أثر التدريس املستند علً املشروع يف مقرر

الدراسات االجتماعية والىطنية علً تنمية

مهارات التفكري الناقد لدي طالب الصف األول
الثانىٌ مبدينة الرياض
بندر بن عبدهللا مطلم املطلم*

امللخص_ هضفذ الضعاؾت الخالُت ئلى الخٗغف ٖلى أزغ الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ في ملغع الضعاؾاث الاحخماُٖت والىَىُت ٖلى
ُ
ً
َ
اإلاىهج
وجدلُلا لهضف الضعاؾت اؾخسضم الباخث
جىمُت مهاعاث الخفىحر الىاكض لضي َالب الهف ألاوٌ الثاهىي بمضًىت الغٍاى.
ُ
ُ
ُ
ً
حغٍذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت بلغذ (َ )32البا؛ وػٖذ ٖلى
الخجغٍبي اللاةم ٖلى جهمُم اإلاجمىٖخحن الخجغٍبُت والًابُت ,خُث أ ِ
َالبا .وكض ّ
ً
ً
َالبا ,ويابُت وٖضصهم (ً )16
مجمىٖخحن :ججغٍبُت وٖضصهم (ً )16
ملترخا لىخضة ألاكلُاث
جهىعا
أٖض الباخث
ً
وخضة لؤلكلُاث ؤلاؾالمُت
ببىاء
ؤلاؾالمُت مهاغا بُغٍلت الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ في جىمُت مهاعاث الخفىحر الىاكض ,هما كام ِ
ٍ
َ
وفم الخهىع اإلالترح ,وئٖضاص صلُل للمٗلم والُالب ّ
اإلاكغوٕ في وخضة
َغٍلت الخضعَـ
ًىضح هُفُت اؾخسضام
ِ
ِ
ِ
ٍ
اإلاؿدىض ٖلى ُ ِ
ُّ
وازخباع الخفىحر الىاكض لىاَؿىن وحلِؿغ ,وَ ِبلذ ٖلى اإلاجمىٖت الخجغٍبُت .أما اإلاجمىٖت الًابُت فلض
ألاكلُاث ؤلاؾالمُت,
ِ ُ
وبٗضيّ.
ٌ
ٌّ
ّ
صعؾذ بالُغٍلت الخللُضًت ,هما أحغي لىال اإلاجمىٖخحن ازخباع كبلي
الكلمات املفتاحية :الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ ,ملغع الضعاؾاث الاحخماُٖت والىَىُت ,مهاعاث الخفىحر الىاكضّ .
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أثر التدريس املستند على املشروع في ملرر الدراسات الاجتماعية
والىطنية على ثنمية مهارات التفكير الناكد لدي طالب الصف ألاول
الثاهىي بمدًنة الرياض
الخىانل والخٗامل م٘ آلازغ,
اث
الظاحي,
وحٗؼٍؼ الخٗلم الخٗاووي ,ومهاع ِ
ِ
ِ
ُ
واؾخسضام
الخفىحر الٗلُا,
اث
الخفىحر,
ومماعؾت
والخفىحر الىاكض ,ومهاع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ّ
َ
اؾاث
الض
ج
مىه
وزُلت
ث
ض
أه
هظلً
اإلاسخلفت.
والىؾاةِ
الخىىىلىحُا
ِ ع ِ
ِ
ق
ملغع الضعاؾاث
جضعَـ
والىَىُت ٖلى ٖضص مً َغ
الاحخماُٖت
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
(اإلاكغوٕ) .وبىاءً
َ
يمً هظه الُغ ِق
الاحخماُٖت والىَىُت ,وطهغث مً
ِ
ُ
َّ َ
اؾت في الؿإاٌ الغةِـ الخالي :ما أزغُ
ٖلى ما جلضم جدضصث مكيلت الضع ِ
اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ في ّ
والىَىُت
الاحخماُٖت
ملغ ِع الضعاؾا ِث
الخضعَـ
ِ
ِ
ِ
ِ
اث الخفىحر الىاكض لضي َالب الهف ألاوٌ الثاهىي
مها
جىمُت
ٖلى
ع ِ
بمضًىت الغٍاى؟ ّ
أ .أسئلة الدراسة
ُ
ًخفغٕ مً الؿإاٌ الغةِـ ألاؾئلت آلاجُتّ :
ُ
ُ
ّ
الخهىع
لىخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت مً ملغع الضعاؾاث
اإلالترح
ؽ -1ما
ِ
ً
جىمُت
اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ في
بالخضعَـ
الاحخماُٖت والىَىُت مهاغا
ِ
ِ
ِ
الىاكض لضي َالب الهف ألاوٌ الثاهىي بمضًىت
الخفىحر
مهاعاث
ِ
ِ
الغٍاى؟ ّ
اإلاؿدىض ٖلى
بالخضعَـ
وخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت
جضعَـ
ؽ -2ما أزغ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلاكغوٕ في جىمُت الخفىحر الىاكض ٖلى َالب الهف ألاوٌ الثاهىي
بمضًىت الغٍاى؟ ّ
ب .أهداف الدراسة
ُ
مٗغفت أزغ الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ في ّ
اؾاث
-1
ملغ ِع الضع ِ
ِ
ِ
جىمُت مهاعاث الخفىحر الىاكض لضي َالب
الاحخماُٖت والىَىُت ٖلى
ِ
ِ
الهف ألاوٌ الثاهىي بمضًىت الغٍاىّ .
ُ
اث الخفىحر الىاكض لضي َالب الهف ألاوٌ الثاهىي في
 -2جىمُت مهاع ِ
ّ
ملغع الضعاؾاث الاحخماُٖت والىَىُتّ .
ج .أهمية الدراسة
ألاهمُت ال ِٗلمُتّ :
ّ
َ
ُ
َ
ُح ّ
ٗض هظه الضعاؾت مً الضعاؾاث الخضًثت التي وْفذ اؾتراجُجُت
اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ ّ
إلالغ ِع الضعاؾاث الاحخماُٖت والىَىُت في
الخضعَـ
ِ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َّ
ي اإلاىخبت
جىمُت مهاعاث الخفىحر الىاكض؛ خُث أن ِمً اإلاإمل أن جثر ّ
ِ
َ
َ
ّ
ُّ
هظه الضعاؾت حٗض ألاولى
الٗغبُت بمثل هظا الىىٕ مً الضعاؾاث .هما أن ِ
ّ
و الضعاؾاث الاحخماُٖت والىَىُت ٖلى -خض ٖلم الباخث -في
في جسه ِ
ً
الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ؛ ليى ِن اإلاىهج خضًثا ,وللغغبت في مىاهبت
بكيل ٖام ,وَغ ِق
التربىٍت الخضًثت ٖلى مؿخىي الخٗلُم
الخىحهاث
ِ
ِ
ٍ
الخضعَـ بكيل زام  ,هما حٗض هظه الضعاؾت ئيافت ٖلمُت في اإلاجاٌ
ً
وجفسح مجاًل للباخثحنّ .
ألاهمُت َ
الٗم ّلُتّ :
ُ
َّ
اؾاث الخُبُلُت التي جثري
ًإمل أن جيىن هظه الضعاؾت مً الضع ِ
َ
واإلاٗلماث ,واإلاكغفحن
اإلاهخمحن باؾتراجُجُاث الخضعَـ؛ واإلاٗلمحن
ِ

 .1امللدمة
فىغة أن الُالب ًبجي مٗغفخه مً زالٌ
جلىم الىٓغٍت البىاةُت ٖلى ِ
ُ
وٍخٗلم بكيل أفًل ٖىضما ٌكاعن في أوكُت
الخجاعب الخانت به,
ً
حٗلُمُت بضًل مً جللي اإلاٗلىمت بُغٍلت ؾلبُت .والخٗلم اإلاؿدىض ٖلى
ُ
اإلاكغوٕ هى ئخضي الُغ ِق التي جمىً الُالب مً بىاء مٗغفخه
ومٗالجت مكىالث خلُلُت,
اإلاماعؾت الظاجُت,
الصخهُت مً زالٌ
ِ
ِ
وَٗخبر مً أهم أؾاؾُاث الىٓغٍت البىاةُت ٖمغ [ ]1لظا ٖىضما ًخٗلم
الُالب بمثل َغٍلت الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ فاهه ًبجي
شخهِخه وٍغبِ ما حٗلمه مً مٗاعف ومهاعاث بدُاجه الُىمُت
واإلاجخمُٗت مما ًيىن له أزغ اًجابي ٖلى شخهِخهّ .
وٖىض الخضًث ًٖ الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ في الخٗلُم مً
ً
ُ ُ
خُث وىه ُه َغٍلت ٖلمُت مىٓمت فاهىا هغمي ئلى عبِ الخٗلُم اإلاضعس ي
َ
َ
وصازلها ً
مٗا ,وبٗباعة أزغي
زاعج اإلاضعؾت
بالخُاة التي ًدُاها اإلاخٗلم
ُ َ
باإلادُِ الاحخماعي [ّ .[2
فاهىا وؿتهضف عبِ اإلادُِ اإلاضعس ي
ِ
وكض كام ولباجغن ) (Kalpatrickبترحمت ألافياع التي هاصي بها حىن
مؿاًغة
بُغٍلت
صًىيّ ) (John Deweyاللاة ِلت بىي٘ اإلاىاهج التربىٍت
ٍ
ٍ
ألغغاى الُلبت ,وجدىٍلها ئلى مفهىم ٖملي جُبُلي ًىٓم هظه اإلاىاهجَ
ِ
ِ
ومىبثلت
الُلبت
بدُاة
مخهلت
كهضًت
أو
غغيُت
مكغوٖاث
نىعة
ٖلى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
َ
خاحاتهم وعغباتهم [ّ .[3
مً
ِ
 .2مشكلة الدراسة
أْهغث ٌ
اؾاث أن للخٗلم بُغٍلت اإلاكغوٖاث أزغاً
هثحر مً الضع ِ
ِ
ًّ
اخل الخٗلُم؛ فلض أقاعث صعاؾت هُالث
ئًجابُا ٖلى حٗلم الُلبت في مغ ِ
طاث صًللت ئخهاةُت ٖىض مؿخىي الضًللت (= 0.05
[ ]4ئلى وحىص
فغوق ِ
ٍ
ّ
َ
ٍلت اإلاكغوٖاث,
اإلاخىؾِ
اإلاٗضٌ
&) بحن
للمجمىٖت التي حٗلمذ بُغ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
واإلاجمىٖت التي حٗلمذ بالُغٍلت الاٖخُاصًت ,واكت ِرح ئحغ ُاء اإلاؼٍض مً
ِ
اؾُت
الضعاؾاث في مجاٌ اؾخسضام َغٍلت اإلاكغوٖاث في
ٍ
وخضاث صع ٍ
َ
أزغي ,وفي مباخث أزغي في مجاٌ الضعاؾاث الاحخماُٖت؛ وطلً
هخاةج الضعاؾت ,أو جُىٍغهاّ .
لئلؾهام في حٗؼٍؼ ِ
ًّ
ّ
صاٌ ئخهاةُا ٖىض
هما جىنلذ صعاؾت بغواث [ ]5ئلى وحىص فغ ٍق ٍ
مخىؾِ صعحاث الُلبت الظًً صعؾىا بُغٍلت
مؿخىي (& =  )0.05بحن
ِ
اإلاٗغفُت وألاصاةُت كبل جُبُم
اث
الخٗلم باإلاكاعَ٘ الفغصًت في اإلاهاع ِ
ِ
ِ
ُ
جُبُلها لهالح الخُبُم البٗضي .وهظلً جىنلذ صعاؾت
الخجغبت وبٗض
ِ
ُ
الٗضًض مً الىخاةج منها فاٖلُت اؾتراجُجُت اإلاكغوٖاث
الًبت [ ]6ئلى
ِ
ؤلالىتروهُتّ .
واإلاُـ ُّ ِل ُ٘ ٖلى ّ
ملغ ِع الضعاؾاث الاحخماُٖت والىَىُت لٗام 1437هـ في
ُّ
َغٍلت
وخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت ًلخٔ ّأن في مكغوٕ الىخضة أ ِه َض ٖلى
ِ
اث اللغ ِن الىاخض
ئهؿاب
اإلاكغوٕ في
الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى
الُالب مهاع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
والخٗلم
اإلاٗغفت,
اهدؿاب
ٖلى
واللضعة
,
اإلاؿإولُت
في
ثلت
اإلاخم
والٗكغًٍ
ِ
ِ
ِ
89
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ُ
وىنها ّ
بدىمُت
تهخم
ِ
اؾت في ِ
ّواإلاكغفاث .هظلً جيب٘ أهمُت هظه الضع ِ
وبمىاهبت
الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ,
الخفىحر الىاكض مً زالٌ
ِ
ِ
اةم الخضعَـ بكيل
الخلضم الٗلمي ٖلى مؿخىي الٗالم
ٍ
بكيل ٖام ,وَغ ِ
اجُجُت الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى
ألاهٓاع ئلى أهمُت اؾتر
وجىحُه
زام,
ِ
ِ
ِ
ّ
هُغٍلت لخضعَـ ملغ ِع الضعاؾاث الاحخماُٖت والىَىُتّ .
اإلاكغوٕ
ٍ
د .مصطلحات الدراسة
ً
أوًل :الخٗلم باإلاكغوٖاثّ :
ّ
ٌ
همىطج للخٗلُم والخٗل ِم ٌٗخمض ٖلى
هما حٗغفها ًلقحن [ ]8بأنها:
َ
أصاء الُالب َّ
وخُاجُت في بُئخه,
واكُٗت
حٗلُمُت هبري في مىاكف
إلاهام
ٍ
ٍ
ٍ
وٍخُلب مماعؾ َت الُالب م٘ أكغ ِاهه َّ
والخلىٍم
والخىفُظ,
الخسُُِ,
مهام
ِ
ِ
ِ
ّ
اإلاغحىةّ .
بهضف جدلُم الىخاةج
ِ
ً
ّ
ٌ
وَٗغف الخٗلم باإلاكغوٖاث ئحغاةُا بأهه همىطج حٗلُمي ًغهؼ ٖلى
ّ
ً
ُ
مُٗىت ًىدؿب
مىفغصا أو م٘ ػمالةه بمهمت
اإلاخٗلم
اإلاخٗلمً ,لىم فُه
ٍ
َ
جىحُه اإلاٗلم ومخابٗ ِخهّ ,
وٍلُم فيها
بىفؿه جدذ
ِّ
اث
فيها اإلاٗغفت واإلاهاع ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
صازل الفهل الضعاس ي أم
ػمالةه ؾىاء أوان
وأٖماٌ
اإلاخٗلم أٖماله
ِ
زاعحهّ .
ً
زاهُا :الخفىحر الىاكضّ :
َ
ناخبها مً
مهاعة جمىً
ٌٗغفه الخالق [ ]9بأههٖ :باعة ًٖ
ٍ
ّ
اإلابجي ٖلى الخأمل في اإلاىاكف واإلاؿاةل اإلاسخلفت,
الخهغف الصخُذ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
اإلاىُم لُإصي ئلى
ًخًمً ِؾ َم َخحن أؾاؾِخحن هما :اوسجامه ,م٘
وبأهه
ِ
اث ؾلُمتّ .
اؾخيخاحاث وكغاع ٍ
ٍ
َ
وَٗغفه فخذ هللا [ ]10بأهه :اللضعة ٖلى جلضًغ الخلُلت ,ومً زم
وفدو آلاعاء اإلاخاخت,
جلىٍم اإلاٗلىماث,
الىنىٌ ئلى اللغاعاث في يىء
ِ
ِ
وحهاث الىٓغ اإلاسخلفت بٗحن الاٖخباعّ .
وأزظ
ِ
ِ
جلىٍم صخت
وٖغفه أبى مىضًل [ ]11كاةال :هى "اللضعة ٖلى
ِ
زالٌ الخدلُل اإلاىيىعي لها,
اإلاٗلىماث التي ًىاحهها الفغص مً
ِ
ُ
اث
والىنى ٌِ ئلى اؾخيخاحاث واضخت .وٍمىً جدضًض هظه اإلاهاع ِ
ّ
باًلؾخيخاج ,ومٗغفت الافتراياث ,واإلاؿلماث ,والاؾخيباٍ ,والخفؿحر,
وجلىٍم اإلاىاككاث"ّ .
ً
وَٗغف الخفىحر الىاكض ئحغاةُا باهه كضعة اإلاخٗلم ٖلى جلىٍم صخت
ّ
إلاامه بٗضص مً اإلاهاعاث التي جمىىه
اإلاٗلىماث التي ًىاحهها مً زالٌ ئ ِ
مً الىنىٌ ئلى اؾخيخاحاث ٖلمُتّ .
ه .حدود الدراسة
ُ
ُ
جلخهغ هظه الضعاؾت ٖلى صعاؾت الىخضة الثالثت
الخضوص اإلاىيىُٖت:
ُ
مً ملغع الضعاؾاث الاحخماُٖت والىَىُت (اإلاؿخىي الثاوي) وهي وخضة
ألاكلُاث ؤلاؾالمُتّ .
َ
مغخلت اإلااحؿخحر ,ومىهجَ
 -1وخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت ,وهظا ًالةمُ
البدثّ .
 -2مهاعاث الخفىحر الىاكض لىاَؿىن وحالٌؿغ (مٗغفت الافتراياث,
والخفؿحر ,وجلىٍم اإلاىاككاث ,ومٗغفت الاؾخيباٍ ,والاؾخيخاج)ّ .
الخض اإلاياوي :ؾخلخهغ هظه الضعاؾت ٖلى َالب اإلاغخلت الثاهىٍت بمضًىت
الغٍاىّ .
الخض الؼماوي :جم جُبُم الضعاؾت في الفترة مً 1437/6/29هـ وختى
1437/7/17هـّ .
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 .3إلاطار النظري
مفهىم الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوّٕ :
هما ٖغفخه ًلقحن [ ]8بأهه" :همىطج للخٗلُم والخٗلم ٌٗخمض ٖلى
َ
أصاء الُالب َّ
واكُٗت وخُاجُت في بُئخه,
حٗلُمُت هبري في مىاكف
إلاهام
ٍ
ٍ
َ
مماعؾت الُالب م٘ أكغاهه َّ
والخلىٍم
والخىفُظ,
الخسُُِ,
مهام
وٍخُلب
ِ
ِ
ِ
بهضف جدلُم الىخاةج اإلاغحىة"ّ .
أهمُت الخٗلم باإلاكغوٖاثّ :
ُ
الٗضًض مً اؾتراجُجُاث الخضعَـ ,وول اؾتراجُجُت لها
هىالً
أهمُت جمحزها ًٖ غحرها مً الاؾتراجُجُاث ,ومً هظه الاؾتراجُجُاث:
الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ ,وله أهمُت جمحزه ًٖ بلُت اؾتراجُجُاث
الخٗلم وهيّ :
وكِ في الٗملُت الخٗلُمُتّ .
 .1كُام اإلاخٗلمحن بضوع ِ
ّ
 .2حصجُ٘ اإلاخٗلمحن وجضعٍبهم ٖلى أن ٌٗلمىا أهفؿهم بأهفؿهمّ .
 .3جىفحر حى مً الخٗاون بحن اإلاخٗلمحنّ .
 .4الخٗلم بُغٍلت َ
أهثر مغوهتّ .
اث اللُاصة والٗمل الجماعيّ .
 .5جُىٍغ مهاعاث الاجهاٌ ومهاع ِ
 .6جىمُت مهاعاث الخفىحر [ّ .[12
جهيُفاث اإلاكغوٖاثّ :
ًهىف ولباجغًٍ اإلاكغوٖاث ئلى آلاحيّ :
ّ ُ
َ
الهبغت
ّأ -اإلاكغوٖاث البىاةُت :وهي حؿتهضف ألاٖماٌ التي حغلب ٖليها ِ
الٗلمُت في الضعحت ألاولىّ .
ب -اإلاكغوٖاث الاؾخمخاُٖت :وهي التي حؿتهضف الفٗالُاث التي ًغمي
ّ
َ
اإلاخٗلم مً وعائها الخمخ٘ بها؛ واًلؾخمخإ ئلى اإلاىؾُلى ,أو ئلى كهو
أصبُت وغحرهاّ .
ج -مك ّغوٖاث اإلاكىالث :وهي التي حؿتهضف اإلاخٗلم ,ومنها خل مًٗلت
ّ
ما ,فىغٍت وغحر طلًّ .
ّص -مكغوٖاث لخٗلم بٌٗ اإلاهاعاث أو لغغى الخهىٌ ٖلى بٌٗ
اإلاٗغفت [ّ .[2
هـّ -مكاعَ٘ لخٗلم بٌٗ اإلاهاعاث [ّ .[13
هما جلؿم اإلاكغوٖاث بدؿب ٖضص اإلاكاعهحن فيها ئلى كؿمحنّ :
 .1اإلاكغوٖاث الجمُٗتّ :وهي اإلاكغوٖاث التي ًُُلب فيها مً حمُ٘
ُ
اللُام بٗمل واخضّ .
َالب الفهل الىاخض
ُ
ُ
َ
 .2اإلاكغوٖاث الفغصًت :هأن ًُلب مً َالب جىفُظ مكغوٕ مٗحن
ّ
ُ
مسخلفت
مكغوٖاث
الُالب مً مجمىٖت
ًدضصه اإلاٗلم أو ًسخاعه
ٍ
ٍ
ً
مؿبلا [ّ .[13
مدضصة
ٍ
قغوٍ ازخُاع اإلاكاعَّ٘ :
َّ
ٌ
ٖضص مً الكغوٍ ًل بض مً ألازظ بها ٖىض ازخُاع
هىان
اإلاكغوٖاث ,والتي طهغها مغعي والخُلت [ ]2وقاهحن [ّ :[13
ُ
ً
َ
ٌ
َ
 .1أن جيىن للمكغوٕ كُمت جغبىٍت مُٗىت ,وجيىن هظه اللُمت مغجبُت
باخخُاحاث اإلاخٗلمحنّ .
 .2الاهخمام بخىفحر اإلاىاص الالػمت لخىفُظ اإلاكغوّٕ .
ً
 .3أن ًيىن الىكذ الظي ًُهغف في جىفُظ اإلاكغوٕ مخىاؾبا م٘ كُمت
اإلاكغوّٕ .
 .4مغاٖاة الاكخهاص في أزمان اإلاىاص التي ًدخاحها اإلاٗلم للمكغوّٕ .
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 .5مالءمت اإلاكغوٕ للخهىٌ ٖلى اللُم التربىٍت اإلاُلىبتّ .
ً
مٗل ًضا ,وأًل ٌؿخغغ َق ً
 .6أًل ًيى َن اإلاكغوٕ َّ
وكخا َىٍال ,وَؿخدؿً أًل
َ
ُ
ًخجاوػ
الىكذ لخىفُظ اإلاكغوٕ أؾبىٖحنّ .
 .7أًل ًخٗاعى اإلاكغوٕ م٘ الجضوٌ اإلاضعس يّ .
 .8أن ًدىاؾب اإلاكغوٕ م٘ كابلُت الُلبت في جهمُمه وجىفُظهّ .
َ
ً
مخىاؾبا م٘ كابلُت الُلبت في جهمُمه وجىفُظه,
 .9أن ًيىن اإلاكغوٕ
ُ
َ
مٗلىماث نٗبت ًل ٌؿخُُ٘
اث مٗلضة أو
وأًل
ٍ
ًخُلب جىفُظه مهاع ٍ
ُ
الُلبت أن ًدهلىا ٖليهاّ .
 .10أًل ًيىن اإلاكغوٕ ً
جافهاّ .
ُّ
غحر الًغوعي في اإلاكغوٖاث اإلاخٗاكبتّ .
 .11ججىب الخضازل ِ
حؼء منها؛
وٍغي الباخث أهه ًل بض مً جىفغ هظه الكغوٍ أو ٍ
ُ
ً
َ
لُيىن
اإلاٗلم ٖلى ازخُاع
هاجخا ,فهي مثل الخاعَت التي حٗحن
اإلاكغوٕ
جىحُه الُالب ًلزخُاع اإلاكاعَ٘ الجُضة واإلافُضة لهمّ .
أو
ِ
زُىاث ٖمل اإلاكغوّٕ :
ًياص ًخفم ول مً هسبت مً اإلاخسههحن [ ,]3وًلقحن [,]8
أعب٘
والهُٗغيّ [ ,]14وٖمغ [ ,]1ومدمض [ ,]12والغامضي [ٖ ]15لى ِ
اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ
لخىفُظ اؾتراجُجُت الخٗلم
زُىاث ًجب اجباٖها
ٍ
ِ
ِ
ّ
َ
َ
مهمت لخُبُم هظه
التي جمىً اإلاٗلم والُالب مً الىنىٌ ئلى هخاةج
ٍ
الاؾتراجُجُت ,وهي ٖلى الىدى الخاليّ :
 الخُىة ألاولى :ازخُاع اإلاكغوّٕ :ُ
ُ
حٗض ٖملُت ازخُاع اإلاكغوٕ مً أهم زُىاث أو مغاخل ئهجاػ
اإلاكغوٕ ,وجبضأ هظه الخُىة بلُام اإلاٗلم بالخٗاون م٘ َالبه بخدضًض
َ
ُ
جدلُلها مً اإلاكغوٖاث ,وجيخهي
هضاف اإلاغ ِاص
باتهم و ّ
ألا ِ
ايهم وعغ ِ
أغغ ِ
َ
بازخُاع اإلاكغوٕ اإلاىاؾب للُالب م٘ مغاٖاة أن ًيىن اإلاكغوٕ مً
ِ
ّ َ
باث اإلاخٗلم وٍخىافم م٘ اخخُاحاجه أو مُىلهّ .
عغ
ي
ًلب
الظي
الىىٕ
ِ
هما ًغاعى في ازخُاع اإلاكغوٕ أن ًيىن مً الىىٕ الظي ًُمىً
ئهجاػه وَٗىص بالفاةضة ٖلى اإلاخٗلمُ ,وٍ ّ
فًل أن ًيىن ٖلى ٖالكت
َ
اإلاخٗلم ًّ
جغبىٍا .ومما ؾبم
مباقغة أو غحر مباقغة باإلاىهج الضعاس ي؛ لُفُض
ًخطح لىا أن َ
صوع اإلاٗلم أؾاس ٌّي في ازخُاع اإلاكغوٕ وًل ِغجى ٖىه فهى ما
ًأزظ بُض اإلاخٗلم ئلى أن ٌؿخُُ٘ ازخُاع اإلاكغوٕ الظي ًغٍضّ .
 الخُىة الثاهُت :وي٘ الخُتّ :ّ
َّ
ختى ًىجح الٗمل ًل بض مً وي٘ زُت مفهلت جبحن ؾحر الٗمل في
اإلاكغوٕ وطلً بالخٗاون بحن اإلاخٗلم واإلاٗلم في ويٗها ,م٘ مالخٓت أن
َ
ّ
ُ
ً
َّ
ُ
جيىن
ومدضصة ًل لبـ فيها وًل هلو وئًل فالىدُجت
زُىاتها واضخت
وي٘ الخُت
ئعبان اإلاخٗلم ,وٍجب الخظهحر هىا ٖلى مكاعهت اإلاخٗلمحن في ِ
ووحهاث هٓغهم ,أما اإلاٗلم فُيىن َص ُوع ُه هىا طا َاب٘
وئبضاء آعائهم
ِ
ِ
ووحهاث هٓغهم مً أحل الخىحُه
اؾدكاعي ٌؿم٘ آعاء اإلاخٗلمحن
ِ
واإلاؿاٖضةّ .
 الخُىة الثالثت :جىفُظ اإلاكغوّٕ :في هظه اإلاغخلت ًُترحم الجاهب الىٓغي اإلاخمثل في بىىص زُت
اإلاكغوٕ ئلى واك٘ ٖملي مدؿىؽ ,خُث ًلىم اإلاخٗلم في هظه اإلاغخلت
بدىفُظ بىىص زُت اإلاكغوٕ جدذ مغاكبت اإلاٗلم وئقغافه وجىحيهاجه,
وٍلىم اإلاٗلم باعقاص اإلاخٗلمحن وجدفحزهم ٖلى الٗمل ,وجىمُت عوح
الجماٖ ـت والخٗ ـاون بُ ـً اإلاخٗلمُ ـً ,والخدل ـم م ـً كُ ـام ه ـل منهم بالٗمل ّ

وٖضم الاجياٌ ٖلى غحره ألصاء ٖلمهّ .
اإلاُلىب مىه
ِ
 الخُىة الغابٗت :جلىٍم اإلاكغوّٕ :ً
ّ
مبِىا له أوحه
خُث ًلىم اإلاٗلم باًلَالٕ ٖلى ول ما أهجؼه اإلاخٗلم ِ
الًٗف واللىة ,وألازُاء التي وك٘ فيها ,وهُفُت جالفيها في اإلاغاث
َ
اإلاٗلم ًلضم حغظًت عاحٗت للمخٗلم ,وحٗض هظه مً أهم
اإلالبلت؛ أي أن
فىاةض جلىٍم اإلاكغوٕ أو الخىم ٖلُه ,ومً صوهه ًل ٌٗلم اإلاخٗلم مضي
اجلاهه لٗمله وًل ألازُاء التي وك٘ فيها وَغٍلت مٗالجتها ,وكض ٌكغن
ً
أخُاها اإلاخٗلمحن في ٖملُت الخلىٍم [ّ .[3
اإلاٗلم
مؼاًا الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوّٕ :
للخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ ٖضص مً اإلاحزاث طهغها ول مً
الهُٗغي [ ,]14وُٖىة ,وكباحت ,وٖبىش ي ,وأبى حؼع [ ]16ومدمض
[ ,]12والغامضي [ ]15وٍخفم الباخث م٘ ما طهغه الباخثىن إلاؼاًا الخٗلم
اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ وهيّ :
 .1جىمُت مهاعاث الخفىحر الٗلُا لضي الُالبّ .
 .2ػٍاصة صافُٗت الُالب للخٗلم وؤلاهجاػّ .
 .3جىمُت اإلاهاعاث الاحخماُٖت لضي الُالب مً زالٌ الٗمل الخٗاوويّ .
 .4حٗؼٍؼ الثلت بالىفـ ,وحصجُ٘ الُالب ليي ًخدملىا مؿإولُت
حٗلمهمّ .
 .5بث عوح الاؾخىكاف لضي اإلاخٗلمّ .
 .6مغاٖاة الفغوق الفغصًت بحن اإلاخٗلمحنّ .
 .7عبِ اإلاٗلىماث وجياملهاّ .
 .8الخىفُم بحن الىٓغٍت والخُبُم ّ .
َ
مدىع الٗملُت التربىٍتّ .
 .9حٗل اإلاخٗلم
 .10ئمياهُت جُبُلها في مسخلف اإلاغاخل الضعاؾُتّ .
 .11جىفحر ٖىالم الاجهاٌ بالبِئت اإلادُُتّ .
 .12الىكف ًٖ مىاهب الُلبتّ .
ُٖىب الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوّٕ :
ئن أي حهض بكغي ًل بض له مً كهىعّ وهلو ,واؾتراجُجُت
الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ هغحرها مً اؾتراجُجُاث الخضعَـ لها
ممحزاث وُٖىب ,ومً ُٖىبها التي طهغها الهُٗغي [ ,]14وُٖىة,
وكباحت ,وٖبىش ي ,وأبى حؼع [ّ :[16
واف ,وهى أمغ ًخٗظع مٗه الىكذ في ْل
 .1خاحت هظه الُغٍلت ئلى وكذ ٍ
اإلاهام والًغىٍ ٖلى اإلاٗلم والُالبّ .
ً
 .2ؤلامياهاث اإلااصًت التي ًهٗب جىفحرها أخُاهاّ .
 .3ؤلامياهاث البكغٍتّ .
 .4خاحت الُغٍلت ئلى حؿهُالث ومىاعصّ .
ٖ .5ضم حغُُتها للمىهج بالياملّ .
 .6ؤلافغاٍ في ئُٖاء الخغٍت للُالبّ .
 .7خاحتها ئلى مٗلم مخضعب ٖلى هظه الاؾتراجُجُتّ .
و ًًُف الباخثّ :
 .8أٖضاص الُالب في الفهلّ .
 .9مالءمت الاؾتراجُجُت للمىهجّ .
 .10كابلُت الُالب للخٗلم بهظه الاؾتراجُجُتّ .
 .11بٌٗ اإلاكاعَ٘ جدخاج ئلى وكذ َىٍلّ .
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ً
وزهىنا في الجامٗاث؛ ئط ًجب ٖليهم
ً .13دؿً وعي الُلبت,
ُ
الخفاٖل م٘ اللًاًا اإلاُغوخت ٖلى الؿاخت الٗاإلاُت ,وؤلاكلُمُت,
ُ
واإلادلُت ,وأن جيىن لضيهم اللضعة ٖلى الخٗامل م٘ هظه اللًاًا بغوح
هاكضةّ .
ََ
ّ
ً .14دؿً كضعة الفغص ٖلى الخٗلم الظاحي ,وَؿاٖضه ٖلى البدث الجاص
في الىثحر مً ألامىعّّ .
ّ
زهاةو الخفىحر الىاكض:
ًدؿم الخفىحر الىاكض بٗضص مً الخهاةو طهغها الخالق [,]9
والخغبي [ّ :[23
ٌ
ّأ -ئن الخفىحر الىاكض ٖملُت طهىُت جخًمً مهاعاث مخٗضصةّ .
ّبً -مىً الخضعٍب ٖلى مهاعاث الخفىحر الىاكض الجؼةُت لخدلُم هفاًت
الخفىحر الىاكضّ .
ُ
جخًمً مهاعاث الخفىحر الىاكض همهاعة هٓامُت ّ
ّث -
ر -أن ًأزظ طلً الخفىحر في الاٖخباع الاخخُاحاث اإلاجخمُٗتّ .
ج -أن طلً الىمِ مً الخفىحر كاةم ٖلى الخفىحر اإلاىحه ,أو اللاةم ٖلى
الىدُجتّ .
الاٖخباع الاخخُاحاث اإلاجخمُٗتّ .
ح -أن ًأزظ طلً الخفىحر في ّ
ر -أن ًغجىؼ في اإلالام ألاوٌ ٖلى اإلاٗاًحر اإلاهىُت واللىاٖض ألازالكُتّ .
ص -أن ًخُلب الاؾخٗاهت بٗضص مً الاؾتراجُجُاث التي حٗؼػ مً مؿخىي
اللضعاث التي ًخمخ٘ بها ألافغاصّ .
ً
ط -أن الخفىحر الىاكض ًجٗل ناخبه صاةما في خالت الخلىٍم اإلاؿخمغ,
والخصخُذ الظاحي ,والٗمل ٖلى جدؿحن مؿخىي اإلاهاعاث التي ًخمخ٘ بها
الفغصّ .
ؾماث الصخهُت الىاكضةّ :
ًمىً اؾخسالم الؿماث الصخهُت الخانت باإلافىغ الىاكض
فُما ًلي الضعصوعّ [ّ :[24
 .1اللضعة ٖلى الخمُحز بحن الخدحز واإلاىيىُٖتّ .
 .2الخفغٍم بحن الغأي والخلُلتّ .
 .3خب الاؾخُالٕ واإلاغوهت وألاماهتّ .
 .4الاهفخاح ٖلى ألافياع الجضًضة والاججاه هدىهاّ .
 .5اإلاٗغفت بأن لضي الىاؽ أفياعا مسخلفت ًٖ أفياعه خىٌ مٗاوي
اإلافغصاثّ .
وأؾباب وافُت لظلًّ .
مىكف أو الخسلي ٖىه ٖىض جىفغ أصلت
 .6اجساط
ٍ
ٍ
 .7اؾخسضام مهاصع ٖلمُت مىزىكت وؤلاقاعة ئليهاّ .
 .8امخالن اللضعة ٖلى الخىُٓم وؤلابضإّ .
 .9عؤٍت الىحه آلازغ لؤلخضارّ .
 .10اإلاغوهت في جىاوٌ ألاخضارّ .
 .11الخمُحز بحن اإلاىُم الصخُذ واإلاىُم غحر الصخُذّ .
 .12اإلاىيىُٖت والبٗض ًٖ الٗىامل الظاجُتّ .
مٗاًحر الخفىحر الىاكضّ :
هىان ٖضص مً اإلاٗاًحر واإلاىانفاث إلاهاعاث لخفىحر الىاكض ٖىض
مٗالجت ْاهغة ما أو مىكف مٗحن ,وحٗض هظه اإلاٗاًحر بمثابت مىحهاث
لؤلؾخاط أو الُالب للخأهض مً فٗالُت الخفىحر الىاكض ,ومنها ما ًلي:
الٗخىم [ ,]25و حمُل [ّ :[26

الخفىحر الىاكضّ :
حٗغٍف الخفىحر الىاكضّ :
ً
أما باًغ ] [19فلض َغح حٗغٍفا للخفىحر الىاكض ٖلى أهه "طلً الىىٕ
اللابل للخلىٍم بُبُٗخه ,واإلاخًمً للخدلُالث الهاصفت
مً الخفىحر
ِ
والضكُلت واإلاخىانلت ألي اصٖاء أو مٗخلض ومً أي مهضع ,وطلً مً
أحل الخىم ٖلى صكخه ونالخُخه وكُمخه الخلُلُت" [ّ .[19
وٖغفه واَؿىن وحلؿحر )ٖ (Watson & Glaserلى أهه" :فدو
اإلاٗخلضاث واإلالترخاث بىفاءة وفاٖلُت في يىء الكىاهض التي جإٍضها
ً
الخلاةم اإلاخهلت بها بضًل مً اللفؼ ئلى الىخاةج" [ّ .[20
أهمُت الخفىحر الىاكضّ :
حاء الاهخمام اإلاتزاًض بدىمُت الخفىحر الىاكض مً ألاهمُت والفىاةض
التي ًدللها في جُىٍغ الٗملُت الخٗلُمُت ,ومنها ما أقاع ئلُه الكغٍضة
[ّ :[22
ً
َ
 .1الخفىحر الىاكض ًجٗل الُلبت أهثر نضكا م٘ أهفؿهم ,وَؿاٖضهم ٖلى
الخٗغف ٖلى الجضًض ,وٖضم الخىف مً الاٖتراف بالخُأ؛ ألنهم ًمىً
ً
أن ًخٗلمىا مً أزُائهم ,وؾخيىن مٗخلضاتهم زانت بهم ,ولِؿذ ما
ًلغعه آلازغون ,وؾُيىهىن أهثر اؾخلاللُتّ .
 .2الخفىحر الىاكض ٌؿاٖض الُلبت في جسُل أهفؿهم ميان آلازغًٍ ,ومً
وجُىٍغ اللضعاث ٖلى
فهم وحهاث الىٓغ ألازغي,
زم ًمىنهم مً ِ
ِ
الاؾخمإ لآلزغًٍ بٗللُت مىفخدت ,ختى وئن واهذ وحهاث هٓغهم
مسالفتّ .
 .3الخفىحر الىاكض ًدؿً كضعاث الُلبت ٖلى اؾخسضام ٖلىلهم بضٌ
َ
َ
وعبُها مى ًّ
ٖىاَفهم ,وٍجٗلهم ٌؿخُُٗىن
ُلُا م٘
جدضًض مكاٖغهم
َ
وجُىٍغ مؿخىٍاث أفًل مً الخفىحرّ .
ٖىاَفهم,
ً
ً
 .4الخفىحر الىاكض ٌٗخبر مضزال مبىغا للخللُل مً الجىىح ألازالقي,
ًّ
مٗغفُا إلصعان الٗضالت وألامً ,وغحرها
وفغم الجغٍمت؛ ألهه ٌُٗض الفغص
مً اإلافاهُمّ .
ً
 .5الخفىحر الىاكض ًىؿب الُلبت مىهجُت في صعاؾت الىثحر مً اإلاىاص
واإلاىُم ,وألاصب ,والفً ,والخاعٍش ,بدُث ٌؿخُُ٘ الفغص جلىٍمها
ًّ
مىيىُٖاّ .
وصعاؾتها
 .6الخفىحر الىاكض ٌؿاٖض في نى٘ اللغاع الخىُم في الخُاة الُىمُت,
والبٗض ًٖ الخُغفّ .
ِ
 .7الخفىحر الىاكض ٌؿهل جدهُل الاؾخفاصة اللهىي مً الخىىىلىحُا
الخضًثت ,وألاصواث ,وآلا ًّلث ,ووؾاةل الاجهاٌّ .
ّ
ٖاٌ
جغبُت وَىُت مثالُت
 .8الخفىحر الىاكض ٌؿهم في ئًجاص
ٍ
وخـ ٍ
ٍ
ّ
ّ
والغقي به وجلض ِمه ,وٍىمي الكٗىع باإلاكاعهت
للخفاٖل م٘ اإلاجخم٘
والخىحه الضًملغاَيّ .
الؿُاؾُت,
ِ
ً .9دؿً جدهُل الُلبت في مسخلف اإلاىاص الضعاؾُتّ .
ٌ .10صج٘ ٖلى مماعؾت مهاعاث هثحرة مً مهاعاث الخفىحر؛ همهاعة خل
اإلاكيلت ,ومهاعة الخفىحر اإلادكٗب ,والخفىحر ؤلابضاعيّ .
ٌ .11صج٘ الخىاع واإلاىاككت ,وَٗمل ٖلى احؿإ ألافم ,واللضعة ٖلى
الخىانل ,والخفاوى بحن اإلاضعؾحن والُلبتّ .
ٌ .12ؿهم في زلم بِئت نفُت جدؿم بالخىاع الهاصف ,هما ٌؿهم في
وبغامج كض ًماعؾها الُلبت صازل الغغفت الهفُت وزاعحهاّ .
زلم أوكُت ّ
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التي كض جىاحههم في خُاتهم الُىمُتّ .
 أوعاق الٗمل :أفًل وؾُلت لخىمُت الخفىحر الىاكض هي ئُٖاء الُالبَ
جىُٓم أفياعهم خىٌ
الفغنت للىخابت الخغة ,فالىخابت ججٗلهم ًداولىن
َ
َ
وجلىٍم البُاهاث بُغٍلت مىُلُت ,وٖغى الىخاةج
مىيىٕ الخفىحر,
ُ
بُغٍلت ملىٗت .والىخابت الجُضة هي مثاٌ حُض للخفىحر الىلضيّ .
 الازخباعاثٌٗ :ض الازخباع وؾُلت فٗالت في جىمُت الخفىحر الىاكض ئطاواهدكاف أوحه الدكابه والازخالف؛
واهذ ألاؾئلت كاةمت ٖلى اإلالاعهت,
ِ
ً
لخىمُت اللضعة ٖلى الاؾخضًلٌ والاؾخيخاج ٖىيا ًٖ ألاؾئلت اللاةمت
ٖلى الاؾترحإ والخفٔ [ّ .[28
الاججاه الثالث :الاججاه الخىفُليّ .
ً
ْهغ خضًثا اججاه جىفُلي ًىاصي بخٗلُم الخفىحر الىاكض صازل اإلانهاج
الضعاس ي ,ولىً هماصة مؿخللت هغحره مً اإلاىاص الضعاؾُت لُجم٘ بحن
الاججاه ألاوٌ والثاوي [ّ .[27
صوع اإلاٗلم في جىمُت الخفىحر الىاكضّ :
ًظهغ الضحاوي [ّ ,]29وًلفي [ ]30ألامىع التي ًجب ٖلى اإلاٗلم
مغاٖاتها ٖىض جىمُت مهاعاث الُلبت في الخفىحر الىاكض ,ومنهاّ :
 .1أهه ًل بض للمٗلم الظي ًغٍض أن ًُىع مهاعاث الخفىحر الىاكض أن ًيىن
َ
لضًه فهم واضح لهظه اإلاهاعاث التي تهضف ئلى الخأهض مً صخت مٗلىمت
ما ,أو اللُام بما هى يغوعي للىكف ًٖ خلُلت مُٗىت .وهىان َغق
وجىحيهاث ٖضًضة لخىمُت الخفىحر الىاكض منها ما يهضف ئلى جلىٍم ألافٗاٌ
وأزظ اللغاعاث وخل اإلاكىالثّ .
ً .2ل بض للمٗلم مً جُىٍغ مفاهُمه ًٖ الٗملُاث الخٗلُمُت؛ ألن مفهىم
اإلاٗلم ًٖ ٖملُت الخٗلُم والخٗلم ًإزغ ئلى خض هبحر ٖلى الاؾتراجُجُاث
واإلاماعؾاث الخٗلُمُت التي ًدبٗها ,فاإلاٗغفت والفهم ًل ًمىً أن جيخلل
مً شخو ئلى أزغ مً زالٌ الخىانل اللفٓي فدؿب ,وبىاء ٖلى طلً
ُ
ُ
جِؿحر الفهم ,واإلاؿاٖضة في جُىٍغ كضعاث
فان وُْفت الخٗلُم هي
الُالب الظهىُتّ .
بِئت نفُت مدفؼة ومصجٗت ٖلى الخٗلم ,وألاصبُ
ٖ .3لى اإلاٗلم تهُئت ٍ
التربىي ٌكحر ئلى أن البِئت الهفُت اإلادفؼة ٖلى الخٗلم والخفىحر هي
ُ
البِئت التي جىفغ للمخٗلمحن ً
فغنا هثحرة للىلاف ,ولٗغى آعائهم ,ولكغح
وحهاث هٓغهم خىٌ قتى اإلاىايُّ٘ .
َ
َ
َ
وٍمىدهم
وَكٗغهم بالثلت,
ًدؿامذ م٘ أزُاء َلبخه,
ٖ .4لى اإلاٗلم أن
ألامً لُٗبروا ًٖ آعائهم بدغٍتّ .
 .5هما ًجب ٖلى اإلاٗلم ئزغ ُاء اإلاىاهج بأؾئلت حصج٘ ٖلى الخفىحر بدُث
جيب٘ بٌٗ ألاؾئلت مً اإلاىاكف واإلاكىالث التي جدخاج ئلى جفؿحر,
وطلً ًجٗل الُلبت ٌكٗغون بأنهم في خاحت ئلى مؼٍض مً البُاهاث لخل
جلً اإلاىاكف ّ .
ً .6ل بض للمٗلم مً جضعٍب َلبخه ٖلى مهاعة مغاكبت الظاث ,وحٗلهم
ً
همىطحا ًللضه الُلبت ,ئط ًُجم٘ الخبراء في مجاٌ الخفىحر الىاكض أن هظه
اإلاهاعة هي مً اإلاهاعاث ألاؾاؾُت في مجاٌ الخفىحر الىاكضّ .
 .4الدراسات السابلة
اإلادىع ألاوٌ :الضعاؾاث التي جىاولذ الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوّٕ :
هضفذ صعاؾت ًّلقحن [ ]8ئلى الخٗغف ٖلى فاٖلُت الخٗلم اللاةم
ٖلى اإلاكغوٖاث لخىمُت ول مً مهاعاث الخىُٓم الظاحي ,وألاصاء

 .1الىيىح )ً (Clearityجب أن جخمحز مهاعاث الخفىحر الىاكض بضعحت
ٖالُت مً الىيىح وكابلُت الفهمّ .
 .2الصخت )ً (Accuracyجب أن جخمحز الٗباعاث التي ٌؿخسضمها الفغص
بضعحت ٖالُت مً الصخت واإلاىزىكُت مً زالٌ ألاصلت ,والبراهحن,
وألاعكام الضاٖمتّ .
َّ
ُ
ُ
مىيىٕ الخفىحر خله مً
 .3الضكت ) (Precisionوٍلهض بظلً ئُٖاء
ِ
ُ
والخٗبحر ٖىه بضعحت ٖالُت مً الضكت والخدضًضّ .
اإلاٗالجت والجهض,
 .4الغبِ ) (Relevanceأن جخمحز ٖىانغ اإلاكيلت أو اإلاىكف بضعحت ٖالُت
مً ويىح الترابِ بحن الٗىانغّ .
 .5الٗمم )ً (Depthجب أن جخمحز مٗالجت اإلاكيلت أو الٓاهغة بضعحت
ٖالُت مً الٗمم في الخفىحر ,والخفؿحر ,والخيبإ؛ لخسغج الٓاهغة مً
اإلاؿخىي الؿُحي مً اإلاٗالجتّ .
 .6الاحؿإ )ً (Breadthجب أن جإزظ حمُ٘ حىاهب اإلاكيلت أو اإلاىكف
بكيل قمىلي وواؾّ٘ .
ًّ
مىُلُا مً زالٌ
 .7اإلاىُم )ً (Logicجب أن ًيىن الخفىحر الىاكض
مٗان واضخت ومدضصة.
جىُٓم ألافياع وجغابُها بُغٍلت جإصي ئلى
ٍ
والكيل الخالي ًىضح هظه اإلاٗاًحرّ .
جىمُت مهاعة الخفىحر الىاكضّ :
وهىالً أهثر مً اججاه لخىمُت حٗلُم الخفىحر الىاكض ,وٍمىً أن
ُج َّ
لؿم الاججاهاث في زالر أكؿام عةِؿُتّ :
الاججاه ألاوٌ :حٗلُم الخفىحر الىاكض مً زالٌ اإلاىاهج الضعاس يّ :
ًىاصي أصخاب هظا الاججاه بضمج الخفىحر الىاكض في اإلانهاج الضعاس ي,
بدُث ًغهؼ اإلاضعؽ ٖلى حٗلُم الخفىحر الىاكض مً زالٌ اإلااصة الضعاؾُت
[ّ :[27
الاججاه الثاوي :حٗلُم الخفىحر الىاكض هماصة مؿخللت ًٖ اإلانهاج الضعاس يّ :
َ
جدلُل أهضاف اإلاىهج الضعاس ي لخدضًض أهىإ
وهظا ٌؿخضعي
َ
اإلاهاعاث اإلاُلىبت ,وجلىٍم الخاحاث اإلاٗغفُت للمخٗلمحن م٘ أهضاف
وبىاء ئَاع إلاها اث الخفىحر اإلالترخت ً
َ
َبلا إلاخُلباث اإلاىهج
اإلاىهج,
ع
ُ
وخاحاث الُالب اإلاٗغفُت ,خُث جلضم اإلاهاعاث اإلاغجبُت بمدخىي
صعاس ي مدضص ,فًال ًٖ وحىص مٗلمحن مإهلحن .ومً ممحزاث هظه
الُغٍلت أنها جيكِ الٗملُت الخٗلُمُت باؾخمغاع ,وجدفؼ اإلاخٗلمحن ٖلى
اؾخسضام ٖملُاث الخفىحر في مسخلف اإلاىاص ,وجىفغ ً
فهما أٖمم
للمدخىي اإلاٗغفي لهظه اإلاىاصّ .
وٍلضم في نىعة أؾالُب واؾتراجُجُاث مخٗضصة هيّ :
 اإلادايغاثً :خُلب اؾخسضام اإلادايغاث هُغٍلت ًلؾدثاعة جفىحرالُالب مً زالٌ َغح ألاؾئلت التي حؿدثحر جفىحر الُالب ليي جمىنهم
واللضعة ٖلى فهمها وجُبُلهاّ .
مً جدلُل اإلااصة الٗلمُت اإلالضمت لهم,
ِ
 اإلاسخبراث :مماعؾت الخفىحر الىاكض مً زالٌ ئحغاء الخجاعب الٗلمُتٖلمُا ً
في اإلاسخبر مما ًجٗلها حٗض ً
مىهجا ً
حُضا لخىمُت الخفىحر الىاكضّ .
 الىاحباث اإلاجزلُت وزانت كغاءة الىخب والبدىر :حٗض ّوؾُلت حُضة فيحٗؼٍؼ الخفىحر الىاكض .وكض أقاعث ٖضص مً البدىر ئلى صوع اللغاءة
والخٗغف ٖلى وحهت
إلاٗغفت هلاٍ اللىة والًٗف في حضاٌ ما,
الىاكضة
ِ
ِ
هٓغ الياجب خىٌ مىيىٕ مٗحنّ .
 الخم ـاعٍ ـً الىمُـ ـت الـغٍـايُ ـت :جمـىىـه ـم م ـً حٗل ـم مه ـاعاث خ ـل اإلاكىالث ّ93
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ألاواصًمي للمخٗلم في ماصة الغٍايُاث ,هظلً هضفذ ئلى ئٖضاص صلُل
اإلاٗلم وصلُل الُالب للخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكغوٖاث في الىخضة التي هي
مىيىٕ الخجغٍب لخىمُت ول مً مهاعاث الخىُٓم الظاحي وألاصاء
ألاواصًمي .اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الخجغٍبي ,وجيىهذ الُٗىت مً
ً
ً
َالبا ,وٖضص
َالبا؛ وان ٖضص اإلاجمىٖت الًابُت منهم ()28
()60
ً ُ
ّ
اإلاجمىٖت الخجغٍبُت (َ )32البا ,وَ ِبم ٖليهم ازخباع مهاعاث الخىُٓم
ألاصاء ألاواصًمي .وأؾفغث هخاةج
الظاحي ,وبُاكت اإلاالخٓت ,وازخباع ّ
الضعاؾت ًٖ فاٖلُت همىطج الخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكغوٖاث في جىمُت
مهاعاث الخىُٓم الظاحي هما جلِؿها بُاكت اإلاالخٓت ,وهظلً فاٖلُت
همىطج الخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكغوٖاث في جدؿحن ألاصاء ألاواصًمي في
الغٍايُاث لهالح اإلاجمىٖت الخجغٍبُتّ .
هما هضفذ صعاؾت الهُٗغي [ ]14ئلى جهمُم مىك٘ كاةم ٖلى
الخٗلم باإلاكاعَ٘ لخىمُت مهاعة خل اإلاكىالث في الخاؾب آلالي لضي
َالباث الهف الثاوي الثاهىي ,وكُاؽ أزغ الخٗلم باإلاكاعَ٘ اللاةم ٖلى
الىٍب ٖلى جىمُت مهاعة خل اإلاكىالث وػٍاصة الخدهُل في ماصة
الخاؾب آلالي لضي َالباث الهف الثاوي الثاهىي .اؾخسضمذ هظه
الضعاؾت اإلاىهج قبه الخجغٍبي ,وجيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )21البت
ُ
ٌ
ٌّ
كبلي وبٗضي إلاهاعة خل
ازخباع
جمثل اإلاجمىٖت الخجغٍبُت ,وَبم
اإلاكىالث ,وازخباع جدهُلي كبلي وبٗضي .وحكحر الىخاةج ئلى وحىص فغوق
طاث صًللت ئخهاةُت لهالح الخُبُم البٗضي لىفـ اإلاجمىٖت للخٗلم
باإلاكاعَ٘ اللاةم ٖلى الىٍب ,خُث همذ مهاعة خل اإلاكىالث لضي
الُالباث ,هظلً ػاص الخدهُل في ماصة الخاؾب آلاليّ .
أما صعاؾت ٖلي والُاتي [ ]31فلض هضفذ ئلى مٗغفت أزغ اؾخسضام
َغٍلتي اإلاكغوٕ والخٗلم الخٗاووي باًلؾتراجُجُت الخياملُت في جىمُت
مفاهُم ومهاعاث ماصة الخغاةِ لضي َالباث مٗهضي ئٖضاص اإلاٗلماث في
مضًىت اإلاىنل ومُلهً هدى الجغغافُت .اؾخسضم الباخثان اإلاىهج
الخجغٍبي ,وبلغذ ُٖىت الضعاؾت (َ )32البت وػٖذ ٖلى مجمىٖخحن
بازخباع جدهُلي للمفاهُم
يابُت وججغٍبُت ,وكاما
مخيافئخحن
ٍ
ٍ
واؾخماعة اإلاالخٓت للُاؽ اإلاهاعاث الجغغافُت
الجغغافُت إلااصة الخغاةِ,
ِ
وأصاة كُاؽ اإلاُل هدى الجغغافُت .جىنلذ الضعاؾت ئلى
إلااصة الخغاةِ,
ِ
ُ
الٗضًض مً الىخاةج مً أهمها فاٖلُت الخٗلم الخٗاووي باًلؾتراجُجُت
الخياملُت في جىمُت مفاهُم ومهاعاث ماصة الخغاةِّ .
وهضفذ صعاؾت ًىوـ وأخمض [ ]32ئلى مٗغفت أزغ اؾخسضام َغٍلت
اإلاكغوٕ في جدهُل َلبت الهف الثاوي في مٗهض ئٖضاص اإلاٗلمحن في
ماصة ألاخُاء وجىمُت مهاعاث جفىحرهم الىاكضّ .
اؾخسضمذ اإلاىهج الخجغٍبي ,وبلغ ٖضص أفغاص الُٗىت (َ )46الباً
َّ
ملؿمحن بُغٍلت ٖكىاةُت ,واؾخسضم الباخثان أصاجان هما :ازخباع
جدهُلي ,وازخباع مهاعاث الخفىحر الىاكض الظي أٖضه مدمىص (2008م)
اإلايىن مً زمـ فلغاث .جىنلذ الضعاؾت ئلى الٗضًض مً الىخاةج مً
أهمها فاٖلُت َغٍلت اإلاكغوٕ في جدهُل َلبت الهف الثاوي في مٗهض
ئٖضاص اإلاٗلمحن في ماصة ألاخُاء وجىمُت مهاعاث جفىحرهم الىاكضّ .
أما صعاؾت حاولحن [ ]33فلض هضفذ ئلى الخدلم َّ
ٖما ئطا وان
اؾخسضام الخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكاعَ٘ كض ًإزغ ٖلى ئًهاٌ اإلافاهُم
ً
الجغغافُت و الاخخفاّ بها  -ملاعهت بالُغٍلت الخللُضًت التي حٗخمض ٖلى
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اإلادايغة و جضوًٍ اإلاالخٓاث -و بالخالي جدؿحن صعحاث ازخباع الجغغافُا
للهف الؿاب٘ و التي واهذ أكل مً اإلاٗضٌ الىَجي .وجيىهذ ُٖىت
الضعاؾت مً َ 100الب بمضعؾت  Bonnevilleالثاهىٍت بمضًىت Salt Lake
بالىًلًاث اإلاخدضة جم جىػَٗهم بالدؿاوي ٖلى مجمىٖخحن ألاولى ججغٍبُت
جللذ اؾتراجُجُاث الخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكاعَ٘ و الثاهُت يابُت جللذ
الخٗلُم بالُغٍلت الخللُضًت ,باإليافت ئلى مٗلمي اإلاضعؾت الظًً قاعوىا
في الاؾخبُان .أْهغث الىخاةج بأن الخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكاعَ٘ كض خؿً
مً الاخخفاّ باإلافاهُم الجغغافُت للُالب ,وأقاعث هخاةج الاؾخبُان
ً
أًًا أن اإلاٗلمحن كض أْهغوا جفًُلهم للخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكاعَ٘ ,هما
ً
اقاعث الىخاةج أًًا ئلى أن الخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكاعَ٘ مفُض للمٗلمحن و
الُالب ٖلى خض ؾىاء باٖخباعه اؾتراجُجُت حٗلُمُت مغغىبت لهمّ .
وهضفذ صعاؾت لي [ ]34ئلى صعاؾت أزغ ملغع بدث كاةم ٖلى
اإلاكغوٕ مً وحهت هٓغ الُالب الخالُحن و الخغٍجحن و اإلاٗلمحن.
ً
اؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج اإلاسخلِ الىنفي و الىىعي و أحغث مسخا
ً
ونفُا اخخىي ٖلى أؾئلت مفخىخت قيلذ البُاهاث الىىُٖت .و كض
اخخىث الاؾدباهت ٖلى أعبٗت أحؼاء :جلىٍم اإلاهاعاث ألاواصًمُت ,جلىٍم
اإلاهاعاث الخُاجُت ,جلىٍم الهفاث الصخهُت ,وأؾئلت مفخىخت.
وجي ّىهذ ُٖىت الضعاؾت مً زالر مجمىٖاث :جيىهذ اإلاجمىٖت ألاولى مً
َالب الهف الثاوي الثاهىي للؿىت ألاواصًمُت ّ 2010-2009وبلغ ٖضص
ً
اإلاكاعهحن منهم في الضعاؾت َ 123البا وان  %95منهم جدذ ؾً اٌ18
و  %5بٗمغ اٌ .18و جيىهذ اإلاجمىٖت الثاهُت مً الخغٍجحن الظًً
جسغحىا مً ٖام ّ 2009-2001وبلغ ٖضصهم  .106و واهذ اإلاجمىٖت
ً
الثالثت ميىهت مً  20مضعؾا بمضعؾت  Li-Shan Seniorالثاهىٍت في
جاًبُه ,جاًىان .أقاعث الىخاةج ئلى أن ملغع البدث اللاةم ٖلى اإلاكغوٕ
ؾاٖض الُالب في اهدؿاب مهاعاث مضي الخُاة والخفىحر الىاكض,
ً
ًًا اإلاهاعاث ألاواصًمُت والخدضر والىخابت
الخٗاون ,مهاعاث الاجهاٌّ .وأ ّ
ّوئيافت ئلى طلً أقاعث اؾخجاباث اإلاٗلمحن ئلى أن ملغع البدث اللاةم
ٖلى اإلاكغوٕ كض ػوصهم بؼاوٍت هٓغ أزغي ًمىً مً زاللها مغاكبت
الخٗلُم و الخٗلمّ .
أما صعاؾت بىلىن [ ]35فلض هضفذ ئلى بدث هُف إلاٗلم صعاؾاث
احخماُٖت في مضعؾت َبلذ همىطج  NTNمً ئقغان الُالب و الخأهض
مً ئجلانهم إلادخىي اإلاىهج الضعاس ي .اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىىعي
ّوكام باحغاء صعاؾت خالت ٖلى ئخضي اإلاٗلماث اإلاخمحزاث زالٌ جضعَؿها
لىخضة واملت مً صعوؽ الٗلىم الاحخماُٖت (الخغب ألاهلُت و ئٖاصة
ؤلاٖماع) باخضي اإلاضاعؽ الثاهىٍت ّوجًمىذ َغٍلت الخضعَـ الخٗلم
ّ
اللاةم ٖلى اإلاكاعَّ٘ ,وكض جم حم٘ البُاهاث ًٖ َغٍم ئحغاء ملابالث
م٘ اإلاٗلمت ّواإلاالخٓاث الهفُت باإليافت ئلى جدلُل أٖماٌ الُالب.
واهذ أبغػ الىخاةج و اإلاىايُ٘ التي جىنلذ لها الضعاؾت :وحىص جُبُلاث
للٗالم الخلُلي في جضعَـ اإلااصة و الغبِ بحن اإلااصة اإلاجغصة و ألاخضار
الخالُت .و الاؾخفاصة مً اؾتراجُجُاث الؿلاًلث الخٗلُمُت .وأوص ى
الباخث باحغاء اإلاؼٍض مً ألابدار اإلاؿخلبلُت التي جخًمً صعاؾت أهثر
اؾخفايت ًلؾخسضام الخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكاعَ٘ في جضعَـ الٗلىم
الاحخماُٖت و الُغق اإلاسخلفت لخًمحن َغق الخضعَـ طاث الهلت
بالثلافت في الخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكاعَّ٘ .
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ئخهاةُت بحن اإلاجمىٖخحن في مهاعحي الاؾخلغاء والاؾخيخاج ,ولم جىحض
فغوق حٗؼي ئلى مخغحر الجيـ في حمُ٘ مهاعاث الخفىحر الىاكض ٖضا مهاعة
ًّ
ئخهاةُا بحن
الخدلُل لهالح ؤلاهار ,هما أهه لم جىحض فغوق صالت
اإلاجمىٖخحن الًابُت والخجغٍبُت في حمُ٘ مهاعاث الخفىحر الىاكض حٗؼي
ئلى الخفاٖل بحن َغٍلت الخضعَـ والجيـّ .
أما صعاؾت صومي [ ]39فلض هضفذ ئلى كُاؽ فاٖلُت الخٗلم
ؤلالىترووي في الغٍايُاث لخىمُت الخفىحر الىاكض لضي َالباث الهف
الثامً ألاؾاس ي في ألاعصن .واجبٗذ الضعاؾت اإلاىهج الخجغٍبي .وازخحرث
الُٗىت بُغٍلت كهضًت مً مضعؾت زىلت بيذ ألاػوع في اإلاؼاع الجىىبي في
مدافٓت الىغن ,وجيىهذ مً (َ )47البت .وحمٗذ البُاهاث بىاؾُت
ازخباع والُفىعهُا للُاؽ مهاعاث الخفىحر الىاكض همىطج (2000م) الظي
ِ
وملُاؽ اججاه .وجىنلذ الضعاؾت ئلى ٖضص
ألاعصهُت,
للبِئت
حٗضًله
جم
ِ
مً الىخاةج مً أبغػها ٖضم فاٖلُت الخٗلم ؤلالىترووي في الغٍايُاث ٖلى
جىمُت الخفىحر الىاكض لضي َالباث اإلاجمىٖت الخجغٍبُتّ .
وهضفذ صعاؾت قُمي [ ]40ئلى الخٗغف ٖلى أزغ حغحر همِ عواًت
اللهت الغكمُت ٖلى جىمُت بٌٗ مهاعاث الخفىحر الىاكض وجدهُل
اإلاخٗلمحن .وكض اؾخسضمذ اإلاىهج الىنفي الخدلُلي ,واإلاىهج قبه
الخجغٍبي ,وقملذ الُٗىت َالب الفغكت ألاولى والثاهُت بلؿم جىىىلىحُا
الخٗلُم بيلُت التربُت بجامٗت الفُىم .وحمٗذ البُاهاث الالػمت بىاؾُت
وملُاؽ مهاعاث
وملُاؽ اججاه مً ئٖضاص الباخث,
ازخباع جدهُلي
ٍ
ِ
ِ
أصواث هظا
الخفىحر الىاكض لىاَؿىن .وصلذ هخاةج الضعاؾت ٖلى أن
ِ
الىٓام ؾاهمذ بكيل هبحر ًّ
وجىمُت
جدهُل اإلاخٗلمحن,
حضا في جىمُت
ِ
ِ
مهاعحي الخفؿحر والاؾخيخاج فلِ مً مهاعاث الخفىحر الىاكض ,ولم حٗمل
ّ
ً
ئًجابُا
ًّّ
اججاها
ٖلى جىمُت مهاعة اإلاؿلماث والافتراياث ,هما أن هىان
لضي اإلاخٗلمحن هدى اؾخسضام همِ اللهو الغكمُتّ .
أما صعاؾت مٗىى [ ]41فلض هضفذ ئلى الخٗغف ٖلى فاٖلُت بىاء
ً
ووفلا
وخضة في ماصة البُىلىجي في يىء اإلاؿخدضزاث البُىجىىىلىحُت
لىمىطج الخٗلم البىاتي في جىمُت الخفىحر الىاكض والخدهُل اإلاٗغفي
والاججاه هدىها لضي َالب الهف ألاوٌ زاهىي .واؾخسضمذ الباخثت
َ
واإلاىهج قبه الخجغٍبي
اإلاىهج الىنفي الخدلُلي ٖىض ئٖاصة بىاء الىخضة,
طا زالر مجمىٖاث (مجمىٖخحن ججغٍبِخحن ,ومجمىٖت يابُت) .وجيىهذ
ُٖىت الضعاؾت مً (َ )90البت مً َالباث الهف ألاوٌ الثاهىي في
زالزت فهىٌ مً مضعؾت الىُل الثاهىٍت بمضًىت اللاهغة ,وازخحرث
ازخباع للخفىحر
بُغٍلت ٖكىاةُت .وحمٗذ البُاهاث الالػمت بىاؾُت
ٍ
وازخباع
وازخباع الخدهُل اإلاٗغفي,
الىاكض أٖض مً كبل الباخثت,
ِ
ِ
ملُاؽ الاججاهاث هدى صعاؾت البُىلىجي .وجىنلذ الضعاؾت ئلى ٖضص
ُ
وحىص أزغ لفاٖلُت ئٖاصة بىاء وخضة في ماصة
مً الىخاةج مً أبغػها
البُىلىجي بالهف ألاوٌ الثاهىي في يىء اإلاؿخدضزاث البُىجىىىلىحُت
ً
ووفلا لىمىطج الخٗلم البىاتي في جىمُت الخفىحر الىاكض والخدهُل اإلاٗغفي
والاججاه هدى صعاؾت البُىلىجي لضي الُالبّ .
 .5الطريلة وإلاجراءات
أ .منهج الدراسة
اؾخسضم الباخث اإلاىهج الخجغٍبي (جهمُم قبه الخجغٍبي) ,وهى
جهمُم اإلاجمىٖاث اللاةم ٖلى مجمىٖخحن (يابُت – ججغٍبُت)

وهضفذ صعاؾت هاعَـ [ ]36ئلى صعاؾت جهىعاث مٗلمي اإلاغخلت
اإلاخىؾُت اإلاغجبُت بخُبُم الخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكاعَ٘ و اؾخىكاف
الخدضًاث التي جىاحه اإلاٗلمحن ٖىض الخُبُم و َغق حٗاملهم مٗها
ّوالضوع الظي ًغي اإلاٗلمىن أن مهاعاث اللغن اٌ 21جلٗبه في جُبُم
الخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكاعَ٘ .اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي و واهذ
ألاصاة اإلاؿخسضمت لجم٘ البُاهاث هي الاؾدباهت بكليها اإلافخىخت واإلاغللت
ّوالتي جم جىػَٗها ٖلى ُٖىت الضعاؾت ًٖ َغٍم ؤلاهترهذ .وجيىهذ ُٖىت
الضعاؾت مً مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت  -باخضي مضاعؽ مضًىت
ً
Pittsburghبىًلًت بيؿلفاهُا بالىًلًاث اإلاخدضة ّ -وبلغ ٖضصهم  49مٗلما.
أْهغث الضعاؾت أن أبغػ الخدضًاث التي ًغاها اإلاٗلمىن جىمً في:
الىكذ ,جلبُت مخُلباث اإلاداؾبت للضولت ,مغاٖاة اإلاٗاًحر ,جُبُم
اإلاكغوٕ يمً الجضوٌ اإلاضعس ي ,وجهمُم الخبراث اللاةمت ٖلى
اإلاكاعَ٘ .واهذ مهاعاث اللغن الخاصي و الٗكغًٍ التي ًغي اإلاٗلمىن أن
الخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكاعَ٘ ًخٗامل مٗها بكيل أهثر فٗالُت مً َغق
الخضعَـ الخللُضًت هي :الاجهاٌ ّو الخٗاون ,الابضإ و الابخياع ,والخفىحر
الىاكض ّوخل اإلاكىالث .واكترخذ الضعاؾت بأن الخىمُت اإلاهىُت كض حؿاٖض
في جسفُف بٌٗ الخدضًاث التي ًغاها اإلاٗلمىن ٖىض جُبُم الخٗلم
اللاةم ٖلى اإلاكاعَ٘ .هما جلترح الضعاؾت أن مهاعاث اللغن الخاصي
ً
ً
ّوالٗكغون جلٗب صوعا هاما في جُبُم الخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكاعَ٘ و
ًجب أن ًخم جىاولها في جُىٍغ و جىفُظ زبراث الخٗلم اللاةم ٖلى
اإلاكاعَّ٘ .
اإلادىع الثاوي :الضعاؾاث التي جىاولذ جىمُت الخفىحر الىاكضّ :
هضفذ صعاؾت الضعوَل [ ]37ئلى بىاء بغهامج للخفىحر الىاكض
بىاؾُت بغهامج خاؾىبي )ً (MFMXخًمً ( )15مهاعة مً مهاعاث
وكُاؽ أزغه في جُىٍغ مهاعة حٗلم الظاث .واؾخسضمذ
الخفىحر الىاكض,
ِ
الضعاؾت اإلاىهج الخجغٍبي ,وجيىهذ الُٗىت مً (َ )30البت مىػٖحن
بالدؿاوي في مجمىٖخحن :ججغٍبُت ويابُتُ .
وحمٗذ البُاهاث الالػمت
بىاؾُت ازخباع الخفىحر الىاكض اإلاؿخسضم في صعاؾت الجىابي والؼوبعي
(1992م) ,وبىاء نىعجحن ًلزخباع مهاعة جلىٍم الظاث وفم همىطج
اللُاؽ ألاًضًىمتري .وأؾفغث هخاةج الضعاؾت ًٖ فاٖلُت البرهامج
واهخلاٌ أزغ الخٗلم ئلى مهاعة
جُىٍغ مهاعة الخفىحر الىاكض
اإلادىؾب في
ِ
ِ
جلىٍم الظاث لضي اإلاجمىٖت الخجغٍبُت ,فُما لم ًٓهغ هظا الخُىع لضي
للبرهامجّ .
أفغاص اإلاجمىٖت الًابُت التي لم جخٗغى ّ
جدضًض أزغ
في خحن هضفذ صعاؾت َىالبت واإلاكاٖلت [ ]38ئلى
ِ
اؾخسضام ألاوكُت اإلاٗخمضة ٖلى مهاصع الخٗلم ؤلالىترووي في جىمُت
مهاعاث الخفىحر الىاكض لضي َلبت الجامٗت الٗغبُت اإلافخىخت في ألاعصن في
وجدضًض أزغ الخفاٖل بحن ألاوكُت اإلاٗخمضة ٖلى
ملغع الٗلىم ؤلاؾالمُت,
ِ
مهاصع الخٗلم ؤلالىترووي والجيـ في جىمُت مهاعاث الخفىحر الىاكض.
واجبٗذ الضعاؾت اإلاىهج الخجغٍبي .وجيىهذ الُٗىت مً (ً )74
َالبا وَالبت
مً َلبت البيال ّىعٍىؽ في الخٗلُم الابخضاتي اإلاسجلحن في ملغع الٗلىم
ؤلاؾالمُت .وحمٗذ البُاهاث الالػمت بىاؾُت ازخباع والُفىعهُا إلاهاعاث
الخفىحر الىاكض همىطج ٖام (2000م) اإلاٗضٌ للبِئت ألاعصهُت .وأؾفغث
هخاةج الضعاؾت ًٖ جفىق اإلاجمىٖت الخجغٍبُت ٖلى اإلاجمىٖت الًابُت
في مهاعاث الخدلُل والخلىٍم والاؾخضًلٌ ,وٖضم وحىص فغق طي صًللت
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بازخباعًٍ (كبلي – بٗضي)؛ إلاٗغفت أزغ اإلاخغحر اإلاؿخلل (الخٗلم اإلاؿدىض
ٖلى اإلاكغوٕ) ٖلى اإلاخغحر الخاب٘ (مهاعاث الخفىحر الىاكض) لضي َالب
ُ
الهف ألاوٌ الثاهىي ,وكض َبلذ هظه الضعاؾت بدُث كام الباخث

املجمىعة
الًابُت
الخجغٍبُت

الاختبار امللدم
ازخباع الخفىحر الىاكض
(كبلي)

2

2102

بخضعَـ اإلاجمىٖت الخجغٍبُت باؾخسضام الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ,
أما اإلاجمىٖت الًابُت ُ
فض ّ ِعؾذ بالُغٍلت اإلاٗخاصة الخللُضًت مً ِكبل
مٗلم اإلااصةّ .

جدول 1
التصميم شبه التجريبي للدراسة
طريلة التدريس
َغٍلت الخضعَـ الخللُضًت
الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ

ب .مجتمع الدراسة
جيىن مجخم٘ الضعاؾت مً حمُ٘ َالب الهف ألاوٌ الثاهىي
(الىٓام الفهلي-اإلاؿخىي الثاوي  -الخٗلُم الخيىمي (بىحن/نهاعي) بمضًىت
الغٍاى) ,والبالغ ٖضصهم خؿب ئخهاءاث مىك٘ وػاعة الخٗلُم لٗام
1436/1435هـ (ً )59066
َالبا مً ( )147مضعؾت زاهىٍت لٗام 1436هـّ .
ج .عينة الدراسة
كام الباخث بازخُاع ُٖىت ٖىلىصًت ٖكىاةُت ٖلى مؿخىي مياجب
الغٍاى البالغ ٖضصها أعبٗت ٖكغ مىخبا ,وكض زغج مً
الخٗلُم بمضًىت ّ
الُٗىت بمىخب الخٗلُم بكماٌ الغٍاى ,زم أزظ ُٖىت ٖكىاةُت
ٖىلىصًت ٖلى اإلاضاعؽ الثاهىٍت الخابٗت إلاىخب الخٗلُم بالكماٌ البالغ
ٖضصها ( )3مضاعؽ زاهىٍت خيىمُت (هٓام فهلي)؛ هي زاهىٍت ابً ؾِىاء,

الاختبار امللدم
ازخباع الخفىحر الىاكض
(بٗضي)

وزاهىٍت الٗلُا ,وزاهىٍت ابً هثحر اإلايي لخدفُٔ اللغآن الىغٍم -خؿب
بُاهاث مىخب الخٗلُم بكماٌ الغٍاى ,-وزغج بمضعؾت زاهىٍت ابً
ؾِىاء ,وٖضص َالبها في الهف ألاوٌ الثاهىي ً 49
َالباّ .
بٗضها كام الباخث بأزظ ُٖىت ٖىلىصًت ٖكىاةُت مً فهىٌ
الهف ألاوٌ الثاهىي وٖضصها زالزت فهىٌ ,فبلغ ٖضص أفغاص الُٗىت 32
ً
َالبا؛ أي فهلحن صعاؾُحن هما فهل  1/1و 3/1مىػٖحن ٖلى
مجمىٖخحن يابُت وججغٍبُت بالدؿاويّّ .
جيافإ مجمىٖتي الضعاؾتّ :
للخأهض مً جيافإ َالب مجمىٖتي الضعاؾت في الخُبُم اللبلي
إلاها اث الخفىحر الىاكض ُ
اؾخسضم ازخباع (ث) للُٗىاث اإلاؿخللت ,هما
ع
ًىضح الجضوٌ الخاليّ :

جدول 2
هتائج اختبار (ت) للعينات املستللة ) (Independent-Samples T testلداللة الفروق بين متىسط درجات املجمىعتين التجريبية والضابطة في التطبيم اللبلي
ملهارات التفكير الناكد
مستىي
درجة
كيمة
املجمىعة الضابطة
املجمىعة التجريبية
املهارة
الاهحراف املعياري
الاهحراف املعياري
الحرية الداللة
ت
املتىسط الحسابي
املتىسط الحسابي
ّ 0.757
ّ 30 ّ 0.312
ّ 2.977
ّ 15.76
ّ 2.436
16.06
مٗغفت الافتراياث
ّ 0.974
ّ 30 ّ 0.033
ّ 2.655
ّ 15.03
ّ 2.542
ّ 15.06
مهاعة الخفؿحر ّ
ّ 0.778
ّ 30 ّ 0.284
ّ 3.983
ّ 16.26
ّ 2.891
ّ 16.61
جلىٍم اإلاىاككاث ّ
ّ 0.907
ّ 30 ّ 0.118
ّ 4.008
ّ 16.35
ّ 3.098
ّ 16.5
مهاعة مٗغفت الاؾخيباٍ ّ
ّ 0.853
ّ 30 ّ 0.186
ّ 3.842
ّ 6.94
ّ 3.746
ّ 7.19
مهاعة الاؾخيخاج ّ
ّ 0.733
ّ 30 ّ 0.345
ّ 10.432
ّ 70.34
ّ 6.945
ّ 71.42
مهاعاث الخفىحر الىاكض هيل

الازخالفاث ,واإلايىن مً زمـ
ٖلى البِئت الؿٗىصًت م٘ وحىص بٌٗ ّ
ازخباعاث فغُٖت (مٗغفت الافتراياث ,والخفؿحر ,وجلىٍم اإلاىاككاث,
ومٗغفت الاؾخيباٍ ,والاؾخيخاج) ,وكض كام بخدىُمه وكُاؽ الثباث ٖام
1435هـ الباخث آٌ صهحن ,وٍخيىن في نىعجه النهاةُت مً ٖ 150باعةّ .
جصخُذ الازخباعّ :
ً
أُٖي الباخث صعحت واخضة لئلحابت الصخُدت ,ونفغا لئلحابت
الخاَئت ,وبظلً جيىن صعحت الازخباع  150صعحتّ .
جدضًض ػمً الازخباعّ :
ُ
أزظ ػمً أوٌ َالب اهخهى مً ؤلاحابت ٖلى أؾئلت الازخباع ووان
( )60صكُلت ,وأزظ ػمً آزغ َالب أحاب ٖلى أؾئلت الازخباع ووان ()80
صكُلتَ ًٖ ,غٍم اإلاٗاصلت الخالُتّ :
الؼمً الظي اؾخغغكه أؾغٕ َالب  +الؼمً الظي اؾخغغكه آزغ َالب ّ
ّ2
الؼمً اإلاىاؾب لئلحابت ًٖ اإلالُاؽ = الؼمً الظي اؾخغغكه أؾغٕ
َالب  +الؼمً الظي اؾخغغكه آزغ َالب ّ 2 /

ًبحن الجضوٌ عكم ( )2-3اإلاخىؾُاث الخؿابُت ,والاهدغافاث
اإلاُٗاعٍت لضعحاث َ ّالب اإلاجمىٖخحن الخجغٍبُت والًابُت في الخُبُم
اللبلي إلاهاعاث الخفىحر الىاكض ,ومؿخىي صًللت الفغق بُنهما باؾخسضام
ازخباع (ث) ,خُث جبحن ٖضم وحىص فغوق طاث صًللت ئخهاةُت بُنهما في
حمُ٘ اإلاهاعاث ,فلُم مؿخىٍاث الضًللت أهبر مً ( ,)0.05وهظا ًضٌ ٖلى
الضعاؾت في مهاعاث الخفىحر الىاكض كبل الخضعَـ
جيافإ مجمىٖتي ّ
اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ في وخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت مً ملغع الضعاؾاث
الاحخماُٖتّ .
ُ
وكض َبلذ الخجغبت في الفهل الضعاس ي الثاوي مً الٗام الضعاس ي
1437/1436هـ,خُث صعؾذ اإلاجمىٖت الخجغٍبُت باؾتراجُجُت الخضعَـ
اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ ,واإلاجمىٖت الًابُت بالُغٍلت الخللُضًتّ .
د .أدوات الدراسة
 .1ازخباع مهاعاث الخفىحر الىاكضّ :
َبم الباخث ازخباع مهاعاث الخفىحر الىاكض والظي أٖضه واَؿىنّ
) (Watsonوحلِؿغ ) ,(Glaserاإلالجن مً كبل ٖبض الؿالم وؾلُمان
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زالٌ الٗضًض مً َغ ِق واؾتراجُجُاث الخضعَـ ,ومنها اؾتراجُجُت
الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ .وجخيىن مهاعاث الخفىحر الىاكض مً
زمـ مهاعاث هما ٖىض واَؿىن وحلِؿغ ,وهي (الافتراياث,
والخفؿحر ,والاؾخيباٍ ,وجلىٍم اإلاىاككاث ,والاؾخيخاج)ّ .
ً
زاهُا :الهضف الٗام مً الخهىع اإلالترحّ :
 -1جىمُت مهاعاث الخفىحر الىاكض لضي َالب الهف ألاوٌ الثاهىيّّ .
 -2مٗغفت أزغ َغٍلت الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ في جىمُت مهاعاث
الخفىحر الىاكضّ .
ً
زالثا :ئٖضاص وبىاء الخهىع اإلالترحّ :
اإلاغخلت ألاولى مغخلت التهُئتّ :
ً
أوًل :الخٗغٍف باؾتراجُجُت الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوّٕ :
ًلىم اإلاٗلم بٗلض للاء بالُالب ٌٗغفهم مً زالله ٖلى اؾتراجُجُت
الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ ومؼاًاها ,وألاصلت الٗلمُت ٖلى أهمُت
الخٗلم بالٗمل ,وأهم زهاةو الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ ,وهيّ :
 .1الترهحز ٖلى ألاؾئلت اإلافخىخت واإلاهام التي جثحر الخدضيّ .
 .2زلم خاحت ئلى مٗغفت اإلادخىي واإلاهاعاث ألاؾاؾُتّ .
 .3الخدلم مً اإلاٗغفت و/أو ئًجاص ش يء حضًضّ .
 .4الخفىحر الىاكض ,والخمىً مً خل اإلاكىالث ,والخٗاون ,ومسخلف
ً
وهثحرا ما ٌٗغف طلً باؾم "مهاعاث اللغن الـّ ".21
أقياٌ الاجهاًلث,
ٖ .5غى اإلاكاعَ٘ ٖلى الُالب وهُفُت ازخُاعهاّ .
 .6الاقخماٌ ٖلى الخغظًت الغاحٗت والخلىٍم والخدلم والخىغاعّ .
ٖ .7غى الىخاةج أمام الُالبّ .
ّ
َ
هما ّ
(همِؿغ),
الُالب بضوع اإلاٗلم زالٌ جىفُظ اإلاكغوٕ
ٌٗغف
ِ
صوعهم اإلادىعي ألاؾاس ي في َغح ألاؾئلت ,وبىاء اإلاٗغفت ,وجدضًض
ّو ِ
خلىٌ للًاًا خلُلُت زم ئزاعة الدؿاؤًلث خىلها .وأهه ًجب ٖلى
ُ
الُالب الخٗاو ُن
وجىؾُ٘ مهاعاث الاؾخمإ اليكِ ,وٍُلب منهم
الاهسغاٍ في قبىت جىانل طهُت ومغهؼة؛ فظلً ًدُذ لهم الخفىحر
بٗلالهُت في هُفُت خل اإلاكاول .هما ًإهض ٖلى أن الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى
اإلاكغوٕ ًضف٘ الُالب ًلمخالن ػمام ٖملُت الخٗلم الخانت وامخالن
اللضعة ٖلى ئهجاخها ,وأن ما ًدضر في الخٗلم ٖبر اإلاكغوٕ هى مىاؾبت
وٖضم الىٓغ ئلى
جمىً اإلاخٗلمحن مً أن ًيىهىا مؿإولحن ًٖ حٗلمهم,
ِ
الخٗلم همؿإولُت للىباع فلِّ .
وزالٌ الخٗغٍف بمهام الُالب ًإهض اإلاٗلم ٖلى مؿإولُت الُالب
في ئصاعة الىكذ واإلاهام ,وَؿخٗغى مٗهم أهم مُُٗاث الخىىىلىحُا
ُ
جىُْفها في مكاعَ٘ طاث هفاًت وفٗالُت,
الخضًثت التي ًمىً للُالب
ُ
وئجلان مهاعاث اؾخسضامهاّ .
ً
زاهُا :الخٗغٍف بمىيىٖاث الىخضة الضعاؾُتّ :
ٌؿخٗغى اإلاٗلم أبغػ أهضاف وٖىانغ مدخىي وخضة (ألاكلُاث
ؤلاؾالمُت في الٗالم) ,وهيّ :
أن ًيىن الُالب ٖىض الاهتهاء مً جىفُظ اإلاكغوٖاث كاصعا ٖلى أنّ :
ُ ّ
ٗغف مفهىم ألاكلُاث ؤلاؾالمُت في الٗالمّ .
•ٌ ِ
• ًمحز بحن الضوٌ ؤلاؾالمُت والضوٌ غحر ؤلاؾالمُت ٖلى زاعَت الٗالمّ .
• ًفؿغ أؾباب ْهىع ألاكلُاث ؤلاؾالمُتّ .
• ًدضص ٖلى الخغٍُت صوٌ مىٓمت الخٗاون ؤلاؾالميّ .

الؼمً اإلاىاؾب لئلحابت ًٖ اإلالُاؽ =  70 = 2/ 80+60صكُلت ّ .
 .2الخهىع اإلالترح لىخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت مً ملغع الضعاؾاث
ً
الاحخماُٖت والىَىُت مهاغا بالخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ في جىمُت
مهاعاث الخفىحر الىاكض لضي َالب الهف ألاوٌ الثاهىي بمضًىت الغٍاىّ .
كام الباخث ببىاء جهىع ملترح لىخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت والىَىُت
ً
مهاغا باؾتراجُجُت الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ لخىمُت مهاعاث
الخفىحر الىاكض لضي َالب الهف ألاوٌ الثاهىي بمضًىت الغٍاى ,زم
ٖغيه ٖلى اإلادىمحن وزغج بهىعجه النهاةُتّ .
 .3وخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُتّ .
كام الباخث ببىاء وخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت باؾتراجُجُت الخٗلم
وجًمُنها مهاعاث الخفىحر الىاكض في ول ٖىهغ مً
اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ,
ِ
وهُفُت جىمُتها ,فخيىهذ وخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُتّ :
ٖىانغ اإلاىهج
ِ
 .1أهضاف الىخضةّ .
 .2مضزل ئلى ألاكلُاث ؤلاؾالمُتّ .
 .3ألاكلُاث ؤلاؾالمُت في كاعة آؾُاّ .
 .4ألاكلُاث ؤلاؾالمُت في كاعة ئفغٍلُاّ .
 .5ألاكلُاث ؤلاؾالمُت في كاعة أوعوباّ .
 .6ألاكلُاث ؤلاؾالمُت في ألامغٍىُخحنّ .
 .7ألاكلُاث ؤلاؾالمُت في أوكُاهىؾُاّ .
صلُل اإلاٗلم لىخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُتّ .
كام الباخث ببىاء صلُل اإلاٗلم لىخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت
باؾتراجُجُت الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ وجدىُمهّ .
صلُل الُالب لىخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُتّ .
كام الباخث ببىاء صلُل الُالب في وخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت؛
ُ
ً
ً
ومغقضا أزىاء جىفُظه للمكغوٖاث التي ازخاعها أو َلب
لُيىن صلُال له
مىه جىفُظها وجدىُمهّ .
 .6النتائج
ؤلاحابت ٖلى الؿإاٌ ألاوٌّّ :
ما الخهىع اإلالترح لىخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت مً ملغع الضعاؾاث
ً
الاحخماُٖت والىَىُت مهاغا بالخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ في جىمُت
مهاعاث الخفىحر الىاكض لضي َالب الهف ألاوٌ الثاهىي بمضًىت
الغٍاى؟ ّ
واهذ ؤلاحابت ٖلى هظا الؿإاٌ بىي٘ جهىع ملترح لىخضة ألاكلُاث
ً
ؤلاؾالمُت مهاغا بُغٍلت الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ في جىمُت
مهاعاث الخفىحر الىاكض لضي َالب الهف ألاوٌ الثاهىي بمضًىت الغٍاىّ :
• الخهىع اإلالترحّ :
ً
أوًل :اإلاباصب والىٓغٍت التي ًلىم ٖليها الخهىع اإلالترحّ :
َ -1بُٗت الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ :بالغحىٕ ئلى الىٓغٍاث التربىٍت
والخٗلُمُت التي ًلىم ٖليها الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ وحض اإلاٗلم أن
مثل هظه الاؾتراجُجُت جلىم ٖلى (الىٓغٍت البىاةُت ,والظواءاث
اإلاخٗضصة ,والخٗلم الخٗاووي ,والخٗلم باًلهدكاف ,والخٗلم بدل
اإلاكىالث),هما ُصعؾذ مغاخل الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ التي هي
(ازخُاع اإلاكغوٕ ,وجسُُُه ,وجىفُظه ,وجلىٍمه)ّ .
 -2مهـ ـاعاث الـخـفـىـُ ـغ الـىـاكـ ـض :ئهـؿ ـاب مـهـ ـاعاث الـخـفـىـُ ـغ الىاكض ًيىن مً ّ
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• ًلضع حهىص الضٖاة اإلاؿلمحن في وكغ ؤلاؾالمّ .
ً
اهخماما ججاه بٌٗ اإلاكىالث التي جىاحه ألاكلُاث ؤلاؾالمُتّ .
• ًبضي
َ
• ٌؿخسضم مهاصع مٗلىماث مسخلفتّ .
• ًماعؽ أوكُت فغصًت وحٗاوهُت م٘ ػمالةهّ .
• ًىاكل وٍداوع وَؿخيخجّ .
زالثا :ازخُاع مكغوٖاث جىاؾب مىيىٖاث الىخضةّ :
في هظه الخُىة الخانت بضعاؾت مكغوٖاث جالةم أهضاف
ومدخىي "وخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت في الٗالم" ًإهض اإلاٗلم ٖلى أهه ٖىض
ازخُاع اإلاكغوٕ ًيبغي أن ًدؿم بجملت مً الخهاةو وأن ًخدلم فُهّ :
• ألانالتّ :
مً أحل أن جيىن الضعاؾت طاث مغؼي وحؿخدم أن جيىن مىؾٗت,
ًجب ٖلى اإلاكغوٕ أن ًلضم ً
َالبا لضيهم مهمت أو جدضًاث هامت طاث
ٖالكت بالىاك٘ الخلُلي اإلاٗاف .اإلاهاصع ألاولُت جىفغ للُالب فغنا
وعبِ ما ًُُلب منهم مً مهام حٗلُمُت في
فغٍضة لخفؿحر مٗجى ألهفؿهم ِ
اإلاضعؾت أو الجامٗت بدُاتهم وبالٗالم الظي ٌِٗكىههّ .
• الخدلُم اإلاخٗممّ :
ً
ً
الاؾخفؿاع ًلٗب صوعا خاؾما في الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ؛ ألهه
ٌصج٘ الُالب ٖلى جدضًض أي الجىاهب مً اإلاىيىٕ التي حؿخدم
مىانلت الخدلُم فيها .فالُالب ٌٗالجىن اإلاٗلىماث بفٗالُت مً زالٌ
ٌ
جدلُل
أوكُت الخدلُم التي حٗؼػ الدكىًُ والدؿاؤٌ ,خُث ًدبٗها
ٌ
وجلىٍم لها ,وول هظا ٌٗؼػ ٖملُت بىاء ومكاعهت
وججمُ٘ للمٗلىماث
هخاةج الخٗلم الخانت بهمّ .
• مهاعاث الخفىحر مخٗضص الخسههاثّ :
ما ًدخاج الُالب ئلى مٗغفخه في الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ
ًمىً أن ًمخض ئلى أهثر مً مجاٌ واخض .هما أن ئقغان الُالب في خل
ً
فغنا للخُبُم واإلاماعؾت واهدؿاب مهاعاث
مكيلت أنُلت ًلضم لهم
الخفىحر وحٗضص الخسههاثّ .
• الخٗاو ّنّ :
هثحرا ما ٌؿهل جدلُم الىجاح في وعقاث الٗمل التي ًخبىاها
ُ
ُ
أؾلىب الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ وألاوكُت الخٗاوهُت ما بحن اإلاٗلم
ُ
والُالب ,والاهسغاٍ في الخىاع الجاعي خىٌ اإلاكغوٖاث ؾىاء أواهذ
هظه الخىاعاث فغصًت أم حماُٖتّ .
• الخلىٍم اإلاؿخمغّ :
صوع اإلاٗلم في الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ هى جؼوٍض الُالب
وؤلاعقاص ٖبر حمُ٘ مغاخل ٖملُت الخٗلم.
بالخغظًت الغاحٗت اإلاؿخمغة
ِ
وبظاث اللضع مً ألاهمُت ًيىن الخأمل الظاحي وجلىٍم ألاكغان؛ فلِـ
مً اإلامىً صاةما صٖىة مغاكبحن وزبراء مً زاعج الفهىٌ الضعاؾُت؛
ألن اإلاىسغَحن في هظا اإلاىيىٕ بكيل زام هم ألاكضع ٖلى جىفحر
الخغظًت الغاحٗت والضف٘ هدى ججغبت حٗلُمُت كىٍت للُالب مً زالٌ
الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكاعَ٘ .وٍمىً للُالب الخهى ٌُ ٖلى فهم
والخدلُم والخدغي
أؾاؽ مكاعهتهم,
شخص ي إلادخىي حضًض كاةم ٖلى
ِ
ِ
َ
وغحرها مً اإلاىاص الخٗلُمُت .فالُالب ًبىىن اإلاٗغفت
مً اإلاهاصع ألاولُت ِ
واإلاكاعهت في ألاوكُت
واإلاهاعاث الجضًضة مً زالٌ الخٗلم الظاحي
ِ
يّ .
اإلاخٗللت باإلادخى ّ
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عابٗا :جدضًض ؤلاحغاءاث وفم زُت ػمىُتّ :
ًلىم اإلاٗلم بىي٘ حضوٌ بمىاُٖض الللاءاث للٗمل ,وميان
الٗمل وفم حضوٌ ػمجيّ .
زامؿا :جىػَ٘ اإلاهام بحن الُالب :وي٘ أؾماء أعبٗت مً الُالب الظًً
جدىاؾب مهاعاتهم م٘ جلً اإلاهام خاؾىبُت واهذ أم فىُت أم
جدغٍغٍت....ئلخ أ َ
مام ول مهمتّ .
زاهُا :مغخلت الخسُُِّ :
ومخُلباتها مإهضا ٖلى أن
ًلىم اإلاٗلم بكغح زُىاث الخسُُِ
ِ
َ
حُضة الخهمُم ّ
ّ
حصج٘ ّ
ٖملُت البدث والخأمل ,والاؾخفؿاع
اإلاكغوٖاث
ِ
اليكِ ,والاعجلاء بالخفىحر مما ًىٗىـ ٖلى وكاٍ الُالب الٗلمي ,هما
ّ
ُ
الخٗلم الظاحي ّ
وخل اإلاكىالث خُىما ًؼاولىن بأهفؿهم
حٗؼػ كضعاتهم في
ّ
ّ
خلُلُت ,فُيىهىن أهثر ً
ّ
وُٖا بمضي اعجباٍ
خُاجُت
خل مكىالث
ّ
الٗلمُت باإلاهاعاث والخُاةّ .
الخلاةم
ئن اإلاكغوٖاث خؿب الخهمُم جدخاج ئلى أن جيىن حضًغة
بخسهُو الىكذ الالػم إلهجاػها .فلض حؿخغغق هظه اإلاكغوٖاث بًٗت
أًام أو أؾابُ٘ أو فترة أَىٌ ,والخسُُِ أمغ يغوعي لخدلُم الىجاحّ .
وٍلىم الُالب باهخساب عةِـ ليل مجمىٖت ,وجىنُف ول مكغوٕ,
وجدضًض مخُلباث جىفُظه والفترة الالػمت للخىفُظ ,وجىػَ٘ اإلاهامّ .
زالثا :مغخلت الخىفُظّ :
البىاء :زالٌ ٖملُت البىاء للمكغوٖاث ًجب الترهحز ٖلى أهضاف
ويغوعة عبُها بمدخىي الىخضة
اإلاكغوّٕ اإلادضصة زالٌ الخسُُِ,
ِ
ويغوعة جىفُظ ٖملُت البىاء بكيل حٗاوويّ .
الضعاؾُت,
ِ
َ
َ
ي :أهض اإلاٗلم زالٌ الخىفُظ ٖلى أن ٌكغح ول فغص ٖملُت جىفُظه
اإلادخى ّ
َ
للمهام التي ولف بها لبلُت أفغاص اإلاجمىٖت ,وٍغهؼ ٖلى جدؿحن مهاعاث
َ
وَكغن الجمُ٘ في ٖملُاث البدث والخدلُل
الخىانل الاحخماعي,
ُ
َ
اإلاكغوٖاث أؾئلت جدفحز للُالب ٖلى الخفىحر
والاؾخلهاء ,وأن ًخسلل
ِ
الىلضي ,وٍلىم أفغاص اإلاجمىٖاث بخضوًٍ اإلاالخٓاث ومىاككتها ,وٍضون
ول مكاعن ئحابخه ألؾئلت اليكاٍ بكيل فغصي زم ٌٗلنها أمام الجمُّ٘ .
َغٍلت الخضعَـ :بالغحىٕ ئلى ٖىىان الضعاؾت ًيبغي اؾخسضام
اؾتراجُجُت الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ في جىفُظ اإلاكغوٖاث اإلاخفم
ٖليها والتي ازخحرث مً كبل الُالبّ .
جلىُاث الخٗلُم :اؾخسضم اإلاٗلم وؾاةل مخٗضصة لخىفُظ اإلاكغوٖاث
وهي :الؿبىعة الظهُت ,والىخاب ,والبروحىتر ,والللم ,والؿبىعة
اللىخُت ,والفلحن ,واإلاكغٍ واإلالو ,ووعق اليلً ,والىعق الالنم
مخٗضص ألالىان ,وؤلاهترهذ ,وصلُل اإلاٗلم ,وصلُل الُالب وغحرهاّ .
ُ
ً
مؿبلا بٗمل ٖضص مً
ألاوكُت :كامذ مجمىٖاث الُالب التي كؿمذ
الللاءاث ُ
اؾخٗغى فيها إلاجمىٖت هبحرة مً ملترخاث اإلاكغوٖاث
ومىاككتها ,وازخحرث أعب٘ مكغوٖاث هيّ :
 .1مكغوٕ جىفُظ مضوهت حماُٖت مخٗضصة الهفداث طاث وؾاةِ
مخٗضصة ,وهى ٌؿتهضف جىمُت مهاعة الافتراى وجلىٍم اإلاىاككاثّ .
 .2مكغوٕ جىفُظ ٖغى جلضًمي بكيل حماعي وٖغيه للىلاف ,وهى
ٌؿتهضف جىمُت مهاعة الخفؿحرّ .
كاعاث الٗالم ئلى
 .3مكغوٕ جدىٍل ئخهاةُاث أٖضاص اإلاؿلمحن في ّ
زاعَ ـت جىػَ ـ٘ ألاكلُ ـاث ؤلاؾ ـالمُ ـت مخٗ ـضصة ألالـىان ,وهى ٌؿتهضف جىمُت ّ
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 -3ملف ؤلاهجاػّ .
أهم أؾئلت الخلىٍم التي جًمىتها زُت اإلاكغوٖاثّ :
ؽ 1إلااطا اهدكغ ؤلاؾالم في الٗالم؟ ّ
ؽ 2ماهي جىكٗاجً إلاؿخلبل ؤلاؾالم في الٗالم؟ ّ
ؽ 3قاهض الخلاعٍغ اإلايكىعة خىٌ اإلاىيىٕ وصون زالنت اؾخيخاحً؟ ّ
ؽ 4ماطا حؿخسلو مً ئخهاةُاث اإلاؿلمحن في كاعاث الٗالم؟ ّ
ؽّ 5
فؿغ جؼاًض اإلاؿلمحن في الٗالم؟ ّ
ِ
وبىاء ٖلى الخهىع اإلالترح الؿابم جم بىاء وخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت مً
ملغع الضعاؾاث الاحخماُٖت والىَىُتّ .
ؤلاحابت ٖلى الؿإاٌ الثاويّ :
ما أزغ جضعَـ وخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت بالخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى
اإلاكغوٕ في جىمُت الخفىحر الىاكض لضي َالب الهف ألاوٌ الثاه ّىي
بمضًىت الغٍاى؟ ّ
لئلحابت ًٖ هظا الؿإاٌ جم جُبُم الازخباع البٗضي إلاهاعاث
الخفىحر ٖلى اإلاجمىٖخحن واؾخسضم الباخث ازخباع (ث) إلاٗغفت مضي
وحىص فغوق بحن مخىؾُي اإلاجمىٖخحن الًابُت والخجغٍبُت ٖىض
مؿخىي الضًللت ( )0.05خُث ًىضح الجضوٌ الخالي الىخاةج ؤلاخهاةُت
لضعحاث اإلاجمىٖحن في جىمُت مهاعاث الخفىحر الىاكضّ :

مهاعة الاؾخيباٍّ .
 .4مكغوٕ بىاء مجؿم لؤلكلُاث ؤلاؾالمُت في الفلبحن ,وهى ٌؿتهضف
جىمُت مهاعة الاؾخيخاجّ .
باإليافت ئلى حم٘ الهىع والفُضًىهاث ًٖ ألاكلُاث ؤلاؾالمُت,
واؾخسضام مهاصع مخٗضصة في حم٘ اإلاٗلىماث لخىفُظ اإلاكغوٖاثٖ ,لى
ُ
أن جىفظ هظه اإلاكغوٖاث في اإلاضعؾت جدذ ئقغاف اإلاٗلمّ .
الخلىٍمً :خم بمغاخله اإلاسخلفت ,وهيّ :
ُ
 الخلىٍم اإلابضتي :كبل جىفُظ اإلاكغوٖاث خُث ًلىم اإلاكغوٕ مً حهتاعجباَه بأهضاف الىخضة ,ومالةمخه إلاغخلت الُالب ,واهخماله ,وأهمُخه,
وجُبُله ,وٖغيه وجضُٖمهّ .
 الخلىٍم البىاتي :في أزىاء جىفُظ اإلاكغوٖاث للخأهض مً أن الخىفُظ ٌؿحروفم زُىاث الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ وٍىمي مهاعاث الخفىحر الىاكضّ .
 الخلىٍم النهاتي :بٗض الاهتهاء مً جىفُظ اإلاكغوٖاث خُث ًُلىم مضيالخفىحر الىاكض ,وصخت جىفُظ اإلاكغوٖاث وفم
ّ
ئهؿاب الُالب مهاعاث
زُىاث الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ ,وجؼوٍض الُالب بالخغظًت
الغاحٗتّ .
 أصواث جلىٍم اإلاكغوٖاث وجىمُت مهاعاث الخفىحر الىاكضّ : -1ازخباع الخفىحر الىاكض اللبلي والبٗضيّ .
 -2بُاكت اإلاالخٓت لخلىٍم مكغوٖاث الُالبّ .

جدول 3
هتائج اختبار (ت) للعينات املستللة ) (Independent-Samples T testلداللة الفروق بين متىسط درجات املجمىعتين التجريبية والضابطة في التطبيم البعدي
ملهارات التفكير الناكد
كيمة درجة مستىي
مربع
املجمىعة التجريبية
املجمىعة الضابطة
املهارة
املتىسط الحسابي الاهحراف املعياري املتىسط الحسابي الاهحراف املعياري
إًتا
الحرية الداللة
ت
0.214 ّ 0.008 ّ 30 ّ 2.862
ّ 2.745
19.15
ّ 2.63
ّ 16.43
مٗغفت الافتراياث
ّ 0.203 ّ 0.010 ّ 30 ّ 2.768
ّ 2.869
ّ 18.71
ّ 3.173
ّ 15.75
مهاعة الخفؿحر ّ
ّ 0.198 ّ 0.011 ّ 30 ّ 2.720
ّ 3.521
ّ 19.56
ّ 2.754
ّ 16.52
جلىٍم اإلاىاككاث ّ
ّ 0.186 ّ 0.014 ّ 30 ّ 2.618
ّ 2.825
ّ 19.88
ّ 3.273
ّ 17.05
مهاعة مٗغفت الاؾخيباٍ ّ
ّ 0.362 ّ 0.000 ّ 30 ّ 4.130
ّ 2.825
ّ 11.63
ّ 3.331
ّ 7.12
مهاعة الاؾخيخاج ّ
ّ 0.410 ّ 0.000 ّ 30 ّ 4.567
ّ 8.524
ّ 88.93
ّ 11.191
ّ 72.87
مهاعاث الخفىحر الىاكض هيل

وٍبحن الجضو ٌّ الؿابم اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغافاث اإلاُٗاعٍت
لضعحاث َالب اإلاجمىٖخحن الخجغٍبُت والًابُت في الخُبُم البٗضي
إلاهاعاث الخفىحر الىاكض ,ومؿخىيّ صًللت الفغقّ بُنهما باؾخسضام ازخباع
(ث) ,خُث جبحن وحىص فغوق طاث صًللت ئخهاةُت بُنهما في حمُ٘
اإلاهاعاث ,فلُم مؿخىٍاث الضًللت أكل مً ( ,)0.05وهظه الفغوق واهذ
لهالح اإلاجمىٖت الخجغٍبُتّ .

وهظا ًضٌ ٖلى وحىص أزغ لُغٍلت الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ
في وخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت مً ملغعّ الضعاؾاث الاحخماُٖت في جىمُت
مهاعاث الخفىحر الىاكض لضي َالب الهف ألاوٌّ الثاهىيّ بمضًىت
الغٍاىّ .
اإلاخىؾُاث الخؿابُت لضعحاث َالب
ِّ
والغؾم البُاوي الخالي ًبحن
اإلاجمىٖخحن الخجغٍبُت والًابُت في الخُبُم البٗضي إلاهاعاث الخفىحر
الىاكضّ :
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شكل 1
املتىسطات الحسابية لدرجات طالب املجمىعتين التجريبية والضابطة في التطبيم البعدي ملهارات التفكير الناكد

 .1جُبُم اؾتراجُجُت الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ لخضعَـ َالب
الهف ألاوٌ الثاهىي في ملغع الضعاؾت الاحخماُٖت والىَىُتّ .
ؤلاؾالمُت بُغٍلت الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ
 .2بىاء وخضة ألاكلُاث ّ
ًّ
مؿخلبال أزىاء بىاء اإلالغعّّ .
 .3جضعٍب اإلاٗلمحن ٖلى اؾخسضام اؾتراجُجُت الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى
اإلاكغوّٕ .
 .4خث مٗلمي الاحخماُٖاث ٖلى اؾخسضم اؾتراجُجُت الخضعَـ اإلاؿدىض
ٖلى اإلاكغوٕ في جضعَـ وخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُتّ .
 .5وي٘ مٗغى إلاىخجاث مكاعَ٘ الُالب في هظا اإلالغعّّ .
 .6جًمحن هخاب ملغع الضعاؾاث الاحخماُٖت والىَىُت مهاعاث اللغن
الىاخض والٗكغًٍ ومنها مهاعاث الخفىحر الىاكض وهُفُت جىمُتهاّ .
املراجع
أ .املراجع العربية
]ٖ [1مغّ ,أمل (2013م) جهى ّع ملترح لخىُْف قبياث الخىانل
الاحخماعي في الخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكغوٖاث وأزغه في ػٍاصة صافُٗت
الاهجاػ والاججاه هدى الخٗلم ٖبر الىٍبّ ,اإلاإجمغ الضولي الثالث
للخٗلم ؤلالىترووي والخٗلم ًٖ بٗضّ,الغٍاى ّ
] [2مغعي ,جىفُم والخُلت ,مدمض (2002م) َغاةم الخضعَـ الٗامت,
ٖمان ,صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖتّ .
] [3هسبت مً اإلاخسههحن (2008م) َغاةم الخضعَـ والخضعٍب الٗامت,
الكغهت الٗغبُت اإلاخدضة للدؿىٍم والخىعٍضاث بالخٗاون م٘ حامٗت
اللضؽ اإلافخىخت ,اللاهغة – حمهىعٍت مهغ الٗغبُت.
] [4هُالث ,نالح (2013م) أزغ حٗلم الجغغافُا بُغٍلت اإلاكغوٖاث في
جىمُت الخفىحر ؤلابضاعي لضي َلبت الهف ألاوٌ الثاهىي ,مجلت
حامٗت صمكم ,اإلاجلض  ,29الٗضص الثاوي م ّ .436-406
] [5بغواثّ,ػٍاص (2013م) فاٖلُت اؾتراجُجُت الخٗلم باإلاكاعَ٘ في جىمُت
مهاعاث جهمُم الضاعاث اإلاخياملت لضي َلبت الهف الٗاقغ
ألاؾاس يّ,مىاهج وَغقّ جضعَـّ,جىىىلىحُا الخٗلُمّ,ولُت التربُتّ,
الجامٗت الاؾالمُتّ,غؼة.
] [6الًبتّ ,مغام حماٌ (2014م) فاٖلُت اؾتراجُجُت اإلاكغوٖاث
الالىتروهُت في جىمُت الخفاٖل والدكاعن الالىترووي والاججاه

 .7مناكشة النتائج
هضفذ الضعاؾت الخالُت ئلى الخٗغف ٖلى أزغ الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى
اإلاكغوٕ في ملغع الضعاؾاث الاحخماُٖت والىَىُت ٖلى جىمُت مهاعاث
الخفىحر الىاكض لضي َالب الهف ألاوٌ الثاهىي بمضًىت الغٍاى مً
زالٌ اإلالاعهت بحن أصاء مجمىٖتي الضعاؾت (الخجغٍبُت ,والًابُت),
وفُما ًلي جفؿحر لخلً الىخاةج خؿب أؾئلت الضعاؾتّ .
 -1أْهغث الىخاةج وحىص فغوق طاث صًللت ئخهاةُت ٖىض مؿخىي
( )0,05بحن مخىؾُاث صعحاث اإلاجمىٖخحن الخجغٍبُت والًابُت
باًلزخباع البٗضي في جىمُت ول مهاعاث الخفىحر الىاكض لضي َالب الهف
ألاوٌ الثاهىي ,لهالح اإلاجمىٖت الخجغٍبُت وَٗؼي طلً ئلى اؾخسضام
الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوّٕ .
ً
 -2هكفذ هخاةج الضعاؾت أن حجم ألازغ وان واضخا في حمُ٘ اإلاهاعاث,
وهظا ًضٌ ٖلى وحىص أزغ لُغٍلت الخضعَـ اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ في
وخضة ألاكلُاث ؤلاؾالمُت مً ملغع الضعاؾاث الاحخماُٖت في جىمُت
مهاعاث الخفىحر الىاكض لضي َالب الهف ألاوٌ الثاهىي بمضًىت الغٍاىّ .
وٍفؿغ الباخث الىخاةج التي جىنلذ ئليها الضعاؾت بأن اؾخسضام
الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ في الخضعَـ وؾُلت فٗالت حؿاهم في
جدلُم بِئت حٗلُمُت ئًجابُت ,خُث جخفم م٘ طلً صعاؾت ول مً ًّلقحن
[ ,]8والهُٗغي [ ,]14وٖلي والُاتي [ ,]31وٍىوـ وأخمض [,]32
ومدمض [ ,]12وٖمغ [ ,]1وبغواث [ ,]5وهُالث [ ,]4والىهاع [,]7
والًبت [ ,]6وحمُ٘ هظه الضعاؾاث جىنلذ ئلى فاٖلُت أو أزغ َغٍلت
الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوّٕ .
هما اجفلذ هظه الضعاؾت في هخاةجها م٘ ؤلاَاع الىٓغي وألاصب
التربىي في أن اؾخسضام الخٗلم اإلاؿدىض ٖلى اإلاكغوٕ ًىؿب الُالب
َ
مهاعاث وزبراث وٍيىن
ٖامل حكىٍم وحظب لهم مً زالٌ ٖملهم في
مجمىٖاث حٗاوهُت جدُذ لهم الىلاف خىٌ اإلاكيلت وؾبل الخغلب ٖليها,
هما جدُذ للُالب بىاء مٗاعفهم بأهفؿهم بخٗلم طاحي وهظا مً أؾاؾُاث
الىٓغٍت البىاةُتّ .
 .8التىصيات
ُ
جلضًم بٌٗ
في يىء الىخاةج التي جم الخىنل ئليها ًمىً
الخىنُاث ٖلى الىدى الخاليّ :
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] [23الخغبيّ ,قُست (1435هـ) فاٖلُت اؾخسضام الىؾاةِ اإلاخٗضصة
لخضعَـ ّوخضة الؿيان والٗمغان مً ملغعّ الضعاؾاث الاحخماُٖت
والىَىُت ٖلى جىمُت مهاعاث الخفىحر الىاكض والاججاه هدى اإلالغعّ
لضي َالباث الهف ألاوٌّ اإلاخىؾِّ,عؾالت صهخىعاه غحر ميكىعة
و كؿم اإلاىاهج وَغقّ الخضعَـّ,ولُت التربُتّ,حامٗت أم اللغيّ ّ
] [24الضعصوعٖ ,امغ (2001م) ,أزغ اؾخسضام الخغاةِ اإلافاهُمُت في
جىمُت الخفىحر الىاكض لضي َلبت الهف الؿاصؽ ألاؾاس ي ,عؾالت
ماحؿخحر غحر ميكىعة ,حامٗت الحرمىن :ئعبضّ .
] [25الٗخىم ,وآزغون (2007م) .جىمُت مهاعاث الخفىحر هماطج هٓغٍت
وجُبُلاث ٖملُت ,صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت :ألاعصنّ .
] [26حمُل ,اإلاىُم2012( .م) ,اإلاىُم وجىمُت الخفىحر الىاكضٖ .مان:
صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَ٘.
] [27الٗخىمٖ ,ضهان ًىؾف2004( .م)ٖ .لم الىفـ اإلاٗغفي الىٓغٍت
والخُبُمٖ .مان :صاع اإلاِؿغة لليكغ والُباٖت.
] [28الٗخُبي ,زالض بً هاهـ2007( .م) .أزغ اؾخسضام بٌٗ أحؼاء
بغهامج اليىعث في جىمُت مهاعاث الخفىحر الىاكض وجدؿحن مؿخىي
الخدهُل الضعاس ي لضي ُٖىت مً َالب اإلاغخلت الثاهىٍت بمضًىت
الغٍاى .عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة .ولُت التربُت ,حامٗت أم
اللغي :مىت اإلاىغمتّ .
] [29الضحاوي ,عحاء2003( .م) .صوع بغامج الخأهُل التربىي في ئٖضاص
مٗلمحن كاصعًٍ ٖلى جىمُت مهاعاث الخفىحر الىاكض لضي الُالب.
مجلت مؿخلبل التربُت الٗغبُت ,29 )9( ,م ّ .15-12
]ً [30لفيّ ,ؾُٗض ٖبضهللا (2002م) بغهامج ملترح في اللغاءة في يىء
اللًاًا اإلاٗانغة وأزغه في جىمُت الخفىحر الىاكض لضي َالب
اإلاغخلت الثاهىٍتّ ,الجمُٗت اإلاهغٍت للمىاهج وَغقّ الخضعَـّ,
مإجمغ مىاهج الخٗلُم وجىمُت الخفىحرّ,اإلاإجمغ الٗلمي الثاوي ٖكغ ّ
]ٖ [31ليّ,مىفم والُاتي ,عها (2011م) أزغ اؾخسضام َغٍلتي اإلاكغوٕ
والخٗلم الخٗاووي باًلؾتراجُجُت الخياملُت في جىمُت مفاهُم
ومهاعاث ماصة الخغاةِ لضي َالباث مٗهض ئٖضاص اإلاٗلماث في
مضًىت اإلاىنل ومُلهً هدى الجغغافُتّ ,مجلت التربُت والٗلىمّ,
اإلاجلض ( )18م م ّ 322-291
]ً [32ىوـّ,وفاء و أخمض ػٍاص (2011م) أزغ اؾخسضام َغٍلت اإلاكغوٕ
فثي جدهُل َلبت الهف الثاوي في مٗهض ئٖضاص اإلاٗلمحن في ماصة
ألاخُاء وجىمُت مهاعاث جفىحرهم الىاكضّ ,مجلت التربُت والٗل ّىمّ,
اإلاجلض (ّ,)18الٗضص ( )3م م ّ 359-323
] [37الضعوَل ,ههى ٖاعف2006( .م) .بىاء بغهامج مدىؾب لخٗلُم
الخفىحر الىاكض وكُاؽ أزغه في جُىٍغ مهاعة جلىٍم الظاث لضي َلبت
الجامٗت .عؾالت صهخىعاة ,حامٗت بغضاص ,الٗغاقّ .
]َ [38ىالبت ,هاصي وآزغون (2010م) َغاةم الخضعَـٖ ,مان ,صاع
اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت.
] [39صومي ,خؿً ٖلي أخمض .فاٖلُت الخٗلم ؤلالىترووي في الغٍايُاث
ٖلى جىمُت الخفىحر الىاكض لضي َالباث الهف الثامً ألاؾاس ي في
مدافٓت الىغن .مجلت ولُت التربُت ٖ -حن قمـ  -مهغ,33ٕ ,
ج2009(ّ,1م) ,م .369 - 341

هدىها لضي َالباث ولُت التربُت بالجامٗت الاؾالمُتّٖ,ؼةّ,عؾالت
ماحؿخحر غحر ميكىعةّ ,كؿم اإلاىاهج وَغقّ الخضعَـّ ,ولُت
التربُتّ,الجامٗت الاؾالمُتّ,غؼة.
] [7الىهاعّ ,آًلء (2013م) أزغ الخضعَـ اإلاؿدىض للمكغوٕ في جىمُت
الىعي الهحي والىعي الغظاتي لضي َالباث الهف الثاوي
اإلاخىؾِّ ,بدث جىمُليّ ,كؿم اإلاىاهج وَغقّ الخضعَـّ ,ولُت
الٗلىم الاحخماُٖتّ ,حامٗت الامام مدمض بً ؾٗىص الاؾالمُتّ,
الغٍاى.
]ً [8لقحن ,ؾمغ (2009م) فاٖلُت همىطج الخٗلم اللاةم ٖلى اإلاكغوٖاث
في جىمُت مهاعاث الخىُٓم الظاحي وألاصاء ألاواصًمي في الغٍايُاث,
الجمُٗت اإلاهغٍت للمىاهج وَغق الخضعَـ ,حامٗت ٖحن قمـ,
الٗضص  .151م .167-135
] [9الخالقٖ ,لي ؾامي ٖلي2007( .م) .اللغت والخفىحر الىاكضٖ .مان :صاع
اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘.
] [10فخذ هللا ,مىضوع ٖبضالؿالم (2008م) جىمُت مهاعاث الخفىحر ؤلاَاع
الىٓغي والجاهب الخُبُلي ,الغٍاى ,صاع اليكغ الضوليّ .
] [11ابى مىضًلّ,مُاصة ؾلُمان (2011م) أزغ وخضة في ماصة الجغغافُا
لخىمُت مهاعاث الخفىحر الىاكض لضي َالباث الهف الثاوي ٖكغ
واججاهاتهً هدىهاّ ,عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعةّ ,ولُت التربُتّ,
الجامٗت الاؾالمُتّ,غؼة.
] [12مدمض ,هبُل (2013م) جهمُم خلُلت وفم الخٗلم اللاةم ٖلى
اإلاكغوٖاث لخىمُت مهاعاث خل اإلاكىالث لضي َالب جىىىلىحُا
الخٗلُم ,مجلت ولُت التربُت ببنها ,الٗضص ( )96أهخىبغ ج (ّ .)1
] [13قاهحنٖ ,بض الخمُض (2011م) .اؾتراجُجُاث الخضعَـ اإلاخلضمت
واؾتراجُجُاث الخٗلم وأهماٍ الخٗلم ,ولُت التربُت بضمنهىع:
حامٗت ؤلاؾىىضعٍتّ .
] [14الهُٗغي ,هُفاء (2010م) الخٗلم باإلاكاعَ٘ اللاةم ٖلى الىٍب
وأزغه ٖلى جىمُت مهاعاث خل اإلاكىالث والخدهُل في ماصة
الخاؾب آلالي ,مؿخلبل ئنالح الخٗلُم الٗغبي إلاجخم٘ اإلاٗغفت
*ججاعب ومٗاًحر وعؤي* ,اإلاغهؼ الٗغبي للخٗلُم والخىمُت م -910
.959
] [15الغامضيّ ,ؾىاء ؾُٗض (2011م) أزغ الخٗلم الىلاٌ ٖلى جىمُت
مهاعاث الخفىحر الىاكض لضي َالباث ولُت التربُتّ,عؾالت ماحؿخحر
ميكىعةّ,حامٗت اإلالً ؾٗىصّ,حضة.
]ُٖ [16ىة وآزغون (2010م) .صلُل َغاةم الخضعَـّ .
] [19ؾٗاصة ,حىصث2015( .م) ,جضعَـ مهاعاث الخفىحرٖ .مان :صاع
الكغوقّ .
] [20كُاميً ,ىؾف1990( .م) ,جفىحر ألاَفاٌ جُىعه وَغق حٗلُمه,
ٖمان :ألاهلُت لليكغ والخىػَّ٘ .
] [22الكغٍضة ,مدمض زلُفت هانغ2003( .م) .أزغ بغهامج جضعٍبي ما وعاء
مٗغفي ٖلى الخفىحر الىاكض لضي َلبت الجامٗت وٖالكخه ببٌٗ
اإلاخغحراث .عؾالت صهخىعاة غحر ميكىعة .حامٗت ٖمان الٗغبُت
للضعاؾاث الٗلُاٖ .مان ,ألاعصن.
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THE EFFECT OF PROJECT-BASED
TEACHING IN THE COURSE OF SOCIAL
SCIENCES AND PATRIOTISM EDUCATION
ON THE DEVELOPMENT OF CRITICAL
THINKING SKILLS OF 1ST SECONDARY
GRADERS IN RIYADH
BANDER A. AL-MUTLAQ
Saudi Arabia
ABSTRACT_ The study aimed to identify The effect of Project-based teaching in the course of
social sciences and patriotism education on the development of critical thinking skills of 1st
secondary graders in Riyadh. To achieve the goals of the study, the researcher used the quasi
approach. The study was carried out on a sample of 32 students divided equally into two groups; a
control group who were taught with traditional teaching methods and an experimental group who
were taught with the Project-based teaching approach. The researcher had suggested an outline
designed on the Project-based teaching approach in the development of critical thinking skills of
the unit of "Islamic minorities". He developed the unit according to the mentioned approach and
also offered teacher /student guidance. In order to gather information, pre-test, post-test and
Watson & Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA) were used.
KEY WORD: Project-based teaching, course of social sciences, critical thinking skills.
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