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Abstract  

                     

The effects of using current events in developing critical 

thinking skills in history subject for tenth grade students. 

  This study aimed to figure out the effect of using 

current events in developing critical  thinking skills in 

history subject for tenth grade student in Karak city and in 

order to achieve the aim of this study. the researcher tired 

to answer the following questions:-                                           

١- Are there any differences that have a statistical 

reference for the figure (&=٠,٠٥) in developing the critical 

thinking skill and the rest of the skills that depend on using 

the current events?                                                         

٢- How effective is using the current events and not using 

them in developing the critical thinking skills for the tenth 

grade students in history subject?                                              

 The study sample from the tenth grade students in 

formed in Karak city and it reached the number (٢٢٤) 



       

  ٨٠٦ 

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلياخلامساملجلد  

 أثر استخدام األحداث اجلارية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف  العارش األسايس يف مادة التاريخ

students male and female. They have been divided into 

two groups : the first one with (١٠٧) students and was 

studied by the traditional way and the second one 

(practical group) with (١١٧) students and was studied by 

the current events.   

 

And to achieve the aim of this study an examination for 

critical thinking was prepared and had (١١٤) section 

distributed to five exams  (conclusion ,assumption , 

deduction ,explanation and demonstration).  The results 

of the study were analyzed through using (T) test and 

taking the averages and the deviation for each test and 

through using Black equation (Black, ١٩٧٢).                            

The results conducted were as following                                  

١- There are statistical reference differences at the figure 

(& ٠,٠٥) in developing the critical thinking skills refered to 

using the current events for each skill in critical thinking 

and the other skills.                                        
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٢- There are differences in effectiveness level between 

using the current events and not using them for practical 

group.  According to these result, the study recommended 

to encourage the Ministery of Education to use the 

current events in teaching history.     
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  ملخص الدراسة

                                            ریـــة فـــي تنمیـــة مهـــارات التفكیـــر الناقـــد لـــدى طلبـــة            األحـــداث الجا            أثـــر اســـتخدام 

   .                             العاشر األساسي في مادة التاریخ      الصف

                        األحـــداث الجاریـــة فـــي تنمیـــة                                   هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة أثـــر اســـتخدام            هـــدفت 

                   فــي مــادة التــاریخ فــي                                                  مهــارات التفكیــر الناقــد لــدى طلبــة الــصف العاشراألساســي 

                       اولـــت الباحثــــة اإلجابــــة عــــن                            ولتحقیــــق هـــدف هــــذه الدراســــة ح ،            محافظـــة الكــــرك

  - :            األسئلة االتیة

     فـي  )    ٠,٠٥  =  & (                                               هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة   -

ـــة مهـــارات التفكیـــر الناقـــد علـــى حـــدة والمهـــارات كلهـــا لـــدى طلبـــة الـــصف                                                                   تنمی

                                                                 العاشر األساسي في مادة التاریخ تعزى إلى استخدام األحداث الجاریة ؟

                                            خدام األحــــداث الجاریــــة وعــــدم اســــتخدامها فــــي تنمیــــة                     مــــا درجــــة فعالیــــة اســــت-

                                                                     مهارات التفكیر الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مادة التاریخ ؟

                                                              تكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن طلبــــة الــــصف العاشــــر األساســــي فــــي محافظــــة 

                      وقــــد تــــم تقــــسیمهما إلــــى  ،              طالبــــا وطالبــــة )   ٢٢٤ (         عــــددها مــــن                الكـــرك، وقــــد بلــــغ 

                   الضابطة وعددها         المجموعة  :         مجموعتین

            والمجموعـــة  ،                                                    طالبـــا وطالبـــة والتـــي درســـت باســـتخدام الطریقـــة التقلیدیـــة )   ١٠٧ (

                                          طالبا وطالبة والتي درست باستخدام األحداث  )   ١١٧ (                        التجریبیة وقد بلغ عددها 

   .       الجاریة
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   )   ١١٤ (                                                               ولتحقیــق غــرض الدراســة تــم إعــداد إختبــار للتفكیــر الناقدوقــد تــضمن 

                               اإلســتنتاج، اإلفتراضــات، اإلســتنباط،  (         ارات وهــي                         فقــرة موزعــة علــى خمــسة اختبــ

                                                   وقــد تــم تحلیــل نتــائج الدراســة مــن خــالل اســتخدام اختبــار   ).               التفــسیر، والحجــج

   ،                                                             واســــتخراج المتوســـــطات الحـــــسابیة واإلنحرافـــــات المعیاریـــــة لكـــــل اختبـــــار ) ت (

  - :                                 وقد تم التوصل إلى النتائج اآلتیة )    ١٩٧٢,Black (                    واستخدام معادلة بالك 

         فــي تنمیــة   ) &    ٠,٠٥ (                                     وق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة        توجــد فــر  -

               لكـــل مهـــارة مـــن                                                      مهـــارات التفكیـــر الناقـــد تعـــزى إلـــى اســـتخدام األحـــداث الجاریـــة

   .                                        مهارات التفكیر الناقد وعلى المهارات كلها

                                                             توجـــــد فـــــروق فـــــي درجـــــة الفعالیـــــة بـــــین اســـــتخدام األحـــــداث الجاریـــــة وعـــــدم -

   .       تجریبیة                            استخدامها ولصالح المجموعة ال

ـــى  ـــیم عل                                                                       وفـــي ضـــوء النتـــائج أوصـــت الدراســـة أن تـــشجع وزارة التربیـــة والتعل

   .                                            استخدام األحداث الجاریة في تدریس مادة التاریخ
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                                                                    یتــسم العــصر الحــالي بتــسارع كبیــر فــي جمیــع مجــاالت الحیــاة، ســواء فــي 

                                                       یاسیة، أو اإلقتــــصادیة، أو اإلجتماعیـــــة، أو البیئیــــة، ممـــــا دفـــــع            المجــــاالت الـــــس

                                                                الكثیــر مــن المؤســسات اإلعالمیــة والتربویــة أن تتواصــل مــع كــل مایــستجد مــن 

                                                               أحــداث بـــسهولة ویــسر، وأن تعـــد الـــنشء للتعامــل بـــشكل إیجــابي مـــع معطیـــات 

                                                             األحــــداث، التــــي تــــرتبط بطریقــــة أو بــــأخرى بهــــم ومواجهــــة المــــشكالت بحلــــول 

                                                                  یستندون إلیها في اتخـاذ القـرارات، وهـذا مادعـا المؤسـسات التربویـة إلـى        معقولة 

ـــتعلم                          علـــى تنمیـــة وصـــقل المهـــارات                                          أن تـــصب اهتمامهـــا فـــي عملیـــة التعلـــیم وال

                                                                       التفكیریــة المتنوعــة لــدى الطلبــة لجعلهــم أكثــر قــدرة علــى مواجهــة هــذه التحــدیات 

    ).    ٢٠٠٠   ،   عدس (                واتخاذ القرارات 

                                     الجاریــــة مــــن اإلتجاهــــات الحدیثــــة فــــي تــــدریس                             ویعتبــــر توظیــــف األحــــداث 

                                                                      الدراسات اإلجتماعیة، لما یتمیز به هذا العصر من تغیرات سریعة، وما یترتب 

                                                               علیهـا مــن انعكاســات علـى المجتمعــات واألفــراد وخاصــة فـي ظــل اتــساع مجــال 

                                                               وســـائل اإلتـــصال التـــي جعلـــت العـــالم قریـــة صـــغیرة مفتوحـــة متداخلـــة، وأصـــبح 

                                            میـــسرا للجمیـــع، ومـــن هنـــا جـــاءت أهمیـــة ربـــط األحـــداث                   التواصـــل أمـــرا ســـهال و

                                                                       الجاریة بالعملیة التعلیمیة حتى تواكب التطـورات المتـسارعة فـي تلـك األحـداث، 

    ).    ٢٠٠٦   ،       الفتالوي (                                              وتحقق الهدف األساسي لها في تنمیة شخصیة المتعلم 
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                                                                وتعتبـــر مـــادة التـــاریخ أحـــد فـــروع الدراســـات اإلجتماعیـــة التـــي تتنـــاول هـــذه         

                                         لمـا لهـا مـن دور كبیـر فـي ربـط هـذه األحـداث مـع                       اث بالدراسة والمعالجـة     األحد

         مــن أحــداث                                                 حــداث التواصــل بیمــا یتعلمــه الطلبــة، ومــا یــدور حــولهم           مجریاتهــا إل

                                   حتى الیكون دور الطالب مكتسبا لهـذه  ،                                  سواء سیاسیة أو إجتماعیة أوأقتصادیة

               ا، فیـساهم أیـضا ٕ                                                    ٕاألحداث كما وردت من مصادرها وانما یكون مفكرا ومحلآل لهـ

                                                                       فــي تعزیــز الــروح الوطنیــة لدیــه، وتنمیــة التفكیــر العلمــي، ألنــه یقــوم فــي دراســته 

ٕ                                                                        ٕعلى النقد والتحلیل والتفكیر وارجاع األحداث إلى أسبابها الحقیقي، وفـق مـنهج 

   ،     الجمــل (                                                     علمــي موضــوعي یبتعــد عــن التحیــز، وینطلــق مــن فكــر علمــي ســلیم 

٢٠٠٥    .(    

                          وخاصة في المنـاهج المدرسـیة               اهات التربویة                                لذلك أصبحت كثیر من اإلتج

                                                                           الحدیثة تركز على مهارات التفكیر، ومنها مهارة التفكیر الناقد، كنوع من أنواع 

                                                                  التفكیر، بوصفه نمطا للتفكیر، وسمة من السمات األساسیة األصلیة لشخصیة 

                                                                     المــتعلم،من هــذا المنطلــق زاد اإلهتمــام بتلــك المهــارة لــدى الطلبــة، حتــى یــصبح 

                                                                 فكیـــر الناقـــد هـــدفا أساســـیا مـــن األهـــداف التربویـــة فـــي كثیـــر مـــن دول العـــالم    الت

) Durr, Lahart& Mass,١٩٩٩    ( .   

                                                                وللوصــول إلــى طالــب یمتلــك مهــارة التفكیــر الناقــد، البــد مــن تــصمیم منــاهج       

                                                                  معاصـــرة تـــؤدي دورا أساســـیا، وتقـــوم علـــى إحتیاجـــات األفـــراد ومراعـــاة الفـــروق 

ــــاری                                      خ مــــن المنــــاهج التــــي وجهــــت إلیهــــا كثیــــر مــــن                             الفردیــــة بیــــنهم، ومنــــاهج الت

ٕ                                                             ٕ إلنها تركز على حفظ المعلومـات واهمـال الجوانـب العقلیـة، لـذا كـان          اإلنتقادات
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                                                                      البــد مــن اإلهتمــام بهــا، والــسعي لمحاولــة تــشكیلها لتواكــب التغیــرات المتــسارعة، 

                                                               وقـــد ركـــزت تلـــك المـــساعي علـــى تقـــدیم تلـــك المنـــاهج بـــشكل ینمـــي العدیـــد مـــن 

   ،           واإلســــــتنتاج ،ٕ                          ٕ واصــــــدار األحكــــــام،  واإلســــــتنباط ،         المــــــشكالت            المهــــــارات كحــــــل

    ).    ٢٠٠٥       الجمل،  (                          وتشجیع على البحث والتفكیر 

                                                                      ویعتبــر التفكیــر الناقــد أحــد أهــم ممیــزات التفكیــر العلمــي، إذ إنــه یــشكل جــزءا     

                                      التي تبدأ بمحاولة فهم الظاهرة القائمـة                                    هاما من كل عملیة في سلسلة العملیات 

                                                      یتم التوصل إلیه في ظل األدلة التجریبیة التـي جمعـت بعیـدا                   وتفسیرها وتقییم ما

    ).    ١٩٩٥          أبو شهاب،  (          عن التحیز 

                                         التفكیـر الناقـد بأنـه مجموعـة مـن المهـارات  )    ١٩٨٣,Beyer (                 وقد عرف بـایر 

                                                                والعملیــــات المنفــــصلة وكــــل واحــــدة لهــــا درجــــة مــــن التحلیــــل والتقــــویم، ویــــضم 

                              ، والقـدرة علـى التنبـؤ، والتعـرف                                           مجموعة من العملیات مثل التمییز بین الحقـائق

   .                                                على المتناقضات المنطقیة والخاطئة والتفكیر وغیرها

                                                                        وقد أشارت نتائج العدید من الدراسات إلى أن اسـتخدام األحـداث الجاریـة فـي 

                                                                        التدریس یساهم في تطویر المهارات العقلیة والمعرفیة للطلبـة، وینمـي اتجاهـات 

                                      ث الجاریــة أن تلعــب دورا مهمــا وكبیــرا فــي                                اإلیجابیــة لــدیهم، وهــذا یمكــن لألحــدا

    ).    ٢٠٠١,Farris (                          تنمیة مهارة التفكیر الناقد

  

    - :              مشكلة الدراسة 
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                                                                        یعتبــر اإلهتمــام بــالتفكیر هــدفا أساســیا تحــاول دائمــا المؤســسات التربویــة فــي 

                                                                      األردن إلــى إنجـــازه لــدى الطلبـــة، بمــافي ذلـــك التفكیــر الناقـــد الــذي أشـــارت إلیـــه 

                                                      لــسابقة التــي أجریــت فــي هــذا المجــال ودوره الفعــال فــي تنمیــة                 نتــائج الدراســات ا

   .                                      قدرة المتعلمین على فهم العالم من حولهم

                                                                      كما تبین بعد اإلطالع على نتائج الدراسـات الـسابقة وجـود فجـوة بـین محتـوى 

                                                              الكتـــب المدرســـیة للـــصف العاشـــر األساســـي ومـــا یـــدور فـــي العـــالم مـــن أحـــداث 

                                    ، ومـا یترتـب علـى هـذه التحـوالت مـن آثــار                             وتطـورات فـي جمیـع مجـاالت الحیـاة

                                                 وأیضا وجود عالقـة إیجابیـة بـین التطـویر المـستمر فـي  .                    على واقع حیاة الطلبة

                                                                 الكتـــب وتـــضمینها كـــل مـــاهو حـــدیث وتنمیـــة التفكیـــر لـــدیهم فـــي مختلـــف المـــواد 

   .                               الدراسیة ومن بینها مادة التاریخ

                 الجاریــة بــضرورة                                                    وقــد ركــزت غالبیــة الدراســات التــي تناولــت موضــوع األحــداث

                                                              التطـــویر المـــستمر علـــى أســـس علمیـــة ومنهجیـــة تواكـــب التغیـــر المـــستمر فـــي 

   .                              أسالیب التدریس واكتساب المعرفة

                                                              لمـــا تركـــز علیـــه وزارة التربیـــة والتعلـــیم فـــي األردن مـــن خـــالل األهـــداف        ونظـــرا

                                                                          التربویة التي تتبناها إلى إكساب المعلومات والمفاهیم الهامة فـي جمیـع میـادین 

                                                                        علوم، وتنمیة التفكیر، لما لها من دور واضح في إعداد الفرد المتعلم الـصالح   ال

                                                                 لمجتمعـــه، فقـــد تبـــاورت مـــشكلة الدراســـة الحالیـــة إلـــى البحـــث فـــي أثـــر توظیـــف 

                                                                   األحـداث الجاریــة فـي تنمیــة التفكیـر الناقــد لـدى طلبــة الـصف العاشــر األساســي 

   .               في مادة التاریخ
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  -:أسئلة الدراسة

     فـــي  )    ٠,٠٥  =  & (                                    ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الداللـــة             هـــل توجـــد فـــروق

ـــة مهـــارات التفكیـــر الناقـــد علـــى حـــدة والمهـــارات كلهـــا لـــدى طلبـــة الـــصف                                                                   تنمی

                    م األحداث الجاریة ؟                                             العاشر األساسي في مادة التاریخ تعزى إلى استخدا

                                                                     ما درجة فعالیـة اسـتخدام األحـداث الجاریـة وعـدم اسـتخدامها فـي تنمیـة مهـارات 

                                                         یر الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مادة التاریخ ؟     التفك

  

  - :              أهمیة الدراسة 

                                                                          تلبي السیاسة الحدیثة لوزارة التربیة والتعلیم والتي أكدت على ضرورة تطویر -

   .                                                                 المباحث المدرسیة بما یتالءم مع احتیاجات الطلبة وینمي التفكیر لدیهم

                            الدراســات حــول األحــداث الجاریــة                                        قــد تفــسح هــذه الدراســة بــإجراء المزیــد مــن -

   .                                       وعالقتها بالتفكیرالناقد على متغیرات أخرى

                                                                  معدو المناهج والكتب المدرسـیة فـي تـضمین األحـداث الجاریـة فـي المباحـث -

   .                                 المدرسیة وخاصة الدراسات اإلجتماعیة

  

  - :              محددات الدراسة
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  - :                                                   یمكن تعمیم نتائج الدراسة في ضوء المحددات اآلتیة 

                                                    ه الدراســة علــى وحــدة اإلســتعمار فــي الــوطن العربــي مــن كتــاب            اقتــصار هــذ-

   .    ٢٠١٥  /     ٢٠١٤                                               التاریخ لطلبة الصف العاشر األساسي للعام الدراسي 

ـــات أدوات القیـــاس المـــستخدمة فـــي الدراســـة التـــي قامـــت الباحثـــة -                                                                 صـــدق وثب

   .                                         بإعدادها، وتتمثل في إختبار التفكیر الناقد

  

    - :                  التعریفات اإلجرائیة

                                             القــــــضایا والمــــــشكالت الــــــسیاسیة، واإلنــــــسانیة المحلیــــــة   :      جاریــــــة         األحــــــداث ال  -

                                                                  والعالمیة المرتبطة بموضوعات وحـدة اإلسـتعمار فـي الـوطن العربـي مـن كتـاب 

ـــت تحـــدث او توشـــك أن  ـــي حـــدثت أو مازال ـــاریخ للـــصف العاشراألساســـي الت                                                               الت

   .    تحدث

             ورنیــا الناقــد                                                  القــدرات العقلیــة العلیــا التــي یقیــسها اختبــار كالیف- :                التفكیــر الناقــد-

                                                                 والــذي یعــد أداة الدراســة للكــشف عــن قــدرة الطلبــة علــى التفكیــر الناقــد  )    ٢٠٠٠ (

   .                         بعد دراستهم لموضوع الوحدة

                                                كتــاب تــاریخ العــرب الحــدیث وقــضایاه المعاصــرة للــصف - :              مبحــث التــاریخ-

   .                                                               العاشر األساسي  الذي طبق في مدارس وزارة التربیة والتعلیم األردنیة
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          الملتحقــون    )          ذكــور، إنــاث (                         ون فــي الــصف العاشــر األساســي         الدارســ :        الطلبــة-

   .                                                                  بالمدارس الحكومیة التابعة لمدیریة التربیة والتعلیم في محافظة الكرك

  - :                الدراسات السابقة

ـــــیم   )     ١٩٧١,Burke (         قـــــام بـــــورك                                           بدراســـــة هـــــدفت الكـــــشف عـــــن تـــــأثیر تعل

      ن خـالل                                                            األحداث الجاریة في تحصیل الطلبة في مـادة الدراسـات اإلجتماعیـة مـ

                                           واشـتملت عینـة الدراسـة علـى ثـالث شـعب مـن طلبـة  ،                   استخدام طریقة الـصحف

                وقــد أظهــرت نتــائج   .                                             الــصف األول اإلعــدادي ممــن یدرســون التــاریخ األمریكــي

                                                             الدراســـة أن هنـــاك فـــروق فـــي ذات داللـــة إحـــصائیة ولـــصالح صـــحیفة االخبـــار 

   .       الیومیة

            معرفـــة كیـــف               دراســـة هـــدفت إلـــى  )     ١٩٩٥,Merchel (                        كمــا أجـــرى میرشـــیل 

                                                                     یمكن تعلیم األحداث الجاریة من التلفـاز فـي الغرفـة الـصفیة مـن خـالل التركیـز 

                عینــة الدراســة مــن         تكونــت  ،                                             علــى مــدى إدراك الطلبــة ألهمیــة التعلــیم مــن التلفــاز

              وتـم تقـسیمهم  ،                                                    طلبة الصف الحادي عشر والثاني عشر فـي الوالیـات األمریكیـة

                             اســـة أن المجموعـــة المثالیـــة كـــان                                    إلـــى ثـــالث مجموعـــات ن وأظهـــرت نتـــائج الدر

                                        كمـا أكـدت الدراسـة علـى أن انتبـاه الطلبـة  ،                             تعلمهم أسهل من بـاقي المجموعـات

   .                                            للوسائل والتقنیات لم تكن ذات إنجاز عقلي كبیر

                                   دراســـة هـــدفت إلـــى معرفـــة اتجاهـــات معلمـــي   )     ١٩٩٦,Tsai (                  وأجـــرى تـــسي 

                 ســـات اإلجتماعیـــة فـــي                                                    المرحلـــة الثانویـــة نحـــو مهـــارات التفكیـــر الناقـــد فـــي الدرا
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      وقـــد  ،     معلمـــا  )   ١١ (                                               الـــصین ومـــدى ممارســـتهم لهـــا، تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 

                                                                 أظهـــــرت نتـــــائج الدراســـــة ان مدرســـــي الدراســـــات اإلجتماعیـــــة للمرحلـــــة الثانویـــــة 

   .                                                                     یجهلون التفكیر الناقد، كما بینت تباین تعریفاتهم لمفهوم التفكیر الناقد

ــــام شــــفیرد  ــــار اتجاهــــات         دراســــة هــــد  )     ١٩٩٨,Shepherd (                 وق                       فت إلــــى اختب

                                                                    الطلبــة نحــو التعلــیم وحــل المــشكالت وتنمیــة مهــارات التفكیــر الناقــد، حیــث تــم 

                                                                  اســـتخدام اختبـــار التفكیـــر الناقـــد ضـــمن برنـــامج للـــصفوف الرابـــع والخـــامس فـــي 

                                                               المـــدارس الخاصـــة للطـــالب الموهـــوبین فـــي الوالیـــات األمریكیـــة، تكونـــت عینـــة 

                               خــــامس، وتــــم تقــــسیمهم إلــــى مجمــــوعتین                                  الدراســــة مــــن طلبــــة الــــصفین الرابــــع وال

                                            وتـــــم عمـــــل اختبـــــار التفكیـــــر الناقـــــد لمقارنـــــة عمـــــل  ،                   تجریبیـــــة وأخـــــرى ضـــــابطة

                                                        وأظهــرت نتــائج الدراســة أن طــالب المجموعــة التجریبیــة اصــبحوا  ،          المجمــوعتین

                                           كمـا أثبتـت النتـائج فعالیـة هـذه البرنـامج فـي  ،                            أكثر ثقة بأنفسهم لحـل المـشكالت

   .                                 علیم وتنمیة مهارات التفكیر الناقد                       تحسین اتجاهاتهم نحو الت

                                     بدراســة هــدفت إلــى معرفــة وجهــة نظــر معلمــي   )     ١٩٩٩,Ford (                 وقــام فــور 

ــــیم مهــــارات التفكیــــر الناقــــد فــــي الدراســــات                                                                      المرحلــــة اإلبتدائیــــة فــــي معرفــــة وتعل

                       وقـد بینـت النتـائج إلـى  .                                                  اإلجتماعیة وقد تم وضـع اختبـارللتفكیر الناقـد للمعلمـین

                                                        دة مـن أبـرز مهـارات التفكیـر الناقـد التـي حـددها المعلمـون فـي                أنه یمكن اإلستفا

ٕ                                                                        ٕعملیة التدریس لطلبة المرحلة اإلبتدائیة في الدراسات اإلجتماعیـة، والـى أهمیـة 

   .                                     امتالك المعلمین لمهارات التفكیر الناقد
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                                          دراســـة هــدفت إلـــى معرفــة أثـــر اســتخدام األحـــداث  )    ٢٠٠٢ (                   وأجــرى الكعبــي 

                                                   قـصیرة فـي تنمیـة التفكیـر الناقـد لـدى طلبـة الـصف الرابـع                       الجاریة مـع التقـاریر ال

                طالبــا قــسموا علــى   )   ٦٠ (                         وتكونــت عینــة الدراســة مــن  ،                       العــام فــي مــادة الجغرافیــا

                                                            مجمـــــوعتین ضـــــابطة درســـــت بالطریقـــــة التقلیدیـــــة ومجموعـــــة تجریبیـــــة درســـــت 

                                                            األحــداث الجاریــة ن وتــم اســتخدام اختبــار التفكیــر الناقــد تكونــت مــن          باســتخدام 

   .                                                        تــم تطبیــق اختبــار علــى مجموعــات الدراســة قبــل التجربــة وبعــدها ،   قــرة ف  )   ٩٩ (

                                                                   وقــد اظهــرت نتــائج الدراســة بعــد تحلیلهــا إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة 

   .                                                          لصالح المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام األحداث الجاریة

ـــادات              كمـــا أجـــرى ـــدریس فـــوق   )     ٢٠٠٣   (          الزی ـــى اســـتخدام الت                                    دراســـة هـــدفت إل

                                                                   عرفیة والنموذج اإلستقـصائي فـي التحـصیل وتنمیـة التفكیـر الناقـد لـدى طلبـة    الم

                                                            الــــصف التاســــع األساســــي فــــي مبحــــث الجغرافیــــا، تكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن 

                                      مــدارس وتــم تطبیــق اختبــار تحــصیلي واختبــار   )  ٨ (                طالبــا وطالبــة فــي   )    ٣١٦ (

          إحـصائیة                                               وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللـة  .               التفكیر الناقد

                                      طریقـــة التـــدریس فـــوق معرفیـــة، كمـــا بینـــت أن                            فـــي مبحـــث الجغرافیـــا تعـــزى إلـــى 

ــــى الجــــنس  ــــة تعــــزى إل                                                           هنــــاك فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة فــــي تحــــصیل الطلب

                                                   وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي تنمیــة التفكیــر  ،               ولــصالح الطالبــات

       زى إلـــى                                                 لـــدى طلبـــة الـــصف التاســـع األساســـي فـــي مبحـــث الجغرافیـــا تعـــ       الناقـــد 

ـــــي  ـــــر الناقـــــد الكل ـــــى اختبـــــار التفكی                                                                   الطریـــــق أو الجـــــنس أو التفاعـــــل بینهمـــــا عل

   .                  واإلختبارات الفرعیة
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       بدراســـة   )     ٢٠٠٤,Leader and Middleton (                             كمــا قــام لیــدر ومیــدلتون

                                                              هــدفت إلــى بیــان مراجعــة البحــوث التــي تــساعد فــي اســتخالص مبــادئ لتــصمیم 

                                فكیــر الناقــد، ویمكــن اعتبــار تعزیــز                                        بــرامج تعلیمیــة مــن شــأنها تعزیــز مهــارات الت

                                                                       مهــارات التفكیــر الناقــد ذات تــأثیر علــى اتجاهــات الطلبــة المخزنــة فــي ذاكــرتهم، 

                                                                      وقد بین البحث ان حل مشكلة تعلیمیة یمكن ان یزید من دافعیـة طلبـة المرحلـة 

   .                                   وسطى، وأن یقوي تفكیرهم الناقد لدیهم  ال

                    ثـــر اســـتخدام التقـــاریر                 هـــدفت إلـــى معرفـــة أ  )     ٢٠٠٥ (                        وأجـــرى الجـــاف دراســـة 

                                                                  القــصیرة مـــع األحــداث الجاریـــة فــي تنمیـــة التفكیــر الناقـــد لــدى طالبـــات الـــصف 

                                                                     الثالــث فــي معهــد إعــداد المعلمــات فــي مــادة التــاریخ، تكونــت عینــة الدراســة مــن 

     خدام                         مجموعـــة تجریبیـــة درســـت باســـت  :                          طالبـــة موزعـــات علـــى مجمـــوعتین  )   ٦٤ (

                                                                األحـــداث الجاریـــة ومجموعـــة ضـــابطة درســـت بالطریقـــة التقلیدیـــة، وتـــم تطبیـــق 

                      مـــوقفن وقـــد أشـــارت نتـــائج   )   ١٧ (                                        اختبـــار التفكیـــر الناقـــد علـــیهم وقـــد تكـــون مـــن 

                                                                    الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مجموعتي الدراسـة فـي تنمیـة 

   .         التجریبیة                                                 التفكیر الناقد في اإلختبار البعدي ولصالح المجموعة 
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    - :            عینة الدراسة

   ) ٨ (                            شــعب للــصف العاشــر األساســي فــي  ) ٨ (                        اشــتملت عینــة الدراســة علــى       

                       إنـاث حیـث تـم اختیـارهم  ) ٤ (         ذكـور و  ) ٤ (                             مدارس من مـدارس مجتمـع الدراسـة 

  - :                                                   بالطریقة العشوائیة، وقد تم تقسیمهم إلى مجموعتین هما

                        األحــداث الجاریــة وتكونــت                        والتــي تــدرس بــدون اســتخدام  :                  المجموعــة الــضابطة 

   )  ٥٩ (                                طالبــا وشــعبتي إنــاث عــدد أفرادهــا  )  ٤٨ (                           مــن شــعبتین ذكــور عــدد أفرادهــا 

   .            طالبا وطالبة  )    ١٠٧ (                      طالبة، وقد بلغ مجموعها

                                             والتـــي درســـت باســـتخدام األحـــداث الجاریـــة وتكونـــت مـــن   :                   المجموعـــة التجریبیـــة

   )  ٥٩ (     ادهــا                                طالبــا وشــعبتي إنــاث بلــغ عــدد أفر )  ٥٨ (                       شــعبتي ذكــور عــدد أفرادهــا 

        توزیـع  ) ١ (                  ویبن الجدول رقم  .            طالبا وطالبة  )    ١١٧ (             عدد أفرادها              طالبة، وقد بلغ

   .                  أفراد عینة الدراسة

  



       

  ٨٢٣ 

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلياخلامساملجلد  

 أثر استخدام األحداث اجلارية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف  العارش األسايس يف مادة التاريخ

  

  )١(جدول رقم 

  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المجموعة والجنس وعدد الطلبة والشعب

������� ������ ������������ ����������� �
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   -:أداة الدراسة

      هذا                                                                تم إستخدام اختبار التفكیر الناقد الذي وضعه واطسون جلیزر، ویتكون      

ـــة التـــي تـــشبه تلـــك التـــي  ـــة مـــن المـــشكالت والمواقـــف الواقعی                                                                 اإلختبـــار مـــن عین

                                                                        یواجهها الطلبة في حیاتهم الیومیة، وقد تـم تطـویره لیـتالءم مـع مبحـث التـاریخ، 

                                         فقــرة تقــیس مهــارات التفكیــر الناقــد مــن خــالل  )   ١١٤ (                    وقــد تكــون اإلختبــار مــن 

           واإلفتراضــــات        فقـــرة  )  ٣٦ (                   اإلســــتنتاج ویتكـــون مــــن   :                       اإلختبـــارات الفرعیــــة وهـــي 

                فقـرة والتفـسیر  )  ٢٣ (                           فقرة واإلستنباط ویتكون مـن  )  ١٦ (                    والمسلمات ویتكون من 

   .      فقرة )  ١٩ (                              فقرة وتقویم الحجج ویتكون من  )  ٢٠ (          ویتكون من 

  - :                 صدق األداة وثباتها

                                                                 للتحقــق مــن صــدق األداة تــم عرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــین مــن 

                                     مؤتـه ومـشرفي التـاریخ وبعـض المعلمـین فـي                             أعضاء هیئة التدریس فـي جامعـة 

                                                            وقد اجریت التعدیالت في ضوء المقترحات والمالحظات التي ابـداها  ،       المدارس

                      وقـد تـم التأكـد مـن ثبـات   .     فقـرة  )    ١١٤ (                          وقد بلغ عدد فقرات اإلختبار           المحكمین، 

                         حیـــــث تــــم تطبیقــــه علــــى عینـــــة  )ٕ                      ٕاإلختبــــار واعــــادة اإلختبــــار (               األداة باســــتخدام 

                                            طالبــا وطالبــة مــن خــارج عینــة الدراســة، وقــد تــم  )  ٥١ (      نــة مــن             اســتطالعیة مكو

                            وقـد تـم حـساب معامـل اإلرتبـاط  ،                                       تطبیق اإلختبار مرة أخرى علـى العینـة نفـسها

   . )  KR٢٠ (                              بین التطبیقین باستخدام معادلة 
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   - :إجراءات الدراسة

 تطبیق اإلختبار على عینة استطالعیة قبل البدء بالدراسة بهدف معرفة -

  .ةثبات األدا

 تطبیق اإلختبار على عینة الدراسة قبل البدء للتحقق من تكافؤ - 

  .المجموعات

  . تطبیق التجربة على عینة الدراسة- 

  . تطبیق اإلختبار على عینة الدراسة بعد اإلنتهاء من التجربة- 

  . جمع البیانات وتحلیل النتائج- 

  

  -:متغیرات الدراسة

  . األحداث الجاریة-:المتغیر المستقل - 

  . أداء الطلبة على اختبار التفكیر الناقد-:المتغیر التابع - 
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  -:المعالجة اإلحصائیة

        الــضابطة  (                                        للتأكــد مــن التكــافؤ بــین مجمــوعتي الدراســة  ) ت (                 اســتخدام اختبــار -

    .                     على اإلختبار القبلي )          والتجریبیة

ـــار البعـــدي بـــین  ) ت (               اســـتخدام اختبـــار   - ـــار داللـــة الفـــروق علـــى اإلختب                                             إلختب

   .         الدراسة       مجموعتي

                                                                اســـــتخدام المتوســـــطات الحـــــسابیة واإلنحرافـــــات المعیاریـــــة لكـــــل إختبـــــار مـــــن -

   .                        اإلختبارات التفكیر الناقد
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    - :             نتائج الدراسة

                                                                        تم التأكـد مـن النتـائج المتعلقـة بالتكـأفؤ بـین المجـوعتین الـضابطة والتجریبیـة       

    مـــات             بـــین متوســـط عال  )      ٥.٠,٠  =  & (                                 إذا كـــان هنـــاك فـــرق ذو داللـــة إحـــصائیة 

ـــة علـــى  ـــة الـــصف العاشـــر األساســـي فـــي المجمـــوعتین الـــضابطة والتجریبی                                                              طلب

            للتأكـد مـن  ) ت (                                                            اإلختبار القبلي للتفكیر الناقد، قامـت الباحثـة باسـتخدام إختبـار 

       التـي        النتـائج  )  ٢ (                                                     وجود فروق بین متوسط أداء المجموعتین ویبین الجـدول رقـم 

   .           تم توصل لها
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 أثر استخدام األحداث اجلارية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف  العارش األسايس يف مادة التاريخ

  )٢(جدول رقم 

   )                  الـــضابطة والتجریبیـــة (                              لتأكـــد مـــن أداء مجمـــوعتي الدراســـة    ل ) ت (             نتـــائج اختبـــار 

                                                                         على كل اختبار من اإلختبارات القبلیة لمهارات التفكیر الناقد وعلى اإلختبارات 

      كافة
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  التجریبیة  اإلستنتاج
  ةالضابط

١١٧  
١٠٧  

  ١١و٩
١١,٦  

٣,٤  
٣,٣  

٠,٥٤٣  ٠,٦١  

  التجریبیة  اإلفتراضات
  الضابطة

١١٧  
١٠٧  

٨,٨  
٨,٥  

٢,٣  
٢,٢  

٠,١٩٠  ١,٣٢  

  التجریبیة  اإلستنباط
  الضابطة

١١٧  
١٠٧  

١٢,٧  
١٣,٠  

٣,٠  
٢,٩  

٠,٣٦٣  ٠,٩١  

  التجریبیة  التفسیر
  الضابطة

١١٧  
١٠٧  

١٠,٩  
١٠,٩  

٢,٢  
٢,٦  

٠,٨٤١  ٠,٢٠  

  التجریبیة  الحجج
  طةالضاب

١١٧  
١٠٧  

١١,١  
١٠,٦  

٢,٤  
٢,٤  

٠,٦  ٠,٠٩  

مجموع 
  اإلختبارات

  التجریبیة
  الضابطة

١١٧  
١٠٧  

٥٥,٣٥  
٥٤,٩٦  

٧,٧٥  
٧,٦٢  

٠,٧٠٠  ٠,٣٩  

  

                                                             مــن خــالل اطــالع علــى الجــدول یتبــین أنــه التوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة 

ـــــــي  ) &    ٥٠,٠ (                                              بـــــــین متوســـــــط عالمـــــــات طلبـــــــة الـــــــصف العاشـــــــر األساســـــــي ف

   .                                         ات التفكیر الناقد القبلیة واإلختبارات كلها                     المجموعتین على اختبار



       

  ٨٢٩ 

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلياخلامساملجلد  

 أثر استخدام األحداث اجلارية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف  العارش األسايس يف مادة التاريخ

                       لمعرفـــة داللـــة الفـــروق بـــین   )  ت (      ختبـــار             تـــم اســـتخدام إ  - :                  نتـــائج الـــسؤال األول 

                                                                      المجموعة التجریبیة والضابطة على اختبارات التفكیر الناقد مـن خـالل الجـدول 

   ) ٣ (    رقم 



       

  ٨٣٠ 

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلياخلامساملجلد  

 أثر استخدام األحداث اجلارية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف  العارش األسايس يف مادة التاريخ

  )٣(جدول رقم 

                عتي الدراسـة علـى                                    لبیان الفروق بین متوسـط عالمـات مجمـو ) ت (       اختبار       نتائج 

   .                                               اختبارات التفكیر الناقد البعدیة واإلختبارات كلها
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  تجریبیة  اإلستنتاج
  ضابطة

١١٧  
١٠٧  

١٧,٥  
١٢,٩  

٣,٨  
٤,٢  

٠,٠٠٠  ٨,٤٩  

  تجریبیة  اإلفتراصات
  ضابطة

١١٧  
١٠٧  

٩,٩  
٨,٥  

١,٩  
١,٨  

٠,٠٠٠  ٥,٣١  

  تجریبیة  اإلستنباط
  ضابطة

١١٧  
١٠٧  

١٤,٤  
١٣,٣  

٢,٦  
٢,٥  

٠.٠٠٣  ٣,٠٤  

  تجریبیة  التفسیر
  ضابطة

١١٧  
١٠٧  

١٢,٦  
١١,٤  

٢,٤  
٢,٣  

٠,٠٠١  ٣,٤٧  

  تجریبیة  الحجج
  ضابطة

١١٧  
١٠٧  

١٢,١  
١١,١  

  

٢,٤  
٢,١  

٠,٠٠٠  ٥,٠١  

اإلختبار 
  الكلي

  تجریبیة
  تجریبیة

١١٧  
١٠٧  

٦٦,٤٠  
٥٦,٥٨  

٨,٥٣  
٧,٠٦  

٠,٠٠٠  ٩,٠٨  

  

                       المحــسوبة كانــت ذات داللــة   )  ت (          أن قیمــة  ) ٣ (                        یتبــین مــن خــالل الجــدول رقــم 

                             وهــذا یعنــي وجــود فــروق ذات داللــة   )     ٠,٠٥ = & (                         إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة 

                                                                     إحصائیة بین متوسـطات أداء مجمـوعتي الدراسـة علـى اختبـارات التفكیـر الناقـد 

   .            حداث الجاریة                              ولصالح الذین درسوا باستخدام األ



       

  ٨٣١ 

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلياخلامساملجلد  

 أثر استخدام األحداث اجلارية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف  العارش األسايس يف مادة التاريخ

               وهـــي تـــدل علـــى أن   )     ٩,٠٨ (                              المحـــسوبة لإلختبـــار الكلـــي كانـــت  ) ت (         وأن قیمـــة 

                                                            هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـط عالمـــات المجمـــوعتین  وكـــان 

   .                        لصالح المجموعة التجریبیة



       

  ٨٣٢ 

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلياخلامساملجلد  

 أثر استخدام األحداث اجلارية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف  العارش األسايس يف مادة التاريخ

                                       مادرجـة فعالیـة اسـتخدام األحـداث الجاریـة - :                             نتائج المتعلقـة بالـسؤال الثـاني

                                                    من مهارات التفكیر الناقد على حده والمهارات المجتمعـة                   في تنمیة كل مهارة 

                              لدى طلبة الصف العاشر األساسي؟

   ) ٤ (                             لإلجابة عـن الـسؤال والجـدول رقـم   )     ١٩٧٢,Black (                  تم استخدام معادلة       

   .        یوضح ذلك

                                                                      درجة فعلیة استخدام األحداث الجاریة في تنمیة كـل مهـارة مـن مهـارات التفكیـر 

                                      المجتمعة لدى طلبة الصف العاشر األساسي                         الناقد على حده والمهارات 
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  تجریبیة  اإلستنتاج
  ضابطة

١١٧  
١٠٧  

١١,٩  
١١,٦  

١٧,٥  
١٢,٩  

٠,٣٨٧  
٠,٠٨٩  

  تجریبیة  اإلقتراضات
  ضابطة

١١٧  
١٠٧  

  

٨,٨  
٨,٥  

  ٩و٩
٨,٥  

٠,١٩  
٠,٠  

  یبیةتجر  اإلستنباط
  ضابطة

١١٧  
١٠٧  

١٢,٧  
١٣,٠  

  

١٤,٤  
١٣,٤  

٠,٢٣  
٠,٠٤٣  

  تجریبیة  التفسیر
  ضابطة

١١٧  
١٠٧  

١٠,٩  
١٠,٩  

  

١٢,٦  
١١,٤  

٠,٢٧١  
٠,٠٧٩  

  تجریبیة  الحجج
  ضابطة

١١٧  
١٠٧  

١١,١  
١٠,٦  

  

١٢,١  
١١,١  

٠,١٧٩  
٠,٠٨٥  

اإلختبارات 
  كلھا

  تجریبیة
  ضابطة

١١٧  
١٠٧  

٥٥,٣٥  
٥٤,٩٦  

٦٦,٤٠  
٥٦,٥٨  

٠,٣٨٤  
٠,٠٤٣  

  



       

  ٨٣٣ 

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلياخلامساملجلد  

 أثر استخدام األحداث اجلارية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف  العارش األسايس يف مادة التاريخ

بین من خالل الجدول أن درجة فعالیة في جمیع اإلختبارات للتفكیر الناقد یت

كانت أعلى لدى المجموعة التجریبیة عن المجموعة الضابطة، وهذا یدل على 

  .أثر استخدام األحداث الجاریة في تدریس التاریخ

  كما یالحظ أن درجة فعالیة كانت أعلى لدى المجموعة التجریبیة عن 

 وهذا ایضا یدل على ،ابطة على اإلختبار الكلي للتفكیر الناقدالمجموعة الض

  .فعالیة األحداث الجاریة في التدریس

  



       

  ٨٣٤ 

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلياخلامساملجلد  

 أثر استخدام األحداث اجلارية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف  العارش األسايس يف مادة التاريخ

  -:مناقشة النتائج

  :   مناقشة النتائج التي تم توصل إلیها خالل هذه الدراسة

یتضح من خالل النتائج التي تم توصل إلیها أن :  وهومناقشة السؤال األول

حصائیة في مستوى كل مهارة من مهارات التفكیر هناك فروق ذات داللة إ

وكانت )  اإلفتراضات، اإلستنباط، التفسیر،والحجج،اإلستنتاج(الناقد وهي 

لصالح المجموعة التجریبیة التي درست بإستخدام األحداث الجاریة، أي أن 

هناك فروق ذات داللة إحصائیة في كل اختبار من اختبارات التفكیر الناقد 

ن طلبة الصف العاشر األساسي الذین تعلموا التاریخ باستخدام على حده بی

األحداث الجاریة والسبب في ذلك أن تلك األحداث من خالل عملیة توظیفها 

في جعل الطالب هو محور عملیة التعلممما یزید في في عملیة التعلم تساهم 

لى دافعیتهم وحماسهم في المشاركة في التعلم، وتساعده أیضا في القدرة ع

التمییز بین الحقائق والقدرة على إصدار األحكام، واستخدام المنهجیة العلمیة 

  .ٕ                           واحترام آراء اآلخرین وغیرها

  كما بینت النتائج أن هناك فروق في مستوى مهارات التفكیر الناقد جمیعها 

وذلك بتركیزها ولصالح األحداث الجاریة من خالل توظیفها في مادة التاریخ 

لمقارنة بین مصادر المعلومات والتفكیر باألحداث المعروضة على عملیتي ا

من تحلیل وتفسیر وربط النتائج باألسباب وأصدار األحكام ألنها تعد محور 

  .عملیة التفكیر الناقد



       

  ٨٣٥ 

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلياخلامساملجلد  

 أثر استخدام األحداث اجلارية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف  العارش األسايس يف مادة التاريخ

  

مادرجة فعالیة كل من استخدام األحداث الجاریة  : مناقشة السؤال الثاني

رة من مهارات التفكیر الناقد وعدم استخدام الحداث الجاریة في تنمیة كل مها

  على حدة والمهارات مجتمعة لدى طلبة الصف العاشر األساسي؟

النتائج التي توصلت إلیها الدراسة إلى أن هناك فروق في   یتبین من خالل 

في تنمیة كل مهارة من درجة الفعالیة ولصالح استخدام األحداث الجاریة 

ت جمیعها اإل أن درجة الفعالیة لم مهارات التفكیر الناقد على حدة والمهارا

تكن كمیة والسبب في ذلك یرجع إلى أن الفترة الزمنیة التس استخدمت في 

  .توظیف األحداث الجاریة لم تكن طویلة

  

   -:توصیات الدراسة

  -:من خالل نتائج الدراسة توصلت الباحثة إلى التوصیات اآلتیة

حداث الجاریة في التدریس  األهتمام بتدریب معلمي التاریخ على توظیف األ- 

  .من خالل عقد دورات تدریبیه لهم

ي  تشجع وزارة التربیة والتعلیم المعلمین على توظیف األحداث الجاریة ف- 

التدریس من خالل وسائل اإلعالم، وتوجیه الطلبة إلى متابعة وسائل اإلعالم 



       

  ٨٣٦ 

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلياخلامساملجلد  

 أثر استخدام األحداث اجلارية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف  العارش األسايس يف مادة التاريخ

خ المختلفة وتناول ماتبثه من قضایا ومشكالت لها عالقة بمبحث التاری

  .ٕ                                       بأسلوب اإلستنتاج والتفسیر واصدار األحكام

أن یقوم معلمو التاریخ بإستخدام أسالیب التفكیر الناقد بما یدور حولهم من  - 

  .احداث

  

   

    

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       

  ٨٣٧ 

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلياخلامساملجلد  

 أثر استخدام األحداث اجلارية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف  العارش األسايس يف مادة التاريخ

  

  -:قائمة المراجع العربیة 

ـــد محمـــد الحـــاج، -                         مظـــاهر التفكیـــر الناقـــد فـــي   .  )    ١٩٩٥ (                             أبـــو شـــهاب، خال

                       التدریس الصفي لمعلمي 

                                                                    لمعلمـــي اللغـــة اإلنجلیزیـــة فـــي برنـــامج تـــدریب المعلمـــین أثنـــاء       

                رسالة ماجستیر   .       الخدمة

   .       األردن ،      عمان ،                                               غیر منشورة، الجامعة األردنیة

                                       أثـــر اســـتخدام التقـــاریر القـــصیرة مـــع األحـــداث     ).    ٢٠٠٥ (                الجـــاف، مثیـــرة، -

                   الجاریة في تنمیة 

                                   الصف الثالث فـي معهـد إعـداد معلمـات                                              التفكیر الناقد لدى طالبات

        رسالة          التاریخ، 

   .                                                   ماجستیر غیر منشورة، جامعة دیالي

   .                                      تــدریس التــاریخ فــي القــرن الحــادي والعــشرین  .  )    ٢٠٠٥   . (          الجمــل، علــي  -

   .          عالم الكتب :       القاهرة

                                   أثــــر اســــتخدام اســــتراتیجیة التــــدریس فــــوق   .  )    ٢٠٠٣   . (      مــــاهر           الزیــــادات،-

                    المعرفیة والنموذج 



       

  ٨٣٨ 

 ة الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلياخلامساملجلد  

 أثر استخدام األحداث اجلارية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف  العارش األسايس يف مادة التاريخ

                                                                             اإلستقصائي في التحصیل وتنمیة التفكیر الناقد لدى طلبة الصف   

                 التاسع في مبحث 

   .                                              أطروحة دكتوراةغیر منشورة، جامعة الیرموك، األردن  .                              الجغرافیا
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