في ضكء قيـ المكاطنة". مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية، 
 (.09كمية التربية، جامعة عيف شمس، العدد )

فعالية بعض االستراتيجيات المعرفية في تحصيؿ العمـك كتنمية التفكير (. 6112رية ) حناف أحمد أبك
المكتبة  ،، رسالة ماجيستيرالناقد كحب االستطالع العممي لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية

 المركزية، جامعة طنطا.
في تنمية  (. فاعمية نشاطات قائمة عمى عممية الكتابة6119خالد بف خاطر بف سعيد العبيدم )

ميارات كتابة القصة لدل تالميذ الصؼ األكؿ المتكسط. رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة 
 أـ القرل، كمية التربية.

 
(. "أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني في تدريس الدراسات 6116خالد عبد المطيؼ عمراف )

ني اإلعدادم كتنمية كعييـ ببعض االجتماعية عمى التحصيؿ المعرفي لدل تالميذ الصؼ الثا
 .02مصر، ع -المشكالت االقتصادية المحيطة بيـ". المجمة التربكية

(. "فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست فى تدريس الدراسات االجتماعية عمى التحصيؿ 6100ػػػػػػػػ )
مجمة الجمعية المعرفي كتنمية ميارات التفكير التباعدل لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم " 

يكليك( 22المصرية  لمدراسات االجتماعية ، الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية ، العدد )
222 . 

(. تقنيات تعميـ الدراسات االجتماعية كتعميميا فى عصر المعمكمات كثكرة االتصاالت 6106ػػػػػػػػ )
 .44رؤل تربكية معاصرة ". عماف ، الكراؽ لمنشر كالتكزيع ، 
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(. فاعمية برنامج مقترح فى تعميـ االقتصاد المنزلى فى تنمية التفكير 6111يجة أحمد بخيت )خد 
العممى الثانى عشر، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس)مناىج التفكير كتنمية التفكير 

 يكليك. 68-62( ، المجمد األكؿ،
مدل تكافر بعض ميارات التفكير (. 6106داكد عبد الممؾ الحدابي، كألطاؼ أحمد محمد األفكؿ )

الناقد لدل الطمبة المكىكبيف في مرحمة الثانكية بمدينتي صنعاء كتعز، المجمة العربية لتطكير 
 . 0( 2الشرؽ )

 (. تنمية ميارات التفكير الناقد لدل األطفاؿ. عماف، دار القطاف لمنشر.6118دعاء أحمد جركاف )
 (.62ت التفكير الناقد لمصغار. نشرة "رؤل تربكية"، العدد )(. تعميـ ميارا6111دعاء جبر الدجاني )

 
. ترجمة: سمير عبد المطيؼ جرانة، كرجاء أبك تنمية التفكير النقدم(. 0992ستيفف برككفيمد )

 عالـ، الككيت، الجمعية الككيتية لتقدـ الطفكلة العربية.
تماعية لتنمية مفيـك المكاطنو (. "برنامج مقترح فى الدراسات االج6110عادؿ رسمى حماد النجدل )

لتالميذ المرحمة اإلعدادية". رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، جامعة أسيكط 
.81. 

(. "التفكير الناقد فى ضكء بعض المتغيرات 6112عبد الرحمف بف محمد اؿ ناصر الغامدل )
لمرحمة الثانكية بمدينة جده" . الديمغرافية كاألسرية كاألكاديمية لدل عينو مف طالب كطالبات ا

 رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة أـ القرل ، السعكدية.
أثر استخداـ ميارات التفكير الناقد عمى اكتساب المفاىيـ النحكية (. "6101عبداهلل عمي إبراىيـ )

 .220 – 692( 2) 06". مجمة الشريعة كالعمـ، لطالبات الصؼ الرابع العممي
 دار المعرفة. ،(. التفكير الناقد. دراسة في عمـ النفس المعرفي. إسكندرية0992عزيزة السيد )

(. "تعميـ التفكير فى برنامج التربية العممية" المؤتمر العممى الحادل 6110عفت مصطفى الطنطاكل )
 اإلسماعمية. -عشر )التربية العممية إلى أيف ؟(. الجمعية المصرية لمتربية العممية

مطبعة  ،مصر كالعالـ . القاىرة –(. دليؿ المعمـ فى الدراسات االجتماعية 0992) فارعة حسف محمد
 .المدينة

(. "مستكل التفكير الناقد لدل طمبة التاريخ فى كميتي اآلداب كالتربية 6111فاضؿ خميؿ إبراىيـ )
 -ة بجامعة المكصؿ". مجمة اتحاد الجامعات العربية، األمانة العامة التحاد الجامعات العربي

 .624-226( ، يناير 26عماف ، األردف، العدد)
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 –االبتدائي  –(. ميارات التفكير في مراحؿ التعميـ العاـ: رياض األطفاؿ 6116فييـ مصطفى )
الثانكم: رؤية مستقبمية لمتعميـ في الكطف العربي. القاىرة، دار الفكر  –اإلعدادم )المتكسط( 

 العربي.
تفكير الناقد كاإلبداعي استراتيجية التعمـ التعاكني في تدريس ال(. 6118فراس محمكد السميتي )

 دار الكتب. ،عماف المطالعة كالنصكص.
أثر استخداـ رحالت التعمـ االستكشافية عبر الكيب ( "6106كرامى بدكل مغنـ، عالـ عمى أبك درب )

لدل تالميذ  لتنمية التحصيؿ المعرفي كاالتجاه نحك استخداميا في تعمـ الدراسات االجتماعية
 ". المجمة التربكية، كمية التربية بسكىاج، العدد الثاني كالثالثكف، يكليك.المرحمة االبتدائية
(. "فاعمية القصص الرقمية التشاركية في تدريس الدراسات االجتماعية 6102كرامي بدكم أبك مغنـ )

مجمة الثقافة كالتنمية،  في التحصيؿ كتنمية القيـ األخالقية لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية ".
 العدد الخامس كالسبعكف، ديسمبر.

( . " تصكر مقترح لمناىج التاريخ بالمرحمة اإلعدادية فى ضكء 6111مجدم حسف رجب )
مستحدثات التربية كتدريس مادة التربية القكمية االشتراكية لمقرف الحادم كالعشريف " . 

-82لجمعية المصرية العممية ، اإلسماعيمية  المؤتمر العممي السادس. "التربية لمجميع "، ا
68  . 

 ،. القاىرةتعميـ التفكير، استراتيجيات مستقبمية لأللفية الجديدة (.6112مجدل عبد الكريـ حبيب )
 دار الفكر العربي.

استراتيجيات مستقبميو لتنمية التفكير الناقد فى المناىج الدراسية المختمفة . الككيت، . (6112ػػػػػػػػ)
 ر الضيافة .دا

(. اتجاىات حديثة في تعميـ التفكير استراتيجيات مستقبمية لأللفية الجديدة. القاىرة. دار 6102ػػػػػػػػ )
 الفكر العربي.
. التفكير مف منظكر تربكم تعريفو، طبيعتو، مياراتو، تنميتو، أنماطو(. 6112مجدم عزيز إبراىيـ )

 عالـ الكتب. ،القاىرة
(. " مشكالت تخطيط منيج الجغرافيا بالمرحمة الثانكية مف كجو نظر 0992) محمد إسماعيؿ الغبيسي

دراسة تحميمية ناقدة". دراسات في المناىج كطرؽ التدريس، الجمعية المصرية  -المعمميف 
-000(، مايك ، 20لممناىج كطرؽ التدريس، كمية التربية، جامعة عيف شمس، العدد )

004 . 
 ( . التفكير مف منظكر تربكل ، جده ، دار حافظ لمنشر .6116محمد عبداهلل الزىرانى )
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(. "القصص اإللكتركنية المقدمة ألطفاؿ مرحمة ما 6114محمد محمكد مرسى ، كفاء محمد سالمو )
قبؿ المدرسة". المؤتمر اإلقميمي األكؿ ، الطفؿ العربي فى ظؿ المتغيرات المعاصرة ، مصر 

204,468. 
أللعاب المغكية في تنمية ميارات التحدث كالتفكير اإلبداعي لدل طفؿ ما قبؿ (. "فاعمية ا6114ػػػػػػػػ، )

 ( ، القاىرة.28المدرسة االبتدائية". مجمة القراءة كالمعرفة، العدد )
". "تحميؿ كتاب النصكص األدبية في ضكء ميارات التفكير الناقد(. 6119مريـ محمد إسماعيؿ )

 بية، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التر 
. القاىرة، مكتبة األنجمك تدريس الجغرافيا كبداية عصر جديد(. 6112منصكر أحمد عبد المنعـ)

 المصرية.
(. "أثر برنامج لتدريس التفكير مف خالؿ منيج العمـك عمى التفكير اإلبداعي 6114منيرة الرشيد، )

بتدائي بمنطقة الرياض". رسالة دكتكراه كالناقد كالتحصيؿ لدل تمميذات الصؼ الخامس اال
غير منشكرة، المممكة العربية السعكدية، كمية التربية لمبنات بالقصيـ، قسـ التربية كعمـ 

 النفس.
أثر تغير نمط ركاية القصة الرقمية القائمة عمى الكيب عمى التحصيؿ (. "6119نادر سعيد شيمي)

". الجامعة المصرية لتكنكلكجيا التعميـ، نحكىا كتنمية بعض ميارات التفكير الناقد كاالتجاه
 (.2المجمد التاسع عشر، العدد)

(. "أثر استخداـ التعميـ المبرمج في تدريس مقرر األحياء عمى تنمية 0992نعيمة اإلندكنيسي )
التفكير الناقد كالتحصيؿ الدراسي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمكة المكرمة". رسالة 

 نشكرة. مكة المكرمة، جامعة أـ القرل.ماجستير غير م
"تطكر القدرة عمى التفكير الناقد كعالقة ذلؾ بالمستكل  1(0996ىند الحمكرل، كمحمكد الكىر )

العمرل كالجنس كفرع الدراسة" ، دراسات العمـك التربكية ،عماده البحث العممي ، الجامعة 
 . 068-006، 0، العدد 62األردنية ، المجمد 

"قدرة طمبة السنة األكلى في الجامعة الياشمية عمى التفكير الناقد كعالقتيا بفرع دراسة الطب 
بالمرحمة التكنكلكجية كمستكل تحصيمو في امتحاف الثانكية العامة". مجمة دراسات، المجمد 

 (.0الرابع، العمكـ التربكية، العدد )
الناقد كعالقتو باألداء العقمي لطمبو المرحمة (. "التفكير 6112ياسر محمد محفكظ الدليمى )

 .062-086( ، 0)04اإلعدادية" . مجمة التربية كالعمـ، 
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