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  ستخلصالم

اثر استخدام الدليل االستباقي في تحصيل مادة التاريخ لدى  التعرف علىالبحث  هدف

تصميم المجموعتين  الباحث ،  استخدم طالب الصف االول متوسط وتفكيرهم التقييمي 

المجموعة التجريبية التي تدرس طالب )أ( لتمثل الشعبةرت اختيذات االختبار البعدي ،  

المجموعة الضابطة التي  طالب )ب( بةالشعومثلت  ، الستراتيجية الدليل االستباقي وفقا

( طالب 39بواقع )و( طالب 46) الطالب عينة البحثبلغ عدد و ، بالطريقة التقليدية درست

و التفكير  ، والذكاء، المجموعتين في المتغيرات: العمر الزمني  تكافؤ . اذ جرىشعبةلكل 

 ،  التقييميفكير الت اختباراالختبار التحصيلي و هما  حث للب اداتين الباحث اعد،  التقييمي

التائي لعينتين ختبار الا  الباحث ، استخدم هماو ثبات  االداتين صدقالتحقق من  وجرى

تفوق المجموعة عن نتائج البحث  كشفتو ،  ةحصائيالمعالجة ال(  لT-test) مستقلتين

 .التقييميالتفكير  وتحصيل الفي الستراتيجية الدليل االستباقي  االتجريبية التي درست وفق
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The Effect Of Proactive Evidence  Strategy In Achievement 

History subject Among The Students Of The First Grade 

Intermediate And Their evaluative Thinking 

Asst. Mahmoud H. Mohammed  

Abstract 

      The research aims to identify the The effect of proactive evidence  

strategy in achievement history subject among the students of the 

first grade intermediate and their evaluation thinking . The researcher  

use experimental design .The  post test researcher chose Division (a) 

to represent the experimental group taught according to the Proactive 

Evidence  Strategy, and represented the Division (b) control group 

taught the traditional method. The number of students are (64) by 

(32) students in each division. The Equivalent the two groups of 

variables: intelligence, the age of the students. and, evaluative 

thinking test. The researcher prepared Search Tool achievement test 

and adopted an evaluative thinking test, were verified Validity and 

retability instruments used test (T-test) for data processing. The 

results showed superiority of the experimental group that studied 

according to Proactive Evidence  Strategy in a achievement in 

History subject of The first  grade  student  at Intermediate and 

evaluative thinking. 

 

 مشكلة البحث:
أنشطة حدثت على سطح واحداث و الماضي  الزمن ان التاريخ سجل احداث البشرية في

 واستراتيجيات األرض ، فمادة التاريخ من المواد الدراسية االساسية التي تحتاج الى طرائق

المدرسين  يستعملون طرائق من ر يكثالتدريس تفاعلية نشطة ، لكن في الواقع نرى 

التدريس التقليدية و االكثر شيوعا تلك التي تؤدي إلى تكليف الطالب بحفظ قدر كبير من 

المادة وتذكرها واسترجاعها دون تعليمهم أو توجيههم إلى االستراتيجيات الفعالة التي 

، وهذا ما اكدته دراسة )التميمي ،  تساعد على تخزين المعلومات واسترجاعها ومعالجتها

أكثر المدرسين ما زالوا متمسكين بالطريقة التقليدية في تدريس ت ان ( التي بين 9103

إذ إن صعوبة التاريخ تبرز في انه يتصل بأزمنة ومواقع جغرافية تكون في العديد  ، التاريخ

من الحاالت بعيدة عن الظروف الزمنية الحالية للطالب و على هذا  نجد الكثير منهم يبدون 

 التاريخ مما أدى إلى انخفاض مستوى تحصيلهم فيها شكواهم من صعوبة تعلم مادة

واُرجعت السبب في ذلك إلى أن تدريس مادة التاريخ يركز على تحصيل المعلومات 

            التاريخية لذا فان الطالب ينسون ما تعلموه بعد مرور مدة قصيرة.
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توجب  دى الطالبوجعلها مقاومة للنسيان وتثبيتها ل التاريخو لتحقيق تعلم فعال لمادة 

وعلى نحو  لديهمالتدريس المناسبة لرفع مستوى التحصيل االكاديمي  استراتيجياتاستخدام 

ستراتيجيات ا وأكد الكثير من الباحثين على استخدام ، طالب المرحلة المتوسطةخاص لدى 

  .من األدوار الكتساب المعرفة اعدد ويمارس نشطا  التي تجعل الطالب التدريس 

لذا يرى الباحث ان الطرائق التقليدية ال تمكن الطالب من رفع مستوى تحصيلهم او تنمية 

انماط تفكيرهم على نحو عام و التفكير التقييمي على نحو خاص ،وتعد مشكلة تدني مستوى 

في المرحلة من المشكالت التي تواجه التدريس التفكير التقييمي التحصيل وضعف 

التربوية الحديثة التي  التوجهاتللتوافق مع   ،و للطالبو االعداد االكاديمي المتوسطة 

الطالب محور العملية التعليمية من التي تجعل  الفعالةاستعمال االستراتيجيات  ضرورةتؤكد 

 -اآلتي :بمشكلة بحثه   الباحث  لذلك فقد حدد و ،

الصف االول  لدى طالب استخدام الدليل االستباقي في تحصيل مادة التاريخمااثر  -

 متوسط ؟

قييمي لدى طالب الصف االول الت مااثر استخدام الدليل االستباقي في التفكير -

 ؟   متوسط

 اهمية البحث :
 واسباب االحداث التاريخية بدراسة تعنى اذتنفرد مادة التاريخ من بين العلوم األخرى 

و القيم و المعتقدات وما  والحضاراتو الشخصيات  عليهاو التغيرات التي تطرا  حدوثها

 & Brown) .دراسة توضح السلسلة الزمنية لالحداث  شابه ذلك، عبر المكان و الزمان

Daniel,1986,P.178)    

الهمية مادة التاريخ في المرحلة المتوسطة، فقد برزت الحاجة الى استراتيجيات حديثة في 

االستراتيجيات التي تجعل الطالب محور العملية ، ومن الطالبتدريسها لتلبية حاجات 

التعليمية استراتيجية  الدليل االستباقي ، وهي من استراتيجيات التعلم النشط التي ال تركز 

على اكساب المعرفة و المعلومات  للطالب  فقط ، وانما هي تتجاوز  الحقائق التاريخية الى 

لب بداللة دراسة احداث الماضي واستنباط تحقيق فهم أعمق للعالم واالحداث من حول الطا

فاستراتيجية  ، العبر منها التي تمكنه من تقويم وتطبيق المعلومات في المواقف الجديدة

والتمييز بين العبارات الدليل االستباقي تمكن الطالب من كيفية طرح األسئلة المعقدة 

ات التي من شأنها للمفاهيم والعملي أعمق فهم من خالل تطوير الصحيحة و الخاطئة

  .على التعلم مساعدته 

 ( 012:  9102)امبو سعيدي واخرون ،

اما التفكير فقد حظى باهتمام العلماء منذ فترة طويلة ، وسعوا جاهدين لفهم التفكير وتفسير 

من اجل العمل على تطوير  ونشاطاتهعملياته ، ومحاولة التعرف على أسرار التفكير 

في  اتنمية مهارات التفكير بحيث تمكن الشخص من توظيفهاستراتيجيات تساعدهم في 

ا اتجاهات تعليمية تدعو  حياته وتحسين ظروف بيئته في مختلف المجاالت ، وظهرت أيض 

إلى مزيد من االهتمام بالتفكير وتنمية المهارات لدى الطالب ، وهو ما يؤدي الى تنمية 

 .(92: 9111المجتمع بشكل عام والطالب بشكل خاص )أبو جادو , 
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في تعامله مع  الشخصيلجأ إليه  الناقد شكال  مهما  من أشكال التفكير التقييميويَُعـد التفكير  

 المواقف في مواجهة ،التي تتضمن الحقيقة و الراي الكثير من المواقف والمثيرات المتعددة

  (3:  0223،)مايرز.تتطلب الفهم والتقييم واتخاذ القرارات المناسبة حيالها التي مشكالتالو

 ما تقدم يمكن تحديد أهمية البحث و الحاجة اليه بما يأتي :م 

الصف االول  طالبو رفع مستوى التحصيل لدى  التاريخان تدريس موضوعات مادة 

التاريخ يوفر معرفة الهوية للطالب، ويحسن صنع القرار والحكم  مهم جدا اذ ان ، متوسط

ا  لديه من خالل توضيحه لنماذج المواطنة الصالحة والمسؤولة ، فالتاريخ يعلم الطالب أيض 

كيف يتعلم من أخطاء اآلخرين ، و يساعده على فهم التغيير والتنمية المجتمعية فهو يوفر 

الحاجة الى هنا تظهر وحداث التاريخ و قضاياه  ا نفسه من خالل فهمسياق ا يمكنه فهم 

مجال البحوث التجريبية تدريس حديثة تتناسب مع التوجهات الحديثة في  استراتيجيات

 .التقييميالتفكير  همواكساب لطلبة الصف االول متوسط التاريخ لتدريس مادة 

 

 هدف البحث :
اثر استخدام الدليل االستباقي في تحصيل مادة التاريخ لدى يهدف البحث الحالي تعرف  

 طالب الصف االول متوسط وتفكيرهم التقييمي. 

 

 فرضيتا البحث: 

 جرت صياغة الفرضيتين الصفريتين االتيتين: لتحقيق هدف البحث

 طالب( بين متوسط درجات 1012ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1

، و الدليل االستباقي استراتيجية على وفق  التاريخالمجموعة التجريبية الذين درسوا مادة 

المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نفسها بالطريقة التقليدية في طالب متوسط درجات 

 التحصيل.

( بين متوسط درجات طالب 1012ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2

، الدليل االستباقي المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة التاريخ على وفق استراتيجية 

متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نفسها و تفكيرهم التقييميو

 لتفكير التقييمي.بالطريقة التقليدية في ا

 

  حدود البحث:
 يقتصر البحث الحالي على : 

الفصل في طالب الصف االول المتوسط في المديرية العامة لتربية محافظة ديالى  -

 ( م .9102 -9104الدراسي االول للعام الدراسي )

  .9104المتوسط االولجتماعيات الصف الالفصول الثالثة االولى من كتاب ا -
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 المصطلحات:تحديد 

  :استراتيجية الدليل االستباقي -1
تجهيز مجموعة تقوم على بانها استراتيجية  :(9109)امبو سعيدي واخرون عرفها  -

 توقع االجابة قبل شرحبمن العبارات من نوع الصح والخطأ ، ثم يطلب من كل طالب 

سعيدي واخرون  . )امبو المعلومات الجديدة  تقديم تقييم تعلم الطلبة السابق قبلثم  الدرس

9102  :012) 

 مجموعة من االجراءاتتضمن تتعليمية  ةتعلمي استراتيجية: التعريف االجرائي -

 الطالبالستثارة خبرة مع المجموعة التجريبية عينة البحث   عتمدها الباحثيالتي  العملية

في الطالب توقعاته مما يسهم في تنشيط دور  السابقة وتوقع المعلومات الجديدة و اسباب

 الموقف التعليمي .

 (: 9108) رزوقي واخرون، عرفه :التقييميالتفكير -

الفكرة  نوعيتها، واختيار و "عمليات عقلية الهدف منها إصدار حكم عن قيمة األفكار

 التوصل الى اتخاذ القرارات ، والبدائل واختيار أفضلها".يجري بواساطتهما التي االفضل 

 (34: 9104)رزوقي واخرون ،  

  :التعريف االجرائي
)مهارة إيجاد محكات أو  الثالثفئة من فئات التفكير الناقد يتضمن المهارات االساسية 

ومهارة البرهان أو إثبات مدى دقة االدعاءات ،  ، معايير تستند إليها عملية إصدار األحكام

ومهارة التعرف على األخطاء أو األفكار المغلوطة منطقي  ا وتحديدها( ويقاس اجرائيا 

فقرات اختبار التفكير  عنبالدرجة التي يحصل عليها الطالب عينة البحث عند اجابتهم 

 التقييمي المستخدم في البحث الحالي .

 

 الخلفية النظرية:

سيستعرض الباحث مفهوم استراتيجية الدليل االستباقي من خالل عرض ادبيات التعلم 

هالنشط ، كما سيستعرض الباحث التفكير التقييمي   فئة من فئات التفكير الناقد.  بعد 

 استراتيجية الدليل االستباقياوال: 

 التعلم النشط : -

وفهو يتطلب أكثر من مجرد ، ال يركز على المعلم ،  على المتعلم يركز التعلم النشط

اذ يجب أن  .تعد المشاركة النشطة لكل طالب جانب ا ضروري ا في التعلم النشطو االستماع ؛

يقوم الطالب بعمل األشياء ويفكروا في الوقت نفسه في عملهم المنجز والغرض من وراءه 

لبحوث أن التعلم فقد اكدت الدراسات وا  .حتى يتمكنوا من تعزيز قدرات التفكير العليا لديهم

المدرسين بعض  لدى الطالب لكنعزز مستويات اإلنجاز تدريس تالنشط كاستراتيجيات 

الب من يحول التعلم النشط الط ، اذ التعلم الجديدة اتيجدون صعوبة في التكيف مع تقني

يساعد الطالب على فهم الموضوع من ، كما نشطين المستمعين السلبيين إلى مشاركين 

  .االستقصاء وجمع وتحليل البيانات لحل المشكالت المعرفية العلياخالل 

(Bonwell& Eison, 1991, p. 3 ) 
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أن التعلم النشط هو عملية ( الى (Donwell  & Eison , 2010 دنويل وايسن   اشار

 الفعالةتتطلب منهم الحركة والمشاركة واحتواء ديناميكي للمتعلمين في المواقف التعليمية 

 .في جميع األنشطة بتوجيه وإشراف من المعلم 

Don well  & Eison , 2010,p.27)) 

 :لتعلم النشطامبادئ 

 هناك عدة مبادئ للتعلم النشط ومنها :

  يجب تعريف  الطالب بالهدف من المهمة التي يكلف بها و اهميتها بالنسبة له.  -

 .تعلمه حول معنى ما جرىجعل الطالب يفكر ويتامل  -

على أهداف وأساليب التعلم بين الطالب والمناقشة التفاوض لحوار و ااجراء  -

 .والمعلمين

التعليمي  ووسائل مختلفة لتعلم المحتوى استراتيجيات في تحديد الطالب اشراك  -

 .التعلمي 

الموجودة في الحياة الواقعية  القضايامع المطلوب انجازها الطالب مهام التعلم  يوازن -

 .ناقد يل ويقومون بإجراء تحل

 .من أجل إنشاء مهام التعلم التعليمي حاجة الموقفتحديد  -

التعليمية في الصف لتوثيق الصلة بين المدرسة مهام الحياة الحقيقية في األنشطة توظيف  -

 و البيئة.

 (Grabinger& Dunlap,1995,p.12 ) 

 

 فوائد التعلم النشط  -

 للتعلم النشط فوائد كثيرة منها :

لحدوث التعلم وهذا ما يتفق مع مبادى  شرط مهميعمل على استثارة المعرفة السابقة وهو  -

 النظرية البنائية.

يساعد المتعلمين بالتوصل الى حلول للمشكالت التي تواجههم من خالل ربط المعرفة  -

 الجديدة بالحلول واالفكار واالجراءات السابقة لديهم .

استرجاع المعلومات من الذاكرة ومعالجتها ثم ربطها ببعضها، يحفز المتعلمين على   -

 وهذا يشابه المواقف الحقيقية التي يستخدم فيها المتعلم المعرفة.

يساعد التعلم النشط المتعلمين بالسيطرة على الموقف التعليمي ، وهذا يعزز لديهم  الثقة  -

 ، اذر عنها التعبيوبالنفس  واالعتماد على الذات في التوصل للنتائج 

المهمة التي ينجزها المتعلم بنفسه ، فالتعلم عملية يفضل المتعلمين ان يكونوا نشطين خالل 

التي ينجزها له  من المهمةلديه او يشترك فيها تكون ذات قيمة اكبر  الموقف التعليميخالل 

 شخص اخر.

فهو موجه  عرفةالمصدر الوحيد للم فهو ليسالتعلم النشط  فياضافة ادوار جديدة للمعلم  -

 .ومرشد للعملية التعليمية
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تفكير المهارات  يكتسبون كماالتعلم النشط المحتوى المعرفي  فييتعلم المتعلمون  -

يختلفون عنهم الذين خرين الفضال عن تعلمهم كيف يعملون مع ااخرى ومهارات شخصية 

 (.24:9101)الحربي:التفكير. اساليب في

 :استراتيجية الدليل االستباقي -

الى مساعدة المعلم على تقديم المعلومات الجديدة للطلبة . استراتيجية الدليل االستباقي تهدف 

)امبو سعيدي   .الموضوع الجديدومدى معرفتهم ب كما تساعده على تقييم تعلم الطلبة السابق 

 ( 001: 9102واخرون ،

من خالل تعلم العملية  في  المعرفية التوجهاتعلى  استراتيجية الدليل االستباقي ستندت 

و أنشطته و دور  ذهن المتعلمعلى يتم و التركيز  النشط  عملية التعلم على تركيزها

هذه المكونات في السلسلة  لتنشيط ومؤشر فعال ة كدليليالمعرفية والبيئالذهنية و العمليات 

عمليات مجموعة متنوعة من  باستعماله،  للطالب المعرفية وهو ما يمثل القدرة المعرفية

أو استكمال المعلومات  التعليمية المشكالتالتفكير في منظومة معرفية واحدة ، لتحقيق حل 

 .غير المكتملة

 .(410:  9103،)قطامي  

 خطوات التدريس باستراتيجية الدليل االستباقي:

 جديدة .المعلومات ال يحتوييحدد المعلم الدرس المراد تقديمه للطلبة والذي  -

 ضوعيقوم المعلم بتجهيز مجموعة من العبارات من نوع الصح / الخطأ للطلبة عن مو  -

 .الدرس

 الطالب توقع االجابة الصحيحة لكل عبارة ، ثم يناقشبيطلب قبل بدء شرح الدرس   -

 ذلك مع زميل له ، على أن يتم تمرير االجابة المختارة من كل طالب .

كون من ثالثة أعمدة ، بحيث يحتوي عمل صورة منظم تخطيطي على شكل جدول م  -

العمود األول على االجابة القبلية والعمود الثاني العبارات نفسها والعمود الثالث اإلجابة بعد 

 .لدرس لشرح المعلم 

من  عنهايشجع المعلم الطلبة على طرح أسئلة عن محتوى العبارات التي سيتم اإلجابة  -

 .خالل شرح المعلم

علم ميطلب ال و في إجاباتهم ثم يقوم بشرح الدرس بالطرق المعتادةيناقش المعلم الطلبة  -

جديدة في المعلومات الا تعرفوا عليه من مهم باتتوقع موازنةمن الطلبة بعد شرح الدرس 

 (000: 9102.)امبو سعيدي واخرون ،الحصة

 

 التقييميثانيا : التفكير 

يطبق في سياق تقييم العمل ، بدافع و فئات التفكير الناقد  فئة من يعد التفكير التقييمي 

االستفهام من معطيات الموقف واإليمان بقيمة األدلة والمؤشرات، التي تنطوي على تحديد 

مدروسة ومتابعة الفهم األعمق من خالل التفكير واعتماد السئلة الاالفتراضات وطرح أ

 الرؤية الصحيحة ، واتخاذ القرارات في اإلعداد للعمل.

(Buckley et al. ،2015,p.375) 
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( الى ان التفكير التقييمي هو مجموعة منهجية للمعلومات Patton 2008اشار باتون ) 

حول أنشطة وخصائص ونتائج الموقف إلصدار أحكام حوله ، أو تحسين أو زيادة فعالية 

 Patton)  الموقف التعليمي ، واتخاذ القرارات المستقبلية عنه أو من اجل زيادة الفهم

2008,p.5). 

  

التفكير التقييمي هو نوع الى ان Baker & Bruner 2012)  اذ اشار باكر وبرونر) 

المهارات الرئيسة في التقييم وفي مختلف المجاالت  فيها التي تستخدم الممارسة التاملية من

يدمج بشكل كامل  خرى مثل  البرامج واالستراتيجيات والمبادرات وهو نهجالأ

 .والبيانات في الموقف التعليمي منهجيةال األسئلة باستخدام

  (Baker & Bruner 2012 ،p. 1)  

 مهارات التفكير التقييمي:

 :رئيسة هي يضم التفكير التقييمي ثالث مهارات

  :مهارات فرعية وهي  ستتحديد المعايير التي تستند عليها اصدار األحكام وتضم  -أ

  المشكالت و القضايا المركزية. تحديد -

  االفتراضات االساسية. تحديد -

  تقييم هذه االفتراضات.-

  العمل الذي قام به المتعلم. التنبؤ بالنتائج على -

  متابعة تسلسل المعلومات. -

 ستراتيجيات بديلة.ا التخطيط التباع -

  مهارات فرعية هي : ثمان اثبات دقة االدعاءات، ويضم -ب 

 . مصداقية المرجع عن التحريبمصدر المعلومات  موثوقيةالحكم على  -

  .والحكم عليها تقارير المشاهداتاالعتماد على   -

  .الضعيفةالتحيز واالفكار  حاالت تحري-

 عاطفيا . اللغة المشحونة تشخيص -

  .وتحليلها تصنيف المعلومات -

  .تحديد األسباب الواردة في الموقف -

  .في الموقف االختالف واوجه الشبه  بين الموازنة -

 .او البراهين واالدلة تقييم الحجج -

  :مهارات فرعية وتضم ثالثمنطقيا ،  غير المنطقيةاالخطاء او االفكار  تحديد -ج

 بين الحقائق واآلراء. التمييز-

 .المطلوب تقييمه المعلومات ذات الصلة بالموضوع تحديد -

 (43:  9114، .)جروانالخاطئةاالستنتاجات و الضعيفاالستدالل العقلي  تحديد - 

 االسئلة التقييمية:  -

 :ومنها االسئلة التقييمية التي يصوغها المتعلم في الموقف التعليميهناك نماذج من 

 هذا الرأي؟ يبرر الذيما الدليل  -
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 ما مدى مصداقية هذا الدليل؟ -

 من الذي يعرف ما األدلة ذات المصداقية؟ -

 ما التفسيرات البديلة؟ -

 نظر االخرين؟هل يختلف التفسير من وجهة  -

 ما رأيك في تقييمات التي يذكرها االخرين؟ -

 (Rashon ,2018,p.8)ما االفتراضات التي تعمل بها؟ -

 

 .اهداف البحثالباحث منهج البحث التجريبي لتحقيق   اعتمد منهج البحث و اجراءاته:

الضبط ذات تصميم المجموعتين )التجريبية و الضابطة  اختار الباحثالتصميم التجريبي : 

 من تصاميم المجموعات المتكافئة. واحد   وهو ،الجزئي(

 المتغير التابع المتغير المستقل مجموعتي البحث

 المجموعة التجريبية
استراتيجية الدليل 

 االستباقي
 التحصيل

 التقييميالتفكير 
 ــــــــــــــــــــــــــ المجموعة الضابطة

 التصميم التجريبي ( 0)شكل

المدارس طالب الصف االول المتوسط في  من تكون مجتمع البحث:  البحثمجتمع  -

لفصل الدراسي لمديرية العامة لتربية محافظة ديالى المتوسطة النهاريه الحكومية التابعة لل

 ( م .9102 -9104الدراسي ) من العاماالول 

و الصف  متوسطة الكندي للبنين في المقداديةعشوائيا   الباحث  حدد عينة البحث : -

المجموعة التجريبية لتكون ( أ) الشعبة اعشوائي تتجربة البحث سحبول،  عينة للبحثاألول 

التي تمثل ( ب) الشعبة و الستراتيجية الدليل االستباقي وفقا مادة االجتماعيات  التي تدرس

( 46) الطالبعدد  وبلغ، تدرس المادة نفسها بالطريقة التقليدية  التيالمجموعة الضابطة 

 .شعبة( طالبا في كل 39) بواقعطالبا 

 تكافؤ مجموعتي البحث : -0
 (. للطالب، العمر الزمني  التقييمي)الذكاء، التفكير  

اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة، وهو مقياس مقنن على   استخدم الباحثالذكاء :  -

-Tاالختبار التائي )  ، استعمل الباحث هوبعد تطبيق ، (41: 0243البيئة العراقية )الدباغ، 

test الجدولية القيمة التائية  المحسوبة اقل من التائية ظهرت ان القيمةف ، ( لعينتين مستقلتين

 تينهذا يدل على أن المجموعتين متكافئ ،(49( ودرجة حرية )1012عند مستوى داللة )

 . يبين ذلك (0) والجدولفي متغير الذكاء  
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 (0الجدول )

 لدرجات المجموعتين في إختبار الذكاء والجدولية المحسوبة القيمة التائية

الداللة 

االحصائية 

(1010) 

 ائيةتالقيمة ال
درجة 

 الحرية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 العينة
 المجموعة

 المحسوبة الجدولية

 29 4191. 9 غير دالة

1.9007 25.000 
 التجريبية 29

 الضابطة 29 24.593 2.0923

 

عينة البحث لقياسه  طالبعلى  التقييمياختبار التفكير  طبق :  التقييميالتفكير  -

( لعينتين  T-test)    استعمل الباحث االختبار التائي  هوبعد تطبيق ، عندهم قبل بدء التجربة

مستقلتين ، فظهرت ان القيمة التائية المحسوبة اقل من القيمة التائية  الجدولية عند مستوى 

 (، هذا يدل على أن المجموعتين متكافئتين في متغير 49( ودرجة حرية )1012داللة )

  .(9الحظ الجدول ) التقييميالتفكير 

 (9الجدول )

 التقييميالتفكير القيمة التائية المحسوبة لدرجات المجموعتين في إختبار 

الداللة 

االحصائية 

(1010) 

 ائيةتالقيمة ال
درجة 

 الحرية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 العينة
 المجموعة

 المحسوبة الجدولية

 29 8591. 9 غير دالة

1.9110 8.656 
 التجريبية 29

 الضابطة 29 8.562 2.2709

 

من  للطالبعلى المعلومات فيما يخص العمر الزمني  حصل الباحثالعمر الزمني : 

( لعينتين مستقلتين ،  T-testواستعمل الباحث االختبار التائي )  ،بطاقاتهم الشخصية 

فظهرت ان القيمة التائية المحسوبة اقل من القيمة التائية  الجدولية عند مستوى داللة 

في متغير العمر  (، وهذا يدل على أن المجموعتين متكافئتين 49( ودرجة حرية )1012)

 ( .3الحظ الجدول )

 (2الجدول )

 غير العمرالقيمة التائية المحسوبة لدرجات المجموعتين في مت

الداللة 

االحصائية 

(1010) 

 ائيةتالقيمة ال
درجة 

 الحرية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 العينة
 المجموعة

 المحسوبة الجدولية

 29 3901. 9 غير دالة

4.1200 162.8438 
 التجريبية 29

 الضابطة 29 163.7813 4.5275
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 :مستلزمات البحث  -9

بالرجوع الى الخطط السنوية لمادة االجتماعيات للصف :   العلمية التعلميةتحديد المادة -

الفصول الثالثة االولى من كتاب تحديد المادة التعلمية وهي  جرىاالول المتوسط 

 وهي : 9104 للعام االجتماعيات الصف االول متوسط

 : تاريخ نشوء الحضارات القديمة.الفصل االول  -

 الرافدين. :حضارة واديالفصل الثاني  -

 : حضارة وداي النيل.الفصل الثالث -

االهداف السلوكية للمادة التعلمية و اعدت   الخطط التدريسية:االهداف السلوكية و إعداد -

اعتمادا  على ( خطة تدريسية لكل مجموعة ، 06( غرض سلوكي ، وكتابة )41تم صياغة )

للفصول الثالثة االولى من كتاب االجتماعيات الصف االول متوسط  التعليمي المحتوى

اجريت بعض والنفسية في العلوم التربوية و ُعرَضت على عدد من المحكمينو ،  9104

 ضوء آرائهم. التعديالت البسيطة في

 اداة البحث: -

  االختبار التحصيلي:اوال: 
الفصول الثالثة االولى من كتاب االجتماعيات في ضوء مادة  ا  تحصيلي ا  اعد الباحث اختبار

 خالل مدة التجربة ولقد مر إالعداد لالداة بمراحل هي :الصف االول متوسط 

اعداد خارطة اختبارية شملت محتوى الموضوعات ،  جرى اعداد الخارطة االختبارية:

فة، الفهم، )المعر  من المجال المعرفي الثالثةوتحديد االهداف السلوكية لمستويات بلوم 

كل  وفقا الهدافاعتماد اعداد االهداف السلوكية في كل مستوى،  التطبيق( فقد جرى

مجموع فقرات  وكان، الهداف الكلي لعدد الالتعليمية إلى موضوع من موضوعات المادة 

 .( فقرة 31االختبار النهائي بـ )

االختيار نوع الموضوعية  االسئلة االختبار من نوع صياغة فقرات  جرىفقرات: الصياغة 

 .موضوعية اختبارية ( فقرة 31فقراته )وعدد ،   من متعدد

المحكمين  من مجموعةالختبار عرض على ل الظاهري صدقالللتحقق من  صدق االختبار: 

عدلت  ا وفي ضوء ارائهم( محكم09عددهم ) وفي طرائق التدريس والقياس والتقويم 

%( فأكثر من 41) نسبة على حازتالفقرات التي  قبول وجرىصياغة بعض الفقرات 

ها الباحث إعداد جدول مؤشرات الصدق األخرى التي اعتمد موافقة المحكمين ومن

 المواصفات.

في  جميعها العتمادهافقرات االختبار لإجابات أنموذجية  تحديد جرىتصحيح: التعليمات 

، إذا كانت اإلجابة صحيحة  االسئلةلكل فقرة من فقرات درجة واحدة أعطيت  و ، تصحيحال

، وبذلك تكون اعلى درجة لالختبار  او متروكة صفرا إذا كانت اإلجابة خاطئةواعطيت 

 .( و اوطا درجة هي )صفر(31)
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  التطبيق االستطالعي لالختبار التحصيلي :
فيي االختبيار فقيرات  التطبيق االستطالعي لالختبار التحصييلي يكشيف عين دقية و وضيوح  

عليى ذليك االختبيار  الطيالبعينية مين  اسيتجاباتقياس ما وضعت من اجل قياسه من خيالل 

(Ebel,1972 ,p.40. ) 

 تعليماته.وضوح فقرات االختبار و - أ

مواصفات الصف االول متوسط لها على عينة استطالعية من التحصيلي طبق االختبار 

لتحديد وضوح التعليمات والوقت واتضح ان ( طالب 91، تألفت من ) نفسهاعينة ال

، وتم استخراج الوقت المستغرق من خالل وقت اجابة الطالب مقسوما  التعليمات واضحة 

 .( دقيقة34على عددهم وتبين ان الوقت المستغرق  لالجابة كان )

 : التحصيلي  التحليل االحصائي لفقرات االختبار-ب

مواصفات العينة نفسها نة التحليل االحصائي لها على عي التحصيلي ق االختباريطبت جرى

 الستخراج ما ياتي :( طالب 011من ) تكونت، اخذت من مجتمع البحث

-1063بين ) تتراوحففقرات الصعوبة كل فقرة من  احتساب جرى صعوبة:المعامل 

 ، وبهذا االجراء يمكن ان تعد فقرات االختبار جيدة ومعامل الصعوبة مناسبا . (1040

-1060فتراوحت بين )فقرات الالقوة التمييزية لكل فقرة من احتساب  جرى القوة التميزية:

الحظ  وبهذا االجراء يمكن ان تعد فقرات االختبار جيدة ومعامل تمييزها مناسبا  (1042

 .( 6الجدول )

 (4الجدول )

 لإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا و المجموعة الدنيا معامل الصعوبة والتمييز 

في  عدد اإلجابات ت

 المجموعتين

 التمييز الصعوبة

 الدنيا العليا

0.  24 6 1002 1020 

9.  21 7 1009 1009 

2.  23 4 1001 1001 

4.  22 4 1048 1020 

0.  23 4 1001 1001 

2.  25 7 1009 1020 

0.  20 4 1044 1009 

8.  26 2 1009 1089 

9.  24 6 1002 1020 

01.  25 4 1004 1008 

00.  21 8 1004 1048 

09.  24 7 1000 1022 

02.  21 5 1048 1009 

04.  26 7 1020 1001 

00.  24 2 1048 1080 

02.  17 6 1042 1040 
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00.  25 6 1000 1001 

08.  22 6 1009 1009 

09.  21 3 1044 1020 

91.  24 4 1009 1004 

90.  26 6 1009 1004 

99.  23 3 1048 1004 

92.  24 8 1009 1009 

94.  23 5 1009 1020 

90.  20 7 1001 1048 

92.  24 8 1009 1009 

90.  26 4 1002 1080 

98.  22 1 1042 1008 

99.  25 2 1001 1080 

21.  21 3 1044 1020 

 

وظهر   الخاطئة لجميع الفقرات  البدائلمعادلة فعالية  تطبيق جرى الخاطئة : البدائلفعالية 

 .الةالخاطئة فعالبدائل عدت جميع  االجراءوبهذا سالبة ، البدائل الخاطئة معامالت جميع  ان

 جلمن ا تصميمه جرىما واالختبار  هيقيس ماالتساق  مؤشرا   يعد ثباتال ان: ثبات االختبار

(  Kuder –Richardson-21معادلة )  تطبيق جرىف ، ( 030 : 0242،) دوران  قياسه

وهو  ، لالختبار داخليال التجانس معامل ثبات هو بواسطتها معامل الثبات المستخرج الن

 وبلغ(   024:   0244) أبو عالم ,    الفقراتبين التجانس أو ، االختبار اتساق يؤشر

( الى أن معامل الثبات يعد جيدا  إذا كان  Foranإذ يشير)فوران  (.1046ثبات )المعامل 

 ( . Foran , 1961 , p. 389% ) 1،21معامل التفسير المشترك أكبر من  

 : التقييميالتفكير  -ثانيا

 التقييميتبين ان للتفكير  والنفسية بعد االطالع على االدبيات التربوية تحديد المهارات:

 .ذكرت في الخلفية النظرية بالتفصيل مع مهاراتها الفرعية  رئيسةمهارات  ثالث

وصممت مواقف االختبار  )الرئيسة و الفرعية(اعتمد الباحث المهارات  إعـداد الفقـرات:

والفقرات المعدة بحيث تضع الطالب أمام مشكالت تاريخية وحياتية واجتماعية وتشكل 

نوع االختيار من متعدد ، فبلغ عدد فقرات عينات لقياس مهارات التفكير التقييمي للطالب 

 ،فقط خاطئة و واحدة منها صحيحة منها  اثنانبدائل  ثالث( فقرة و لكل فقرة 04االختبار )

 ( واقل درجة )صفر(.04) بالطالفتكون اعلى درجة يحصل عليها 

، وللتاكد من صدق اختبار  ا  ان يكون صادقمن مواصفات االختبار الجيد   صدق االختبار : 

علم النفس التربوي عرض على مجموعة من المحكمين المتخصصين في  التقييميالتفكير 

على موافقة )  عدد من الفقرات و حصل االختبارصياغة  تعديلتم والقياس و التقويم ، و

 . المحكمين عدد% ( من  41

 فقرات عناإلجابة  يتطلبه الذي الوقت لتحديد :وضوح الفقرات و التعليماتتجربة  -ا

عينة اللها مواصفات  الطالبطبق االختبار على عينة من  ، تعليماته االختبار ، ووضوح
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وقت اإلجابة هو التعليمات واضحة لديهم، وان ، فاتضح ان  طالب( 91) منفسها كان عدده

 ( دقيقة . 62) 

 : التحليل اإلحصائيتجربة 

تطبيق اختبار التفكير التقييمي على عينة التحليل االحصائي ذاتها التي طبق عليها  جرى

 ( طالب الستخراج ما ياتي :011االختبار التحصيلي و تكونت من )

التفكير  ختبارفقرة من فقرات امعامل صعوبة كل  احتساب جرىصعوبة الفقرات :   

 تكون( ان الفقرات االختبارية  Eble)  اكد ، اذ( 1024-1063بين ) فتراوحت التقييمي

 .( 1041 – 1 .91بين)  معدل صعوبة الفقرةمقبولة إذا 

 (Ebel ,1972,p.41) 

 تمييز الفقرات : -  

الفقرة  ، اذ ان ( 1042-1041فتراوحت بين )ختبار الفقرات ا تمييزاحتساب معامل  جرى

 0244. )أبو عالم، حذفها او تعديلها يفضل% ( 1،91عن) تمييزهاالتي يقل معامل 

 .الفقرات جميعها  بقيت( لذا 011:

 (0جدول )

التمييز  ومعامل الصعوبة لاإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا والمجموعة الدنيا 

 التقييميلفقرات التفكير 

 التمييز الصعوبة  في المجموعتين عدد اإلجابات ت

 الدنيا العليا

0.  26 5 1024 1044 

9.  27 3 1024 1042 

3.  25 1 1064 1042 

6.  27 3 1024 1042 

2.  22 1 1063 1044 

4.  25 4 1026 1044 

4.  27 4 1024 1042 

4.  24 2 1064 1040 

2.  22 1 1063 1044 

01.  24 2 1064 1040 

00.  24 5 1026 1041 

09.  22 1 1063 1044 

03.  25 2 1021 1042 

06.  26 2 1029 1042 

02.  23 1 1066 1040 

04.  21 2 1063 1041 

04.  24 1 1064 1042 
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 الخاطئة البدائلفعالية  -

عدد اكبر  جذبت اليهاإذا  ، الخاطئة ذات فعالية في االختيار من متعدد البدائلتكون  

المجموعة الدنيا أكبر منه  طالب يجذبالخاطىء  فالبديلفي المجموعة الدنيا ،  الطالب من

 البدائل أن معامالت فعالية وظهرت (634: 0223في المجموعة العليا )عدس والكيالني ،

 . سالبة هاجميع

 ثبات االختبار :

درجات عينة التحليل   ختبار ، إذ اعتمدالإعادة االختبار لحساب ثبات ا  الباحث  استعمل

التفكير التقييمي ختبار تطبيق ا اعيد من التطبيق االول اإلحصائي نفسها ، وبعد أسبوعين

وهو ( 1،40بلغ معامل الثبات ) ،ارتباط بيرسون معامل  وباستعمال ذاتها،على العينة 

 .جيدمعامل ثبات 

 الوسائل اإلحصائية : - 4

برنامج في إجراءات البحث الوسائل اإلحصائية االتية باالعتماد على   الباحث  استعمل 

SPSS  : معامل ارتباط بيرسونوهي  ،( االختبار التائيT-test لعينتين مستقلتين ).  

 

بعد المعالجة االحصائية للبيانات ، يمكن عرض النتائج عرض النتائج وتفسيرها: 

 وتفسيرها وفقا  لفرضيتي البحث :

( بين متوسط 1012ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) االولى: الفرضية -

الدليل درجات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة التاريخ على وفق استراتيجية 

، و متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نفسها االستباقي 

 بالطريقة التقليدية في التحصيل.

متوسط ان  ، فظهرنتائج االختبار التحصيلي للمجموعتين )التجريبية و الضابطة(  موازنةب

،  (1.44768( ، وبانحراف معياري )27.0313المجموعة التجريبية بلغ ) طالبدرجات 

( ، و بانحراف معياري 14.3125المجموعة الضابطة )طالب و متوسط درجات 

( لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق T-testو باستعمال االختبار التائي  ) ،( 4.69342)

 .يبين ذلك (4الجدول ) وبين المتوسطين تبين وجود فرق دال احصائيا  بين المجموعتين 

 (2الجدول )

 في االختبار التحصيلي )التجريبية و الضابطة( نمجموعتيلنتائج االختبار التائي ل

 عدد المجموعة

افراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة  القيمة التائية

 الحرية

مستوى 

 الداللة

1012 
 الجدولية المحسوبة

 دالة 49 9 14.649 1.44768 27.0313 32 التجريبية

 4.69342 14.3125 32 الضابطة

      

( اكبر من القيمة التائية 14.649( ان القيمة التائية المحسوبة  )4من الجدول ) يتضح

على  ذلكيدل ، و(  1012مستوى داللة ) ب و( 49( بدرجة حرية ) 9الجدولية البالغة )
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الفرضية  تو لذلك رفض ،داللة احصائية ولصالح المجموعة التجريبية  وذ وجود فرق

 المجموعة التجريبية الذين طالببين متوسطي درجات  ويمكن عزو هذا الفرقالصفرية 

 استراتيجية الدليل االستباقيعلى وفق  المتوسطالصف االول  لطالب  التاريخدرسوا مادة 

المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نفسها بالطريقة التقليدية  في  طالبودرجات 

 طالبمستوى تحصيل  رفعفي  فعالو تأثير إيجابي لهان التدريس الى االختبار التحصيلي 

وتحفز استرجاعها ، االستراتيجية تستثير المعرفة السابقة  ههذالمجموعة التجريبية، ألن 

جعل الطالب يقوم بالتحكم الذاتي في فهي ت،   بينها وبين المعلومات الجديدة يوزانوتجعله 

واإلجابة غة األسئلة اوصيالنقاش، الحوار و دورا في  ممارستهعملية التعلم، من خالل 

 الموازنةمن خالله البحث عن إالجابة وممارسة عمليات  وفي حوار تفاعلي  عنها

التعليمي،  ويكون دوره ايجابيا نشطا في الموقفوتفسيرها وتوليد األفكار وحل المشكالت 

 .يقدمها مدرس المادةالتي المعلومات  الستقبالفقط االستعداد  وليس

( بين متوسط 1012ة عند مستوى داللة )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائي الفرضية الثانية:

الدليل درجات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة التاريخ على وفق استراتيجية 

، و متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نفسها االستباقي 

 بالطريقة التقليدية في التفكير التقييمي.

متوسط  تبين )التجريبية و الضابطة( للمجموعتينالتقييمي التفكير  اختبارنتائج  بموازنة    

، ( 0.86077بانحراف معياري )، و(  16.0313المجموعة التجريبية بلغ ) طالبدرجات 

، وبانحراف معياري ( 9.0313المجموعة الضابطة )طالب بلغ متوسط درجات و

( لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة T-test)  و باستعمال االختبار التائي  (،  2.62106)

يبين  (4الجدول ) و، الفرق بين المتوسطين تبين وجود فرق دال احصائيا  بين المجموعتين 

 . ذلك

 (0لجدول )ا

 التقييميفي التفكير  التجريبية و الضابطة نمجموعتيلنتائج االختبار التائي ل

 عدد المجموعة

افراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة  القيمة التائية

 الحرية

مستوى 

 الداللة

1012 
المحسو

 بة

 الجدولية

 دالة 49 9 14.353 0.86077 16.0313 32 التجريبية

 2.62106 9.0313 32 الضابطة

  

( اكبر من القيمة التائية  14.353( ان القيمة التائية المحسوبة  )4يتضح من الجدول )

( ، ويدل ذلك على  1012( وعند مستوى داللة ) 49( بدرجة حرية ) 9البالغة )الجدولية 

و لذلك رفضت الفرضية  وجود فرق ذو داللة احصائية ولصالح المجموعة التجريبية

ويمكن عزو هذا الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الذين الصفرية 

متوسط على وفق استراتيجية الدليل االستباقي درسوا مادة التاريخ  لطالب الصف االول ال

 في اختبارودرجات طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نفسها بالطريقة التقليدية 
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المجموعة  لطالب  التقييميأن التدريس يؤثر ايجابا  في التفكير الى  التقييمي ، التفكير 

من  كبير وضوحا لهم والعمل مع عدد أكثركان  تقييمهم للموضوعات تنميةفي التجريبية ، 

 ،  من خاللوفهم عميق لتعلم شامل وواسع للطالبفرصا  توفراألفكار المترابطة التي 

وتقييمها والتنبؤ بنتائج العمل  االفتراضات االساسية المشكالت و القضايا المركزية و تحديد

اتيجيات بديلة اخرى التخطيط التباع استرومتابعة تسلسل المعلومات التقييمي من خالل 

موثوقية مصادر المعلومات وتحري حاالت الزيف والغش و الخداع على لتقييم والحكم  ل

وتحديد  في الموقف التمييز بين الحقائق واآلراءو بين اوجه الشبه و االختالف والموازنة

ييم االستنتاجات الخاطئة وتقالحكم على المعلومات ذات الصلة بالموضوع المطلوب تقييمه و

 في االنشطة مساهمتهم و  وكشف جوانب المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لها.، الحجج

 الطالب و بالحوار التفاعلي بين   التاريخفي مادة  التقييميزيادة التفكير  ساعد فيوالمنافسة 

        .االراءالمدرس من خالل خلق  المناخ التعليمي المناسب لممارسة أالنشطة وتبادل 

 

 االستنتاجات:

لدى طالب الصف  التحصيلرفع مستوى في  استراتيجية الدليل االستباقي أفضلية  -0

بما اتاحته من فرصة لبناء  على الطريقة التقليدية اوتفوقه االول متوسط في مادة التاريخ

 .لديهم الخبرات الجديدة

وزيادة الثقة التحكم الذاتي  استراتيجية الدليل االستباقي وفرتإن التدريس على وفق  -9

بالنفس من خالل مناقشة االراء و الحقائق و التمييز بينهما مما اكسب الطالب مهارات 

 . التفكير التقييمي

 

 التوصيات:

 يأتي: ماوصي الباحث ينتائج الفي ضوء 

مراحل  في و مختلفةمواد دراسية في تدريس استراتيجية الدليل االستباقي اإلفادة من  -0

 للمادة. المنشودةقق األهداف تح االنهدراسية اخرى 

كليات في مادة طرائق التدريس مفردات ضمن استراتيجية الدليل االستباقي إدراج  -9

 قسام االختصاص.الأ ومتطلباتها فيلتدريس ل المهنيعداد الإمتطلبات  لتلبية التربية

 

 المقترحات

 .االبتدائيةمرحلة الالحالي على  للبحثإجراء دراسة مماثلة  -0

      في متغيرات أخرى استراتيجية الدليل االستباقي  فاعليةإجراء دراسة تكشف  -9

 وغيرها(. االستبقاء و التاريخية المفاهيماكتساب )

استراتيجية الدليل االستباقي أخرى مع  تعليميةماذج مع ن موازنةإجراء دراسة  -3

 .انتقال اثر التعلم واالستيعاب المفاهيمي في  فاعليتهاوكشف 

 

 



   9102سنة مجلة الفتح ...................................................................................... العدد ثمانون .كانون االول ل

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-693- 
 

 المصادر :

، دار المسيرة للنشر  9، ط علم النفس التربوي( ، 9111أبو جادو، صالح محمد علي ، ) -0

 األردن. -والتوزيع والطباعة ، عمان

, الكويت , دار 0, طقياس وتقويم التحصيل الدراسي(   0244أبو عالم ,رجاء محمود ) -9

 القلم.

، االردن ، دار  استراتيجيات المعلم للتدريس الفعال( 9102ي و اخرون )امبوسعيد -3

 المسيرة للنشر و التوزيع.

فاعلية أنموذج مقترح على وفق منحى النظم في ( 9103التميمي ، هدى فاضل حسين ) -6
 تحصيل مادة التاريخ وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف الخامس األدبي

 جامعة بغداد اطروحة دكتوراه غير منشورة. –كلية التربية ابن رشد 

 .  (. تعليم التفكير. مفاهيم وتطبيقات9114جروان، فتحي عبد الرحمن. ) -2

التعلم النشط  مداخل واستراتيجيات حديثة في ( 9101الحربي ، فهد عبد الرحمن ) -4
، ادراة التربية والتعليم  ، ورقة عمل مقدمة للقاء الثالث لالشراف التربوي  التدريس

 بالمنطقة الشرقية للبنات.

القسم   -العراقي–ختبار المصفوفات المتتابعة القياس ( ا0243الدباغ , فخري وآخرون ) -4
 , مطابع جامعة الموصل ، الموصل  . النظري

, ترجمة :    أساسيات القياس و التقويم في تدريس العلوم( : 0242دوران , رودني  ) -4

 صباريني  و آخرون , جامعة اليرموك , اربد  , المطبعة الوطنية . محمد سعيد

يهدف سلسلة التفكير وانماطه  (9104رزوقي ، رعد ،ونبيل محمد ،وضمياء داود،  ) -2
 ، بيروت ، دار الكتب العلمية .هذا الكتاب إيى مساعدة المربين المعلمين 

برنامج التربية للقياس والتقويم ( 0223عدس , عبد الرحمن والكيالني ،عبد هللا زيد ) -01
 , منشورات جامعة القدس المفتوحة , عمان. في التعلم والتعليم

، عمان ، دار استراتيجيات التعلم والتعليم المعرفية( 9103قطامي،  يوسف محمود ) -00

 المسيرة للطباعة والنشر.

ن: , ترجمة عزمي جرار, عماتعليم الطالب التفكير الناقد(  0223مايرز، شيث ) -09

 المركز الوطني للبحث والتطوير التربوي.

13- Baker, A & Bruner, B. 2012. Integrating Evaluative Capacity 

into Organizational Practice. The Bruner Foundation. 
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15- Brown ,R & Daniel's C.w(1986) learning  history A Guides to 
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