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ملخص: 

يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الناقد  التفكري  موؤ�رضات  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
مدار�ص مدينة جنني، من وجهة نظر املعلمني، ودرجة تنميتهم لها، يف �سْوء كل من: متغري 
الناقد، ومعرفة  التي لها �سلة بالتفكري  التدريبية  الدورات  اجلن�ص، و�سنوات اخلربة، وعدد 
فيما اإذا كان هناك عالقة بني درجة تنمية املعلمني لهذه املوؤ�رضات، ودرجة وجودها لدى 

الطلبة.
الو�سفّي، على عينة من  الدرا�سة املنهج  اتبعت  اأعاله،  الأهداف املوجودة  ولتحقيق 
ا�ستبانة  الدرا�سة  وظفت  البيانات،  وجلمع  ومعلمة،  معلًما   )140( حجمها  بلغ  املعلمني 
وح�سلت  وثباُتها،  �سدُقها  اخُترب  الناقد،  التفكري  موؤ�رضات  مثلت  فقرة،   )42( من  مكونة 
اأفراد العينة الإجابة عن فقرات  على درجة ثبات قدرها )0.91( ، واقت�ست الدرا�سة من 
ال�ستبانةٍ يف بعدين اثنني، هما: البعد الأول مّثل درجة وجودها لدى الطلبة، واأّما البعُد 
اأظهرت  وحتليلها،  البيانات  جمع  فَبعَد  تنميتها،  على  املعلمني  عمل  درجة  فمّثل  الثاين 
النتائج اأّن درجة امتالك الطلبة ملوؤ�رضات التفكري الناقد- كانت متو�سطة )2.95( ، بينما 
وجود  عدم  وتبني   ،  )3.94( فبلغت  كبرية؛  املوؤ�رضات  لهذه  املعلمني  تنمية  درجة  كانت 
فروق داّلة اإح�سائًيا عند )α ≥ 0.05( يف درجة تنمية املعلمني ملوؤ�رضات التفكري الناقد 
ال�سلة،  ذات  التدريبية  الدورات  وعدد  اخلربة،  و�سنوات  اجلن�ص،  متغري  من:  كل  بح�سب 
الناقد،  كما تبني وجود عالقٍة داّلٍة موجبٍة ما بني درجة تنمية املعلم ملوؤ�رضات التفكري 

ودرجة امتالك الطلبة لها.
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Critical Thinking of the Secondary School Students at Jenin City 
Schools as Viewed by the Teachers and their Efforts to Develop it

Abstract: 

The aim of this study is to identify the critical thinking of the secondary 
school students at Jenin city schools as viewed by the teachers and their 
efforts to develop it, in the light of various variables including: sex, years 
of experience, number of relevant training courses attended, and identifying 
whether there is a relationship between the degree of teachers’ development 
of those indicators as well as their existence to the students.

To achieve these aims, the study adopted the descriptive approach 
depending on a sample of teachers totaling (140) teachers of both sexes, in 
collecting data used in a questionnaire which consists of (42) paragraphs 
representing critical thinking indicators which underwent Validity and 
Reliability tests obtaining Reliability degree of (0.91) .The sample members 
were asked to answer in two dimensions the first of which dealt with the degree 
of its existence in the students thinking while the second dimension dealt with 
the degree to which teachers sought to develop thereof.After collecting and 
analyzing the data, results showed the degree of critical thinking indicators 
owned by students was medium (2.95) while the degree of teachers action 
to develop it was high (3.94) .Results also showed there was no statistically 
significant difference at (a≤0. 05) in the degree of teacher’s effort to develop 
critical thinking indicators according to variables of sex, years of experience, 
and number of relevant training courses attended.Results also show the 
existence of a significant statistical relationship between the degree of the 
teacher’s development of critical thinking and the student’s degree of having 
them.
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مقدمة: 
اإّن التغريات املعرفية ال�رضيعة التي تّر بالعامل ظهرت اآثارها يف كل ناحية من نواحي 
احلياة بدرجات متفاوتة، وكانت اأ�رضع مما اأمكن ا�ستيعابه وتطبيقه يف جمال الرتبية، ومن 
هنا، كانت الفجوة وا�سعة بني التطّور والتقّدم العلمّي والتكنولوجّي يف املجتمع وبني اأداء 
اأداًة للمعرفة، ومل يعد  املدر�سة، ولذلك، تكثفت اجلهود يف تطوير التفكري وتنميته بو�سفه 
هدف العملية التعليمية يقت�رض على اإك�ساب املتعلمني املعارف واحلقائق، بل تعداها اإىل 

تنمية قدراتهم على التفكري وعملياته.)قطامي، 2005، �ص 274( 
ويعّد التفكري عملية ذهنية تهدف اإىل معاجلة املواقف املختلفة التي يواجهها الفرد، 
ال�ستعداد  اأن  مفادها:  فر�سية  على  العملية  هذه  وت�ستند  منّظمة،  اأو  ع�سوائية  كانت  �سواء 
للتفكري موجود لدى جميع الأفراد، ولكن بدرجات متفاوتة ترد اإىل تاأثري املواقف والبيئات 
مواجهة  على  الفرد  ت�ساعد  التي  وللخربات  للبيئة،  التنظيم  وعمليات  فيها،  ين�ساأون  التي 
املواقف ال�سعبة، كما تختلف م�ستويات التفكري واأنواعه باختالف كل من: ميول الأفراد، 
وتوّجه  املعريّف،  الفرد  خمزون  ت�سكيل  يف  اأ�سا�سّية  عوامل  لأنها  وعقائدهم؛  واجتاهاتهم 

�سلوكه.)قطامي، 2005، �ص71( 
كذلك، يعّد التفكري من اأهم الظواهر النمائية التي تتطور عرب مراحل العمر املختلفة، 
الكبار يفكرون، وميار�ص الأطفال- منذ ولدتهم- ما  فيدرك الأطفال يف �سن مبكرة باأن 
اإىل  ينتقلون  ثم  والثانية،  الأوىل  ال�سنة  يف  حركي  احل�ص-  التفكري  بياجيه(  )جان  �سماه 
يف  التفكري  اإىل  النتقال  وبعدها  العمليات،  قبل  ما  مبرحلة  ت�سّمى  اأخرى  متطورة  مرحلة 
العمليات املادية، ثّم ي�سلون اإىل التفكري املجّرد يف بداية مرحلة البلوغ.)العتوم، واجلراح، 

وب�سارة، 2007، �ص17( 
ويرى بع�ص علماء النف�ص اأنه بالإمكان ت�سنيف التفكري اإىل م�ستويات خمتلفة؛ ذلك 
New-( نيومان ال�سياق-  هذا  يف  �سّنف-  فقد  اأمناطه،  من  منط  كل  تعقيد  درجة   ��سب 

man, 1991( ، التي ذكرها العتوم واآخرون )2007( - مهارات التفكري املختلفة يف فئتني 
رئي�ستني هما: مهارات التفكري الأ�سا�سية التي ُتعنى بالأعمال اليومية الروتينية التي يقوم 
وفهمها  املعرفة  اكت�ساب  مثل  حمدود؛  ب�سكل  العقلية  العمليات  فيها  م�ستخدًما  الفرد  بها 
الوا�سع  ال�ستخدام  يلزمها  التي  املركبة  اأو  العليا  التفكري  ومهارات  وتطبيقها،  وتف�سريها، 
واملعقد للعمليات العقلية، كالتحليل والرتكيب والتقومي الذي يوؤول اإىل اإ�سدار حكم اأو اإبداء 

راأي عن طريق توظيف معايري متعددة يوؤول اإىل التفكري الناقد.
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فالتفكري الناقد يعّد اأحد اأهم اأنواع التفكري املختلفة، وهو لي�ص موجوًدا عند الإن�سان 
بالفطرة، بل اإن مهاراته متعلَّمة، وبها حاجة اإىل ِمران وتدريب كثريين، ول يرتبط مبرحلة 
واحل�سية،  العقلية،  قدراته  مل�ستوى  وفاًقا  ممار�سته  ميكنه  فرد  كّل  لأّن  معينة؛  عمرية 
وال�ستقرائي،  ال�ستدليل،  املنطق  توظيف  خالل  من  يت�سّكل  فهو  املجردة،  والت�سورية 

والتحليلي.)جميد، 2008، �ص 113( 
يعتمد  الفرد-  يكت�سبه  الذي  التعليم-  نوعية  اأن   )Fisher, 2001, p.40( ِف�رض  ويرى 
علي نوعية تفكريه وم�ستواه؛ لأّن درا�ساٍت عدًة اأثبتت نتائجها- ح�سب ما َذكر ف�رض- اأّن ثّمة 
ارتباطًا وثيقًا بني اكت�ساب الفرد ملهارات التفكري، وجناحه يف احلياة العامة، وان�سجامه 
مع املجتمع الذي يعي�ص فيه، فكّلما كانت قدرة الفرد علي التفكري الناقد كبرية، زادت فر�ص 
جناحه وفعاليته؛ مما جعل الأنظمة العاملية تنادي بتدري�سه لأنه يثري دافعية املتعلمني، 
ويجعل لديهم القدرة علي اإنتاج معرفة جديدة، وذكر جميد )2008، �ص125( كذلك، باأّنه 
اإىل  التفكري، والتدريب على مهاراته، واأن ي�سعى الرتبويون  النوع من  ل بّد من تنمية هذا 

الهتمام بتنميته.
وجملة القول: فاإن عدًدا من الأكادمييني والباحثني اأولوا التفكري الناقد عناية خا�سة 
�سحيًحا  طريًقا  وبو�سفه  امل�ستقلة،  الفرد  �سخ�سية  بناء  يف  الفّعال  لدوره  درا�ساتهم؛  يف 
لتحديد خياراته، وقد وقفوا من تنميته موقفني خمتلفني، فمنهم من راأى باأن تكون تنميته 
من:  كل  درا�سة  نحو  الدرا�سية،  املناهج  حمتوى  عن  م�ستقلني  وتدريب  اأن�سطة  خالل  من 
ال�سليتي ومقدداي )2012( ، والع�سا�سلة وب�سارة )2012( ، وربابعة واأبو جامو�ص )2012( 
التعليمية،  العملية  �سياق  يف  تنميته  �رضورة  اآخرون  راأى  حني  .يف   )2011( والطراونة   ،
واملنهاج الدرا�سي وحمتواه.وهذا ما تت�سق معه هذه الدرا�سة؛ لأّنه ي�سعب تنميته من خالل 
برامج م�ستقلة يف �سوء حجم حمتوى املناهج الدرا�سية الكبري، وق�رض الوقت املتاح اأمام 
وفان   ،  )2010( والعب�سي   ،  )2010( والنبهاين   ،  )2010( الرب�سي  درا�سة:  مثل  املعّلم، 
 ،  )2003( وداوود   ،  )2006( ونوفل  ومرعـي   ،  )2008( �سنينة  واأبو   ،  )Phan, 2008(
 Dehghani, Jafari sani, Pakmehr,( زاده  وملك  وباكمهر،  �ساين،  وجعفري  وديهقاين، 

 )Malekzadeh; 2011

مشكلة الدراسة: 
اإذ اهتم العلماء بهذه القدرة،  اأهم ال�سمات التي حباها اهلل لالإن�سان؛  يعد التفكري من 
اأكدوا  كما  ت�سنيفها،  َثّم  ومن  واأنواعها،  خطواتها،  واكت�ساف  وتف�سريها،  فهمها  وحاولوا 
�رضورة تعليمها للطلبة، وتدريبهم عليها، وبخا�سة تلك التي حتاكي مهارات التفكري العليا 
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يف هرم بلوم املعريّف، ولعل التفكري الناقد بعّد اأحد اأهم هذه الأنواع التي للطلبة بها حاجة 
ما�سة يف ظل ثورة املعلومات، وات�ساع املعرفة، و�سهولة احل�سول عليها، اإذ مل تعّد عملية 
العامل  م�ستوى  على  وذلك  احلياة،  يف  وتوظيفها  اإدارتها  واإمنا  جمدية،  املعلومات  حفظ 
باأ�رضه، وعلى امل�ستوى املحلّي الفل�سطيني، وبخا�سة يف ظّل كرب حجم املحتوى التعليمي 
للمناهج الفل�سطينية الذي يتطلب من املعلمني الرتكيز على العموميات، وتدريب الطلبة على 

التفكري- بالدرجة الأ�سا�ص دون البحث يف تفا�سيل املحتوى التعليمّي.
طلبة  لدى  الناقد  التفكري  موؤ�رضات  اإىل  التعرف  يف  الدرا�سة  هذه  م�سكلة  وتتمحور 

املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية جنني من وجهة نظر املعلمني ودرجة تنميتهم لها.

أسئلة الدراسة: 
اأوالً: ما درجة وجود موؤ�رضات التفكري الناقد لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدار�ص  ●

تربية جنني من وجهة نظر املعلمني؟ 
ثانياً: ما درجة تنمية معلمي املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية جنني ملوؤ�رضات  ●

التفكري الناقد لدى الطلبة؟ 
هل تختلف درجة تنمية معلمي املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية جنني  ● ثالثاً: 

ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة باختالف كّل من متغري اجلن�ص، و�سنوات اخلربة، وعدد 
الدورات التدريبية ذات ال�سلة بالتفكري؟ 

رابعاً: هل ثّمة عالقة بني درجة تنمية املعلمني ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى طلبة  ●
املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية جنني، ودرجة وجودها لدى الطلبة؟ 

فرضيات الدراسة: 
درجة  ● يف   )0.05 ≤  α( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيا  دالة  فروق  توجد  ل  اأوالً: 

تنمية معلمي املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية جنني ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة 
تعزى ملتغري اجلن�ص للمعلم.)ذكر، اأنثى( 

ثانياً: ل توجد فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( يف درجة  ●
لدى  الناقد  التفكري  ملوؤ�رضات  جنني  تربية  مدار�ص  يف  الثانوية  املرحلة  معلمي  تنمية 
اأكرث  �سنوات،  �سنوات، من 5- 10   5 للمعلم.)اأقل من  �سنوات اخلربة  الطلبة تعزى ملتغري 

من 10 �سنوات( 
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≥ 0.05( يف درجة  ●  α( ل توجد فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة ثالثاً: 
تنمية معلمي املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية جنني ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة 
تعزى ملتغري عدد الدورات التدريبية ذات ال�سلة بالتفكري.)ل يوجد، 1- 2 دورة، 3 دورات 

فاأكرث( 
رابعاً: ل توجد عالقة خطية دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني  ●

درجة تنمية املعلمني ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية 
جنني، ودرجة وجودها لدى الطلبة؟ 

أهدف الدراسة: 

ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل حتقيق جملة من االأهداف اأهمها: 
معرفة درجة وجود موؤ�رضات التفكري الناقد لدى طلبة املرحلة الثانوية يف  ● اأوالً: 

مدار�ص تربية جنني، من وجهة نظر املعلمني، وحتديد اأهّم هذه املوؤ�رضات.
جنني  ● تربية  مدار�ص  يف  الثانوية  املرحلة  معلمي  تنمية  درجة  معرفة  ثانياً: 

ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة.
ثالثاً: معرفة دور كل من متغري اجلن�ص، و�سنوات اخلربة، وعدد الدورات التدريبية  ●

الناقد لدى طلبة املرحلة  التفكري  للمعلم يف درجة تنميته ملوؤ�رضات  بالتفكري  ال�سلة  ذات 
الثانوية يف مدار�ص تربية جنني.

رابعاً: معرفة اإذا كان ثمة عالقة بني درجة تنمية املعلمني ملوؤ�رضات التفكري الناقد  ●
لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية جنني، ودرجة وجودها لدى طلبة.

أهمية الدراسة ومربراتها: 

ميكن تربير اإجراء هذه الدرا�سة وتو�سيح اأهميتها من خالل االآتي: 
اأوالً: تنبع اأهمية هذه الدرا�سة من مو�سوعها، وهو التفكري الناقد، وما له دور يف  ●

الفكر الرتبوي احلديث.
ودرجة  ● الناقد،  للتفكري  املعلمني  تنمية  لدرجة  الفاح�سة  الدرا�سات  ندرة  ثانياً: 

وجود موؤ�رضاته لدى الطلبة، وذلك على امل�ستوى الفل�سطيني- وفقا حلدود معرفة الباحث- .
ثالثاً: �سترثي الدرا�سة هذه املكتبة العربية، وتّدها باإطار نظرّي، ودرا�سات �سابقة  ●

يف درا�سة علمية ممنهجة.



250

مؤشرات التفكير الناقد لدى طلبة املرحلة الثانوية في مدارس مدينة جنني 
د. سائد محمد ربايعةمن وجهة نظر املعلمني ودرجة تنميتهم لها

�سرتفع- من خالل النتائج املتوقعة لهذه الدرا�سة- تو�سيات اإىل الدوائر  ● رابعاً: 
الرتبوية املعنية، والقائمني على �سوؤون الرتبية والتعليم؛ لالإفادة منها يف و�سع الربامج 

التطويرّية.

حمددات الدراسة: 

ميكن تعميم نتائج هذه الدرا�سة وفقاً للمحددات االآتية: 
اأوالً: املحدد املكايّن: حيث �ستجرى هذه الدرا�سة على املدار�ص الثانوية احلكومية  ●

جميعها يف مدينة جنني.
ثانياً: املحدد الزمايّن: �ستجرى هذه الدرا�سة يف الف�سل الثاين من العام الدرا�سي  ●

. )2013 /2012(
الدرا�سة على جميع املعلمني الذين يدّر�سون  ● املحدد الب�رضّي: �ستطّبق هذه  ثالثاً: 

املرحلة الثانوية.

اإلطار النظري: 

مفهوم التفكري والتفكري الناقد: 

يعد التفكري الناقد من اأكرث اأمناط التفكري تعقيداً، لرتباطه مبفاهيم عدة، منها: املنطق، 
وحل امل�سكالت، والتفكري املجرد، والتفكري التاأملي.)العتوم واآخرين، 2007، �ص71( ، كما 
اأّن  2009، �ص15(  وخراب�سة،  )اجلعافرة  ذكره  وفاًقا ملا   )hulffe, 2000( هالف  اأ�سارت 
التفكري الناقد هو الفح�ص احلذر، والدقيق للمعتقدات والأحداث وتقوميها؛ لأنه عملية حتليل 
 Dehghani, et( وخلق واهتمام بالبدائل، وتقومي للمعرفة، كما اأكد هذا ديهقاين واآخرون
al, 2011( ، وذلك نقاًل عن بلوم باأّن التفكري الناقد يرتبط مب�ستوى التفكري املعريف العايل، 

وي�سري اإىل القدرة على التحليل والرتكيب والتقومي.
اأن التفكري الناقد ي�سكل جمموعة من القدرات التي تزود  واأ�سار الزعبي )2003( اإىل 
ادعاء معريف وتقوميه؛ وغاية معرفة دقة هذا الدعاء  الفرد مبهارات حمددة لفح�ص كل 
 Saiz & Rivas, 2011,( وريفز  �سيز  من  كل  حمتوياته.ويرى  حتليل  خالل  من  و�سدقه، 
p.35( اأن التفكري الناقد عبارة عن عملية تت�سمن البحث عن املعرفة ال�سحيحة من خالل 
توظيف التفكري املنطقي، وحل امل�سكلة، واتخاذ القرار مما ميكن الفرد من حتقيق النتائج 

املن�سودة بفعالية.
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التفكري  باأنه  الناقد  التفكري  �ص50(   ،2004( واآخرون  روبرت  مارزانو  وعّرف 
اأو  به  العتقاد  الأفراد  على  ينبغي  مبا  قرار  اتخاذ  على  يركز  الذي  والتاأملي،  املنطقي 
عمله، ويَعّد كل من )واط�سون وجال�رض( من اأ�سهر الذين تناولوا هذا املفهوم، لأّن تعريفهما 
– بكفاءة وفاعلية- جلميع املعتقدات واملقرتحات  اإّنه فح�ص  اأ�سملها واأدقها، بقولهما: 
يف �سوء ال�سواهد التي توؤيدها احلقائق املت�سلة بها، بدًل من القفز املبا�رَض اإىل النتائج.

)قطامي، 2005، �ص97( 
ُيلحظ اأّن جميع التعريفات الالآنفة الكتابة تتحدث عن جانبني للتفكري الناقد اأولهما: 
يتعلق باملكّون ال�سخ�سي اأو الذاتي، من اأجل الرتكيز على الهدف ال�سخ�سي من وراء عملية 
يف  )التفكري  ا�سطالح  عيه  يطلق  ما  ح�سب  التفكريية  لعملياته  الفرد  وت�سويب  التفكري، 
الفرد عندما  .ثانيهما: يت�سل باملكّون الجتماعّي، بو�سفه عملية ذهنية يوؤديها  التفكري( 

ُيطلب منه احلكم على ق�سية، اأو مناق�سة مو�سوع، اأو اإبداء راأي.

أهمية التفكري الناقد: 

على  املتعلمني  قدرة  بتنمية  احلا�رض  الع�رض  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  حتتفل 
بعيداً  بعقل متفتح ومبو�سوعية  التفكري-  القدرة على  لأن  الأفراد؛  لدى  التفكري ومهاراته 
اأن ميتلكه املتعلمون يف مواجهة  الذي ميكن  ال�سالح احلقيقّي  التع�سب والتحيز- هو  عن 
م�سكالت احلا�رض وامل�ستقبل، و�رضعة التوافق مع الظروف دائمة التغري؛ اإذ ل ميكن للتفكري 
ال�سليم اأن يتحقق يف مناخ تعليمي قائم على التلقني واملحاكاة، ويخلو من فر�ص التفاعل 
مع البيئة املحيطة، اأو مع الو�سائط التعليمية واملقررات الدرا�سية وحمتوياتها، ويذكر اأبو 
عم�سة يف هذا ال�سياق )2010، �ص: 14( اأنَّ الدرا�سات الرتبوية العملية اأظهرت اأن ممار�سة 
التاأمل- بو�سفه اأحد جوانب التفكري الناقد- توؤدي اإىل نتائج اإيجابية يف اأكرث من جمال، 
منها: تعزيز العتقاد بفعالية الذات )self- efficacy( ، وامل�سوؤولية الجتماعية؛ و املرونة، 

والوعي، والتمكني.
وذكر اأبو جادو، ونوفل )2007، �ص225( اأن الهدف الأ�سا�سي من تعليم التفكري الناقد 
دفع املتعلمني اإىل عدم الت�سليم باملعارف دون التحّري يف تفا�سليها وا�ستك�ساف اأ�سبابها؛ 
اأو�سع،  علمية  اإىل جمالت  النطالق  على  ويحّثهم  املعرفية،  اآفاقهم  ات�ساع  اإىل  يوؤدي  مما 
التفكري  تعليم  اأن  �ص282(   ،2005( قطامي  املعرفية.واأ�ساف  اأبنيتهم  اإثراء  علي  ويعمل 
الناقد يحقق جملة من املهّمات التي تك�سب الطلبة القدرة على �سياغة التعليالت ال�سحيحة 
اأي�سا يف  املهّمات  هذه  وت�سهم  اليومية،  امل�سكالت  املطروحة يف  للمو�سوعات  واملقبولة 
يف  والتطرف  العاطفي  النقياد  عن  وتبعدهم  املجردة،  اإىل  احل�سية  اخلربة  من  النتقال 
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الراأي، واأ�ساف جميد )2008، �ص125( اأّن التفكري الناقد يعمل على رفع من م�ستوى تقدير 
املتعلمني لذاتهم، ويجعل خرباتهم املدر�سية ذات معنى.

اجتاهات تعليم التفكري الناقد: 

ُطوِّرْت برامُج تربوية عدة  الناقد يف �سقل �سخ�سية املتعلمني،  التفكري  لأهمية  نظراً 
تهدف اإىل تدريب الطلبة على التفكري ب�سكل عام، وعلى التفكري الناقد ب�سكل خا�ص، يف اأثناء 
التفكري  اأن يتبعها املعّلم يف تدري�ص  اأ�ساليب تربوية ميكن  اقرُتحت  تدري�ص املناهج، كما 
الناقد ل يح�سل  التفكري  اأن  اإىل  الإ�سارة  ، وجتدر  الناقد لطلبته.)ع�سقول، 2009، �ص49( 
عليه املتعّلم اإل اإذا اأتيحت له فر�ص التدريب اجليد والتطبيق العملّي، وذلك يف اأكرث من اجتاه 

�سها زيتون )2003، �س101- 102( يف ثالثة اجتاهات، هي:  اأو طريقة لتعليمه، خلرّ
اأوالً- التعليم املبا�رَش للتفكري: يتبّنى اأ�سحاب هذا الجتاه تعليم مهارات التفكري  ●

مهاراته  من  مهارة  كل  تعليم  خالل  من  الطلبة،  يدر�سها  التي  املناهج  عن  م�ستقل  ب�سكل 
الطريقة  هذه  ح  و�سّ قد  �ص53(   ،2009( ع�سقول  وتتابعّي.وكان  طبيعي  ب�سكل  املختلفة 
باملواد  ترتبط  ل  تدريبية  اأن�سطة  �سكل  على  حُتّدد  ومقررات  برامج  خالل  من  تنفذ  باأّنها 
يقوم  التفكري،  من  النوع  هذا  مهارات  لتنمية  متخ�س�سة  برامج  ُطورت  ولذلك  الدرا�سية، 

بتفيذها مدّرب متخ�س�ص.
عمليات  ● ُتعلَّم  اأّن  الجتاه  هذا  اأ�سحاب  يرى  التفكري:  اأجل  من  التعليم  ثانياً- 

تقوميية  واأ�ساليب  تدري�سية  طرائق  بتوظيف  املناهج،  تدري�ص  اأثناء  يف  �سمنًيا  التفكري 
وا�سرتاتيجيات تربوية.

ثالثاً- الدمج يف تعليم التفكري: يدمج اأ�سحاب هذا الجتاه الجتاهني ال�سابقني  ●
يف عملية تعليم التفكري الناقد.

الثبيتي )2006،  التي ذكرها  الناقد  التفكري  ومن ال�سرتاتيجيات اخلا�سة يف تعليم 
التي  الب�سيطة  الأولية  املهارات  بها  يق�سد  التي  ال�سغرية  املهارات  ا�سرتاتيجية  �ص72( 
الب�سيطة،  العددية  واملهارات  الكلمات،  معاين  معرفة  مثل:  للطفل،  العامة  بالقدرة  تتعلق 
وا�سرتاتيجية العاطفة التي تعمل على تنمية اجتاه “ اأ�ستطيع اأن اأعمل هذا العمل وحدي” لدى 
الطفل؛ لكي يتفهم وجهات نظر الآخرين اأي�سا، وا�سرتاتيجية القدرات الكبرية التي يق�سد بها 
العمليات املت�سمنة يف التفكري، بحيث يتم الرتكيز على التفكري بو�سفه عملية كلية �ساملة، 
على  التدريب  وا�سرتاتيجّيات  واأ�ساليب  اجتاهات  باأن  �ص5(   ،2006 )املغي�سيب،  ح  وو�سّ
التفكر الناقد ل جناح لها دون اأن يكون م�رضفا عليها معلٌم يحر�ص على ال�ستماع لطلبته 
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والتعبري،  للمناق�سة  الفر�ص  تهيئة  على  ويعمل  والتفكري،  للتاأمل  كافيًا  وقتًا  لهم  ويتيح 
وت�سجيعهم على توليد الأفكار والآراء املنا�سبتني.

جملة القول: ُيلحظ اأّن التفكري الناقد وعملية تطويره لدى الأفراد متاأثرة بعوامل عدة، 
Lass-( كننها ما يتعلق بالبيئة اخلارجية، مثل البيئة الجتماعية، ح�سب ما ذكره لي�سن
ing, 2009( كما ورد يف ديهقاين واآخرين )Dehghani, et al, 2011, P.2953( ، وعوامل 
�سخ�سية ذاتية، مثل م�ستوى الدافعية الذاتية، ودرجة ال�سعور بالكفاية الذاتية، وهذا ما اأ�سار 
اإليه هوف مان وجرجوري )Hoffman & Gregory, 2009( كما ورد يف ديهقاين واآخرين 

. )Dehghani, et al, 2011, P.2953(

كذلك ميكن �رضورة التاأكيد على ابتعاد املعلمني واملهتمني مبجال الرتبية عن اأ�سلوب 
التلقني ما اأمكن ذلك، بو�سفه معوقًا رئي�سًا للتفكري الناقد، ومثبطًا له، ولكل انفعال نف�سي 
وعقلي لدى املتعلمني، ويعد- اأ�سلوب التلقني- �سبًبا رئي�ًسا لتعليم الطلبة �سمات المتثال 
الأ�سباب  عن  والبحث  والت�ساوؤل  الكت�ساف  ممار�سة  عن  ويبعدهم  والت�سليم،  واخل�سوع 
الكافية وال�سحيحة للحكم على اأمر ما، وبخا�سة يف جمتمعنا العربي والفل�سطيني ليتمكن 
اجليل القادم من حتديد خياراته ا�ستناداً اإىل تفكري منطقي تاأملي ناقد، بعيداً عن م�سايرة 

التوجهات العامة التي قد تكون م�سللة، وخا�سعة لالأهواء غري النافعة واملفيدة.

مؤشرات امتالك التفكري الناقد: 

حاول املن�سغلون يف التفكري الناقد اأن ي�ستنتجوا املهارات املكّونة له، و قاموا بتحديد 
املوؤ�رضات الدالة عليه لدى الأفراد.ولوحظ ثمة تباينات رقمية يف عدد هذه املوؤ�رضات الدالة 
متناهية؛  بدقة  حتديدها  ي�سعب  لذلك،  فيه،  املن�سغلني  العلماء  بني  الناقد  التفكري  على 
كما ورد   )Robert Ennis, 1985( ان�ص  ال�سيء، فذكر روبرت  لأنها جاءت متباينة بع�ص 
يف طاف�ص )2005، �ص68( اثنتي ع�رضة مهارة ُتّكن املتعّلم من ممار�سة التفكري الناقد، 
واأهمها: القدرة على الإحاطة بجوانب الق�سية املطروحة وفهم حمتواها، وتو�سيح الغمو�ص 
العبارات، وحتديد  التناق�ص يف  واكت�ساف  اإليها،  ل  ُتو�سّ التي  النتائج  واختبار  الأدلة،  يف 
ل  الق�سية بو�سوح، وفهم الق�سية التي ت�ستند على قاعدة �سليمة، وتربير النتيجة التي ًيتو�سّ

اإليها، و�سياغة العبارة ب�سيغة مقبولة.
جميد،  يف  ورد  )كما  الناقد،  للتفكري  عدة  مهارات   )Kneedler( كنيدلر  ذكر  بينما 
2008، �ص120( ، كما اأنه افرت�ص اأن معرفتها ميكن اأن تغري يف بناء املناهج التي تنمي 
امل�ساألة،  الختالف بني عنا�رض  واأوجه  ال�سبه  اأوجه  ومنها: تييز  الناقد،  التفكري  اأ�ساليب 
توثيق  اكت�ساف  على  والقدرة  عميًقا،  فهًما  امل�سكلة  فهم  يف  ت�سهم  التي  الأ�سئلة  و�سياغة 
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ال�سياق  يف  املوظفة  الرموز  اأو  العبارات  ارتباط  مدى  ال�سحيح.وحتديد  التوثيق  امل�سادر 
مل  التي  الأفكار  على  وال�ستدلل  فيها،  وامل�سّلم  البدهية  الق�سايا  وحتديد  للم�ساألة،  العام 
تظهر ظهوًرا مبا�رًضا يف الرباهني والأدلة، واحلكم على �سحة البيانات وكفايتها ونوعيتها 
يف معاجلة املو�سوع، والتنبوؤ بالنتائج املمكنة اأو املحتملة من حدث واحد، اأو من جمموعة 

الأحداث.

الدراسات السابقة: 

اأجرى ال�سليتي ومقدادي )2012( درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن اأثر الربنامج القائم 
على املدخل الوظيفي يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي، 
الناقدة  القراءة  لقيا�ص مهارات  فاح�سًا من منط الختيار املتعدد؛  لذلك، اختباراً  فاأعّدوا، 
على عينة بلغت )56( طالًبا وطالبًة، يف جمموعتني اإحداهما جتريبية و الأخرى �سابطة.
الناقدة، تعزى  القراءة  اإح�سائية يف اختبار  اإىل وجود فروق ذات دللة  الدرا�سة  وتو�سلت 

لأثر طريقة التدري�ص ل�سالح املجموعة التجريبية )الربنامج التعليمي( .
 (Karami & Pakmehr & Aghili, 2012) واجهل  وباكمهر  كرامي  اأجرى  كما 
املدار�ص  يف  الناقد  التفكري  نحو  الطلبة  توجه  يف  التعاوين  التعلم  اأثر  عن  للك�سف  درا�سة 
، وزعت  الثانوية، على عينة قدرها )78( طالبًا وطالبة يف مدار�ص )فارمينا- خرا�سان( 
فاأظهرت  التجريبي،  �سبه  املنهج  الدرا�سة  واتبعت  و�سابطة،  جتريبية  جمموعتني:  على 
الطلبة،  لدى  الناقد  التفكري  م�ستوى  رفع  يف  التعاوين  التعلم  لطريقة  كبريا  دورا  النتائج 

واأو�ست الدرا�سة ب�رضورة اعتماد هذه الطريقة يف التعليم يف املناهج املدر�سية.
وكان الع�سا�سلة وب�سارة )2012( قد اأجريا درا�سة ك�سفا فيها اأثر برنامج تدريبي- 
من اإعداد الباحثني- على مهارات التفكري الناقد، وتنمية التفكري التاأملي لدى طالبات ال�سف 
العا�رض الأ�سا�سي يف الأردن على عينة مقدراها )80( طالبة، وزعت ع�سوائيًا اإىل جمموعتني 
�سابطة جتريبية، وكان قد ُطّبق عليهما مقيا�ص التفكري التاأملي )القبلي والبعدي( ، واأظهرت 
الدرا�سة وجود اأثر ذي دللة اإح�سائية للربنامج التدريبي يف تنمية التفكري التاأملي، ل�سالح 
واملعدل  التدريبي  الربنامج  للتفاعل بني  دال  اأثر  يظهر  التجريبية، يف حني مل  املجموعة 

الدرا�سي يف تنمية التفكري التاأملي.
القراءة  برنامج  اأثر  الك�سف عن  اإىل   )2012( جامو�س  واأبو  ربابعة  درا�سة  وهدفت 
ال�سف  طلبة  لدى  والإبداعية  الناقدة  والكتابة  الناقدة  القراءة  مهارات  تنمية  يف  الناقدة 
العا�رض يف الأردن؛ ولذلك، فقد �سميم الباحثان برنامج القراءة الناقدة على عينة حجمها 
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)124( طالبا وطالبة، فتبني وجود فروق دالة ل�سالح املجموعة التجريبية، ووجود فروق 
الفروق  جاءت  حني  يف  الناقدة،  والكتابة  الناقدة  القراءة  جمال  يف  الإناث  ل�سالح  كذلك 

ل�سالح الذكور يف جمال الكتابة الإبداعية.
ى الطراونة )2011( يف درا�سته اأثر ا�ستخدام دورة التعّلم امُلعّدلة يف تنمية  بينما تق�سّ
مهارات التفكري الناقد لدى طالبات ال�سف العا�رض الأ�سا�سي.با�ستخدام اختبار كاليفورنيا 
على  وزعوا  قد  وكانوا  وطالبة،  طالبا   )98( حجمها  عينة  على  الناقد،  التفكري  ملهارات 
جمموعتني جتريبية و�سابطة، فتبنّي وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ُتعزى لإ�سرتاتيجية 

التدري�ص، ل�سالح الطالبات اللواتي در�سَن دورة التعلم املعدلة.
حة العالقة التاأثرّية  وجاءت درا�سة مارزي واآخرين (Marzieh D.et al, 2011) مو�سّ
متّبعني  اإيران،  يف  م�سهد  فردو�ص  جامعة  طلبة  لدى  الناقد  والتفكري  الذاتية  الكفاية  بني 
املنهج الو�سفي ملنا�سبته م�سمون الدرا�سة، على عينة قدرها )216( طالًبا وطالبة، وكانوا 
كاليفورنيا. ومقيا�ص   ،  )1982( واآخرين  ل�سريي  الذاتية  الكفاية  اختبار  عليها  طّبقوا  قد 

فاأظهرت الدرا�سة العالقة الإيجابية املاثلة بني الكفاءة الذاتية لدى الطلبة وم�ستوى التفكري 
النقدي حيث كانت قيم )r= 0.21, p< 0.001( ، ومل جتد الدرا�سة فروًقا يف التفكري الناقد 

ح�سب متغري اجلن�ص للطالب.
يف حني ك�سف النبهاين )2010( يف درا�سته عن م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى 
وطالبة،  طالبًا   )332( قدرها  عينة  على  عمان،  �سلطنة  يف  التطبيقية  العلوم  كلية  طلبة 
الطلبة لها  اأّن درجة امتالك  ، فتبنّي  الناقد منوذج )2000(  م�ستخدما اختبار كاليفورنيا 
دون امل�ستوى املقبول تربويًا، والذي حدده الباحث بـ )80%( ، كما تبني وجود فروق دالة 

يف م�ستوى مهارات التفكري الناقد وفقًا ملتغري اجلن�ص ل�سالح الإناث.
 Bensley & Crowe) وهدفت درا�سة بن�سلي وكراو وبرينهانردت وبوكرن واملان
مهارات  ت�سمني  فائدة  معرفة  اإىل   (& Bernhanrdt & Buckner & Allman, 2010
النف�ص من عدم ت�سمنيها، وعلى  الناقد وتدري�سها ب�سكل مبا�رض يف م�ساقات علم  التفكري 
ثالث جمموعات م�سجلة لهذه امل�ساقات، على عينة قدرها )313( طالبا وطالبة من جامعة 
)Malaga( وجامعة )Salamanca( ، وكانوا قد ق�سموهم اإىل جمموعتني: �سابطة وجتريبية، 
واأظهرت نائج الدرا�سة اأنَّ ثّمة فروقًا دالة يف قدرة املجموعتني على مهارات طرح احلجج 

ل�سالح املجموعة التجربية، التي تلقت تدريبًا مبا�رضاً على التفكري الناقد ومهاراته.
الالمنهجية  الأن�سطة  بني  العالقة  درا�سته  يف   )2010( وائل  الرب�سي  ح  وو�سّ
)الثرائية( وم�ستوى امتالك طلبة املراكز الريادية ملهارات التفكري الناقد، على عينة قدرها 
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)63( طالبًا وطالبة يف حمافظات �سمال الأردن املنت�سبني للمراكز الريادية، و )65( طالبًا 
وطالبة من غري املنت�سبني لها، وا�ستخدم اختبار كاليفورنيا )2000( .فتبنّي وجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط تقدير طلبة املراكز الريادية وغري املنت�سبني فيها؛ ل�سالح 

طلبة املراكز الريادية، وظهرعدم وجود فروق تعزى ملتغري اجلن�ص.
تدري�ص  ال�سقراطية يف  الطريقة  توظيف  اأثر   )2010( العب�سي  درا�سة  بينما فح�ست 
الهند�سة، على التح�سيل الريا�سي والتفكري الناقد لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية اجلامعية 
يف وكالة الغوث يف الأردن، على عينة قدرها )54( طالبًا وطالبة، موّزعني على جمموعتني: 
فاأظهرت  الناقد،  التفكري  واختبار  الريا�سي  التح�سيل  اختبار  وُطبق  و�سابطة،  جتريبية، 
النتائج وجود فروق يف اختبار التح�سيل الريا�سي، والتفكري الناقد؛ ُيعزى ذلك، اإىل طريقة 

التدري�ص ل�سالح طلبة املجموعة التجريبية.
وحتّرى اجلعافرة، واخلراب�سه )2009( يف درا�ستهما درجة امتالك الطلبة املتفوقني 
يف مدر�سة اليوبيل يف الأردن ملهارات التفكري الناقد، وا�ستخدما اختبار كاليفورنيا، على 
عينة قدرها )94( طالبًا وطالبة، فتبني تدين درجات الطلبة املتفوقني على اختبار التفكري 
اإىل متغري اجلن�ص، وم�ستوى ال�سف الدرا�سي، بينما  الناقد، وعدم وجود فروق دالة؛ تعزى 
 ، )Deductive( وجد اأثر ذو دللة لتفاعل اجلن�ص وال�سف الدرا�سي يف مهارتي ال�ستنتاج

.)Inductive( وال�ستقراء
ال�سفية  التعلم  لبيئة  املحتملة  التاأثريات   (Phan, 2008) فان  درا�سة  فح�ست  كما 
على التح�سيل الدرا�سي، وممار�سات التفكري التاأملي، وا�ستك�ساف التاأثريات املبا�رضة وغري 
الإجناز  على  التاأملي  التفكري  وممار�سات   ، اإتقان(  )اإجناز،  التح�سيل  لأهداف  املبا�رضة 
الأكادميي، على عينة قدرها )298( طالبًا وطالبة، موزعني على اأربعة مدار�ص يف مدينة 
على  ال�سفية  التعلم  لبيئة  اأثر  وجود  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  قد  وكانت  با�سرتاليا،  �سيدين 
اإح�سائيًا يف  دالة  الدرا�سة عدم وجود فروق  ّبينت  ، كما  اإتقان(  )اإجناز،  التح�سيل  اأهداف 

م�ستويات التفكري التاأملي؛ ُتعزى ملتغري اجلن�ص.
بينما اجتهت درا�سة اأبو �سنينة )2008( اإىل ك�سف اأثر توظيف طريقة الع�سف الذهني 
)Brainstorming( يف تنمية التح�سيل والتفكري الناقد يف مادة اجلغرافية لدى طلبة كلية 
اإحداهما  جمموعتني،  يف  وطالبة  طالبًا   )53( قدرها  عينة  الأونروا.على  الرتبوية  العلوم 
الباحث- اختباراً حت�سيليا، واختبار كاليفورنيا  جتريبية، والأخرى �سابطة، وا�ستخدم- 
)2000( ، فاأظهرت نتائج الختبارين وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف تنمية التح�سيل 

والتفكري الناقد يف مادة اجلغرافية؛ ل�سالح املجموعة التجريبية.
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 Friedel & Irani & Rudd) كما �سعت درا�سة فرايدل واإيراين ورود وجالو وركيت�س
Gallo & Ricketts, 2008 &) اإىل اإظهار دور توظيف التفكري الناقد بو�سفه طريقة تدري�ص 
تخ�س�ص  يف  امل�سجلني  الطلبة  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  م�ستويات  رفع  غاية  مبا�رض؛ 
الزراعية يف جامعة فلوريدا، على عينة قدرها )50( طالبا وطالبة،  التكنولوجيا احليوية 
موزعني على جمموعتني: �سابطة وجتريبية، وكانت قد اأظهرت النتائج اأن توظيف التفكري 
الناقد ب�سكل �رضيح بو�سفه طريقة تدري�ص ينمي مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة، اأكرث 
من توظيف طريقة ال�ستق�ساء والتحري، كما بّينت الدرا�سة اأّن متغري اجلن�ص مل يكن له اأّية 

دللة فيما �سبق ذكره.
ا�ستق�ساء م�ستوى مهارات التفكري الناقد  مرعـي ونوفل )2006(  وا�ستهدفت درا�سة 
لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية اجلامعية )الأونروا( على عينة قدرها )510( طالب وطالبة، 
اأن درجة امتالك الطلبة  وا�ستخدما اختبار كاليفورنيا )2000( ، فاأظهرت نتائج الدرا�سة 
تبعًا  م�ستواها؛  يف  فروق  ووجود  تربويًا،  املقبول  امل�ستوى  دون  الناقد  التفكري  ملهارات 
الدرا�سة  �سهادة  معدل  بني  اإيجابية  عالقة  وجود  وتبني  الإناث،  ل�سالح  اجلن�ص  ملتغري 

الثانوية العامة، وم�ستوى مهارات التفكري الناقد يف مهارة ال�ستدلل لدى الطلبة.
واجتهت درا�سة ال�رشقي )2005( اإىل معرفة م�ستوى التفكري الناقد لدى طالب ال�سف 
الأول الثانوي، وعالقته برغبتهم يف اللتحاق بالفرع العلمي اأو الأدبي، وم�ستوى حت�سيلهم 
الدرا�سي، على عينة قدرها )288( طالبًا وطالبة يف مدار�ص مدينة الريا�ص، واأعّد الباحث 
م�ستوى  اأن  النتائج  .فاأظهرت  وجلي�رض(  )واط�سون  ملقيا�ص  مماثاّل  الناقد  التفكري  مقيا�ص 
التفكري الناقد لدى الطلبة كان متو�سطًا، وجود فروق دللة اإح�سائيا يف الرغبة باللتحاق 
بالفرع العلمّي اأو الأدبّي ح�سب درجة التفكري الناقد، ل�سالح الفرع العلمي، ووجود فروق 

ذات دللة يف م�ستوى التفكري الناقد لدى الطلبة؛ تعزى مل�ستوى التح�سيل الدرا�سي.
وناق�ست درا�سة بربا�س وماتكن وفرتز (Burbach, Matkin, Fritz, 2004) تعليم 
التفكري الناقد من خالل املنّظم املتقّدم بو�سفه ا�سرتاتيجية فعالة، على عينة قدرها )80( 
عليهم  طبق  قد  كان  ميدوي�سرتن،  جامعة  يف  جمموعات  �ست  على  وزعوا  وطالبة،  طالبًا 
هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة  وبعديًا.وخل�ست  قبليًا  الناقد  للتفكري  –جلي�رض(  واط�سون  اختبار( 
زيادة ملحوظة يف القدرات الفرعية لالختبار املتمثلة يف ال�ستنتاج، والتف�سري، ويف درجة 
الختبار ككل عند توظيف هذه ال�سرتاتيجّية، كما تبني عدم وجود فروق يف نتائج الختبار؛ 

تعزى جلن�ص الطالب.
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و�سعت درا�سة �ستا�سي (Stacy, 2003) اىل معرفة اأهم ال�سرتاتيجيات التي ميكن اأن 
ي�ستخدمها املعلمون لتعزيز التفكري الناقد لدى الطلبة، واأهم الأ�سباب التي قد تعوق التفكري 
الناقد لدىهم، وامنازت هذه الدرا�سة عن غريها بانها درا�سة مكتبية حتليلية، وكانت قد 
اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ت�سجيع الطلبة من قبل املعلمني على التاأمل، والتحليل، والقيا�ص، 
وال�ستنباط، وطرح الأ�سئلة يعمل على تنمية مهارة التفكري الناقد لدى الطلبة، يف حني تبني 

اأن التلقني مينع الطالب من التفكري الناقد.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
فبعد هذا التجوال يف الدرا�سات ال�سابقة بدا وا�سحا اأّن مو�سوع هذه الدرا�سة- التفكري 
لحظ-  كما  كافة،  الدولية  امل�ستويات  على  بحثيًا  نوق�ست  م�ساألة  حيوية،  ق�سية  الناقد- 
الباحث- اأن معظم هذه الدرا�سات هدفت اإىل بناء برامج تدريبّية خا�سة؛ لتنمية مهارات 
التفكري الناقد، وفح�ص اأثرها يف العينات املختارة يف م�ستويات تعليمية مدر�سية وجامعية 
خمتلفة، كما يف درا�سة ال�سليتي ومقدادي )2012( ، والع�سا�سلة وب�سارة )2012( ، والطراونة 
)2011( ، ودرا�سة بربا�ص )Burbach E.et al, 2004( .كما قامت هذه الدرا�سات بفح�ص 

دور متغري اجلن�ص بو�سفه متغرًيا ُمعدًِّل نحو: درا�سة ربايعة واأبي جامو�ص )2012( .
وتناولت درا�سات اأخرى درجة امتالك الطلبة مهارات التفكري الناقد، كما حللت دور 
املعلمني وطرق التدري�ص والبيئة ال�سفية يف تنميتة مهاراته، واجتهت نحو املفا�سلة بني 
الدرا�سي،  املنهاج  عن  م�ستقال  مو�سوعا  بو�سفه  الناقد  التفكري  تعليم  اأحدهما  اجتاهني: 
يف  ذلك  التعليمي،  املحتوى  �سياق  يف  العتيادية  التعليمية  العملية  يف  دجمه  وثانيهما 
 ، )Marzieh D.et al, 2011( ودرا�سة ، )Karami M, et al, 2012( درا�سة كرامي واآخرين
 Phan,( و ، )ودرا�سة النبهاين )2010( ، والرب�سي )2010( ، واجلعافرة واخلراب�سة )2009

2008( ، و )Curtis F et al, 2008( ، ودرا�سة مرعـي ونوفل )2006( .

ولكن، ما مييز الدرا�سة هذه اأّنها حتاور درجة امتالك طلبة املرحلة الثانوية ملوؤ�رضات 
اأثناء  يف  لها  املعلمني  تنمية  درجة  وتناق�ص  التعليمية،  العملية  �سياق  يف  الناقد  التفكري 
تدري�سهم للمحتوى التعليمي، ول �سّيما اأّنها مرحلة يف غاية الأهمية؛ لأّنها توؤ�س�ص للمرحلة 
التفكري  الواعية املتكئة على  النقدية  امتالك املالءة  اإىل  التي بها حاجة ما�ّسة  اجلامعية، 
تعليمي،  اأي حمتوى  التعامل مع  الكثرية عند  الوافية، واخلربات  املعارف  الناقد، وحيازة 
اإىل عملية  وتلقّنها  املعرفة  العتماد على حفظ  التعليم من  نقل عملية  اإىل  الو�سول  غاية 
اإ�سدار  يف  ا�ستقالليتهم  اإىل  تقود  التي  املعارف،  هذه  اإدارة  املتعلمني  منها  يتعّلم  تاأملّية 

قراراتهم.
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إجراءات الدراسة امليدانية: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

�سعى الباحث اإىل اإجراء م�سح �سامل لأفراد جمتمع الدرا�سة حميعهم، والذي يتكّون من 
معلمي املرحلة الثانوية جميعهم يف املدار�ص الثانوية احلكومية يف مدينة جنني، التي يبلغ 
عددها )11( مدر�سة، يف بداية الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي )2012/ 2013( 
، اإذ يعمل فيها )159( معلًما ومعلمة، وا�ستغرقت عملية توزيع ال�ستبانات وجمعها ثالثة 
على  وّزعها  التي  ال�ستبانات  جميع  ا�سرتجاع  الباحث  ي�ستطع  مل  عدة  ولأ�سباب  اأ�سابيع، 
املجتمع اإل )143( ا�ستبانة، ووجد الباحث اأن )140( ا�ستبانة �ساحلة للتحليل من جممل 
ح كيفية توزيع اأفراد العينة على  املجتمع، التي جعلت عينة الدرا�سة، واجلدول الآتي يو�سّ

متغرياتها: 
الجدول (1) 

توزيع أفراد العينة حسب الجنس، وسنوات الخبرة، والدورات التدريبية للمعلم

الن�سبة املئويةالعددم�ستويات املتغرياملتغري

اجلن�ص
7553.6ذكر

6546.4اأنثى

�سنوات اخلربة
3323.6اأقل من 5 �سنوات

3525.0من5- 10 �سنوات
7251.4اأكرث من 10 �سنوات

الدورات التدريبية
6848.6ل يوجد

14230.0- 2 دورة
33021.4 دورات فاأكرث

أداة الدراسة: 

اأداة يف هيئة ا�ستبانة،  لغاية جمع البيانات الالزمة لهذه الدرا�سة �سمم- الباحث- 
م�ستنداً على الأدبيات ال�سابقة التي ات�سلت مب�سمون الدرا�سة، كذلك بالطالع على ما ُكتب 
يف التفكري الناقد عموما، وحتليل مفهوم تعريفات التفكري الناقد املختلة، وبيان م�سمونها، 
الدرا�سة،  ال�سابقة التي بحثت يف موا�سيع مقاربة ملو�سوع هذه  وقراءة مكونات الأدوات 
و   ،  )2010( النبهاين  الدرا�سة:  اأداة  بناء  يف  الباحث  منه  ا�ستفاد  التي  املراجع  اأهم  ومن 
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)جميد، 2008( ، والثبيتي )2006( ، وطاف�ص )2005( ، وال�رضقي )2005( .حيث �سّمم- 
الباحث- اأداة الدرا�سة تتكّون من )47( فقرة.وكان قد لزمها القيام مبا هو اآٍت: 

اأ( �سدق اأداة الدرا�سة: 
املحكمني  من  جلنة  على  الأولية  ب�سورتها  عر�ست  الدرا�سة  اأداة  �سدق  من  للتحقق 
من ذوي اخلربة والخت�سا�ص لإبداء اآرائهم، وبناء على ذلك، ا�ستجاب الباحث لهذه الآراء، 
عدد  ا�ستقّر  اأن  اإىل  بع�سها،  �سياغة  عّدل  كما  اأخرى،  واأ�ساف  الفقرات،  من  عدداً  فحذف 
فقراتها على )45( فقرة تظهر موؤ�رضات التفكري الناقد، وكان قد ُطلب من املعلمني الإجابة 
عنها يف بعدين هما: درجة وجودها لدى الطلبة، الذي اأعطي تقدير خما�سي، ودرجة تنمية 

املعلمني لها، فاأعطي لها التقدير.
ب( ثبات اأداة الدرا�سة: 

معلما   )17( قدرها  ثبات  عينة  على  وزعت  الدرا�سة  اأداة  ثبات  درجة  من  للتحقق 
ومعلمة، وح�سب معامل الثبات لالأداة بو�ساطة معادلة الثبات )كرونباخ- األفا( لإجاباتهم، 
وكان بناء على نتائج الثبات حذفت )3( فقرات مل يتجاوز معامل ارتباط كل منهما مع 
الأداة  وا�ستقرت   ،  )0.91( الكلية  لالأداة  الثبات  قيمة  بلغت  وعليه   ،  )0.2( الكلية  الدرجة 
ب�سورتها النهائية على )42( فقرة –انظر ملحق رقم »1«، وفيما ياأتي جدول يو�سح معامل 

الثبات لكل جمال من جمالت اأداة الدرا�سة ولالأداة الكلية: 
الجدول (2) 

قيم معامل الثبات لمجاالت األداة والقيمة الكلية

قيمة األفاعدد الفقراتاملجالالرقم

420.86موؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة1- 
420.93درجة تنمية املعلمني ملوؤ�رضات التفكري الناقد2- 

840.91الدرجة الكلية

متغريات الدراسة: 

�سملت هذه الدرا�سة على متغريات م�ستقلة واأخرى تابعة وهي كاالآتي: 
هي: اجلن�ص، و�سنوات اخلربة، عدد الدورات، ودرجة  ● اأوالً- املتغريات امل�ستقلة، 

تنمية املعلمني ملوؤ�رضات التفكري الناقد.
ثانياً- املتغريات التابعة، هي: درجة تنمية املعلمني ملوؤ�رضات التفكري الناقد،  ●

ودرجة وجود موؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة.
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املعاجلات اإلحصائية للبيانات: 

بعد جمع ال�ستبانات من عينة الدرا�سة، فّرغ الباحث اإجابات اأفراد العينة، واأدخلها 
اإىل احلا�سب الآيل، وعاجلها با�ستعمال برجمية األـ )spss( ، فح�سبت املتو�سطات احل�سابية، 
والنحرافات املعيارية، بهدف الإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، كما اأجري اختبار )ت( للعينتني 
 ،  )Regression( النحدار  خط  ومعادلة  الأحادي،  التباين  حتليل  واختبار  امل�ستقلتني، 

وح�ساب معامل ثبات اأداة الدرا�سة بو�ساطة معادلة الثبات “كرونباخ- الفا”.

مفتاح تصحيح أداة الدراسة: 

�سححت اأداة الدرا�سة، واأدخلت بياناتها يف احلا�سب الآيل، ونوق�ست نتائجها اعتماًدا 
على مفتاح الت�سحيح على النحو الآتي: 

�سعيفة جدا�سعيفةمتو�سطةكبريةكبرية جداالدرجة 

54321رمز الإدخال
1- 1.811.80- 2.612.60- 3.413.40- 4.214.20- 5املدى للدرجة

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج، التي متظهرت يف النقاط االآتية: 

اأوًل- نتائج ال�سوؤال الأول من اأ�سئلة الدرا�سة الذي ين�ص على: »ما درجة وجود  ◄
موؤ�رشات التفكري الناقد لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدار�س تربية جنني 

من وجهة نظر املعلمني؟«
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ُح�سبت  ال�سابق  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
لإجابات اأفراد العينة من املعلمني، وذلك على املجال الكلي للموؤ�رضات وعلى م�ستوى كل 
الطلبة  لدى  الناقد  التفكري  موؤ�رضات  لوجود  الكلية  الدرجة  على حدة، حيث ح�سلت  موؤ�رض 
معياري  وبانحراف   ،  )2.95( قيمته  بلغت  ح�سابي  متو�سط  على  املعلمني  تقدير  بح�سب 
)0.576( ، اأي بدرجة تقدير متو�سطة، اأما على م�ستوى املوؤ�رضات كل على حدة، فقد تبني اأن 
اأعلى خم�سة موؤ�رضات للتفكري الناقد ميتلكها الطلبة من وجهة نظر املعلمني قد كانت كما 
هو مو�سح يف اجلدول الآتي –لالطالع على باقي متو�سطات فقرات هذا املجال انظر ملحق 

رقم »1«- : 
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الجدول (3) 
أعلى خمسة مؤشرات للتفكير الناقد يمتلكها الطلبة من وجهة نظر المعلمين 

مرتبة تنازليًا بحسب المتوسط الحسابي

الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابين�س الفقرةالرتبة

متو�سطة3.381.056يعربون عن اآرائهم دون خوف.1
متو�سطة3.290.984يطرحون الأ�سئلة دون خجل لفهم اأعمق للمو�سوع.2
متو�سطة3.261.029يت�ساءلون عن اأي �سيء يبدو غري معقول –غري مفهوم لهم- .3
متو�سطة3.260.886ينفتحون على الأفكار اجلديدة –يقبلونها- .4
متو�سطة3.190.752يتعرفون على املفاهيم والأفكار املطروحة.5

يت�سح من اجلدول اأعاله اأن م�ساألة تعبري الطلبة عن اأرائهم دون خوف قد كانت من 
اأكرث موؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة، تالها قدرتهم على طرح الأ�سئلة دون خجل لفهم 
اأعمق للمو�سوع، فموؤ�رض يت�ساءلون عن اأي �سيء يبدو غري معقول- غري مفهوم لهم- ، ومن 

ثم انفتاحهم على الأفكار اجلديدة، تاله تعرفهم على املفاهيم والأفكار املطروحة.
اأن  اإىل  متو�سطة  بدرجة  الطلبة  لدى  الناقد  التفكري  موؤ�رضات  وجود  �سبب  يعود  وقد 
املناهج الفل�سطينية بعنا�رضها الأربعة: )الأهداف، واملحتوى، والأن�سطة، والتقومي( عادة 
ما تركز على مهارات عقلية دنيا، وتدفع الطلبة باجتاه احلفظ للمعلومات واملعارف التي 
ت�سمنها املنهاج دومنا توظيف ملهارات عقلية عليا كالتحليل، والرتكيب، والتقومي، وذلك 
يف �سوء كرب حجم هذه املناهج، و�سكوى املعلمني من كرب هذا املحتوى، وعدم كفاية الوقت 
وحماججة  املحتوى  هذا  يف  التفكري  على  وتدريبهم  الطلبة  بحث  ليقوموا  اأمامهم  املتاح 

م�سمونه واحلكم عليه يف اإطار تفكري منطقي منظم.
م�ستوى  اأن  بينت  التي   ،  )2005( ال�رضقي  درا�سة  نتائج  مع  ال�سابقة  النتائج  وتتفق 
التفكري الناقد لدى طالب ال�سف الأول الثانوي يف مدينة الريا�ص كان متو�سطًا، وتختلف 
مع نتائج مرعي ونوفل )2006( ، حيث وجدا اأن درجة امتالك طلبة كلية العلوم الرتبوية 
اجلامعية )الأونروا( ملهارات التفكري الناقد هي دون امل�ستوى املطلوب تربويا، كما تتفق 
اأي�سا مع ما ذكره روبرت ان�ص )Robert Ennis, 1985( وحتديده ملوؤ�رضات التفكري الناقد 
الناقد  التفكري  حول مهارات وموؤ�رضات   )Kneedler( اأفاد به كنيدلر  الأفراد، ومع ما  لدى 

اأي�سا.
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ثانيًا- نتائج ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة الدرا�سة الذي مفاده: »ما درجة تنمية  ◄
معلمي املرحلة الثانوية يف مدار�س تربية جنني ملوؤ�رشات التفكري الناقد 

لدى الطلبة؟«
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ُح�سبت  ال�سوؤال  هذه  عن  لالإجابة 
لإجابات اأفراد العينة من املعلمني، وذلك على املجال الكلي املتعلق بدرجة تنمية معلمي 
املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية جنني ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة، وعلى م�ستوى 
كل فقرة من فقراته على حدة، فح�سلت الدرجة الكلية للمجال املتعلق بدرجة تنمية املعلمني 
 ، بلغت قيمته )3.94( وبانحراف معياري )0.506(  الناقد على متو�سط ح�سابي  للتفكري 
اأي بدرجة تقدير كبرية، اأما على م�ستوى الفقرات كل على حدة، فقد تبني اأن اأعلى خم�سة 
يف  مو�سح  هو  كما  كانت  الطلبة  لدى  تنميتها  على  املعلم  يعمل  الناقد  للتفكري  موؤ�رضات 

اجلدول الآتي- لالطالع على باقي متو�سطات فقرات هذا املجال انظر ملحق رقم »1«- : 
الجدول (4) 

أكثر خمسة مؤشرات للتفكير الناقد يعمل المعلمون على تنميتها مرتبة تنازليًا بحسب 

الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابين�س الفقرةالرتبة

كبرية4.140.779يطرحون الأ�سئلة دون خجل لفهم اأعمق للمو�سوع.1
كبرية4.130.776يعربون عن اآرائهم دون خوف.2
كبرية4.110.837يكت�سفون التناق�ص يف العبارات.3
كبرية4.110.717يفرقون ما بني الراأي ال�سخ�سي واحلقيقة.4
كبرية4.080.748يدعمون اإجاباتهم باأدلة معقولة.5

اأن املعلمني يعملون على ت�سجيع طلبتهم على مهارة طرح  يت�سح من اجلدول اأعاله 
الأ�سئلة دون خجل لفهم اأعمق للمو�سوع املطروح للنقا�ص، فح�سلت هذه الفقرة على الدرجة 
اآرائهم دون خوف،  التعبري عن  الطلبة على  الأوىل ح�سب املتو�سط احل�سابي، ثّم ت�سجيعهم 
وعلى اكت�ساف التناق�ص يف العبارات، ثّم العمل على تنمية قدراتهم على التفريق ما بني 

الراأي ال�سخ�سي واحلقيقة، وحثهم على تدعيم اإجاباتهم باأدلة معقولة.
لدى  الناقد  التفكري  تنمية موؤ�رضات  لدورهم يف  املعلمني  تقدير  �سبب كرب  وقد يكون 
التعبري عن  واإعطاءه حرية  للطالب  اآمن  اإتاحة جو  باأن جمرد  اعتقادهم  اإىل  عائًدا  الطلبة 
الراأي، والطلب منهم القيام بهذه املهارات كالمًيا يعد كافيا لتنمية هذه املوؤ�رضات، ولكن 
الواقع يتطلب توظيف طرق تعليم وا�سرتاتيجيات ت�ستند اإىل التعلم الن�سط، وبها حاجة اإىل 
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اأحكام  واإ�سدار  خا�سة،  نظر  وجهة  لتكوين  املختلفة؛  التعلم  م�سادر  وتوظيف  الكت�ساف 
بناء على اأدلة معقولة واأ�سباب كافية، اإذ اإّن قيام املعلمني بتوجيه الأ�سئلة للطلبة، وقيام 
الطلبة بالإجابة عنها، ل يكفي لبناء مهارات عقلية ُعليا، ول يوؤ�س�ص لتعليم الطلبة مهارات 
التفكري الناقد، كما اأكدت درا�سة �ستا�سي )Stacy, 2003( اأّن اأهم ال�سرتاتيجيات التي ميكن 
اأن ي�ستخدمها املعلمون لتعزيز التفكري الناقد لدى الطلبة تكمن يف ت�سجيعهم على التاأمل، 

والتحليل، والقيا�ص، وال�ستنباط، وت�سجيعه على طرح الأ�سئلة.
العام مع ما ذكره املغي�سيب )2006، �ص5( حيث  النتيجة يف �سياقها  وتتفق هذه 
لها دون  الناقد ل جناح  التفكر  التدريب على  واأ�ساليب وا�سرتاتيجّيات  باأن اجتاهات  ذكر 
اأن يكون م�رضفا عليها معلٌم يحر�ص على ال�ستماع لطلبته، ويتيح لهم وقتًا كافيًا للتاأمل 
الأفكار  توليد  على  وت�سجيعهم  والتعبري،  للمناق�سة  الفر�ص  تهيئة  على  ويعمل  والتفكري، 

والآراء املنا�سبتني.
ثالثًا- النتائج املتعلقة بفح�ص الفر�سية الأوىل من فر�سيات الدرا�سة التي ن�سها:  ◄

≥ 0.05( يف درجة تنمية معلمي   α( الدللة اإح�سائيا عند م�ستوى  »ل توجد فروق دالة 
املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية جنني ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة تعزى ملتغري 

اجلن�ص للمعلم.)ذكر، اأنثى( «.
لفح�ص الفر�سية ال�سابقة من فر�سيات الدرا�سة، اأجرَي اختبار )ت( )T- test( لعينتني 
م�ستقلتني لختبار م�ستوى دللة الفروق بني متو�سطات املعلمني الذكور وبني متو�سطات 
لدى  الناقد  التفكري  ملوؤ�رضات  املعلمني  بتنمية  املتعلق  الكلي  املجال  على  وذلك  الإناث 

الطلبة، حيث كانت النتائج كما هو مو�سح يف اجلدول الآتي: 
الجدول (5) 

 نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين الختبار مستوى داللة الفروق 
في درجة تنمية المعلمين للتفكير الناقد تبعا لمتغير الجنس 

املتو�سطالعدداجلن�ساملجال
احل�سابي

درجة
احلرية

قيمة »ت«
املح�سوبة

الداللة
االإح�سائية

الدرجة الكلية لتنمية املعلمني 
ملوؤ�رشات التفكري الناقد

0.460- 753.911380.741ذكر
653.98اأنثى

يت�سح من اجلدول املوجود اأعاله عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
لدى  الناقد  التفكري  ملوؤ�رضات  الذكور  املعلمني  تنمية  درجة  بني   ،  )0.05  ≤  α( الدللة 



265

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )9( - نيسان 

طلبة املرحلة الثانوية ودرجة تنمية املعلمات الإناث لها، حيث بلغت قيمة م�ستوى دللة 
الختبار )0.460( وهذه القيمة هي اأكرب من )0.05( ، مما يعني قبول الفر�سية ال�سفرية، 
اأي اأن درجة تنمية معلمي املرحلة الثانوية ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة ل تختلف 

باختالف متغري اجلن�ص للمعلم.
وقد يعود �سبب ذلك اإىل اأن كال من املعلمني واملعلمات يحملون درجات علمية واحدة، 
وتخرجوا يف جامعات مت�سابهة، وتلقوا تدريًبا وتاأهياًل على املدربني اأنف�سهم خالل عملهم؛ 
الأمر الذي اأدى اإىل تقارب وجهات نظرهم يف تنميتهم ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة، 
 Dehghani,( وتتفق هذه النتيجة- ب�سكل عام- مع ما تو�سلت اإليه درا�سة ديهقاين واآخرين
et al, 2011( ، التي تو�سلت اإىل عدم وجود فروق دالة بني اجلن�سني يف مهارات التفكري 

الناقد، ومع ما تو�سلت اإليه درا�سة فريدل واآخرين )Friedel, C et al, 2008( ، اأن ل وجود 
لفروق دالة بني اجلن�سني يف مهارات التفكري الناقد.

رابعًا- النتائج املتعلقة بفح�ص الفر�سية الثانية من فر�سيات الدرا�سة التي تن�ص  ◄
تنمية  درجة  ≥ 0.05( يف   α( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيا  دالة  فروق  توجد  ل   « على: 
معلمي املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية جنني ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة تعزى 
ملتغري �سنوات اخلربة للمعلم.)اأقل من 5 �سنوات، من 5- 10 �سنوات، اأكرث من 10 �سنوات(«.
الأحادي  التباين  اختبار حتليل  اأجري  الدرا�سة،  الفر�سية من فر�سيات  لفح�ص هذه 
تنمية  درجات  متو�سطات  بني  الفروق  دللة  م�ستوى  لختبار   ،  )One way- ANOVA(

معلمي املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية جنني ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة ح�سب 
ل عليها كما يف اجلدول الآتي:  متغري �سنوات اخلربة للمعلم، فكانت النتائج التي حت�سّ

الجدول (6) 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (One way- ANOVA) ، الختبار مستوى داللة الفروق 

بين متوسطات إجابات أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة للمعلم

م�سدر املجال
التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة
 »ف«

م�ستوى
الداللة

الدرجة الكلية لتنمية املعلمني 
ملوؤ�رشات التفكري الناقد 

0.35920.179بني املجموعات
0.6960.500

35.2861370.258داخل املجموعات

اإح�سائية عند  اأعاله عدم وجود فروق ذات دللة  يت�سح من خالل اجلدول املوجود 
م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( ، بني درجة تنمية املعلمني ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى طلبة 
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املرحلة الثانوية، وذلك ح�سب متغري �سنوات اخلربة للمعلم، التي بلغت قيمة م�ستوى دللة 
الختبار )0.500( وهذه القيمة هي اأكرب من )0.05( ، مما يعني قبول الفر�سية ال�سفرية، 
اأي اأن درجة تنمية معلمي املرحلة الثانوية ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة ل تختلف 

باختالف متغري �سنوات اخلربة للمعلم.
يخ�سعون  التعيني  حديثي  اأم  قدامى  كانوا  �سواء  املعلمني  اأن  ذلك  �سبب  يكون  وقد 
اأثناء عملهم، ويحر�سون على منّوهم املهني، ويطلعون  لتاأهيل واحد وتدريب متماثل يف 

على كل ما هو حديث يف جمال تخ�س�سهم، ول �سيما التفكري وطرائقه.
التي  ◄ الدرا�سة  فر�سيات  من  الثالثة  الفر�سية  بفح�ص  املتعلقة  النتائج  خام�سًا- 

تن�ص على: »ل توجد فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( يف درجة تنمية 
معلمي املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية جنني ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة تعزى 

ملتغري عدد الدورات التدريبية ذات ال�سلة بالتفكري«.
الأحادي  التباين  اختبار حتليل  اأجري  الدرا�سة،  الفر�سية من فر�سيات  لفح�ص هذه 
تنمية  درجات  متو�سطات  بني  الفروق  دللة  م�ستوى  لختبار   ،  )One way- ANOVA(

معلمي املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية جنني، ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة، ح�سب 
متغري عدد الدورات التدريبية ذات ال�سلة بالتفكري التي التحق بها املعلم، فكانت النتائج 

كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه: 
الجدول (7) 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (One way- ANOVA) ، الختبار مستوى داللة الفروق بين 
متوسطات إجابات أفراد العينة بحسب متغير عدد الدورات التدريبية ذات الصلة بالتفكير الناقد 

م�سدراملجال
 التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة
 »ف«

م�ستوى
الداللة

الدرجة الكلية لتنمية املعلمني 
ملوؤ�رشات التفكري الناقد 

0.96420.482بني املجموعات
1.9050.153

34.6801370.253داخل املجموعات

يت�سح من اجلدول املوجود اأعاله عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
الدللة )α ≥ 0.05( ، بني درجة تنمية املعلمني ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى طلبة املرحلة 
التحق بها  التي  ال�سلة بالتفكري  التدريبية ذات  الدورات  الثانوية، وذلك ح�سب متغري عدد 
املعلم، حيث بلغت قيمة م�ستوى دللة اختبارها )0.153( وهذه القيمة اأكرب من )0.05( ، 
مما يعني، قبول الفر�سية ال�سفرية، اأي اأن درجة تنمية معلمي املرحلة الثانوية ملوؤ�رضات 
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التفكري الناقد لدى الطلبة ل تختلف باختالف عدد الدورات التدريبية ذات ال�سلة بالتفكري 
التي التحق بها املتعلم.

التي  ◄ الدرا�سة  فر�سيات  من  الرابعة  الفر�سية  بفح�ص  املتعلقة  النتائج  �ساد�سًا- 
≥ 0.05( بني   α( الدللة  م�ستوى  اإح�سائيا عند  دالة  تن�ص على: »ل توجد عالقة خطية 
درجة تنمية املعلمني ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية 

جنني، ودرجة وجودها لدى الطلبة؟«
Re-( النحدار معادلة خط  ا�سُتخدمت  الدرا�سة،  فر�سيات  من  الفر�سية  هذه   ففح�ص 
gression( ، التي ُح�سب من خاللها معامل الرتباط بني ا�ستجابات اأفراد العينة املتعلقة 

مدار�ص  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الناقد  التفكري  ملوؤ�رضات  املعلمني؛  تنمية  بدرجة 
تربية جنني، ودرجة وجودها لدى الطلبة، وكانت النتائج كما هو مو�سح اأدناه يف اجلدول: 

الجدول (8) 
 مستوى داللة العاقة بين درجة تنمية المعلمين لمؤشرات التفكير الناقد، ودرجة وجودها لدى الطلبة

م�ستوى الداللةقيمة معامل االرتباط (R) العدد

درجة تنمية املعلمني ملوؤ�رضات التفكري الناقد، ودرجة 
1400.200.018وجودها لدى الطلبة

 )0.05 ≤ α( دالة عند مستوى الداللة 

م�ستوى  عند  اإح�سائيا  دالة  خطية  عالقة  وجود  اأعاله  املوجود  اجلدول  من  يت�سح 
الناقد لدى  ≥ 0.05( بني درجة تنمية املعلمني ملوؤ�رضات التفكري   α( الدللة الإح�سائية
بلغت  التي  الطلبة،  لدى  تربية جنني، ودرجة وجودها  مدار�ص  الثانوية يف  املرحلة  طلبة 
 )0.05( من  اأ�سغر  وهي   ،  )0.018( دللتها  وم�ستوى   ،  )0.20( ارتباطها  معامل  قيمة 
مما يعني ذلك، رف�ص الفر�سية ال�سفرية، وتاأكيد وجود العالقة، وبالنظر اإىل قيمة معامل 
درجة  زادت  كلما  اأنه  مبعنى  �سعيفة،  ولكنها  موجبة  العالقة  هذه  باأن  ويلحظ  الرتباط، 
تنمية املعلمني ملوؤ�رضات التفكري الناقد لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدار�ص تربية جنني، 

زادت فر�ص وجودها لدى الطلبة.
الفر�سية حول ميل خط النحدار فجاءت  النتائج املتعلقة باختبار  اأما فيما يخ�ّص 

النتائج كما هو باٍد يف اجلدول الآتي: 
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الجدول (9) 
 معاملي االنحدار للمتغير التابع (درجة وجود مؤشرات التفكير الناقد لدى الطلبة) ، 

على المتغير المستقل (درجة تنمية المعلمين لمؤشرات التفكير الناقد) 

βT قيمة Significant م�ستوى الداللة

3.43315.8170.000مقطع خط النحدار
0.1762.3980.018ميل خط النحـدار

وهو   )0.018( بلغ  لالختبار  الدللة  م�ستوى  اأن  اأعاله  املوجود  اجلدول  من  يت�سح 
اأ�سغر من )0.05( ، وعليه، ُرف�ست الفر�سية ال�سفرية، وتاأكدت النتيجة ال�سابقة التي توؤ�س�ص 
العالقة اخلطية بني املتغريين ميكن كتابة معادلة خط النحدار للعالقة بني املتغريين على 
النحو الآتي: درجة وجود موؤ�رضات التفكري الناقد لدى الطلبة = 3.433 + 0.176 × درجة 

تنمية املعلمني ملوؤ�رضات التفكري الناقد.
والأكادمييون  الباحثون  اإليه  ل  تو�سّ ما  جممل  مع  متفقة  هذه  النتيجة  هذه  وتاأتي 
املهتمون يف هذا املجال، الذين اأّكدوا اأن التفكري الناقد لدى الطلبة ل ميكن له اأن يتطور اإل 
من خالل بذل املعلمني جلهود م�ساعفة يف هذا املجال، وتعديل اأ�ساليب وطرق تدري�سهم 
ع�سقول  درا�سة  يف  ورد  كما  للمعلومات،  املبا�رض  والتلقني  املاألوف  النمط  عن  لتخرج 
)2009( باأّن قدرات ومهارات التفكري الناقد ل ميكن اأن تنمو دون م�ساعدة من املعلم، كما 
اأنها لن تن�ساأ من جمرد ا�ستماع الطلبة اإىل معلميهم، اأو قراءاتهم للن�سو�ص يف املحتويات 
املعلمني معرفة  يلزم  ولكن  الدرجات،  للح�سول على  المتحانات  اأو من خالل  التعليمية، 
معنى التفكري الناقد يف اإطار تخ�س�ساتهم املعرفية املختلفة، كما اأن عليهم اإتاحة الفر�سة 
اأهم  من  املعلم  اأن   )2006( املغي�سيب  ذكر  كما  واجتاهاته،  مهاراته  ملمار�سة  لطلبتهم 
اإذ اإن اأي تطبيق خلطة تهدف اإىل تعليم التفكري،  عوامل جناح برامج تعليم التفكري الناقد، 

اإمنا يتوقف على نوعية التعليم الذي ميار�سه املعلم داخل غرفة ال�سف.
كذلك تتفق النتيجة ال�سابقة مع نتائج اأغلب الدرا�سات ال�سابقة التي اأكدت وجود عالقة 
املحتوى  يف  ت�سمينه  خالل  من  اأو  م�ستقل،  ب�سكل  الناقد  التفكري  على  الطلبة  تدريب  بني 
التعليمي، اأو �سعي املعلمني اإىل حتقيقه اأو زيادة درجة تكنهم من مهارات التفكري الناقد، 
، والع�سا�سلة  ال�سليتي ومقدادي )2012(  الطلبة، كما ظهر يف درا�سة  ودرجة وجوده لدى 
�سنينة  واأبو   ،  )2011( والطراونة   )2012( جامو�ص  واأبو  وربابعة   ،  )2012( وب�سارة 
 Bensley D.et al,( وبن�سلي واآخرين ، )Karami, et al, 2012( وكرامي واآخرين ، )2008(

. )Burbach E.et al, 2004( وبربا�ص واآخرين ، )Phan, 2008( وفان ، )2010
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التوصيات: 

يف �سوء نتائج الدرا�سة فان الباحث يو�سي مبا ياأتي: 
املدار�ص، . 1 يف  املتبعة  وا�سرتاتيجياته  واأ�ساليبه  التدري�ص  طرق  مراجعة  �رضورة 

كثافة  ظل  يف  ول�سيما  حفظها،  ل  املعرفة  اإدارة  كيفية  على  تركز  حديثة  طرق  وتوظيف 
املحتويات التعليمية يف املنهاج الرتبوي.

تطبيق طرق التدري�ص احلديثة التي تدعم مهارات التفكري يف الغرفة الدرا�سية، نحو: . 2
طرح الأ�سئلة ال�سابرة، وا�ستخدام املناق�سة الفاعلة التي من خاللها يتحقق الهتمام بالأ�سئلة 

ذات التفكري العايل، وحرية املناق�سة اجلماعية، والتخلي عن اأ�سلوب التعليم التقليدي.
تاأهيل املعلمني وتكينهم عرب عقد دورات متخ�س�سة، وتنظيم ور�ص عمل تتناول . 3

طرق تدري�ص التفكري الناقد واأ�ساليب تنميته.
التعليمي- . 4 املنهاج  �سياق حمتوى  الناقد يف  التفكري  الطلبة على ممار�سة  حتفيز 

وهذا ما مييل اإليه الباحث- اأو من خالل دورات م�ستقلة عن العملية التعليمية الر�سمية؛ اإذ 
يتدرب الطلبة فيها على توظيف التفكري الناقد.

واإعادة . 5 املختلفة،  م�سامينها  وحتليل  الدرا�سية  املحتويات  مبراجعة  القيام 
�سياغتها؛ لتنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة يف اأثناء تنفيذ املحتوى التعليمّي. 
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