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Abstract 

      The study aimed at designing a proposed observation card and 
recognizing its effectiveness in revealing the critical thinking skills of 
pupils in the basic education stage in the state of Khartoum. Its 
importance comes in that it is an extension of studies in revealing the 
critical thinking abilities of children in Sudan - despite its scarcity - and 
the card may contribute The proposed observation is the development 
of methods and means of evaluating critical thinking, especially in light 
of the lack of basic education curricula in Sudan for detection tools that 
are suitable for the culture of the region and the study aims mainly to 
know the effectiveness of the observation card as a tool to identify critical 
thinking skills Critic (knowledge of assumptions - interpretation - 
evaluation of discussions - deduction - conclusion) and the total score of 
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students of the basic education stage in the state of Khartoum, and 
knowledge of the differences in performance averages between the 
observation card and the Watson and Glaser test for critical thinking skills 
as criterion test and the study was limited to a sample Of (128) male and 
female basic education stage students in Khartoum state. The researcher 
used the observation form along with the Watson and Glaser test as a 
criterion test. The objective limits are limited to skills of knowledge of 
assumptions - interpretation - evaluation of discussions - deduction – 
conclusion And the overall score for students of basic education stage in 
Khartoum State, and knowing the differences in the performance 
averages between the observation card and the Watson and Glacier test 
for critical thinking skills as a criterion test. followed With this descriptive 
and analytical method, which is concerned with studying Relationships 
and shows the differences between the variables by collecting and 
analyzing data according to known methods of analysis, and proposing a 
basic hypothesis: There is a correlational relationship of statistical 
significance between the observation card on the axes (knowledge of 
assumptions - interpretation - evaluation of discussions - deduction - 
conclusion) and the total degree, in the middle Students of the basic 
education stage in Khartoum state and between the Watson and Glacier 
test for critical thinking as a criterion test and for data processing the 
researcher used statistical packages for social sciences (spss) and the results 
resulted in no statistically significant differences between the students' 
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average performance in critical thinking skills (knowledge of assumptions 
- interpretation - Debates Calendar - Inference - Conclusion) and the 
overall score on the observation form with Watson's test Glaser as a 
criterion test, and there were no differences between the students 
’averages on the skill of knowledge of assumptions and interpretation, 
discussion evaluation, deduction and conclusion separately, and on the 
overall score on the note card and the Watson and Glacier test as a 
criterion test.Based on the results, the researcher recommended that goal 
of designing evaluation tools and the detection of critical thinking skills 
be included in the objectives of the curricula at the basic education stage.  

 

 ملخص 

بعض   يف الكشف عن  افاعليته  التعرف علىو   مقرتحة  تصميم بطاقة مالحظة هدفت الدراسة احلالية اىل           
 ،   والية اخلرطومباالساسي  لدى التالميذ  مبرحلة التعليم    الناقدمهارات التفكري  

رغم   -لدي األطفال يف السودان    قدرات التفكري الناقد   الكشف عن  للدراسات يف  امتداد  يف اهنا    تهاأتيت أمهيو
خاصة يف ظل افتقار و   ناقد وسائل تقومي التفكري  الو   قد تسهم بطاقة املالحظة املقرتحة يف تطوير طرقو   -ندرهتا  

 بشكل اساسي  الدراسة  هتدف و .  للكشف اليت تالئم ثقافة املنطقةمناهج التعليم األساسي يف السودان إىل ادوات  
  -   التفسري  –)معرفة االفرتاضات    الناقد مهارات التفكري    للتعرف على    كأداة   الحظةامل  بطاقة    معرفة فاعلية  إىل

 التعليم األساسي بوالية اخلرطوممرحلة  تالميذ  دى  ل   الدرجة الكلية ،( و االستنتاج  –االستنباط    –تقومي املناقشات  
كاختبار جليسر ملهارات التفكري الناقد  و   واتسون  اختبارو   بطاقة املالحظة الفروق يف متوسطات األداء بني    معرفة  و   ،

من  و   حمكي عينة  على  الدراسـة  بو اقتصرت   األساسي  التعليم  مرحلة  واإلانث تالميذ  الذكور  من  اخلرطوم  الية 
الباحثة  و  املالحظة  استخدمت  جانب    استمارة  واتسون اىل  حمكي  جليسر  و   اختبار  احلدود   وكاختبار  تقتصر 
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 ملعرفةو (    االستنتاج  –االستنباط    –تقومي املناقشات    – التفسري    –معرفة االفرتاضات    ) املوضوعية على مهارات  
استخراج الصدق احملكي هلا مع اختبار و   الفرق يف أداء التالميذ على مهارات التفكري الناقد يف بطاقة املالحظة  

بني الفروق يو   الذي يهتم بدراسة العالقاتو   الوصفي التحليليمتبعة بذلك املنهج  ؛  حمكيجليسر  كاختبار  و   واتسون 
توجد عالقة   فرضية اساسية هي :   طرحو   ، حتليلها وفق طرق التحليل املعروفة  و   بني املتغريات من خالل مجع البياانت

تقومي املناقشات  – التفسري  – معرفة االفرتاضات ) بطاقة  املالحظة على حماور  ذات داللة  إحصائية  بني ارتباطية 
ا  (االستنتاج  –االستنباط    – بوالية  األساسي  التعليم  مرحلة  تالميذ  الكلية، وسط  اختبار و   خلرطوموالدرجة  بني 

  .جليسر للتفكري الناقد كاختبار حمكي و   واتسون 

 وجود   اسفرت النتائج عنو   (  spss)   االجتماعيةوملعاجلة البياانت استخدمت الباحثة احلزم اإلحصائية للعلوم  
تقومي   –التفسري    –معرفة االفرتاضات  ذات داللة  إحصائية  بني بطاقة  املالحظة على حماور ) ارتباطية  عالقة  

 ( والدرجة الكلية، وسط تالميذ مرحلة التعليم األساسي بوالية اخلرطوم االستنتاج  –االستنباط    –املناقشات  
ذات داللة إحصائية  بني متوسطات ارتباطية  عالقة  وجدت    ، كما   كاختبار حمكي جليسر   و   واتسونبني اختبار  و 

مهارة و    تقومي املناقشاتمهارة  و    لتفسريمهارة او  ،  معرفة االفرتاضاتاالداء على بطاقة املالحظة عند مهارة  
 وسط تالميذ مرحلة التعليم األساسي بوالية اخلرطوم ، وبني اختبار   كل على حدى   االستنتاجمهارة  و    االستنباط

انطالقا مما اسفرت عنه النتائج اوصت الباحثة  إبدراج هدف تصميم  و   .كاختبار حمكي اختبار واتسون وجليسر   
 الكشف عن مهارات التفكري الناقد ضمن أهداف املقررات الدراسية مبرحلة التعليم األساسي،و   ادوات التقييم

    اعداد املعلمني. و   بيةضمن مناهج كليات الرت و 

 قدمة امل

 لتحقيق التقدممن املتطلبات االساسية  و   ،علم النفسو   املوضوعات االساسية يف الرتبيةالتفكري الناقد من           
تقود عمليات حل املشكالت بكفاءة،  مما جعل البعض يعتربه مبثابة قاعدة معرفية  ،  التعليم  و   التعلموالنجاح يف  

بية فـي مطلـع الثمانينـات حبركة التفكري الناقد يف الرت مام  االهت  يعود و   ( 2002،  السرور )  واختاذ القرارات السليمة 
إبصدار إعالن يطالب بتنمية وتعليم التفكري الناقد مفاده " إدخال  وابلتحديد عندما قامت جامعة واليـة كاليفورنيـا

 على التحليل رة  لقد إىل تعزيز ا  و الذي يدي بدوره واملنطق    التفكري الناقـد فـي التعليم، من أجل فهم العالقة بني اللغة 
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والنقد، والدفاع عن األفكار ، واالسـتدالل االسـتقرائي، واالسـتدالل االستنباطي، للوصول إىل النتائج احلقيقية أو 
أدى قد  ( و 22،  2001،  سعد )  املنتقدة على أساس استنتاجات صحيحة تتطابق مع ما جيب معرفته وما نؤمن به

فإن عصر العوملة أفرز عليه  و   ـوم التعلـيم الناقـد والرتبيـة الناقـدة هـور مفهمبصطلح التفكري الناقد؛ إلـى ظ   ارتباط التعليم
تتصل ابلتفكري الناقد، ومهاراته املختلفة من حيث الكشف عن املغالطات، والتعرف على ،  حتدايت تربوية متعددة

القيمية، والكشف   اتفهميواالعدم االتساق يف مسار التفكري واالستنتاج، والتمييز بني احلقائق القابلة لإلثبات  
ات واحلجج واملعطيات الغامضة، والكشف فهميعن التحيز، وتقدير مصداقية مصدر املعلومات، والتعرف على اال

الناقد يف مواجهة الكثري من أساليب التفكري (  ٢٠٠٤،تيغزة)  عن املسلمات واالفرتاضات التفكري  وبذلك يقف 
 والتطرف يف الرأي، واالجتاهات التعصبية حنو موضوع ما، وأحادية الرؤيةاهلدامة يف اجملتمع كاالنغالق الفكري،  

قتصر على يقوم بـه املعلمني داخل الفصل ي  الب إىل أن ما اض مستوى التفكري الناقد لدى الطالبعض اخنف  عفانة وي
تكون مبنيـة علــى ،بينما الطريقة الصحيحة يفرتض أن   رنقل احملتوى األكادميي يف ختصصات متنوعة ، أي مباذا نفك

ويف هذا السياق نشطت البحوث يف جمال (  Marcia,1997)  نفكر الفهــم والتقــومي للمــادة العلميــة أي كيــف  
يف شىت النشاطات احلياتية، وظهرت احلاجة املاسة إىل تعليم التفكري   كبري تنمية مهارات التفكري، نتيجة للتقدم ال

الناقد إىل الثقافة العربية، وتكـوين قاعدة حبثية   يف املدارس واجلامعات وخباصة املتعلق بسبل تنمية مهارات التفكري
اجت فيه الشائعات، فالبد عصر الذي انتـشرت فيـه الوسائط اإلعالمية، ور يف هذا ال املعريف طالنشاالنوع من  هلذا  

قد امكن التدريب على التفكري الناقد من و   (1998،    اهلرو   احلموري )  للفرد من أن يكون قادراً علـى التفكري الناقد
التعرف على ابعاد التفكري الناقد ملا تقوم به من و   خالل برامج احلاسب االيل حماكية معرفية تساعد يف الكشف

الناقد )و   اجهة حتدايت العصر بلمو و   حتسني التحصيل الدراسي وملا كانت   .  (2005،    هبجاتتنمية التفكري 
متنوعة ، وخباصة فيما يتعلق مبهارات االستنباط ، واالستنتاج   على إكساب املتعلم مهارات تفكريالرتبية احلديثة تركز  

، واختبار الفرضيات ، وتقييم املوقف التعليمي ، والتنبؤ ابحللول املمكنة دون حتيز يف احلكم على النتائج املستخلصة 
ية لتقدم أي عد ركيزة أساستذي  الو   ه املهارات ، ، فإنه من الضروري أن تسعى مناهجنا احلالية إىل اكساب هذ 

هدفا رئيسيا لتحقيقه لدى طالهبا ، وذلك   التفكري   من  جمتمع حضاري ، وأن أتخذ وزارة الرتبية والتعليم هذا النمط 
 (.42،   1998 ،عفانةاتبعة أو مقلدة لآلخرين )  ون تفكريهم مرتبطا أبمناط تفكري حىت ال يك
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 مشكلة البحث اوال :  

  -يف  التساؤالت التالية:بحث  ضوء ما سبق تتحدد مشكلة ال  يف

تقومي   –التفسري    –معرفة االفرتاضات  )  هل توجد عالقة ذات داللة  إحصائية  بني بطاقة  املالحظة على حماور  -1

 ( والدرجة الكلية، وسط تالميذ مرحلة التعليم األساسي بوالية اخلرطوم االستنتاج  –االستنباط    –املناقشات  

 ؟ كاختبار حمكي  جليسرو  اختبار واتسون   ني اختباربو 

 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بني متوسطات االداء على بطاقة املالحظة عند مهارة معرفة االفرتاضات،  -2

 ؟جليسر للتفكري الناقد كاختبار حمكي  و   بني اختبار واتسونو 

بني و   بطاقة املالحظة عند مهارة التفسري،   هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني متوسطات  االداء  على -3

 ؟ جليسر للتفكري الناقد كاختبار حمكي  و  اختبار واتسون 

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بني متوسطات  االداء  على بطاقة املالحظة عند مهارة تقومي املناقشات  -4

 ؟كاختبار حمكي   جليسر للتفكري الناقد و  ر واتسون بني اختباو   ،

 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بني متوسطات  االداء  على بطاقة املالحظة عند مهارة االستنباط ، -5

 ؟كاختبار حمكي    جليسر للتفكري الناقد و   واتسون  بني اختبارو 

بني و   اج ، هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بني متوسطات  االداء  على بطاقة املالحظة عند مهارة االستنت -6

 ؟ كاختبار حمكي    جليسر للتفكري الناقد و  ر واتسون اختبا

 امهية البحث اثنيا :
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قية للمعلمني املرتبطة ابلتقدير املوضوعي ملستوايت االداء احلقيقي ومن مث ضبط االحتياجات احلقي  لتحقيق االهداف
السودان يف تقومي مهارات التفكري رأت الباحثة ضرورة تطوير اساليب تقومي اضافية مبا يالئم اهداف   يف  يف التعليم  

عدم االعتماد على و   استحداث ادوات تقدير متمثلة يف بطاقة مالحظة للحكم على مهارات التفكري الناقد و   الرتبية
تالميذ الكشف عن مهاراته لدي  و   دتفكري الناقيعترب البحث امتدادا للدراسات يف  الو   وسيلة واحدة يف التقدير .

قد تسهم بطاقة املالحظة املقرتحة يف تقدمي منوذج لتقييم مهارات و   -رغم ندرهتا    -يف السودان      التعليم االساسي
وسائل و   التفكري الناقد لتالميذ التعليم األساسي يف السودان، مما يساعد املسئولني لالستفادة منها يف تطوير طرق 

خاصة يف ظل افتقار مناهج التعليم األساسي يف السودان إىل ادوات للكشف عن هذا النمط و   مي التفكري الناقدتقو 
التقييم يف القياس النفسي و   يعد البحث اضافة اىل ادوات الكشف  ، كمااليت تالئم ثقافة املنطقة  و   من امناط التفكري

. 

 بحث أهداف الاثلثا : 

 يهدف البحث اىل االيت :   

جليسر  كاختبار حمكي كأدوات للكشف عن و   اختبار واتسون و   التعرف على  العالقة بني بطاقة املالحظة   - 1
 مهارات التفكري الناقد. 

التعرف على  العالقة بني  املتوسطات يف االداء على مهارة معرفة االفرتاضات من خالل الكشف ببطاقة    -2
 . جليسر كاختبار حمكيو   اختبار واتسونو   املالحظة 

ببطاقة  املالحظة    - 3 التفسري من خالل الكشف  العالقة  بني املتوسطات يف االداء على مهارة   التعرف على 
 . جليسر كاختبار حمكيو   اختبار واتسون و 

 من خالل الكشف ببطاقة  املالحظة  الداء على مهارة تقومي املناقشات  التعرف على العالقة بني املتوسطات يف ا   -4
 ليسر  كاختبار حمكي جو   اختبار واتسون و 

 التعرف على العالقة بني املتوسطات يف االداء على مهارة االستنباط من خالل الكشف ببطاقة  املالحظة   - 5
 . جليسر  كاختبار حمكيو   اختبار واتسون و 
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 التعرف على العالقة بني املتوسطات يف االداء على مهارة االستنتاج من خالل الكشف ببطاقة  املالحظة    - 6
  . جليسر  كاختبار حمكيو   بار واتسون اختو 

 حـدود البحث :    رابعا

 يقتصر البحث على اجلوانب اآلتية:

 مدارس التعليم االساسي بوالية اخلرطوم / حملية اخلرطوم وسط / السودان احلدود املكانية :

: البشرية  الذكور   عينةاحلدود  من  اخلرطوم  مبحلية  األساسي  التعليم  مبرحلة  والسابع  السادس  الصفني  تالميذ  من 
 واإلانث من مدرستني من مدارس حملية اخلرطوم 

حىت و   م9/2020/ 1م يف الفرتة من  2021-2020الفصل الدراسي االول من العام الدراسي    احلدود الزمنية : 
 م 1/3/2021

 –معرفة االفرتاضات  التفكري الناقد متمثلة يف مهارة  د املوضوعية على مهارات  تقتصر احلدو   احلدود املوضوعية :
  .االستنتاج  –االستنباط   –تقومي املناقشات    –التفسري  

 منهـج البحث :   خامسا 

حتقيق  ألغراضينتمي هذا البحث اىل الدراسات الوصفية اليت هتدف اىل تقرير الظاهرة يغلب عليها صفة التحديد  
الفروق بني املتغريات من خالل   يان بو  دراسة العالقاتاالجابة على االسئلة املطروحة من خالل  و   اهداف البحث

حيث ان املنهج املستخدم يف الدراسة   ستخالص النتائج ومن مث ا  حتليلها وفق طرق التحليل املعروفة و  مجع البياانت
 .ارتباطي مقارن تنبؤي

 جمتمع البحث سادسا : 

حملية اخلرطوم   – والية اخلرطوم    –يتكون جمتمع البحث من مجيع التالميذ مبرحلة التعليم األساسي جبمهورية السودان    
مت اختيار عينة البحث ابلطريقة   ( سنة.12- 11العمرية ))وحدة اخلرطوم وسط( من الذكور واإلانث ضمن الفئة  

تكونت و   سحب العينة املطلوبة للدراسةو   ة اىل طريقة القرعة بكتابة االمساءحيث جلأت الباحث  بسيطةالعشوائية ال
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 من مدرستني من مدارس حملية اخلرطوم من الصفني السادس   ذكور  (64إانث و)  (64( تلميذ وتلميذة )128)   من
 واجلدول التايل يوضح توزيع عينة البحث السابع  و 

 ث ( يبني توزيع عينة البح1جدول )

 اجملموع ( بنني1مدرسة عبد املنعم ) مدرسة شريفة سامل بنات

   الصف   الصف 

  16 السابع  16 السابع 

 17 السادس 15 السادس 64

   الصف   الصف 

  16 السادس 16 السادس

 17 السابع  15 السابع  64

 

 تعريفاته االجرائيةو   مصطلحات البحث   سابعا : 

 د : هارات التفكري الناقمل  واتسونو   جليسر  اختبار

هو من اكثر و   Wotson& Glasser   (1964) يعود الفضل يف تصميم االختبار إلـى واطـسون وجليـسر       
 التفسريو   تقومي احلججو   االستقراءو   االستنتاجو   االفرتاضاتيتكون من مخس مهارات هي معرفة  و   االختبارات شيوعا 

وفقاً ملعايري التصحيح االختبار  يتم تصحيح  و  .  تتكون كل مهارة من عدد من املواقف تتطلب اختاذ قرار بشأهناو 
على صفر  اخلاطئة حتصل  اإلجابة  بينما  درجة،  على  الصحيحة  اإلجابة  حبـصول  وذلك  ،   63،  تيغزة)  املرفقة، 

  .     م( 2004

 التفكري الناقد : 
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اليت مت مناقشتها و   احكام قائمة على اسس موضوعية تتفق مع الوقائع املالحظةو   هو عبارة عن عملية تبين قرارات
جتنبها الدقة او تعرضها اىل تدخل و   املؤثرات اخلارجية اليت تفسد تلك الوقائع و   أبسلوب عملي بعيدا عن التحيز

يعرفه اينز ابنه تفكري أتملي معقول يؤثر على اختاذ القرار فيما ( و 46،  2003،  وليمو  عفانةحمتمل للعوامل االتية )
تتمثل مهارات التفكري الناقد يف البحث و   ( 86،  2003،  سعادةالسيطرة عليه )و   يعتقد به او يؤديه لتطوير التفكري

  الناقد. احلايل الدرجة اليت حيصل عليها التلميذ على مقياس واتسون وجليسر للتفكري 

 استمارة املالحظة : 

هي منوذج معد ملراقبة و   اخلربةو   اكتساب املعرفة و   تعرف املالحظة ابهنا االنتباه ألمر معني عن طريق املالحظة     
كما اهنا اجراء منظم لقياس انط ذهين او حسي للتعرف على طبيعة الظاهرة بغرض   السلوك املرتبط بظاهرة معينة .

بطاقة املالحظة يف البحث احلايل هي استمارة و   ( 188م ،  2009،  اخرون و   الشيخالتفسري بشكل صحيح  )و   الفهم
الفرعية ملهارات معرفة االفرتاضات املهارات  الدالة على  املناقشاتو   تتضمن املؤشرات   التفسري و   االستنتاجو   تقومي 

 اليت متثل املهارات الرئيسية للتفكري الناقد. و   االستنباطو 

 فاعلية : 

النتائج و   التنظيميةو   درجة التطابق بني االهداف التطبيقيةو   العمل الذي ينجز اهلدف الذي مت حتديده مسبقا هي  
  . (147،  2000، امال  و   أبو حطب املتحققة )

 االطار النظري 

 : الناقد التفكري  

له، يعترب التفكري األداة اليت يواجه هبا اإلنسان متغريات العصر، ومن خالل التفكري تتكون معتقدات الفرد، وميو       
اهتمام اجملتمعات أصبح ينصب على تنمية مهارات التفكري لدى أفرادها لكي تفيد   فان ونظرته ملا حوله، وعليه  

ويعد التفكري الناقد من القضااي الرتبوية املهمة، بل أنه مسة (   78،    2000،  امال  و   أبو حطب منهم اإلفادة املثلى)
مما جعل البعض يعتربه مبثابة قاعدة   Ennis,1992))   اح يف القرن احلادي والعشرينأساسية لتحقيق التقدم والنج

السليمة(   Base Knowledge) معرفية   القرارات  واختاذ  بكفاءة،  املشكالت   السرور )  تقود عمليات حل 
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فـي مطلـع الثمانينـات وابلتحديد عندما قامت   رتبيةحبركة التفكري الناقد يف الوتعود جذور االهتمام   ). 2002،
إبصدار إعالن يطالب بتنمية وتعليم التفكري الناقد مفاده " إدخال التفكري الناقـد فـي التعليم،  جامعة واليـة كاليفورنيـا

لدفاع عن من أجل فهم العالقة بني اللغة واملنطق اليت تؤدي بدورها إىل تعزيز القدر ة على التحليل ، والنقد، وا
األفكار ، واالسـتدالل االسـتقرائي، واالسـتدالل االستنباطي، للوصول إىل النتائج احلقيقية أو املنتقدة على أساس 

يشري مفهوم التفكري الناقد اىل و   (( Sstpe ,1992به بق مع ما جيب معرفته وما نؤمن  استنتاجات صحيحة تتطا
قد و   اخلربة  و   تطبيق املعرفةو   االستداليل و   جوانب هي التقصي املنطقييتضمن ثالث   وحيث ينظر    أنه تفكري أتملي

 ورد يف 

(  Ennis,1992  )    احلكم  تطلبهااىل ان التفكري الناقد يتطلب نوعني من احلكم االول معقولية االسس اليت 
من  و  متعددة  مهارات  استخدام  يتطلب  مما  االعتقاد  اىل  االسس  هذه  من  التوصل  االستنباطالثاين كيفية    قبيل 
حيث جند أهنا    Critical ميكن أتصيل كلمة التفكري الناقد من خالل الرجوع إىل الكلمة اإلجنليزية  االستقراءو 

الذي يعين ببساطة القدرة على التمييز أو إصدار و   Kritikos أو اليوانين Criticus مشتقة من األصل الالتيين
تبناها و   لكلمة اليواننية النظرة التقليديـة القدمية للتفكري اليت أرسى قواعدهاقد يفسر هذا املدلول اللغوي لو   األحكام ،

اجملادلة كافية و   احلكمو   تتلخص تلك النظرة يف أن مهارات التحليلو   أرسـطو ، و   أفالطـون و   الفالسفة الثالثة سقراط
اصر متأثراً هبذه النظرة التقليدية للوصول إىل احلقيقة ، كما قد يكون مفهوم التفكري الناقد يف األدب الرتبوي املع

هو ضروري لصور و  إن التفكري الناقد هو أحد أمناط التفكري اليت يستخدمها الفرد يف أمور حياته اليومية . للتفكري
قـد ورد التفكري الناقد يف الكثري من الدراسات و   غريهـا ،و   التفكري العلمـيو   االبتكاريالتفكري األخرى كالتفكري  

املراجع و   اخلاصة العديد من  التعريفات يف  أيـضا الكثري من  له  التفكري ، كما ورد  كتب األدب و   املتعلقة مبوضوع 
 : (  109ـ   108،   2002،  السرورمـن هـذه التعريفـات الواردة هلذا النوع من التفكري جاء يف )و   الرتبوي ،

السلوكيات يف عدد غيـر حمدود من املواقف أو أن التفكري الناقد هو تفكري مركب مرتبط بعدد غري حمدود من   -أ

 نظرية املعرفةو   التعلمو   حـل املـشكلة و   مبفاهيم أخرى كـاملنطق   ارتباطله  و   املوضوعات 

أنه يتكون مـن عناصر تشتمل على و   أن التفكري الناقد هو الرتيث يف إعطاء األحكام حلني التحقق من أمرها   - ب  
بينما جاء يف  . أدلة كافيةو   تعليـق احلكم حلنيو   البدائلو   االحتماالت يف  النظر احلاذق  و   صياغة تعميمات حبذر
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هو نتاج ملظاهر و   التحليل ،و   أن التفكري الناقد هـو تفكيـر تـأملي حمكوم بقواعد املنطق(   73  ،   1993،  بروكقيلد )
التفكري الناقد هو عملية و   ،   االستنتاج و   االستنباطو   تقومي املناقشات و   التفسري و   االفرتاضاتمعرفية متعددة كمعرفة  
 ميول و   املنطقي يف التعامل مع املتغريات ، كما يعد عملية عقلية مركبة من مهـارات  االستداللتقوميية تـستخدم قواعد  

، فهمي، )(  43ـ   40 : 2001،  نبهان ، )(  372ـ    369:    2005،    ابراهيمقد ورد يف املصادر التاليـة : )و 
 املؤلفني أنفسهم أم لباحثني و   العديد من التعريفات للتفكيـر الناقد سواء للباحثني (  ،  18ـ    14،    7  ،   2004

الناقد  هو مهارة التمييز بني   التفكري (  369:    2005،  ابراهيم)  ما اورده مؤلفني آخرين ، من هذه التعريفات  و 
أن التفكري .الثاين  و   غري املنقحةو   املعلومات املنقحة بني  و   ات ، فهمياإلو   بـني احلقـائقو   التعميمـات ،و   الفرضـيات

العقلية و   الناقد  العمليات  الفرد لكي يصدر أحكاما و   هو  اليت يستخدمها  قراراتو   اإلسرتاتيجيات  يعطي و   يتخذ 
أن (  52:    2001،  سعد جاء يف )  قدو   ،هـو يتـضمن مهارات بعينهاو   تفسريات ملا يراه يف املواقـف املختلفـة ، 

الناقد هو سلوك ظـاهر للفـرد فـي موقف معني يقتضي فيه إصدار احلكم أو سلوك عملي إزاء موضوع معني التفكري  
أن التفكري (  46  ،  2003،    وليم و   عفانة)  ورد و  . وقائعو   يف هذا املوقف على ضوء ما يتوفر للفرد من بياانت

اليت يتم و   موضوعية تتفق مع الوقائع املالحظةأحكام قائمة على أسس  و   الناقد هو عبارة عن عملية تبين قـرارات
 أو   التعارض او التحيز   مناقشتها أبسلوب علمـي بعيداً عن التحيز أو املؤثرات اخلارجية اليت تفسد تلك الوقائع أو

إىل التفكري الناقد على أنه التفكري يف تفكريك Baillins,1999) )   يشريو   . إلـى تدخل حمتمل للعوامل الذاتية
إىل التحسني الذايت ، حبيث يكون هذا التحسني من خالل و   أنـت تفكر لكي ترقى بتفكريك إىل األفضل  بينما

لتفكري اجملرد موازي لالتفكري الناقد  كما يعترب    املستمرو   معايري يتم من خالهلا تطوير الفرد لتفكريه الدائم  استخدام
 البدائلو   االحتماالت التفكر يف  و   النظر  - حبذرصياغة التعميمات   : يتألف من ثالث مكوانت هيو   عند بياجيه 

نـشطة و   نه عملية منتظمـة ابيعرفه   و   . أدلة كافيةو   تعليق احلكم على الشيء أو املوقف حلني توافر معلومات   - .
و دليل أو العالقة بني موضـوعني أمناقشة توفر التأكيد فيما يتعلق خبصائص موضوع  و   تقيـيم املناقشات ،و   لفهـم

 تقييم املناقشاتو   يعرتف املفكرون النقديون أنه ال توجد طريقة صـحيحة واحدة لفهمو   لدعم أو دحض التأكيد ،
رة عن عملية تبين عباهو  و   ( 46،    2003،  وليمو   عفانة)  أن كافة احملاوالت ليست ابلضرورة انجحة أو صائبةو 

علمي بعيدا عن   أبسلوباليت يتم مناقشتها  و   احكام قائمة على اسس املوضوعية تتفق مع الوقاع املالحظة و   قرارات
 املؤثرات اخلارجية اليت تفسد تلك الوقائع او جتنبها الدقة او  تعرضها اىل تدخل حمتمل للعوامل الذاتية .و   التحيز
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ر املختلفة حول االخذ  ابالعتبار وجهات النظو   اآلراءفحص  و   على تقييم  املعلومات يعرفه الرتبويون ابنه القدرة  و 
تفكري أتملي يركز على اختاذ القرار اما لينز فريى ان التفكري الناقد    (305،  2000السرور ،  )  وع قيد البحثاملوض

اهلدف الشخصي من وراء التفكري هو تعريف ينصب على  و   السيطرة عليهو   فيما يعتقد به او يؤديه لتطوير التفكري 
بلومو   (Clauson,1997,47الناقد ) الثالث يف تصنيف  املعرفية  هي و   التفكري يتطلب استخدام املستوايت 
إنه التمهل يف )   يعرب جون ديوي عن جوهر التفكري الناقد يف كتابه كيف نفكر ابلقولو   التقوميو   الرتكيب و   التحليل

أن التفكري الناقد يعين تكوين   (  (Marica,1997,58  يرى  و  حقـق من األمرتعليقها حلني التو   إعطاء األحكام
 عدم إصدار األحكام بناءعلى أساس امليول اخلاصة ، و   األدلة ،  اكتملتعن إصـدار األحكام إال إذا    االمتناععادة  

لنتيجة ، أو او   بني الفرض  االتصال البسيط ، أو عدم    االتصالالذي يقوم على أساس    االستدالل جتنب أخطاء  و 
أنه إحدى صور التفكري اليت تقوم (2000، امالو   أبو حطبقد عرفه ) و   . السرعة يف التعميم ، أو الفروض الزائفة

التقيد إبطـار العالقـة الصحيحة و   تقوميهاو   على تقـصي الدقة يف مالحظة الوقائع اليت تتصل ابملوضوعات املناقشة
بعدها عن العوامل و   مراعاة موضـوعية العملية كلهاو   النتائج بطريقة سليمة  استخالصو   اليت ينتمي إليها هذه الوقائع

 ، الشائعة  األفكار  أو  العاطفية  ابلنواحي  الوقائعو   الذاتية كالتأثر  ابلدقة يف مالحظة  يهتم  التعريف  احلكم و   هـذا 
 عليا اليت تقوم على تقومي احلجج و ميثل التفكري الناقد احد مهارات التفكري ال. مبوضوعية على املوضوع املناقش

الذايتو  التنظيم  على  االفرتاضاتهو  و   االستنتاجو   التحليلو   القدرة  او  احلجج  تقومي  حنو  العقلي  اجراء و   النشاط 
مما سبق خنلص اىل ان التفكري الناقد يتبع منهج علمي و  فعالة  و   تزيد احتمال الوصول اىل النتائج مالئمةو   االحكام 

وضع الفروض و   املواقف املختلفة ينطوي على ممارسة بعض املهارات كتحديد املشكلةو   املعلومات يف التعامل مع  
تقوميية ابالستناد اىل معايري او حمكات   اختاذ القرار املناسب ابعتباره عملية معيارية ذات طبيعة و   فحص مدى صحتها 

(   انه يشتمل Baillin,1999صور مشويل للتفكري الناقد جيد )و يف تSchroeder,2006,162))  مقبولة 
اجليد   التفكري  مبعايري  االجرائية  املعرفة   : اساسية  عناصر  مخسة  النقدية    –على  املفاهيم  يف   –معرفة  الفعالية 

يقود اىل و   عليه فان التفكري الناقد يشتمل على التفاعل االجيايب مع االحداث و   العادات العقلية    – االستكشاف  
كما انه عملية معرفية اجليد للذات    رالتقديو   تنتاجات تتصف ابلدقة مما يدعم الثقةالعمل املتواصل الستخالص اس

 عايري. م و  يعتمد على حمكاتو   تتضمن مهارات فرعية

 :   خطوات التفكري الناقد 
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أن خطوات التفكري الناقد التـي جيـب علـى املتعلم أن يتبعها كي حيقق مهارات (  110،   2002،  جروان جاء يف )   
 : التفكري الناقد 

 ث ع كل ما ميكن مجعه عن موضوع البح مج-

 املرتبطة ابملوضوع و   اآلراء املختلفة   استعراض-

  مناقشة اآلراء املختلفة لتحديد الصحيح من اخلاطئ-

  اآلراء املتعارضةالضعف يف  و   متييز نواحي القوة-

 ة  تقييم اآلراء بطريقة موضوعي-

  األدلةو   الربهنة على صحة احلجج-

  األمر ذلك  اقتضىالرجوع إىل مزيد من املعلومات إذا ما  - 

 . القدرات الالزمة للتفكري الناقد -

  . الدقة يف مالحظة األحداث من حيث وقوعها-

  . تقييم موضوعي للموضوعات -

  . البعد عن العوامل الشخصية يف التقييم- 

  : خصائص التفكري الناقد   

 ان خصائص التفكري الناقد تتمثل يف االيت : (  2000،98،  خبيت)   يف جاء        

املواضيع و   األسئلةو   تستخدم املشاكل  الزمالء كمصادر للتعلمو   إن التفكري الناقد مهارة قابلة للتعلم من قبل املعلمني   
التقومي تؤكد استخدام و   األساليب التعليميةو   أن األهدافإن املساقات تتمركز حول  و   إلاثرة دافعية التعليمكمصادر  

أن هنالك مثاين خـصائص (  105ـ    104،  2003،    سعادةبينما جاء يف ) لـيس جمرد اكتسابهو   احملتـوى املعرفـي
التحيزات و   االفرتاضاتص األدلة ، حتليل كل من  طرح األسئلة ، حتديد املشكالت ، فح)   للتفكيـر الناقد متثلت يف
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، جتنب التفكري العاطفي ، جتنب التبسيط الزائـد لألمـور ، األخـذ فـي احلـسبان التفسريات األخرى لألمور ، حتمل 
 ( الغموض

  : معايري التفكري الناقد 

املواصفات العامة املتفق عليها لدى أن معايري التفكري الناقد هي  (  81ـ    78  ،  2002جروان ،  )   جاء يف      
أو التقييمي   االستداليل اليت يتم أخذها أساسا يف احلكم على نوعية التفكري  و   الباحثني يف جمال التفكري الناقد ،

الطالب ، جيب و   هي مبثابة موجهات لكل من املعلم و   الذي ميارسه الفرد يف معاجلته للمشكلة أو املوضوع املطروح 
التفكري الناقد بشكل خاص ، ولكي تصبح هذه املعايري و   هبا يف تقييم عملية التفكري بشكل عام  تزامااللو   مالحظتها

 - :   جزء مكمال لنشاطات التفكري يف املوقف التعليمي فإنه جيب على املعلم ما يلي

يكون سلوكه ذلك حىت  و   األسئلة التوضيحية ،و   يف معاجلته للمشكالتو   يراقب نفسه يف تواصله مع الطلبةن  أ -
  . هم ميارسون عملية التفكريو   منوذجاً حيتذى به من قبل طلبته

يتوقف ملناقشتهم كلما دعت احلاجة إىل أتكيد أمهية واحد و   ،   اهتمامحواراهتم بكل  و   طلبته  استجاابت أن يتابع  -
  . ذلك حىت يتمثلوها كحاجة أساسية لسالمة تفكريهمو   أو أكثر من هذه املعايري ، 

 - :املعايري  أبرز هذه  

املدخل الرئيسي لباقي املعايري ، فإذا مل تكن العبارة   ابعتبارهيعترب الوضوح من أهم معايري التفكري الناقد   : لوضوحا-
ابلتايل لن يكون مبقدوران احلكم و   لن نستطيع معرفة مقاصد املتكلم أو الطالب ، و   واضحة فلن نستطيع فهمها 

 . عليها

 صحيحة لكنها ليست  و  قد تكون العبارة واضحةو  موثقةو  تكون العبارة صحيحةيقصد به أن  و   : صحةال-

التعبري عنه بال زايدة أو و   املوضوع حقه من املعاجلة  استيفاءيقصد مبعيار الدقة يف التفكري بصفة عامة ،  و   :الدقة-
على قدر املعىن أو الفكرة   معناها أن تكون األلفاظو   ابملساواة " ، " يعرف هذا املعيار يف فنون البالغةو   نقصان ،
  . ابلضبط
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هو يعين مدى العالقة بني السؤال أو املداخلة أو احلجة أو العبارة مبوضوع و   : ربط ابملوضوع أو العالقة ابملوضوع-
 النقاش أو املشكلة املطروحة 

تفتقر املعاجلة الفكرية للمشكلة أو املوضوع يف كثري من األحوال إىل العمق املطلوب الذي يتناسب مع  : العمق-
 . املوضوعتعقيدات املشكلة أو تشعب  

ب املشكلة أو املوضوع يف أو الشمولية عندما تؤخذ مجيع جوان  ابالتساعيوصف التفكري الناقد   : األفق  اتساع-
  .االعتبار

 متسلسلة و   أن يكون منطقياً ، أي أن األفكار منظمة االستدالل ات املهمة للتفكري الناقد أو من الصف : املنطق -
شرح ملهارات التفكري الناقد و   تفسري   . مرتابطة بطريقة تؤدي إىل معىن واضح ، أو نتيجة مرتتبة على حجج معقولةو 

 .منها إىل مهارات فرعيةمت تـصنيف كـل و   أربعة مهارات رئيسية ،هناك  و   الفرعية  و   الرئيسية

يقصد به البحث ابألفكار أو املعلومـات املسلم بصحتها يف مسألة رايضية ما هبدف و   : االفرتاضاتأوال : إجياد  
 .ابلتـايل حل املشكلة أو الربهنة على صحة احللو  أعمق للمشكلة ، استيعابو   الوصول لفهم

 املبادئ اليت تشكلت بفضل خربات املتعلم و   القواعد و   اهيماملف و   هي عبارة عن جمموعة من احلقائقو   املعرفة  -أ .
 . اآلخرين عند تنفيذ عمليات التفكري املتنوعةو 

من خالهلا على ما هو   االستداللو   يقصد ابلتنبؤ املهارة يف قـراءة البيانـات أو املعلومات املتوافرة ،و   : التنبؤ  -ب  
 أبعد من ذلك يف الزمان أو املوضع

 أفـضل البدائل أو احللول املتاحة يف موقف معني ،   الختيارهو عملية عقلية مركبة هتدف  و   : القرار  اختاذ  -ت    
التقومي حيث تؤخذ بشكل منطقي ، كما أن كل و   العديد من مهارات التفكري العليا كالتحليل  استخدامتتضمن  و 

تستخدم و   متدرجة ،و   طوات مدروسةخب  االلتزاميتضمن  و   تقييم موضوعي يستند إلـى عناصـر املوقف أو املشكلة ، 
 . نوعية للحكم على البدائل اليت قد يكون من بينها أكثر من بديل واحد مقبولو   فيها معـايري كمية

قد يكون و   تعليلها ، و   إخفاء معىن اخلربةو   التضمينانالتعرف علـى  و   النتائج   استخالصيقصد به  و   :  اثنيا : التفسري  .
 .مسموعة أو مرئية  موضوع التفسري مادة مكتوبة أو
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يقصد هبا عرض البياانت بطريقة تعمل و   تنظيمهـا و   هي إحدى مهارات مجع املعلوماتو   :  تنظيم البياانت  -أ . 
  . يسرو  حوهلا بسهولة  استنتاجاتإدراك العالقات اليت تربط بينها من أجل التوصل إىل  و   على تسهيل فهمها

مهارات من و   مركبة يستخدم املتعلم فيهـا ما لديه من معارف سابقةيقصد هبا عملية تفكري  و   : خطوات احلل  - ب  
أو سلسلة من العمليات العقلية املنظمة اليت توصله إىل نتيجة   اسرتاتيجيةأجل القيام مبهمة غري مألوفة ، تسري وفق  

 . صحيحة

ات العالقة بتنظيم تفكريه التعميمات ذو   املعـارف و   املعلومات  اسرتجاعهي متثل قدرة املتعلم على  و   : الربهنة  - ت  
 إثبات صـحيح حلـل مشكلة ما و   تركيب و   يف التوصل إىل حتليل

 : اثلثا : املغالطات الرايضية . 

توليد معرفة   اسرتاتيجياتو   هي عبارة عن عملية تفكري تستند إىل قواعد و   : مغالطات منطقية معينة هتدف إىل 
عليه ميكن حتديدها من جانب و   لف ذلك يعترب مغالطات مـا خياو   ،   االستقراءأو    االستنباطجديدة عن طريق  

  . الطالب

على أنه عبـارة عـن عملية تفكري تتضمن وضع احلقائق أو املعلومات   ابالستدالل يقصد  و   :  استدالليةمغالطات    - ب  
 أو قرار حلل مشكلة   استنتاجات بطريقة منظمة أو معاجلتها حبيث تؤدي إلـى  

أو تعميمات   استنتاجاتعقلـي تستهدف الوصول إىل  استدالل يقصد هبـا عمليـات و   االستقرائيةاملغالطات  - ت  
 الستكشافهو بطبيعته موجه  و   دلـة املتـوافرة أو املعلومات اليت تقدمها املشاهدات املسبقة غالبا ما تتجـاوز حـدود األ

 . إجياد حلول جديدة ملشكالت قدمية ، أو تطوير فرضيات جديدةو   ابلتايل حتديد املغالطاتو   القواننيو   القواعد 

إصدار حكم حول قيمة األفكار أو هو عبارة عن عمليـة عقليـة تـستهدف التوصل إىل  و   رابعا : التفكري التقييمي
 . نوعيتها وفـق حمكـات أو معايري حمددةو   سالمتها و   األشياء

 التعميمات ،و   املفاهيمو   اآلراءو   يقصد به قدرة الطالب علـى التعـرف إلـى الفرضـيات ـ املعلومات ـ و   االستنتاج  -أ
ملفاهيم   ارتباطها صحة أو خطأ نتيجة ما تبعا لدرجة    احتمالويظهر ذلك يف قدرة الطالب على التمييز بـني درجات  

 . أو تعميمات تعطى له
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أدلة و   البـراهني على صحة حجته أمام حجج و   تقدمي األدلة و   متثل قدرة الفرد على احلوارو   املناقشةتقومي    – ب   .
لكن يف النهاية قد يصلون إىل حل أو برهان مشرتك و   أخرى من أطراف اآلخرين ، قد تتفق معهم أو ختتلـف ، 

 . ملسألة ما

لدى   االعتقادهي عبارة عن القدرة على إجياد الدليل أو السبب الذي يـدعم به الرأي أو القرار أو  و   احلجج  -   
 .املتعلم حلل مسألة أو مشكلة ما

البياانت أو و   هي القدرة علـى تفحـص احلوادث أو الوقائعو   :ابالفرتاضاتنبؤ  التمهارة   - احلكم عليها يف ضوء 
نتائج معينة يف ضوء الوقائع أو احلوادث    استخالصتتمثل يف القدرة على إعطاء تربيرات أو  و   : مهارة التفسري األدلة  

التمييـز بني مواطن القوةتو   املناقشات مهارة تقييم   . املشاهدة يتقبلها العقل اإلنساين  تمثل يف قدرة املتعلم علـى 
تتمثل يف قدرة املتعلم على و   االستنتاجمهارة   . الضعف يف احلكم على قضية أو واقعة معينة يف ضوء األدلة املتاحةو 

 . بوقائع معينة معطاة  ارتباطهاصحة أو خطأ نتيجة ما تبعاً لدرجة   احتمال التمييـز بـني درجـات  

البياانت و   تقيس قدرة الفرد على فحص الوقائع    االفرتاضاتمعرفة   ( ان Estpe,1992,38جاء يف )قد  و 
 ما واردا أو غري وارد تبعا لفحصه للوقائع املعطاة  افرتاضااليت يتضمنها موضوع ما حبيث ميكن للفرد أن حيكم أبن  

بينما   نتيجة معينة من حقائق مفرتضة بدرجة معقولة مـن اليقني   الص استخقيس قدرة الفرد على  تالتفسري   مهارةو 
 ارتباطهاصحة أو خطأ نتيجـة مـا تبعـا لدرجة    احتمالقدرة الفرد على التمييز بني درجات  الى  االستنتاج تشري مهارة

 . بوقائع معينة تعطى له

 

 املالحظة : 

 انواع املالحظة(  190  –  188م ، 2009،  اخرون و   الشيخقد اورد )و   تعد املالحظة احدى طرق مجع البياانت
 : خطوات بناءها  و 
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من مث احلصول على و   تعتمد املالحظة الطبيعية على مراقبة الظاهرة دون أي اعدادات سابقةو   املالحظة الطبيعية : 
 د للبحثتسمى ابملالحظة البسيطة اليت تعد متهيو   الوصف من خالل ما يراه الباحث من احداث تتعلق ابلظاهرة

  .الدراسةو 

هي املالحظة اليت تتطلب اعدادات مسبقة من جانب الباحث مثل جتهيز ادوات التصوير او  و   املالحظة املضبوطة :
 . يقوم الباحث بتهيئة ظروف معينة من اجل اظهار السلوك املرغوب مالحظته بوضوحو   التسجيل

ذلك من خالل التعايش مع اجملموعة و  فيها يقوم الباحث مبشاركة افراد العينة ابلوجود بينهم املالحظة ابملشاركة :و 
  .ثراءو  تتميز هذا النوع من املالحظة جبودةو  التعرف على مظاهر السلوك املقصودو   لوقت معني

  يف املواقف الطبيعية  النظر اىل السلوكو   يتم ذلك عن طريق مالحظة عينة الدراسة عن بعدو   املالحظة بدون مشاركة :
  . غريهاو   ت يالكاساشرطة  و   ذلك ابستخدام ادوات التسجيل مثل الكامريات و   التلقائيةو 

يكون و  املالحظة غري املباشرة :ل الدراسة.  االفراد حمو  م من خالل املشاهدة املباشرة للظاهرة تتو   املالحظة املباشرة :
 يقوم إبعدادها املشرفون عن املكان املوجود فيه عينة الدراسةالسجالت اليت  و   ذلك من خالل االطالع على التقارير

  .السجالتو   من خالل التقاريرو 

 خطوات اعداد بطاقة املالحظة : 

  .ذلك يف ضوء طبيعة موضوع الدراسةو   اخلاصة للمطابقة و   اوال : حتديد االهداف العامة

الذي خيتلف يف البياانت املدونة به حسب و   البطاقةتتمثل هذه اخلطوة يف اعداد منوذج  و   اثنيا تصميم البطاقة :
  يقابلها درجات قياسية معينة لتسهيل تبويبها و   توجيهات يتوقعها الباحثو   هو عبارة عن صفاتو   طبيعة الدراسة

 حتليلها فيما بعد. و 

ذلك و   التنفيذ   من املهم ان يقوم الباحث بتجربة بطاقة املالحظة قبل الشروع يف و   اثلثا : جتربة بطاقة املالحظة : 
 طاقة يف تقدمي البياانت املطلوبة.صالحية البو   للتأكد من جدوى 
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 يف هذه املرحلة يقوم الباحث بتجربة بطاقة املالحظة على عينة الدراسة وفق الضوابط السابقة و   رابعا : التطبيق :
  . تدوين املعلومات املرتبطة بذلك وفقا لبطاقة املالحظة اليت مت اعدادها سلفاو 

 الدراسات السابقة يا :اثن

( مهارات التفكري الناقد يف منهاج الفيزايء للمرحلة الثانوية مبنطقة تعز: )  ( 2011دراسة صابر ابو مهادي )    -1

الفيزايء لدى طلبة املرحلة الثانوية مبنطقة منهاج  لناقد الواجب توافرها يف  اتفكري  لهدفت اىل حتديد مهارات او 

اتبع الباحث املنهج و   ( طالب مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية البسيطة400)تكونت عينة الدراسة من  و   غزة

مقياس   منهاج الفيزايء كما استخدم  حتليل    التفكري الناقد الستخدامها يف    هاراتمب اعد قائمة  و   الوصفي التحليلي 

تخدم الباحث اسو   تنباطاالسو   التفسريو   تقومي املناقشاتو   االفرتاضاتو   يف ضوء مهارات االستنتاجالتفكري الناقد  

حساب صدق التحليل عن طريق حتليل وحدة و   املتوسط احلسايب يف التحليل االحصائي للبياانتو   النسب املئوية 

توصل اىل وجود مهارات التفكري بنسب متفاوتة يف و  استخدم مقياس التفكري الناقدو  من حمتوى منهاج الفيزايء 

   .املهارات االخرى ابلتوايلو   على نسبة مث معرفة االفرتاضاتمنهاج الفيزايء لصاحل مهارة االستنتاج كأ

لدى عينة من الطلبة املعلمني يف األقسام   مـدى تـوافر مهـارات الـتفكري اإلبداعي: )(  2010)  دراسة العليي -2

و العلمية الهدفت  (  اإلبداعي)الطالقة  تإىل  الـتفكري  مهـارات  تـوافر  مـدى  على  األصالة(   - املرونة    - عرف 

تقـومي احلجج( لدى عينة من الطلبة املعلمني   -التفسـري   - االستنباط    - معرفة االفرتاضات   -والناقد)االستنتاج  

طالب وطالبة، (  111أحياء( بكلية الرتبية مبدينة حجة بلغ عدد أفرادها)  - كيمياء    -فيزايء  )  يف األقسام العلمية

أبو لصورة والذي ترمجه إىل العربية    بداعي لتورانس الصيغة اللفظيةمن خالل تطبيق اختبار مهارات التفكري اإل

والذي ترمجه إىل العربية   ليسرأبو حطب وعبد اهللا سليمان، واختبار مهـارات الـتفكري الناقـد لواطسون/ج   حطب 
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لت نتائج الدراسة معاجلة البياانت إحصائيا توص  بعد و   م وكيفته على البيئة اليمنيـةاحلمورايجابر عبد احلميد وحيىي  

الناقد توافرت لدى أفراد العينة بدرجة ضعيفة، وقد أوصت الدراسة التفكري  إىل أن مهارات التفكري اإلبـداعي و 

 . ابالهتمام بتنميـة مهـارات الـتفكري اإلبداعي والناقد لدى املتعلمني

( اليوبيل يف األردن ملهارات التفكري الناقد درجة امتالك الطلبة املتفوقني من مدرسة  : )(  2001)علي  ة  دراس -3

 هدفت إىل التعرف على درجة امتالك الطلبة املتفوقني من مدرسة اليوبيل يف األردن ملهارات التفكري الناقد، و 

( 44ذكور و) ( 50الصفني العاشر واحلادي عشر بواقع )  طالب وطالبـة مـن طالب (  94حيث بلغت العينة )

 - االستدالل    - االستنتاج  )  يتضمن مهارات و   . ثـان مقيـاس كاليفورنيا للتفكري الناقد إانث وقد اسـتخدم الباح

وع الكلي ولكل ماجملالتقومي ،( وقد أشارت النتائج إىل تدين واضح لدرجات العينة يف  - التحليل   - االستقرار 

جات يعزى ملتغري اجلنس مهارة على حدة على املقياس املطبق، كما ال يوجد فروق دالة إحصائية بني متوسطي در 

الدراسـي، الصف  مستوى  مهاريت   ومتغري  الدراسي يف  والصف  اجلنس  لتفاعل  إحصائيا  دال  اثـر  وجـد  بينما 

يف مهارة االستقراء وقد أوصت الدراسة و   ذكوراليف مهارة االستنتاج لصاحل  و   انثاإل االستنتاج واالستقراء لصاحل  

الن التفكري  لتنمية  برامج  املستخدمة يف بضرورة إعداد  التدريس  النظر يف طرائق  املتفوقني وإعادة  للطالب  اقد 

 . مدارس املتفوقني

4-  ( ونوفل  مرعي  )(  2007دراسة  الرتبوية :  العلوم  طلبة كلية  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  مستوى  استقصاء 

إىل استقصاء مستوى مهارات التفكري الناقد لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية اجلامعية حيث   هدفت( و اجلامعية

 طالب وطالبة ميثلون املستوايت الدراسية األربعة (  510)  تكونت العينة من مجيع طلبة الكلية والبـالغ عـددهم

حيث قام الباحثان بتقنينه      ( 2000)طالبة، واستخدم الباحثان اختبار كاليفورنيا منوذج(  362طالب،)(  148)
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قد دون املستوى على البيئة األردنية حيث أظهرت النتـائج أن درجة امتالك عينة البحث ملهارات التفكري النا

ولصاحل   ، كما وجدت فـروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلانث ابلنسبة ملتغري اجلنس،(  %80)  املقبول تربوايً  

ابل والثانية  األوىل  السنة  ملـطالب  معدل تنسـبة  بني  اجيابية  عالقة  الدراسة  أظهرت  الدراسي كما  املستوى  غري 

الشهادة الثانوية العامة ومهارة االسـتدالل، وبني املعدل الرتاكمي ومهارات االستقراء واالستدالل والتقييم، وقد 

ل الناقد  التفكري  مهارات  امتالك  على  الثانوية  املرحلـة  طلبة  بتدريب  الباحثان  الدراسي  رفع  أوصى  يف معدهلم 

الشهادة الثانوية العامـة وإجـراء املزيـد مـن الدراسات اليت تستقصي مستوايت مهارات التفكري الناقد لدى الطالب 

  .بشكل عام

عالقتها ببعض املتغريات و   استقصاء منط تطور القدرة على التفكري الناقد)   :(  1998) اهلر، و   احلموريدراسة   -5

الناقد ، لتقدم األفراد يف العمر ودراسة   هدفت الدراسة إىل استقصاء منط تطور القدرة على التفكري(  الدميوغرافية

األثر التفضيلي لعوامل فرع الدراسة واجلنس واملستوى العمري ، والتفاعل بني املستوى العمري ، وأبعاد التفكري 

 . تكونت عينة الدراسة من   التفكري الناقد واملستوى العمري الناقد ، فضال عن حتديد طبيعة العالقة بني قدرة  

وجليسر –واطسنفردا من النظام التعليمي موزعني وفق متغريات الدراسة الثالثة ، وطبق عليهم اختبار  (  423)

ة التفكري الناقد . ولإلجابة عن أسئلة الدراسة ، استخدم حتليل التباين ذي القياسات املتكرر   ى لقياس قدراهتم عل

على التفكري الناقد تزيد بداللة إحصائية (  سنة  20  –  18)  . وأبرزت النتائج أن قدرة أفراد املستوى العمري 

 عن قدرة نظرائهم من املستوى العمري األدىن 

، كما أن قدرة أفراد الفرع (  سنة  60  –   20)  ، واملستوايت العمرية األربعة ترتاوح بنيسنة (   18  –   17)  
العلمي تزيد بداللة إحصائية عن قدرة أفراد الفرع األديب ، ومل يكن للجنس أثر يف هذه القدرة ، وفضال عن 
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العمري تتكون من مركبني : مركب تربعي بني  الناقد واملستوى  التفكري  القدرة على  العالقة بني  ذلك ، فإن 
، ومركب خطي بني  )سنة  20  –  17)  الث ، اليت ترتاوح أعمارها بني املستوايت العمرية من األول إىل الث

، فالقدرة تكون يف أوجها يف مرحلة  )سنة  60  –  20)  املستوايت العمرية الثالثة التالية اليت ترتاوح أعمارها 
عملية وتستقر الدراسة اجلامعية حيث التحرر النسيب من التبعية ، والقدرة على التفكري ، مث تنحدر يف بدء احلياة ال

بطريقة روتينية .  والتقوقع على نفسه وحماولة حل املشكالت  التأطري  املريب إىل  الثالثني حيث مييل  يف عمر 
وأوصت الباحثتان إبجراء دراسة مماثلة على مستوايت عمرية مشاهبة ملستوايت هذه الدراسة من فئات مهنية  

 . طبيعة القدرة هذه ، وكيف تتطور مع تطور العمر سني واألطباء وغريهم ؛ للتعرف علىاحلموريأخرى كامل
اليت و   (فعالية برانمج تدرييب يف تنمية التفكري الناقد لدى طلبة اجلامعات: )(2003ايب انشي )و   دراسة ايب دنيا -7

الكشف عن فعالية برانمج تدرييب يف تنمية التفكري الناقد لدى و   هدفت اىل التعرف على مهارات التفكري الناقد

ضابطة و   االطفال قسمت اىل جمموعتني جتريبية  ( من شعبة رايض149اجلامعات على عينة مكونة من ) طلبة  

ادراك احلقائق )  استخدمت الباحثتان مقياس التفكري الناقد من خالل مكوانتهو   مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية

من اهم النتائج اليت توصلت اليها ( و االستدالل املنطقيو  تقومي املناقشات و   ادراك العالقة الصحيحةو  املوضوعية

ادراك و   التجريبية على مهارات الدقة يف فحص الوقائع و   الدراسة توجد فروق دالة احصائيا بني اجملموعتني الضابطة 

املوضوعية الصحيحة و   احلقائق  العالقة  املناقشاتو   ادراك  املنطقي و   تقومي  الربانمج ج و   االستدالل  اصاحل  لك 

 . اشارت الدراسة اىل فاعلية االختبار املستخدم يف الكشف عن مهارات التفكري الناقد و   تدرييبال

الناقد يف العلوم لدى طلبة الصف   املتناقضات على تنمية التفكري  اسرتاتيجيةأثر  )  (:2002)  دراسة بريم -7

الناقد   ى تنمية التفكري املتناقضات عل  اسرتاتيجيةدفت هذه الدراسة إىل تقصي أثر  ه(  السابع األساسي بغزة

طالبا وطالبة من (  196)   يف العلوم لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة . وتكونت عينة الدراسة من 

وهي عبارة عن أربعة فصول   بني طلبة الصف السابع األساسي مبدراس وكالة الغوث يف حمافظة مشال غزة ،
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بلغً  وطالبة ، حيث مت تدريسها ( فصل طالب وفصل طالبات) مت تقسيمها إىل جمموعتني ، األوىل جتريبية

طالباً  وطالبة ، حيث مت تدريسها ابلطريقة (  98)املتناقضات ، والثانية ضابطة قوامها    اسرتاتيجيةابستخدام  

طالبات  العادية   وفصل  طالب  " و  .(98) فصل  وحدة  من  والثاين  األول  الفصلني  الباحث  اختار  قد 

 عداد دليل املعلم لتدريسها وفقا يف كتاب العلوم للصف السابعمث ااخلصائص الفيزايئية للمادة " املقررةً ٕ   

املتناقضات ، كما قام الباحث إبعداد اختبار مهارات التفكري   اسرتاتيجية  األساسي ، ومت حتليل حمتواها  

احملتوى العلمي للموضوعات املختارة ، ومت التأكد من صدقه بعرضه على جمموعة من احملكمني   الناقد يف 

ومت استخدام االختبار اإلحصائي " عايل  معامل ثبات  سجل االختبار  حيث  وحبساب صدقه اإلحصائي ،  

املتناقضات   رتاتيجيةاسالنتائج فاعلية    أظهرت.  ويتين " يو " ، واستخدام اختبار مربع ايتا   –ت " واختبار مان  

العلوم تدريس  استخدامها يف  عند  الناقد  التفكري  تنمية مهارات  الباحث  . يف  النتائج أوصى  ويف ضوء 

وتدريب املعلمني على   املتناقضات يف تدريس العلوم لتنمية مهارات التفكري الناقد ،  اسرتاتيجيةابستخدام  

وضيحية ودورات تعتمد كيفية استخدام األحداث املتناقضة يف تدريس العلوم من خالل إعداد دروس ت 

 . تعليم التفكري الناقد على  

التحصيل الدراسي و   فاعلية برانمج احلاسب االيل يف تنمية مهارات التفكري الناقد: )(2002دراسة راجح )  -8

هدفت اىل التعرف على فاعلية برانمج احلاسب االيل و (  صف الثاين الثانوييف الرايضيات لدى طالبات ال 

التحصيل الدراسي يف الرايضيات لدى طالبات الصف الثاين الثانوي على و   يف تنمية مهارات التفكري الناقد

دام جتريبية درست اجملموعة التجريبية ابستخو   ( طالبة مت توزيعهم اىل جمموعتني ضابطة43عينة مكونة من )

كان و   استخدم الباحث املنهج شبه التجرييبو   درست الضابطة ابلطريقة التقليدية و   برامج يف احلاسب االيل
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يف التحصيل الدراسي بينما مل تكن هناك فروق و   من اهم النتائج تفوق اجملموعة التجريبية يف مهارة التذكر

 التحليل.و   طبيقالتو   بني اجملموعتني على مستوى الفهم

مستوى التفكري الناقد لدى طلبة قسم التاريخ يف )لدراسة إىل معرفة  هدفت     ): 2001)  ابراهيمدراسة   -9

وفق االختبار املعد من قبل الباحث . تكون جمتمع الدراسة من طلبة   (كلييت اآلداب والرتبية جبامعة املوصل

طالبة ، ومن جمتمع الدراسة اليت املستوى الرابع يف قسمي التاريخ بكلييت اآلداب والرتبية يف جامعة املوصل و 

طالبا حتديد العينة االستطالعية ، وعينة الثبات والعينة األساسية ، واستخدم   169جرى مت والبالغ عددهم  

التفكري الناقد يف التاريخ الذي تضمن اجملاالت اآلتية : التميز بني احلقيقة التارخيية ووجهة  مقياس  الباحث 

، والتحيز يف النص التارخيي ، وتكون استنتاجات حول النص التارخيي ، النظر ، وتشخيص املوضوعية  

أبرز النتائج أن  منو  .  وتقومي احلجج أو األدلة التارخيية ، وتقرير االفرتاضات املنطقية ذات احملتوى التارخيي

وجود أثر ملتغري   أداء أفراد العينة يف التفكري الناقد يقع يف املستوى املتوسط ، كما توصلت الدراسة إىل عدم 

اجلنس يف أداء أفراد العينة على االختبار كله ، وعلى اجملاالت الفرعية ، كما يتضح أن متغري الكلية ليس 

 له أثر يف حتديد السمات الفكرية العامة الفارقة للطلبة ذوي التخصص الواحد . 

ال)) : 1998)  عفانةدراسة     -10 طلبة كلية  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  ابجلامعة مستوى  رتبية 

طلبة كلية الرتبية ابجلامعة عينة من  هدفت إىل معرفة مستوى مهارات التفكري الناقد لدى  ( االسالمية بغزة  

الدراسة على طالبا ابجلامعة السالمية بغزة بطريقة عشوائية ،  (  271)  اإلسالمية بغزة ، فاشتملت عينة 

ت بشكل مفاجئ بعد أخذ إذن من اجلامعة ، والختبار فروض   تاالختباراوذلك عن طريق تطبيق بطارية  

الدراسة استخدم الباحث النسب املئوية ، معامل ارتباط بريسون ، واختبارات ، حتليل التباين األحادي ، 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
26 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :02 | April 2021 

 أبريل|  02العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

مستوى مهارات التفكري الناقد ان    رات التفكري الناقد ، وأوضحت النتائجواستخدم الباحث اختبار مها 

مستوى التمكن وهو يعد أدىن من  o.61)   )لدى طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة اإلسالمية بغزة وصل إىل 

عالقة موجبة بني مهارات التفكري الناقد لدى طلبة كلية   كما وجدت    على األقل(  0,58) الذي يساوي  

الرتاكمية  الرتبية توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات مل  و    ابجلامعة اإلسالمية بغزة ، ومعدالهتم 

فروق ذات يف مهارات التفكري الناقد لدى طلبة كلية الرتبية ابجلامعة   وجدتو   ستعزى إىل اجلنالتفكري الناقد  

توجد و   لصاحل الطلبة التخصص العلمي ، وذلك  (  علمي ، أديب)  اإلسالمية بغزة تعزى إىل نوع التخصص 

فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات التفكري الناقد لدى طلبة كلية الرتبية ابجلامعة اإلسالمية بغزة تعزى 

  .إىل املستوى األكادميي ، وذلك لصاحل طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية يف اجلامعة

ال))  : 1993)  اخلطيب  دراسة  -11 العمريةعلى مستوى قدرة  للفئة  الناقد    ً 14  –   11)  تفكري 

هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى قدرة التفكري الناقد (  الدميوغرافية  يف ضوء متغريات(  وطالبة يف سنة

 تكونت العينة من تغريات عديدة منها متغري اجلنس ،يف ضوء م(   وطالبة يف سنة ً 14  –   11)  للفئة العمرية

مية يف منطقة عمان للصفوف : السادس والسابع والثامن األساسي ، وصممت طالبا املدارس احلكو (  425)

الباحثة اختبارا لقياس القدرة على التفكري ، وتوصلت الدراسة إىل مستوى قدرة التفكري الناقد عندً  بني 

ختبارات الذكور واإلانث يف قدرة التفكري كلها ، سوى يف األفراد متوسطة ، ومل تظهر النتائج فروقا بعض اال

  دراسة للتعرف على فاعلية بطاقة مالحظة للتعرف على فاعلية االداء التدريسي ملعلمي الرتبية الرايضية   الفرعية

 أبسلوب قد استخدم الباحث املنهج التجرييب  و   اثرها على نواتج التعلم لتالميذ الصف الثالث االعداديو 

( 60اختريت العينة ابلطريقة العمدية حجمها )و   واحدة البعدي ابستخدام جمموعة  و   تصميم االختبار القبلي
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من اهم النتائج اليت و   بطاقة مالحظة   إبعدادقد قام الباحث  و   من تالميذ الصف التاسع (  125)و  معلم

 . بعض نواتج التعلم  و  توصلت اليها الدراسة ان االسرتاتيجية اثرت أتثريا اجيابيا على املستوى التدريسي

أثر طريقيت تدريس اجلغرافيا ابالكتشاف وابحملاضرة يفً  وطالبة ، تنمية التفكري ) : (1991)  نبهان  دراسة  -12 
هدفت الدراسة إىل معرفة أثر طريقيت تدريس اجلغرافيا ابالكتشاف وابحملاضرة يفً  ( الناقد لدى طلبة الصف السابع 

طالباً  قسمت ابلطريقة (   256)  الدراسة منوطالبة ، تنمية التفكري الناقد لدى طلبة الصف السابع ، وتكونت عينة  
وعددها األوىل  اجملموعة   ، جمموعتني  إىل  البسيطة  بطريقة (  128)  العشوائية  درست   ، مناصفة  وطالبة  طالبا 

الضابطة  . االستكشاف وهي اجملموعة التجريبية ، مث اجملموعة الثانية وهيً  وطالبة مناصفة درست بطريقة احملاضرة
طالبا استخدم الباحث يف دراسته طريقتني: األوىل التدريس بطريقة االكتشاف حيث (  128)  دها، اليت بلغ أفرا

يف حتضري طريقة التدريس ابالكتشاف ، أما األداة الثانية (  برونر)  استخدم النمط االستقبايل يف اكتساب املفاهيم ل
ت العالقة ، من أجل تطوير أداة مقياس اليت تركز على الكلمات املرتابطة ذا(  ماري مكفرالند )  اسرتاتيجيةوهي  

التفكري الناقد . وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائيا بني أداء اجملموعات على اختبار قياس 
 . التفكري الناقد تعزى جلنس الطلبة ، وللتفاعل بني طريقة التدريس وجنس الطلبة

 سابقة تعقيب على الدراسات الال

أن هناك عالقة بني تلك الدراسات ودراسته احلالية حيث   ة الباحثوجدت  سات السابقة ،  بعد عرض الدرا
دراسة منها  عام  بوجه  الناقد  التفكري  مهارات  موضوع  تناولت  الدراسات  تلك  ( 2011،  صابر)  إن 

  ، ودراسة( 2001،    ابراهيمودراسة ))     1998،عفانة)و

 ،ودراسة(  2003  اهلر، و احلموريودراسة )(  2003،  ودراسة  أبو دنيا وأبو انشي  )   ،(  2002  ،   راجح)
خالل استعراض   من  )   1993،    اخلطيب،  ودراسة )  (1991  ،سعد ) ، ودراسة  (  2002  ،  بريم)

تلك الدراسات ، يتضح أن اهلدف العام للدراسات اليت تتعلق ابلتفكري الناقد تكمن يف تنمية التفكري 
وتطوره لدى الطلبة ، والتأكيد على أمهية التفكري الناقد يف حياةً  ألثره االجيايب يف حتصيل الطلبة ، ليس 

مبحث العلوم فقط ، بل يف مجيع املعارف فقط يف  ليس  يف األفراد مواكبة ألهداف التعليم املعاصرة ،  
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والثانوي و   املختلفة  واإلعدادي  االبتدائي  متنوعة ضمنت  دراسية  مراحل  السابقة يف  الدراسات  أجريت 
ودراسة    )2001،    ابراهيم، ودراسة )    (2003  ، أبو دنيا ، وأبو انشي)   واجلامعي ، حيث إن دراسة

اجلام(  1998  ، عفانة) ابملرحلة  دراسةاختصت  بينما   ،  ،  اخلطيب )  ودراسة(  1991  ،  عليان)  عية 
اختصت ابملرحلة االبتدائية واإلعدادية ، و   (2011)و ابو مهادي ،  (  2002  ،  بريم )  ودراسة(  1993

ابملرحلة الثانوية ، وحتديدا الصف احلادي اقتصرت العينة على الطلبة  (  2002،  راجح  )  يف حني دراسة
 وقد اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة.  على فئة املعلمني  (  2001  ،  خريشة)  عشر ، وانفردت دراسة

، وبينما اختلفت عينة الدراسة من مرحلة التعليم االساسي  يف  (و    1991سعد ، )و  (  2002راجح  )
يف تنمية مهارات التفكري الناقد مثل فعالية برانمج مقرتح  اهتمت مبعرفة  معها يف املادة الدراسية ، حيث  

الدراسة ان  ، يف حني     (  2003،  أبو دنيا ، وأبو انشي  )   دراسة  اهتمت بينما  (  2002  ،   راجح )  دراسة
 ري من خالل استخدام بطاقة املالحظة يف تقييم مهارات التفك الناقد  احلالية تناولت حتليل مهارات التفكري  

، يف حني اهتمت دراسة   كاختبار حمكي   للتفكري الناقد  جليسرو  الناقد مع معرفة عالقتها ابختبار واتسون
يف التعرف (  1993  ،اخلطيب)و  (2011،  صابر  )ودراسة  (  1998  ،عفانةودراسة )(  2001  ،ابراهيم)

لتتفق بذلك مع الدراسة احلالية يف هدفها للتعرف على مهارات على مستوى التفكري الناقد لدى الطلبة  
يف معرفة أثر طريقيت تدريس (  2002  ،   بريم)  ودراسة   ( 1991سعد ، )  ، وانفردت دراسةالتفكري الناقد 

وهبذا تكون مهارات التفكري الناقد  يف التعرف على  و   الناقداجلغرافيا ابالكتشاف وابحملاضرة يف تنمية التفكري  
لبة ، ولكن اختلفت معهم مستوى مهارات التفكري الناقد لدى الطو مها  فقت مع دراسة ) الدراسة احلالية ات

معظم الدراسات السابقة استخدمت اختبارات متنوعة ، لقياس القدرة على كما ان     عينة الدراسةيف  
وقد اتفقت الدراسة (  1998،   عفانة ودراسة )(  2003أبو دنيا وأبو انشي  )  التفكري الناقد مثل دراسة

أن هناك السابقة  الدراسات  و اكدت  ,  جليسر  و   واتسون اسات السابقة يف استخدام اختبار  احلالية مع الدر 
 ودراسة (1991، سعد ارتباطا بني التفكري الناقد وطرق التدريس ، ومنها دراسة )

حيث أكدت طريقتا االكتشاف واملتناقضات أن هلما أتثرياً  يف تنمية التفكري الناقد لدى (  2002بريم  )  
ابلتحقق من نسب متثيل مهارات التفكري الناقد يف املناهج (  2011،  صابراهتمت دراسة ) و   أفراد اجملموعة 

معظم الدراسات السابقة يف استخدام املنهج التجرييب يف دراساهتم ختلفت الدراسة احلالية مع  او   الدراسية
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، صابرحيث اعتمدت الباحثة يف الدراسة احلالية على املنهج الوصفي التحليلي متفقة بذلك مع دراسة )
 تخدمت املنهج الوصفي التحليلي. اس  اليت (  2011

 التطبيقي للبحث و   االطار االجرائي

 ثبات اداة البحث و   اوال : اختبار صدق 

 تتكون أدوات البحث  من اآليت: 

 استمارة املالحظة )إعداد الباحثة(. -1

 جليسر للتفكري الناقد. و  اختبار واتسون  -2

 .استمارة البياانت االولية -3

استخدام املتوسطات   حيث مت( ملعاجلة البياانت  (SPSSاستخدمت الباحثة احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  
(  ألبعاد مقياس التفكري ANOVAالتباين األحادي ) واالحنرافات املعيارية و  احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب

تبار )ت( اخو   ( Mann Whiteny-Uار مان وايتين )اختبو   ة الكلية للمقياس تبعا للمتغرياتوالدرج   لناقد ا
حيث ينتمي البحث اىل الدراسات االرتباطية و تعد اختبارات حتليل التباين أبنواعها مناسبة    للمجموعتني املستقلتني

لالستخدام و مجيع معامالت االرتباط حيث مت انتقاء االسلوب االحصائي املناسب فقا لتوافر شروط النوع احملدد 
 . الحصاء و تصميم البحث املستخدم  من ا

 :   جليسر للتفكري الناقد و  واتسون اختبار  /  1

 مهارات التفكري الناقد اىل :   Glaser & Watson ))صنف واطـسون وجليسر  

ويشري إىل القدرة على التمييز بني درجة صـدق معلومات حمددة أو عدم صدقها، والتمييز    التعرف على االفرتاضات : 
 . بني احلقيقة والرأي، والغرض من املعلومات املعطاة
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التعميمات التفسري إذ كانت  املنطقية، وتقرير ما  التفـسريات  والتعـرف علـى  املـشكلة،  القدرة على حتديد  : ويعىن 
 .معلومات معينة مقبولة أم الوالنتائج املبنية على  

 . االستنباط : ويشري إىل قدرة الفرد على حتديد بعض النتائج املرتتبـة علـى مقدمات، أو معلومات سابقة هلا

ويعىن قدرة الفرد على تقومي الفكرة، وقبوهلـا أو رفـضها، والتمييز بني املصادر األساسية والثانوية،  تقومي املناقشات : 
 . واحلجج القوية والضعيفة، وإصدار احلكم على مدى كفاية املعلومات

إدراك   القدرة على   واالستنتاج: ويشري إىل قدرة الفرد على استخالص نتيجة من حقـائق معينـة مالحظة أو مفرتضة،  
 . صحة النتيجة أو خطئها يف ضوء احلقائق املعطاة

وفيما يتعلق ابلصدق املرتبط ابحملك فيشري الـدليل  هذا االختبار إىل قياس القدرة على التفكري الناقد،دف يهو       
إىل أن معامالت ارتباط االختبار مـع عـدد مـن اختبارات التحصيل، واختبارات  الـسابع الختبـار واطـسون وجليسر

لقدرة لينون ل  -الذكاء مثل اختبار سـتانفورد للتحـصيل اللغـوي، واختبار كاليفورنيا للتحصيل القرائي، واختبار أوتس  
( 0,96)  لالعقلية، واختبار وكسلر للراشدين كانت جيده، وقد تراوحت معـامالت االرتبـاط مـع اختبـارات التحصي

مما يشري إىل متتع االختبار بدرجة عالية من (  0.86أما معامالت االرتباط مع اختبار الذكاء فقد تراوحت ما بني )
اطسون وجليسر ار و بيتمتع به اخت  ،  ة النصفية مبعادلة سربمان بـراون  الصدق . وفيما يتعلق مبعامالت الثبات ابلتجزئ

متثل ( و 631،    2002،  جروان )شهرة واسعة يف الكثري من الثقافات  املقياس بيتسم  و   كفاءة سيكومرتية عاليـة،ب
أن   قياس كمـا روعـي فـي امل،  الطالب يف حياته اليومية والدراسية    يواجهموقفـاً معينـاً    قياس كل عبارة من عبارات امل

تتيح  اليت  الكيفية  مبثال يوضح  فرعي  اختبار  اللفظي، كما زود كل  التعقيد  العبارات واضحة، وخالية من  تكون 
( عبارة تقيس 69)   ويتكون االختبار بصورته النهائية من  . كل عبارة مـن عبـا رات االختبار  للطالب اإلجابة عن

ويتم تصحيح  . االفرتاضات، والتفسري، وتقومي املناقشات، واالستنباط، واالستنتاج  مخس مهارات فرعيـة، وهي: معرفة
اختبار التفكري الناقد وفقاً ملعايري التصحيح املرفقة، وذلك حبـصول اإلجابة الصحيحة على درجة، بينما اإلجابة 

 . قياسكذا لكل عبارة من عبارات امل اخلاطئة حتصل على صفر، وه 

  :التفكري الناقد صدق اختبار  
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تلميذة من جمتمع الدراسة و   تلميذ  37مكونة من  اد العينة االستطالعية  بتطبيق اختبار على نفس أفر   ةالباحث  ت قام
، وذلك من خالل حساب الصدق سودانيةقد للتطبيق يف البيئة الهبدف التحقق من صالحية اختبار التفكري النا

 فيما يلي انواع الصدق املستخدمة: و   املالئمةوالثبات ابلطرق اإلحصائية  

  :اسيحبساب معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية للمق  ةالباحث  ت قام :صدق االتساق الداخلي  -

 ة الكلية الختبار التفكري الناقداجلدول التايل يبني ارتباط درجة كل بعد والدرج

 يبني معامل ارتباط درجة كل بعد من أبعاد اختبار التفكري الناقد مع الدرجة الكلية له   ( 2)  جدول 

 االستنتاج معامل االرتباط املتغري 
 دالة 431. االفرتاضات معرفة  

 دالة 519. التفسري
 دالة 598. تقومي املناقشات 

 دالة 646. االستنباط 
 دالة 565 االستنتاج

 

الدرجة الكلية لالختبار حيث و   ارتباطات دالة احصائيا بني درجة كل من ابعاد التفكري الناقد يبني اجلدول وجود  
 (o1.)  تبني ان هلا قيم دالة عند مستوى  

 اقد بعد التعديل مبعادلة سبريمانالتفكري الناختبار يبني معامل ارتباط درجات نصفي    ( 3)  جدول 

 االستنتاج معامل الثبات  معامل االرتباط ابعاد التفكري الناقد
 دالة 657. 490. االفرتاضات معرفة  

 دالة 743. 592. التفسري
 دالة 592. 421. تقومي املناقشات 

 دالة 604. 433. االستنباط 
 دالة 699. 538. االستنتاج
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 دالة   774. 632 الكلية   الدرجة 
 

 البطاقة : تصميم  

 الذي يشتمل على البياانت املدونة به حسب طبيعة الدراسة و   البطاقةوتتمثل هذه اخلطوة يف اعداد منوذج  
 حتليلها فيما بعدو   يقابلها درجات قياسية معينة لتسهيل تبويبهاو   توجيهات تتوقعها الباحثة و   هو عبارة عن صفات و 
 لنفسمن املختصني يف علم ا( من احملكمني  9على عدد مكون من )  مت عرض بطاقة املالحظة بعد اعدادها قد  و 
تضمن البحث حذف جمموعة و   سالمتهاو   توجيهاهتم خبصوص صدق البطاقةو   آرائهممناهج البحث لالستفادة من  و 

حتديد االهداف   متو   اعادة صياغة بعض العباراتو   الغامضةو   ابعاد العبارات املركبةو   مالحظتها  ن من العبارات اليت ميك
على عينة استطالعية من  جتربة بطاقة املالحظة  بحث مث  موضوع الذلك يف ضوء طبيعة  و   اخلاصة للبطاقةو   العامة

 . جمتمع البحث

 املؤشرات الفرعية ملهارات التفكري الناقد يف بطاقة املالحظة :  

 فيما يلي املؤشرات الفرعية ملهارات التفكري الناقد حسب استخدامها يف بطاقة املالحظة 

 املؤشرات الفرعية ملهارة االستنتاج

 املؤشرات الفرعية  املهارة الرئيسية  
 التوصل اىل استنتاجات معينة  مهارة االستنتاج 

 يقدم حمتوى املادة من العام اىل اخلاص 
 االستنتاج حيكم على  

 تصنيفها يف جماالت متنوعة و   ينظم االفكار
 

 املؤشرات الفرعية ملهارة تقومي املناقشات

 املؤشرات الفرعية  املهارة الرئيسية
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 احلكم على مصداقي املرجع مهارة تقومي املناقشات 
 املوضوعات و   اختاذ القرار للقضااي 

 تقدمي معايري للحكم على االجاابت املختلفة 
 الضعيفة و   التمييز بني احلجج القوية

 

 

 

 املؤشرات الفرعية ملهارة التفسري 

 املؤشرات الفرعية  املهارة الرئيسية
 اكتشاف احلقائق  مهارة التفسري 

 االحداثو   اآلراءو   تفسري املواقف
 حتويل احملتوى اىل مالحظات املرتبطة

 توضيح الرتابط الفكري بني املوضوعات 
 

 الفرعية ملهارة االستنباطاملؤشرات  

 املؤشرات الفرعية  املهارة الرئيسية
 النتيجةو   التمييز بني السبب مهارة االستنباط 

 ربط احملتوى ابحلقائي 
تلك اليت ال ترتبط  و   ربط العبارات ذات الصلة ابملوضوع

 هبا 
 ظاهرة اخرى و   الربط بني ظاهرة علمية

 صدق استمارة املالحظة: 
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الصورة األولية الستمارة املالحظة على جمموعة من احملكمني ملعرفة مدى مالئمة كل بند من مت عرض  
توجيه  العبارات، وكان  عبارة ووضوح  اللغوية لكل  الصياغة  يتبع هلا، ومدى سالمة  اليت  للمهارة  بنود االستمارة 

يف قياس ما وضعت من أجله.   احملكمني إبعادة صياغة بعض العبارات وإضافة عبارات أخرى لتصبح بذلك صادقة
( من 3وحلساب ثبات استمارة املالحظة استخدمت الباحثة طريقة اتفاق املالحظني، وذلك من خالل تعاون ) 

معلمي الصف ابملدرسة يف مالحظة التالميذ ومن مث مت حساب االتفاق بني املالحظات ابستخدام معادلة )كوبر(، 
%( مما يدل على ثبات استمارة املالحظة وأصبحت بذلك 86املعلمني )ولقد بلغت نسبة االتفاق بني الباحثة و 

للتأكد من الصدق والثبات للنشاط األول )تكوين الصورة( قامت الباحثة بتطبيقه علي عينة   صاحلة لالستخدام. 
فس ( تلميذ وتلميذة من الصفني السادس والسابع ابلتعليم األساسي من خارج عينة الدراسة ومن ن60مكونه من )

الفئة العمرية وحبساب االرتباط بني تقدير املعلمني بعد تصنيف التالميذ إيل فئتني األكثر ابتكاراً واألقل ابتكاراً مث 
( 50،0ما علي االختبار وإبجياد معامالت االرتباط كانت النتيجة ذات داللة عند مستوي ) نهحساب الفرق بي

( 0،  88  -  47،0لفرضي بني أبعاد املقياس واملقياس الكلي )وكانت معامالت االرتباط  إبجراء صدق التكوين ا
ويف ضوء املؤشرات السابقة ( .  0،93  –  0،76أما الثبات فقد حسب بطريقة اإلعادة وكانت املعامالت بني ).  

 . هذه الدراسة ألغراضميكن استخدامها    األداة  أنتبني  

 

 مناقشة النتائج و  عرض

 جليسر و   واتسونمقياس  و   الفروق يف االداء على بطاقة املالحظة يوضح  (  4)  جدول 

قيمة   املعياري   االحنراف املتوسط املهارة
 )ت(

القيمة 
 االحتمالية 

 االستنتاج

 6,24 معرفة االفرتاضات 

6,39 

0,83 

0,55 

بني   توجد عالقة 0,42 0,81
 داتنياال
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 4,58 التفسري

4,48 

0,68 

0,50 

بني   توجد عالقة 0,61 0,51
 داتنياال

 3,55 تقومي املناقشات 

3,71 

0,79 

0,97 

بني   توجد عالقة 0,46 0,74
 داتنياال

 3,43 االستنتاج

3,74 

3,23 

1,93 

بني   توجد عالقة 0,103 1,64
 داتنياال

  االستنباط 
3,45 

3,63 

0,79 

0,97 

بني توجد عالقة   0,46 0,74
 داتنياال

 19,6 الدرجة الكلية 

20,7 

3,23 

1,93 

بني   توجد عالقة 0,105 1,64
 داتنياال

 

 الناقد  تابعة ملهارات التفكريمو   تشري النتائج اىل وجود ارتباط  موجب بني بطاقة املالحظة كأداة  كشف
واتسون بني  و  الكلية  علىجليسر  و   اختبار  مهاو   الدرجة  االفرتاضاتعلى  معرفة  املناقشاتو   التفسريو   رات   تقومي 
الدراسة .االستنباط  و   االستنتاجو  اليها  اليت ذهبت  الفروض  بينهما   كل على حدة مما يدعم  املتوسط  بلغ  حيث 

 50و , 68,   ما كان املتوسط عند مهارة التفسري, بين42احتمالية  مهارة معرفة االفرتاضات  على    6,39و6,24
احتمالية   املناقشات  و   , 61بقيم  تقومي  احتمالية  97و  , 79متوسط    كذلك  بقيمة  االستنتاج و ,46,  مهارة 

قيمة احتمالية بو ينطبق على الدرجة الكلية  3,63و  3,45مهارة االستنباط متوسط بني  و   3,74و  3,43متوسط
على كل    جليسرو  اختبار واتسون و   اشارت اىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني بطاقة املالحظةو   ,105

على الدرجة الكلية من جانب و   كل على حدة  مهارة تقومي املناقشات  و   مهارة التفسري و   من مهارة معرفة االفرتاضات  
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اليت ( و 2002بريم  )  ودراسة(  2011املهادي ،  )  حلالية مع دراسة كل منوبذلك تتفق نتائج الدراسة ا  اخر . 
فقة يف ذلك مع ما جاء يف االطار النظري اذ ورد امه  ميكن مت  تقصت من مهارات التفكري الناقد ابملناهج الدراسية

التعرف على ابعاد و  التدريب على التفكري الناقد من خالل برامج احلاسب االيل حماكية معرفية تساعد يف الكشف
 هبجات الناقد )تنمية التفكري  و   مواجهة حتدايت العصر بلو   التفكري الناقد ملا تقوم به من حتسني التحصيل الدراسي

وملا كانت الرتبية احلديثة تركز على إكساب املتعلم مهارات تفكريية متنوعة ، .  (2000،    خبيت )،  (  2005،  
وخباصة فيما يتعلق مبهارات االستنباط ، واالستنتاج ، واختبار الفرضيات ، وتقييم املوقف التعليمي ، والتنبؤ ابحللول 

احلالية إىل اكساب تائج املستخلصة ، فإنه من الضروري أن تسعى مناهجنا  املمكنة دون حتيز يف احلكم على الن
مقياس واتسون وجليسر للتفكري الناقد االتفاق و   تعزي الباحثة عدم وجود فروق بني بطاقة املالحظةو   هذه املهارات  

 ت املعنية ابملنهج الدراسي حرص الباحثة على تقصي املهارا و   الفرعية للتفكري الناقد   تيف الناحية النظرية على املهارا 
( يف حتليل حمتوى 2006املهادي ،)  هي الطريقة اليت اعتمدهاو   تضمينها ضمن بطاقة املالحظة بشكل اساسيو 

 املنهاج يف دراسته.

 االستنتاجات

  يف االيت : كن تلخيص النتائج  مي

 –التفسري    –معرفة االفرتاضات  بني بطاقة  املالحظة على حماور )   ذات داللة  إحصائيةارتباطية  توجد عالقة   -1

 ( والدرجة الكلية، وسط تالميذ مرحلة التعليم األساسي بوالية اخلرطوم االستنتاج  –االستنباط    – تقومي املناقشات  

  .كاختبار حمكي جليسر   و   واتسونبني اختبار  و 

عالقة     -2 متو ارتباطية  توجد  بني  إحصائية   داللة  مهارة  ذات  عند  املالحظة  بطاقة  على  االداء  معرفة سطات 

جليسر  كاختبار و   اختبار واتسون   بني اختبارو   ، وسط تالميذ مرحلة التعليم األساسي بوالية اخلرطوم ،االفرتاضات

 . حمكي
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، لتفسريعلى بطاقة املالحظة عند مهارة ا   ذات داللة إحصائية بني متوسطات  االداء  ارتباطية  توجد عالقة -3

 . حمكي  كاختبار  جليسرو  واتسون   بني اختبارو   وسط تالميذ مرحلة التعليم األساسي بوالية اخلرطوم ، 

مهارة    ارتباطية  توجد عالقة -4 عند  املالحظة  بطاقة  االداء  على  بني متوسطات   إحصائية   داللة  تقومي ذات 

ال  املناقشات بوالية اخلرطوم ،، وسط تالميذ مرحلة  اختبارو   تعليم األساسي  كاختبار جليسر   و   واتسون   بني 

 . حمكي

،  االستنباطعلى بطاقة املالحظة عند مهارة    ذات داللة إحصائية  بني متوسطات االداء  ارتباطية  توجد عالقة -5

 . كاختبار حمكيجليسر   و  واتسون   بني اختبارو   ،   وسط تالميذ مرحلة التعليم األساسي بوالية اخلرطوم

، االستنتاج  ذات داللة إحصائية  بني متوسطات  االداء  على بطاقة املالحظة عند مهارة  ارتباطية  توجد عالقة   -6

 . كاختبار حمكيجليسر   و  واتسون   بني اختبارو   وسط تالميذ مرحلة التعليم األساسي بوالية اخلرطوم ، 

 التوصيات

  يف ضوء النتائج اليت توصلت اليه البحث توصي الباحثة اباليت :   

 . تدريس التفكري الناقد ضمن مناهج التعليم االساسي ابلسودان  -

 . التفكري الناقد بصفة خاصةو   اعداد االدوات للكشف عن امناط التفكري عامةو   تشجيع حركة القياس  -

 . الكشف عنهو   التفكري الناقداعداد الربامج التدريبية لتنمية مهارات   -

 ع مستوى االداء العقلي واملعريف. تعزيز التنشئة االسرية النقدية لرفو  ضرورة وجود برامج لرتسيخ ثقافة النقد  -

 قائمة املراجع العربية
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