
                                              

  اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العايل  

                                               جامعة طيبة       
  كلية التربية والعلوم اإلنسانية                                        

  قسم املناهج وطرق التدريس
                                                                                          

     
  "Risk" برنامج ريسكـ

  وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة
  

   التربيةرسالة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف
  ) املناهج وطرق تدريس العلوم االجتماعية (

  

  إعداد
  د علي فقيهيأمحا راني

  
  إشراف 

  فضل الرمحن الشيخبن رضوان / الدكتور
أستاذ مشارك املناهج وطرق تدريس العلوم االجتماعية بكلية التربية والعلوم اإلنسانية 

  جامعة طيبة
  

  الفصل الدراسي الثاين
   م ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧
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ج  

   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  قرار جلنة املناقشة
  :وبعد..  النيب األمنياحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عاى

اجتمعت اللجنة املشكلة ملناقشة    . م٢١/٥/٢٠٠٧:هـ املوافق ٤/٥/١٤٢٨:ففي يوم األثنني  
ــة ــستري  : الطالب ــالة املاج ــها لرس ــي يف أطروحت ــي فقيه ــت أمحــد عل ــا بن راني
وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعيـة          " ريسكـ"برنامج"املعنونةبـ
،  وبعد املداولة واملناقشة   ٤ إىل الساعة    ١وبعد مناقشة علنية للطالبة من الساعة       " بةجبامعة طي 

  :اختذت اللجنة القرار التايل
  .            قُبول الرسالة والتوصية مبنح الدرجة

  .دون مناقشتها مرة أخرى،         قُبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت
  .وإعادة مناقشتها، رسالة  استكمال أوجه النقص يف ال  

  .        عدم قبول الرسالة
  :تعقيبات أخرى

.....................................................................................

.....................................................................................  
  .واحلمد اهللا رب العلمني، توصي الطالبة بتقوى اهللا يف السر والعلن، واللجنة إذ تقرر ذلك

  التواقيع
  عضو  عضو           مقرر اللجنة                        

رضوان بن فضل الرمحن . د
  الشيخ

فوزية بنت إبراهيم . د.أ
  دمياطي

عوض بن ضيف اهللا . د.أ
  الثبييت

 

 

  )١٥(ذج رقم منو
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د  

  شكـــــر وتقديــر
لك زيادة  أاللهم إين أس   ،فله احلمد والشكر أوالً وآخراً    ، عم الن  مجيع  مويل احلمد والشكر هللا  

 مل يكن يف    نْاللهم إِ .  عمالً خالصاً لوجهك الكرمي     ربي يه من تقبلّو، يف العلم ونوراً يف الفهم    
  ن مل يكن فيه    إو، ن مل يكن فيه نفع فال جتعل فيه ضرراً        إو،  فال جتعل فيه شراً    عملي هذا خري

  .ق فال جتعل فيه باطالًح
  

هم اهللا  افجـز ، على ما قدموه يل من العون والعطاء والدعم املتواصل        الوالدين  شكر       ثُم أ 
  .عين خري اجلزاء

  

املـشرف  الشكر لسعادة   بفإنه ال يسعين إال التقدم      ، أما وقد شارف العمل على االنتهاء         
ه يف ميزان حسناته    ده ج  اهللا  جعل ؛يخ رضوان فضل الرمحن الش    ؛الدكتورعلى هذه الدراسة    

  .يوم القيامة

  

     كما أتوجه بفائق االمتنان جلامعة طيبة ممثلة يف عمادة الدراسات العليا؛ ملنحي فرصـة              
وقـد  ، وأخص بالذكر قسم املناهج وطرق التدريس رئيساً وأساتذة       ، مواصلة تعليمي العايل  

 واعتـز ،  أجالء مجعوا العلم واخللق يف رداء واحد أساتذة، رحلةيسر اهللا القدير يل يف هذه امل      
  .وأدين هلم بالفضل واملعروف، مي على أيديهمم وبتعلُّ

  

وكـذلك  ،      كما أشكر السادة احملكمني الذين أناروا يل الطريق بتوجيهام الـسديدة          
 تطوعن يسرين أن أتقدم بالشكر جلميع الطالبات الفاضالت يف قسم العلوم االجتماعية الاليت        

  . وطيب معاشرن، على حسن تعاون، يف اخلضوع للتجربة
  

سـعادة األسـتاذ      والتقدير إىل اللجنة املناقشة املكونة مـن       الشكرتقدم خبالص   كما أ      
؛  دميـاطي   إبـراهيم  فوزية؛  األستاذة الدكتورة الدكتور؛ ضيف اهللا عواض الثبييت؛ وسعادة       

وتسطريهم خلربام القيمة على صفحاا بإجراء      ، ذهلتكرمهما وتفضلهما مبناقشة رساليت ه    
  .التعديالت املناسبة عليها

  
  .وأسأل اهللا للجميع أن يعظم هلم اجلزاء يف الدارين ِإنه مسيع جميب
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ھـ                                                                                                                                           

  وياتــرس احملتــفه

  ة            الصفح                   العنــــوان                                                
  أ......................................................................................العنوان
  ب...................................................................................البسملة

   ج.........................................................................قرار توصية اللجنة
   د..............................................................................شكر وتقدير 

  ح- هـ......................................................................فهرس احملتويات
  ط ............................................................................فهرس اجلداول
  ي............................................................................فهرس األشكال

  ك................................................................................ املستخلص
  

  ١٣-١...................................................)سةاإلطار العام للدرا(الفصل األول 
  ١.....................................................................................املقدمة

  ٩.............................................................................مشكلة الدراسة
  ٩.............................................................................ةفروض الدراس

  ٩ ............................................................................أهداف الدراسة
  ١٠ ............................................................................أمهية الدراسة

  ١١ ...........................................................................حدود الدراسة
  ١١ ......................................................................مصطلحات الدراسة

 ١٣ ................................................................خامتة اإلطار العام للدراسة
  

  ٩٦-١٤ ..................................................... )أدبيات الدراسة(الفصل الثاين 
 ١٤...............................................................اجلزء األول اإلطار النظري

  ١٤.............................................................................التفكري: أوالً
  ١٤.............................................................................ماهية التفكري

  ١٩.....................................................................اجتاهات تعليم التفكري
  ٢٠........................................................................لناقد االتفكري: ثانياً

  ٢٠ ...................................................مفهوم التفكري الناقد يف التربية اإلسالمية
  ٢٠.............................................................لكرمياالتفكري الناقد يف القرآن 

  ٢٢.......................................................التفكري الناقد يف السنة النبوية املطهرة
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و  

  ٢٤.....................................................تاريخ مفهوم التفكري الناقد عرب العصور
  ٢٤.....................................................................................لغوياً

  ٢٥.....................................................التربوي مفهوم التفكري الناقد يف األدب
  ٢٧.....................................................................مهارات التفكري الناقد

 ٣٠........................................................................مسات املفكر الناقد
 ٣١......................................................علم يف تعليم التفكري الناقداملدور : ثالثاً
 ٣٤.................................................................معايري التفكري الناقد: رابعاً

  ٣٥........................................................معوقات تعليم التفكري الناقد: خامساً
  ٣٨...............................................................تعليم التفكري الناقد:  سادساً

  ٣٨...........................................................استراتيجيات تعليم التفكري الناقد
  ٣٩.......................................................Mcfarlandإستراتيجية ماكفرالند 

  ٤٠.....................................................O,Rielly  إستراتيجية كيفن اورايلي
  ٤١.................................................................Smithإستراتيجية مسيث 

  ٤٣..................................................................  Bayerإستراتيجية باير
  ٤٤....................................................إستراتيجية بول وبينكروجنسن وكركلو

  ٤٥...............................................................إستراتيجية التحديات النقدية
   ٤٦...........................................................برامج تعليم التفكري الناقد العاملية

 ٦٢.....................................................معايري اختيار برامج تعليم التفكري الناقد
  ٦٣...............................................................مقاييس التفكري الناقد: سابعاً

  ٦٣.....................................................االختبارات القدمية لقياس التفكري الناقد
  ٦٤.....................................................االختبارات العاملية لقياس التفكري الناقد

  ٦٥............................اختبارات تقيس مستويات التفكري العليا ومن ضمنها التفكري الناقد
  ٦٥...................................................اختبارات اجلانب الوجداين للتفكري الناقد

  ٦٦...............................................................التعقيب على اإلطار النظري
  

  ٦٨............................................................اجلزء الثاين الدراسات السابقة
  الدراسات العربية واألجنبية اليت اهتمت بربامج تعليم :احملور األول
  ٦٨............................................................................التفكري الناقد

  ٧٦...................................................................................تعقيب
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ز  

   العربية واألجنبية اليت اهتمت مبستوى التفكري الناقدالدراسات :احملور الثاين
  ٧٨............................................ لدى الطلبة اجلامعيني قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة

  ٨٩...................................................................................تعقيب
  ٩١.........................................مقياس التفكري الناقد لطلبة اجلامعيني: احملور الثالث

  ٩٣...................................................................................تعقيب
  ٩٤...............................................................................تعقيب عام

  ٩٦.......................................................)أدبيات الدراسة(خامتة الفصل الثاين 
  

  ١٠٨-٩٧.........................................  )ه وإجراءاتمنهج الدراسة(الث الفصل الث
   ٩٧.......................................................................منهج الدراسة: أوالً
  ٩٧.. ......................................................) RISK( برنامج ريسكـ : ثانياً
  ١٠٣.....................................................................جمتمع الدراسة: ثالثاً
  ١٠٣ .....................................................................عينة الدراسة: رابعاً

  ١٠٤......................... ..........................................أداة الدراسة: خامساً
  ١٠٦...............................................................املعاجلة اإلحصائية: سادساً
  ١٠٦................................................................. الدراسةخطوات: سابعاً

  ١٠٨.............................................)همنهج الدراسة وإجراءات(خامتة الفصل الثالث 
  

  ١١٩-١٠٩........................................ )نتائج الدراسة ومناقشتها ( الفصل الرابع
 ١٠٩.............................................................ائج الدراسةنت: اجلزء األول

  ١١٥.............................................................. تفسري النتائج:الثايناجلزء 
 ١١٩............................................)نتائج الدراسة ومناقشتها (خامتة الفصل الرابع 

  

  ١٢٤-١٢٠........................................................)اخلامتة ( الفصل اخلامس 
  ١٢٠...................................................................صة الدراسةخال: أوالً
  ١٢٠......................................................................نتائج الدراسة: ثانياً
  ١٢٢..............................................................التوصيات واملقترحات: ثالثاً

 ١٢٢..............................................................................التوصيات
  ١٢٣..............................................................................املقترحات

 ١٢٤....................................................................خامتة الفصل اخلامس
  

  ١٢٨-١٢٥..................................................................ملخص الدراسة
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ح  

  ١٣٩-١٢٩..........................................................................املراجع
  ١٢٩................................................................................املصادر

  ١٢٩..........................................................................املراجع العربية
  ١٣٥........................................................................املراجع األجنبية

  ١٣٥..............................................................املراجع اإللكترونية العربية
  ١٣٦ ............................................................املراجع اإللكترونية األجنبية

  ٢٠٦-١٤٠................................................................ملحقات الدراسة
 ٢٠٧......................................................باللغة االجنليزيةمستخلص الدراسة 
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ط  

  فهــرس اجلــداول
  اجلـــدول                                                                       الصفحة

   ٩٧.............................................يبني التصميم التجرييب للدراسة )١(رقم
  أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري اختبار التفكري الناقد قبلياً والعمر توزيعيبني )٢(رقم

   ١٠٣..........................................................................الزمين
دى عينتني مستقلتني ملقارنة املتوسطات احلسابية ل) ت(يبني نتائج استخدام اختبار ) ٣(رقم 

  ١٠٩............للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبار التفكري الناقد القبلي والبعدي 
لدى عينتني مرتبطتني ملعرفة الفرق بني املتوسط القبلي )ت(يبني نتائج استخدام اختبار)٤(رقم

  ١١٣......................................وعتنيوالبعدي يف اختبار التفكري الناقد للمجم
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ي  

     فهرس األشكال

   الصفحة                                               كل                            ـ  الش
  ١٥ ....................................................يبني شطري الدماغ) ١(رقم 
  ١٦....................................................يبني فصوص الدماغ) ٢(رقم 
  ١٧..........................................................يبني العصبون) ٣(رقم 
  ١٨.............................يبني خمطط تفصيلي لعمليات التفكري ومهاراته) ٤(رقم 

  ٢٨......................................يبني مهارات التفكري الناقد املركزية) ٥(قم   ر
  ٢٩ ............................................يبني امليول حنو التفكري الناقد) ٦(رقم   
ر يبني نتائج مقارنة املتوسطات احلسابية للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبا) ٧(رقم   

  ١١٠.....................................................والبعدي التفكري الناقد القبلي
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ك  

  تخلصـمس
    "Risk" برنامج ريسكـ: العنوان

  وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة
  محد علي فقيهيأرانيا : إعداد

  

ـ    الدراسة احلالية إىل       دف    يف تعليم الـتفكري     هوأثر" Risk"  معرفة ماهية برنامج ريسك
متثل اتمع األصلي لعينة الدراسة     حيث  ، الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة      

من مجيع طالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة باملدينة املنورة التابعة لوزارة التعلـيم              
 وعددهن ، )٢٠٠٦ -٢٠٠٥/هـ  ١٤٢٧ -١٤٢٦(لعام الدراسي ليف الفصل الثاين    ، يلالعا

 عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة حىت        اختريت مث، طالبة)١٨٢ (مائة واثنتان ومثانون  
مث جـرى    ،طالبة من املستوى الرابع   )٦٠(ستنيتكون ممثلة للمجتمع األصلي وبلغ عددهن       

طالبـة يف اموعـة     )٣٠(ثالثني جمموعتني    العشوائية البسيطة إىل   تقسيم الطالبات بالطريقة  
 لـتفكري الناقـد   ايف ضوء متغري اختبار     ، طالبة يف اموعة الضابطة   )٣٠(وثالثني، التجريبية

املقـنن علـى البيئـة    )Watson & Glaser Critical Thinking Appraisal(واطسون وجليسرل
لتعليم الـتفكري الناقـد     " Risk ريسكـ"  برنامج بقطمث  ، وذلك لتحقيق التكافؤ   ،السعودية

اسـتغرق  . على اموعة التجريبية  )تصحيح التفكري (الباب األول   ) قوة التفكري (اجلزء الثالث 
  .ات ساع)١٠(عشر أسابيع بواقع )٥(زمن التجربة مخسة 

  

حلزمـة  عن طريق احلاسوب بربنامج ا     T.test )ت(واستخدم ملعاجلة البيانات إحصائياً اختبار     
ملعرفة داللة الفروق ) Statistical Package For Social Science(اإلحصائية للعلوم االجتماعية

   .درجات اموعتني التجريبية والضابطةي بني متوسط

  

 إحصائية عند   ةفروق ذات دالل       وكان من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود          
درجات اموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اموعة       يبني متوسط )٠,٠٥(مستوى الداللة 

وتشري هـذه   ، ويف كل مهارة من مهاراته    ،  ككل  البعدي  يف اختبار التفكري الناقد    التجريبية
 يف تعليم التفكري الناقد على طالبات قسم        " Risk "ريسكـ  األثر الواضح لربنامج   النتائج إىل 

على هذه النتيجة أوصت الباحثة بضرورة تطبيق برامج        وبناء  . العلوم االجتماعية جبامعة طيبة   
.امعـات اململكـة العربيـة الـسعودية       ج إعـداد املعلـم جب     نامتعليم التفكري الناقد يف بر    
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  الفصل األول اإلطار العام

  املقدمة                                                                            
                                                            مشكلة الدراسة        
  فروض الدراسة                                                                   
  أهداف الدراسة                                                                  
                                                       أمهية الدراسة                           
  حدود الدراسة                                                                         
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  )اإلطار العام للدراسة ( الفصل األول 

، دافهاوفروضها وأه ، ومشكلة الدراسة ،  يعرض هذا الفصل مقدمة موجزة ملوضوع الدراسة      
  .وأخرياً مصطلحات الدراسة، واملنهج املستخدم، وحدودها، وأمهيتها النظرية والتطبيقية

  

  املقدمة 
له احلمـد   ، ومنهجاً تربوياً قومياً  ، احلمد هللا الذي أبان لعباده يف القرآن صراطاً مستقيماً        

؛ الذي بعث   rد  والصالة والسالم على رسول اهللا حمم     ، ظاهراً وباطناً ، والشكر أوالً وأخرياً  
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يـوم الـدين          ، وهادياً أميناً ، للناس معلماً حكيماً  

  : وبعد

  

 خمتلـف   يف وسط حتوالت جذرية      األمهيةِ الغةَاً ب ن أحداث ولقرن احلادي والعشر   ا يشهد     
، قـل البـشري   علمية تكنولوجية تعتمد على الع     كما يشهد هذا القرن ثورةً     نواحي احلياة، 

 دوراً  يـؤدون كبار اخلرباء والفنيني الـذين       وتعزيز دور ، وتقليص دور العمالة غري املؤهلة    
 كـربى أصـبح مـن       ياٍت حتد التحوالت شكلت هذه  وقد العمليات اإلنتاجية،  يف   أساسياً

  .الواجب على التربية سرعة مواجهتها
  

يستجد مـن    لكي يتفاعل مع ما   م؛   التربية والتعلي  بح لزاماً على األمم إصالح     أص وبذلك
 ومن املالحظ أن أساس هذا التغيري هـو         أحدثتها الثورة العلمية والعوملة،   اليت  علمية  الظاهر  امل

 ال تترك فاصالً زمنيـاً كافيـاً   ، وبسرعة مدهشة ،اليت تتدفق بأشكال ومظاهر عجيبة    املعرفة  
ديناميـة  يف  ثمارها األسـاس     وأصبح إنتاجها وامتالكها واست    ،للفهم واالستيعاب واإلدراك  

الفعل والقرار والسلوك الذي وفر القوة املادية والثقافية والسياسية واالقتـصادية والتربويـة             
  يف ثبـات لا االستقرار و مما أدى إىل حالة من عدم       ، للدول اليت متتلكها وتنتجها وتستثمرها    

  .اتمع
  

ويعأحد املفاتيح اهلامة لضمان       التفكري الناقد  د  الذي يسمح للفرد   ؛  الالتطور املعريف الفع
ايب مع بيئته، ومواجهة ظروف احلياة اليت       إجيللتفاعل بشكل   ؛  باستخدام أقصى طاقاته العقلية   

تتشابك فيها املصاحل وتزداد املطالب، وحتقيق النجاح والتكيـف مـع مـستجدات هـذه        
  .)٦ص، ت.د، املغيصيب(احلياة
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 تلك اليت ال ترى األمور واحلـوادث علـى ظاهرهـا        هي، والعقلية ذات التفكري الناقد   
فحسب وال تسرع إىل قبوهلا أو ردها، بل تغوص يف العمق، وتنظر إىل ما وراء الظـواهر،                 

وحمك الفكر؛ ليقوم العقل بدوره يف عملية       ، وحتيط مبا حييط ا، وتعرضها على ميزان العقل       
الكشف عن الزائف من احلقيقـي، وعـزل        و، التحليل واملوازنة والتنقية والتميز بني األمور     

  .اخلطأ عن الصواب

  

: هـي ، ويتضمن التفكري الناقد جمموعةً من املهارات ميكن تصنيفها ضمن فئات مخـسة      
واالستنتاج، كما تتضمن قدرة التفكري     ، واالستنباط، وتقييم احلجج ، والتفسري، االفتراضات

ومىت، ومـا طـرق     ، طرح، وكيف نعلل  تعلم كيف نسأل، ومىت، وما األسئلة اليت ت       "الناقد  
 وال تكتسب مهارات التفكري الناقد إال من خالل تعليم منظم يبدأ             ".التعليل اليت نستخدمها  

ويتدرج إىل عمليات التفكري العليا، وكل طالـب يـستطيع أن           ، مبهارات التفكري األساسية  
  .ارسة الفعليةيفكِّر تفكرياً ناقداً إذا أتيحت له فرص التدريب والتطبيق واملم

  

غايةً أساسيةً ملعظم السياسات التربوية     وبناء على ذلك يعد تعليم مهاراِت التفكري الناقد         
وهدفاً رئيساً للعملية التعليمية يتطلب إعداد الطلبة؛ ليصبحوا ذوي قدرة كبرية           ، لدول العامل 

ك ملا حققه مـن نتـائج       وذل، التفكري الناقد والقراءة الناقدة والكتابة الناقدة     ، على كل من  
  ).٢٤٦ص ، ٢٠٠٣، حبيب (إجيابيٍة ثبت أثرها يف حياة الفرد واتمع

  

، وبريطانيـا ،  مثل الواليات املتحدة األمريكيـة    -وألجل ذلك حرصت الدول املتقدمة      
 على  -وأستراليا  ، مثل سنغافورة ، وبعض الدول النامية  ، وفرنسا، واليابان، والصني، وكندا

، التفكري الناقد يف مؤسساا التعليمية منذ سنوات الطفولة األوىل يف الروضة          إدراج مهارات   
وتتميز اليابان  ، مث متابعتها يف جماالت العمل املختلفة     ، وصوالً ذا التعليم إىل املراحل اجلامعية     

ويعود اهتمام اليابان ـذا التعلـيم       ، عن غريها بأا متلك أقوى نظام تربوي عام يف العامل         
وبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية فقد تبلور هذا       ، بيقه إىل ما بعد احلرب العاملية الثانية      وتط

حيث أوصى املعهد األمريكي    ومت تطبيقه يف الثمانينات؛     ، االهتمام لديها يف بداية السبعينات    
 زال  للتربية بضرورة إعطاء مهارات التفكري الناقد أولويةً خاصة يف املناهج الدراسية، ومـا            
كما ، االهتمام ذا النوع من التعليم يف الواليات املتحدة األمريكية قائماً حىت وقتنا احلاضر            

، وهو العام الذي عقد     ١٩٩٧يعود اهتمام سنغافوره ذا النوع من التعليم وتطبيقه إىل عام           
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٣

، ؛ وعبـد النـور  ٣٦ص ، ٢٠٠٣، سـويد (فيه املؤمتر الدويل السابع للتفكري يف سنغافوره     
   ).١٧٩ص، ٢٠٠٣، ؛ وحبيب١٧٣ص، ١٩٩٢

  

أما يف بعض الدول العربية فقد وجدت بدايات لالجتاه حنو االهتمام بتعلـيم مهـارات               
حيث أعدت وزارة التربية والتعليم يف اململكة األردنية اهلامشية خطة لتدريب           التفكري الناقد؛   

ذه اخلطة توجيـه    ، وكان أحد أهداف ه    ١٩٩٨ حىت عام    ١٩٩١املعلمني امتدت من عام     
التدريس لتنمية التفكري الناقد لدى الطلبة، ويف هذا السياق جاء افتتاح مدرسة اليوبيل للطلبة            

 يف عمان لتقدّم منوذجاً يف التعليم املركّز        ١٩٩٤-١٩٩٣املوهوبني يف مطلع العام الدراسي      
 ٢٠٠٢ – ٢٠٠١اسي  العام الدر ويف  ، على تنمية مهارات التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي      

مت تطبيق أول برنامج التعليم املعتمد على التفكري الذي أعـده مكتـب النـافع للبحـوث               
لتعليم وتنمية مهارات التفكري العليا من خالل املواد الدراسية مبدارس          ، واالستشارات العلمية 

بيـة عـام   كما بدأت مجهورية مصر العر، امللك فيصل بالرياض يف اململكة العربية السعودية 
، وبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مشروعاً جتريبياً هدفه تطـوير مجيـع              ٢٠٠١

مدرسة، وقد ركز املشروع     )٢٤٥(مكونات العملية التعليمية، ومشل مائتني ومخس وأربعني        
باإلضـافة إىل  ، والتفكري الناقـد ، وحل املشكالت، على تنمية مهارات التالميذ على احلوار   

الٍت هدفها رسم صورة ملستقبل التعليم من خالل الدراسات االستشرافية اليت قامت ا             حماو
الذي ) استراتيجية التعليم يف الوطن العريب      (ولعل مشروع   ، جمموعة من املؤسسات واألفراد   

مستقبل التعليم يف الوطن    (وكذلك مشروع   ، أصدرته املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم     
مـن  ) استشراف مستقبل العمل التربوي بدول جملس التعاون اخلليجي       (ومشروع  ، )العريب  

ص ط؛  ،٢٠٠٣، ص ر؛ بريكتـر   ،١٩٩٩، جـروان (أبرز املشروعات يف هـذا اجلانـب        
   ). ٤٧ص، ٢٠٠١،  ؛ وحارب٧ص، ت.د، واملغيصيب

  

ورغم هذه احملاوالت إال أن منظمة اليونسكو عرضت وثيقة أعدا للمسؤولني العـرب             
لتعليم يف اجتماع انعقد يف عمان األردن عن قضية ختلف التعليم العايل؛ حيث جـاء يف   عن ا 

  : هذه الوثيقة ما يلي

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة " Risk  "برنامج ريسكـ
 

  )لدراسة لاإلطار العام ( الفصل األول 
 

 

٤

إن واقع التعليم العايل العريب بالرغم من التطورات الكبرية اليت حدثت يف العقود الثالثة              "
 حنو املشاركة الفعالة    إال أنه ال يزال يعج بالسلبيات العديدة اليت تعيق مسريته         ، األخرية إجيايب 

مبا يقتضي ضرورة إعادة النظر يف فلسفات التعليم العايل وأهدافـه         ، يف حتقيق التنمية الشاملة   
وإدخال تعديالت جوهرية على خمتلف عناصره إذا ما أريد له أن يقوم بـأدوار              ، وممارساته

   ).١٣٦ص، ٢٠٠١، حارب"(أكثر فعالية يف حتقيق التنمية العربية 
  

واملعلم أحد العناصر اهلامة يف     ،  جزًءا من هذا النقد موجه إىل برامج إعداد املعلِّم         ومبا أن 
العملية التربوية، فإن املنطق يقتضي أن تكون برامج إعداد املعلم برامج عصرية تقدم اخلربات              

 أن برامج إعداد املعلم جيب أن تطور        Carr )(1998ويف هذا اجلانب يرى كار      ، الالزمة لذلك 
لتكـون  ، وحل املشكالت واختاذ القرار  ، مثل التفكري الناقد  ، رات العقلية للطلبة املعلمني   املها

ومن أجل التالؤم مع متطلبات هذا القرن       ، أكثر فاعلية وفائدة للطلبة الذين سيتعلمون منهم      
  .وحتدياته 

  

 مازالت برامج إعداد املعلم يف اجلامعات العربية تعتمد علـى        )" كار( وعلى نقيض رأي    
على الطلبِة حفظها والنجاح فيهـا كأسـاس ملمارسـة عملـهم     ، جمموعة مساقات مقررة 

ص ، ٢٠٠٥، عبيدات وأبو السميد  " (وال تظهر اجلامعات اهتماماً بتعليم التفكري     ، كمعلمني
إن املتأمل حلال تعليمنا سواء من حيث       " يف هذا اجلانب قائالً   ) ت.د(وعلق املغيصيب   ، )٩٧

 جيد أنه بالرغم من كل اجلهود اليت بذلت لتطويره، والوقـت واملـال    األهداف أو املضمون  
واإلمكانات اليت استنفذا جهود التطوير، إالّ أن هذا التعليم ظل عاجزاً عن تزويد املـتعلم               
مبدخالت تثري ذهنه وحتفز فكره، فمناهج التعليم إن ركزت فإمنا تركز على ذيب سـلوك               

الل معرفة حفظيه لفظية مساعية تقـف حـائالً دون ظهـور            املتعلم وزيادة معلوماته من خ    
خمرجات التعليم يف صورة أداء عمل يستوعبه املتعلم وميارسه، أما ثقافة الـتفكري وإشـغال               

  ". ١٣ صالعقل فهو أمر بعيد يف مناهجنا التعليمية
  

 إن الدعوة إىل تربية وتعليم التفكري يف اجلامعات واملدارس هي دعوة ملحـة ال حتتمـل               
الـتأجيل، والضرورة تدعو إىل التخلص من كثري من األساليب التقليدية الـيت مل تثبـت               

  .جدواها
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٥

فهو مبين علـى قواعـد      ، إن تعليم أصول التفكري الصحيح مرادف لتعليم التفكري الناقد        
والذي يعتقـد كـثري مـن       ،  املطهرة ةوالسنة النبوي ، أساسية مستمدة من كتاب اهللا الكرمي     

 فليس هناك دين أعطى العقل والتفكري مساحة كبرية من          ،ا وليدة التربية احلديثة   الباحثني أ 
وعندما خياطب القرآن الكرمي املسلم فإنه يركز على عقلـه          ، االهتمام مثل الدين اإلسالمي   

ووعيه وتفكريه، وألمهية التفكري للمسلم وردت كلمة التفكري و مرادفاا مرات عديـدة يف           
وذلك يف قـول  ) يذكرون( ،)يعقلون(،)يتفكرون:(ينت يف املفردات التالية   وب ،القرآن الكرمي 
)([العزيز احلكيم 

)(
)(

َیذَّكَُّروَن)[(١٣ ، ١٠:اآلية ، سورة النحل.   
  

فـالتفكري يف  ، من هذه اآليات يتضح تكرار دعوة اإلنسان إىل إعمال العقل يف آيات اهللا    
 حيـث   rل اهللا   لذلك كان رسو  ، آيات اهللا يريب الدماغ بسرعة واستقامة ويقود إىل الرشاد        

عن ابن عباس رضي اهللا عنـه أَنَّ قومـا          : أصحابه على التفكري يف هذه اآليات ويقول هلم       
تفكروا يف خلق اهللا، وال تتفكروا يف اهللا، فـإنكم           :"rفقال النيب   ، تفكروا يف اهللا عز وجل    

بهاىن يف  ورواه االص ، رواه أبو نعيم يف احللية باملرفوع منه بإسناد ضعيف        "،"لن تقدروا قدره  
الترغيب والترهيب بإسـناد أصـح منـه، ورواه الطـرباين يف األوسـط والبيهقـي يف                 

  ).٣٦١ص، ٤ج، ت.د ،الغزايل"(الشعب
  

 ألن العقل البشري مبا أويت من قدرات حمدودة غري قادر على التفكري يف عظمة اهللا اليت                
وبه يبـدأ   ، بايا نفسه فمن خالل التفكري باخللق يتعرف اإلنسان على خ       ، ال تدركها األبصار  

وبه مييز بني   ، وبه حيدد الطريق املناسبة له    ، العمل الذي هو عماد حياته يف الدنيا ويف اآلخرة        
واألفكـار هـي    ، ومبا يقنع به اآلخرين   ، وبه ينطق لسانه بذكر اهللا وباحلكمة     ، اخلري والشر 

  .هي احلقيقة الكربى اليت يستمد منها قوته أو ضعفه، جوهر اإلنسان
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٦

وحتول بينـه وبـني     ، لكن قد يعترض التفكري بعض العوائق فتحرفه عن طريقه السوي         
أصـيب تفكـريه    ، وإذا تراكم على اإلنسان كثري من عوائق التفكري       ، الوصول إىل احلقيقة  

وإذا وصل اإلنسان إىل هـذه  ، وأصبح غري قادر على تقبل اآلراء واألفكار اجلديدة   ، باجلمود
بالطبع علـى   (ووصف القرآن الكرمي هذه احلالة من مجود التفكري         ، تهاحلالة فقد التفكري قيم   

: قال اهللا تعاىل  ، عليها) أقفال(أو بوضع   ) أكنة(أو بوصفها يف    ، عليها) باخلتم(أو  ، )القلوب
][ اآليـة ،  سورة النحل :

   ).١٤٦ص ،  أ٢٠٠٥، جنايت ( ١٠٨

  

وذكر أهم العوامل اليت تعوق التفكري وتؤدي إىل        ، إال إن القرآن الكرمي عِني ذا اجلانب      
 [: قال جل جالله،  القدميةرالتمسك باألفكا: وهذه العوامل هي ، مجوده


 [والعامـل  ، ٤٣: اآلية ،  سورة سبأ

[: قال تعـاىل  ، عدم كفاية البيانات  : الثاين
[التحيز االنفعايل : والعامل الثالث، ٣٦: اآلية، سورة اإلسراء

[:قال العلي القـدير   ، والعاطفي


[وهذا دليل علـى  ."١٣٥: اآلية، سورة النساء
فحارب ، عناية القرآن الكرمي بتحرير العقل من القيود اليت تكبله وتعوقه عن التفكري السليم            

، حارب األوهـام  و، والتحقق من صحتها  ، التقليد والتمسك باآلراء القدمية دون تفكري فيها      
وحـارب  ، واخلرافات اليت تقيد التفكري وتعوقه عن االنطالق والبحث للوصول إىل احلقيقة          

وى ، ومن دقة األدلة وصحتها  ، التسرع يف إصدار األحكام دون التأكد من صحة املقدمات        
ـ ، ودعا إىل إتباع احلق الذي تؤيده األدلة الـصحيحة ، عن إتباع الظن املعرض للخطأ   ى و

" وتسبب أخطاء الـتفكري ، أيضاً عن الوقوع حتت تأثري األهواء وامليول اليت تؤدي إىل التحيز     
  ).١٤٤ص ،  ب ٢٠٠٥، جنايت(

  

 [وقد جاء توضيح ما سبق مجلةً يف اآلية الكرمية التالية           
[٦ :اآلية ، سورة احلجرات.   
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  )لدراسة لاإلطار العام ( الفصل األول 
 

 

٧

وكان ،  حذر أيضاً من بعض العوامل اليت تؤدي إىل أخطاء التفكري          rكما أن رسول اهللا     
فعن حذيفـة   ، يعلم أصحابه أن يكون تفكريهم سليماً خالياً من العيوب اليت تعطل التفكري           

وإن ، ال تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا       : " قال rاهللا عنة أن رسول اهللا      رضي  
وإن أسـاءوا فـال   ، ولكن وطِّنوا أنفسكم إن أحـسن النـاس أن حتـسنوا      ، ظلموا ظلمنا 

  ).١٤٥ص، ٦ج، ١٩٦٥، عثمان(رواة الترمذي "تظلموا

  

توضـح أمهيـة   اليت  الكرمية اآلية القرآنيةإن هذا احلديث يتفق يف مضمونه مع ما ورد يف  
 ومجع األدلة والرباهني الكافية     ،يف األمور لفهمها وإدراكها    والتأمل، والتمحيص، التفحيص

 علـى تقـومي   rويدل احلديث الشريف على حرص الرسول   ، هاليت تؤيد صحة ما يصل إلي     
  .اقدوهذا ما يتطلبه التفكري النأقوال صحابته وتوجيههم إىل التفكري باستقاللية تامة 

  

والتعرف على أخطاء التفكري ومزالقه هو منهج إسالمي        ، ورغم أن تعليم التفكري الصحيح    
أو تساعد على   ، إال أن غالب اجلامعات واملدارس يف العامل اإلسالمي ال تدرس مادة التفكري           

، األمـريي (يف الوقت الذي نرى فيه الغربيني يبذلون عناية متزايدة يف هذا اجلانـب     ، حتسينه
  . )١١ص، ١٩٩٩

  

وطلبـة  ، ومعلِّمـني ، وألمهية تعليم مهارات التفكري الناقد بني التربويني مـن مـشرفني          
أجريت دراسات اهتمت مبهارات التفكري الناقد لطلبة اجلامعة قبل اخلدمة وأثناء           ، اجلامعات

ت من  وكان، اخلدمة؛ لقياس مستوى املعرفة واألداء يف مهارات التفكري الناقد لدى هذه الفئة           
نتائجها افتقار طلبة اجلامعة قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة ملهارات التفكري الناقد كمعرفة ماهيـة              

وكأداء كيفية تدريسه ويئة البيئـة      ، )١٩٩٨ (Vaske التفكري الناقد كما يف دراسة فاسك     
ودراسـة ثابـت               ، )١٩٩١ (Onoskoكما يف دراسة اونـسكو      ، الفيزيقية داخل الفصول  

، )١٩٩٧(Paulكما يف دراسة بـاول      ، وكمعرفة وأداء مهارات التفكري الناقد    ، )٢٠٠٣( 
واملعلِّـم إن مل    ، وميكن أن يرجع سبب ذلك إىل انعدام التدريب الالزم لتعليم التفكري الناقد           

يبلغ مستويات التفكري العليا سيكون غري قادر على التعامل مع الفـروق الفرديـة للطلبـة                
أكدت دراسات أخرى أن التفكري الناقد ميكن أن يتعلَّم وينمـى بالتـدريب             وقد  ، بكفاءة

ودراسة كـولري   ، )٢٠٠٠(مثل دراسة حاجي  ، واملمارسة من خالل برامج خاصة بالتفكري     
  ). ٢٠٠٢ (et.al Collier.،وآخرين
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٨

 الـسعودي   مونظراً للهدف العام التاسع يف اخلطة العـشرية للتعلـي         ، يف ضوء ما تقدم   
مراجعة مناهج إعـداد  (ومن براجمه ، )التحسني النوعي لكفاءة املعلمني واملعلمات     ( :"ونصه

)" املعلمني واملعلمات يف الكليات لتتوافق وطرائق وأساليب التـدريس والتعلـيم احلديثـة            
ومواكبةً لألنظمة التربويـة    ، ونظراً ألمهية تعليم التفكري الناقد    ،  )٣٦ص، ٢٠٠٣، املعرفة(

 ال التربوي   ، امبختلف اجتاهاواملتمثلة يف احلاجة إىل بناء برامج لتطوير       ، والتجديدات يف ا
وخصوصاً يف مواقف غري تعليمية ال تـرتبط        ، والتدريب على هذه الربامج   ، مهارات التفكري 

واملركـز   ١٩٩٦ مثل مشروع تعليم التفكري الناقد يف جامعة واشـنطن          -باملنهاج الدراسي 
ومؤسـسة  ومشروع صفر عن تنمية التفكري جبامعة هارفارد     ، ببوسطنالوطين لتعليم التفكري    

، ومركز ديبونو لتعليم التفكري يف بريطانيا، تعليم التفكري الناقد يف الواليات املتحدة األمريكية      
، وتعد هذه املراكز مبا متتلكه من خربات مؤهلـة        ، ١٩٩٨مركز سنغافوره لتعليم التفكري     و

 جمال تعليم وتنمية مهارات التفكري رافداً مهماً يستفيد منها مجيع      يف، ومصادر تعليمية متنوعة  
وباألخص املدارس واجلامعات وبرامج إعداد املعلم يف تـصميم وتنفيـذ           ، مؤسسات اتمع 

ـ   فكرة الدراسة احلالية اليت تستهدف تطبيق برنامج        تأيت -براجمها لتعلـيم  " Risk" ريـسك
  . جبامعة طيبةجتماعيةالوم اعلالتفكري الناقد للطالبات يف قسم ال

  

إعداد املواطن الصاحل القادر على املشاركة يف بناء جمتمعه من األهداف اليت تـسعى                   ان  
، والـيت    بواقع اتمع  أكثر املواد صلة وارتباطاً   فهي من   ،  مناهج الدراسات االجتماعية   إليها

 وبأمتهم؛ ليـسامهوا بوضـع      ،تسعى إىل فَهم املتعلمني للمشكالت احمليطة م ومبجتمعهم       
فهي تعمل علـى توثيـق      ، يم اتمع وثقافته  مع ق  مبا يتناسب    اواملقترحات ملعاجلته ، احللول

وقوة تيار التطور والتوجه يف     ، وبني التقدم يف التنمية   ، واالجتماعي، الصلة بني النمو اإلنساين   
  ).١٧ص، ٢٠٠٤، الفتالوي( واالستقرار ، والسالم، تيار النظام

   

     وهنا يستدعي حتسني وتطوير مهارات التفكري الناقد اليت تظهر أكثر يف مرحلة التعلـيم              
وأحياناً أفـضل   ، وحتقق فيها أفضل جتلياا   ، اجلامعي اليت تتكامل فيها القدرات العقلية العليا      

تمـع  إجنازاا؛ ألن هذه املرحلة متثّل وثبة مناسبة لنشوء جمتمع املعرفة الذي يقوم على مد ا         
  .بأسباب التقدم والتطور يف جماالت احلياة املختلفة
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٩

  :مشكلة الدراسة
  : التايلالرئيس حددت مشكلة الدراسة بالسؤال 

علـوم  ال قـسم     لطالبات  التفكري الناقد  تعليميف  وما أثره    "Risk" ـبرنامج ريسك ماهو  
   جبامعة طيبة ؟ جتماعيةالا

  :ويتفرع من السؤال الرئيس سؤاالن
  ؟ " Risk" رنامج ريسكـماهو ب -
يف تعليم التفكري الناقد لطالبـات قـسم العلـوم           " Risk"ما أثر برنامج ريسكـ      -

 االجتماعية جبامعة طيبة ؟
 

  :الفروض

  : بناًء على أسئلة الدراسة صيغة الفروض التالية
درجـات  سطي  متو بني ) ٠,٠٥(  عند مستوى    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      -١

  . عة التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري الناقد القبليطالبات امو
درجات سطي  بني متو  ) ٠,٠٥(  عند مستوى    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       -٢

  .طالبات اموعة التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري الناقد البعدي ككل
سـطي درجـات    متو بني) ٠,٠٥(  عند مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية     -٣

   .طالبات اموعة التجريبية يف اختبار التفكري الناقد القبلي والبعدي
سطي درجـات   متو بني) ٠,٠٥(  عند مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      -٤

  .طالبات اموعة الضابطة يف اختبار التفكري الناقد القبلي والبعدي

  

  :أهداف الدراسة
   ".Risk" سكـ التعرف على ماهية برنامج ري-١
يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم  " Risk"  التعرف على أثر برنامج ريسكـ-٢

  .االجتماعية جبامعة طيبة
وأثره على مستوى طالبات اجلامعة من  " Risk"  تقدمي تصور شامل عن برنامج ريسكـ-٣

 التفكري الناقد ت مهاراخالله قد تسهم هذه الدراسة بتنفيذ تطبيق برنامج تدريبـي لتعليم
  .كمساق مستقل يف املرحلة اجلامعية
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  )لدراسة لاإلطار العام ( الفصل األول 
 

 

١٠

  أمهية الدراسة 
  : األمهية النظرية-أ 

واألحاديث الـشريفة   ، استجابة للرسالة التربوية اليت وضحتها آيات القرآن الكرمي        -١
وهي العمل على صياغة عقل الطالبات من أجل تأهيلهن؛ لكي يكن قادراٍت على             ، املطهرة
   . وعلى تبصريهن حماسن األمور، أنفسهن من الزللمحاية 
والتعرف ،  عرض التراث الثقايف املتراكم حول التفكري الناقد لتمييز األصول النظرية          -٢

على ماهية التفكري الناقد؛ لالستفادة منها يف تعليم مهارات التفكري الناقـد ِمـن الناحيـة                
  . األكادميية 

  

  : األمهية التطبيقية-ب
 مرة يتم تطبيق برنامج عريب لتعليم التفكري الناقد يف بيئـة اململكـة العربيـة                 ألول -٣

  .السعودية
 ندرة الدراسات واألحباث اليت تناولت برامج تعليم التفكري الناقد للطلبة اجلامعيني يف          -٤

ومن هنا فإن هذه الدراسة قد تسهم يف سـد نقـصاً علـى              ، بيئة اململكة العربية السعودية   
  .حمللياملستوى ا

واليت اقترحت إجراء برامج مستقلة لتعلـيم       ،  تلبية للعديد من الدراسات والبحوث     -٥
  .التفكري الناقد يف برامج إعداد املعلم قبل اخلدمة

وهو تصحيح التفكري الذي قد يساهم يف زيادة النمو ،  تقدمي تطبيق جلزء من الربنامج     -٦
أو ، أو حلٍّ مـا   ، ول على نتائج صحيحةٍ   وجتنب الوقوع يف اخلطأ واحلص    ، العقلي للطالبات 

نقاٍش يصل إىل نتيجة بناءة؛ تساعد يف اختاذ قرار سليم ؛ حيث إن أكثر الفئات العمريـة                 
ووسائل االتصال واملعلومات يف ظل العوملـة؛ الـيت         ، عرضة للتغريات والتناقضات الثقافية   

  .يصبحن معها حباجة إىل التفكري بشكل ناقد
والعمل علـى  ، برنامج إعداد املعلمإعادة النظر يف يف   الدراسة   هذهتائج   تساعد ن  قد -٧
ويسهم ، الناقد يطبق يف املرحلة اجلامعية     لتعليم التفكري    مساق مستقل  بإضافةر اإلعداد   يتطو

يف حتويل النظر للتعليم من أنه جمرد إكساب معرفة؛ ألن يصبح إكساب مهارات التعامل مع               
   .وعوملة املعرفة،  زمن الثورة املعلوماتيةهذه املعرفة وإنتاجها يف
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  )لدراسة لاإلطار العام ( الفصل األول 
 

 

١١

تهيئة الفرد واتمع للعصر القـادم الـذي يتـصف حبقـائق     يف اإلسهام بتفيد  قد   -٨
  . جذرياً عن مقومات حياتنا املعاصرةوِقيم ختتلفومتغريات 

  

  :حدود الدراسة
الباب ،  التفكريقوة: اجلزء الثالث "Risk" ريسكـ   تقتصر الدراسة على استخدام برنامج         
 –تـاريخ   ( جتماعيةالعلوم اال قسم  لطالبات التفكري الناقد تعليميف  تصحيح التفكري   : األول

 -١٤٢٦ للعـام الدراسـي     الفـصل الثـاين    باملدينـة املنـورة   جبامعـة طيبـة     ) جغرافيا
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥/هـ١٤٢٧

  

  :مصطلحات الدراسة

، آخـرون مـصطفى و    ("اإلذاعـة اخلُطة املرسومة لعمل ما كربامج الدرس و      :" برنامج-١
   .)٥٢ص، ١٩٧٢

 

ـ -٢ هو برنامج يف تعليم التفكري الناقد املطور عـن الربنـامج           "  ":Risk" برنامج ريسك
حوى كل  ، و عرض الربنامج يف أربعة أجزاء     ،  يف التفكري الناقد   Harnadek األجنيب هلارنادك 

، ت اليت يتدرب عليها الطلبـة     والتمرينا، جزء دليلني احدمها دليل الطالب املتضمن املهارات      
واآلخر دليل املعلم الذي يتضمن توجيهات عامة يف تطبيق الدروس واحللـول للتـدريبات              

والقدرات ،  التفكري الناقد  تويهدف هذا الربنامج إىل تطوير مهارا     ، املطروحة يف دليل الطلبة   
فكري ذات العالقـة    وتفعيل أمناط الـت   ، واخلصائص والسمات السلوكية اإلبداعية   ، اإلبداعية

وذلك بدمج مهارة التفكري    ، و يتم تعليمه بشكل مباشر وبشكل غري مباشر       ، بالتفكري الناقد 
  ).١١ص، ٢٠٠٥، السرور" (الناقد ضمن تدريبات املنهج الدراسي بشكل دقيق

  

مـصطفى  " (بقيتـه : وأثر الـشئ  . العالمة ): اَألثر(و . راًأثَ فيه   ترك :فيه)  أثَّر ( ":أثر-٣
  ).٥ص ، ١٩٧٢، رونوآخ

  

أو غري مباشرة كيفية تنفيذ مهارات ، يعين تعليم الطلبة بصورة مباشرة" :تعليم التفكري-٤
أو يف إطاره شريطة أن يكون التركيز ، التفكري بصورة مستقلة عن حمتوى املواد الدراسية

  ).٤٢٤ص ، ١٩٩٩، جروان" (على مهارة التفكري حبد ذاا
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  )لدراسة لاإلطار العام ( الفصل األول 
 

 

١٢

هـو احملاولـة   ،  ١٩٨٠Watson & Glaserف واطسون وجليسر تعري ":التفكري الناقد-٥
، املستمرة الختبار احلقائق أو اآلراء يف ضوء األدلة اليت تسندها بدال من القفـز إىل النتـائج   

ويتضمن بالتايل معرفة البحث املنطقي اليت تساعد يف حتديد قيمة خمتلف األدلة والوصول إىل              
عبد السالم  "(وتقومي املناقشات بطريقة موضوعية خالصة    ، نتائج سليمة واختبار صحة النتائج    

  ). ٧ص، ١٩٨٢، وسليمان

  

 للتفكري الناقد كمـا حـددها       - القدرات -     ويتضمن التعريف السابق املهارات الكربى    
  : وهي كالتايل، واطسون وجليسر

  

ضوع تتمثل يف القدرة على فحص الوقائع والبيانات اليت يتضمنها مو         : "معرفة االفتراضات 
حبيث ميكن أن حيكم الفرد بأن افتراضاً ما وارد أو غري وارد تبعـاً لفحـصه الوقـائع                  ، ما

  ).٨ص، ١٩٨٢، عبد السالم وسليمان"(املعطاة
من حقائق مفترضـة بدرجـة   ، يتمثل يف قدرة الفرد على استخالص نتيجة معينة    ":التفسري

  ).٨ص، ١٩٨٢، عبد السالم وسليمان"(معقولة من اليقني
يتمثل يف قدرة الفرد على إدراك اجلوانب املهمة اليت تتصل اتصاالً مباشراً             ": املناقشات تقومي

، ١٩٨٢، عبـد الـسالم وسـليمان   "(وميكن متييز نواحي القوة أو الضعف فيها     ، بقضية ما 
  ).٨ص

حبيـث  ، يتمثل يف قدرة الفرد على معرفة العالقات بني وقائع معينة تعطى لـه             ":طاالستنبا
كم يف ضوء هذه املعرفة ما إذا كانت نتيجةً ما مشتقة متاماً من هذه الوقائع أم ال                  ميكن أن حي  

، ١٩٨٢، عبد السالم وسليمان  "(بغض النظر عن صحة الوقائع املعطاة أو موقف الفرد منها         
  ).٨ص

، يتمثل يف قدرة الفرد على التمييز بني درجات احتمال صحة أو خطأ نتيجة ما             ": االستنتاج
  ).٨ص ، ١٩٨٢، عبد السالم وسليمان" ( ارتباطها بوقائع معينة تعطى لهتبعاً لدرجة

  
والباحثة سوف تلتزم بتعريف واطسون وجليسر ملهارات التفكري الناقد الستخدام مقياسهما 

  .للتفكري الناقد يف دراستها احلالية
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  )لدراسة لاإلطار العام ( الفصل األول 
 

 

١٣

  خامتة اإلطار العام للدراسة

، املقدمـة : وهذه العناصر هي  ، راسة     عرض يف ثنايا هذا الفصل عدة عناصر مهدت للد        
، األمهية النظرية والتطبيقيـة للدراسـة     ، أهداف الدراسة ، فروض الدراسة ، مشكلة الدراسة 
  .ومصطلحات الدراسة، منهج الدراسة، حدود الدراسة

  
ـ  :      وقد عرضت مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل         " Risk" ماهو برنامج ريسك

كما عرضت ، التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة ؟وما أثره يف تعليم    
ـ     ، أهداف الدراسة  والتعرف على أثره يف    ،  "Risk" وهي التعرف على ماهية برنامج ريسك

  ). واجلغرافيا-التاريخ(تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية 
      

ةُ اليت تتجلى يف االستجابة للرسالة التربوية اليت نـادت ـا                 كما ذُكرت األمهيةُ النظري   
واألمهية التطبيقية للدراسة اليت قد تسهم يف إعادة        ، آيات القرآِن الكرميةُ واألحاديثُ الشريفة    

وتضمن هذا الفصل أيـضاً   ، النظر يف برنامج إعداد املعلم بإضافة مساق لتعليم التفكري الناقد     
  . سة اليت سوف يتم تداوهلا يف الفصول التاليةتعريف مصطلحات الدرا
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  )أدبيات الدراسة(الفصل الثاين 

  
  اإلطار النظري:اجلزء األول
  الدراسات السابقة: اجلزء الثاين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

  
 

  
 اجلزء األول اإلطار النظري

                             التفكري                                              : أوالً 
  ماهية التفكري                                                                          
  اجتاهات تعليم التفكري                                                                
                                مفهوم التفكري الناقد                            : ثانياً 
  مفهوم التفكري الناقد يف التربية اإلسالمية                                           
  ن الكرمي                                                     آالتفكري الناقد يف القر 
                                                  السنة النبوية املطهرة                 يف التفكري الناقد  
  تاريخ مفهوم التفكري الناقد عرب العصور                                              
  لغوياً                                                                                     
  لتربوي                                             مفهوم التفكري الناقد يف األدب ا 
  مهارات التفكري الناقد                                                         
 مسات املفكر الناقد                                                           
                                  دور املعلم يف تعليم التفكري الناقد       : ثالثاً 
 معايري التفكري الناقد                                                       : رابعاً 
                                   معوقات تعليم التفكري الناقد               : اًخامس 
                            تعليم التفكري الناقد                         : سادساً 
  استراتيجيات تعليم التفكري الناقد                                                    
                                                    Mcfarlandإستراتيجية ماكفرالند  
                                                O,Rielly إستراتيجية كيفن اورايلي   
                                                             Smithإستراتيجية مسيث   
                                                               Bayerإستراتيجية باير  
 إستراتيجية بول وبينكروجنسن وكركلو      
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                                                      إستراتيجية التحديات النقدية    
 برامج تعليم التفكري الناقد العاملية                                                   
 معايري اختيار برامج تعليم التفكري الناقد                                            
                                                      س التفكري الناقد    مقايي: اًسابع 
 االختبارات القدمية لقياس التفكري الناقد    
  االختبارات العاملية لقياس التفكري الناقد                                            
  اختبارات تقيس مستويات التفكري العليا ومن ضمنها التفكري الناقد             
  تبارات اجلانب الوجداين للتفكري الناقد      اخ 
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   اجلزء األول اإلطار النظري  )أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين
  

 

١٤

  )أدبيات الدراسة(الفصل الثاين 
       اجلزء األول اإلطار النظري

فيما خيـص الـتفكري   ، يعرض هذا الفصلُ األساس النظري الذي قامت عليه الدراسة احلالية 
، دور املعلم يف تعليم التفكري الناقـد      ، التفكري الناقد ، التفكري: وهي، الناقد وجوانبه الفرعية  

وذلك يف حماولـة    ، مقاييس التفكري الناقد  ، تعليم التفكري الناقد  ، معوقات تعليم التفكري الناقد   
  .وفيما يلي بيان هلذه املفاهيم وجوانبها، التعرف على مضامينها العلمية

  

  التفكري: أوالً
  : ماهية التفكري-أ

:  قال تعـاىل  ، لعديد من العطايا لعل أمهها نعمة التفكري       كرم اهللا جل جالله اإلنسان با     
] 

[ فهـو الكـائن   ، لعقل عن سائر املخلوقاتأي ميزه با ، ٧٠: سورة اإلسراء آية
وال ، الوحيد العاقل، وهذا ما مييز به عن سائر املخلوقات والعقل مفهوم جمرد ال وجود لـه               

واملوجود فيه منذ والدتـه هـو       ، فالطفل منذ والدته ال يولد عاقالً     ، يوجد إال باالكتساب  
ي الـسيطرة علـى الوظـائف       والدماغ يباشر مهمته اليت ه    ، العصيب خبالياه املاليني  جهازه  

 ولكنه ال ،الفسيولوجية احليوية من مدركات حسية متعلقة باحلياة واحلفاظ عليها منذ الوالدة        
 [ :قال تعاىل  ،)٧١ص، ٢٠٠٣، سويد (يباشر العملية العقلية  

 [٧٨: اآلية،  سورة النحل.  
  

: وإمنــا وردت كلمــات، "عقــل"     وهلــذا مل يــرد يف القــرآن الكــرمي كلمــة 
،        )١٣ص، ١٩٩٩، جـروان (يف تسع وأربعـني موضـعاً     "يعقلها""نعقل""تعقلون""عقلوه"
، سـويد " (تعلق بعمل العقل يف البدن اإلنساين هو الدماغ       وامل، فالشىء امللموس املشخص  " 

  ). ٤٣ص، ٢٠٠٣
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   اجلزء األول اإلطار النظري  )أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين
  

 

١٥

بأنه عبارة عن جسم هالمي ناعم امللمس يـشكل         : الدماغ)" ٢٠٠١(وعرف احلارثي   
تتـشكل مـن عناصـر     %  ٤ويبقى  ، % ٨والربوتني  ، % ١٠والدهون، منه % ٧٨املاء  

وجـذع  ، واملخـيخ ، ا كرة الدماغ  نصف: ةوينقسم الدماغ إىل ثالثة أجزاء رئيسي     ، متعددة
  .١٩ص"ولكل منهما وظيفته، الدماغ

  

الـشق  : وينقـسم إىل قـسمني    ، وما يهم التربويني نصفا كرة الدماغ يف مقدمة الرأس        
واألمين ويرتبطان معاً بعدة حزٍم من األعصاب أكرب هذه احلزم تسمى اجلسم الثفين             ، األيسر

حيث يتم تبادل   ،  اتصال بني نصفي الدماغ    الذي يعمل مع حزم األعصاب األخرى كطريق      
ويكتمل منو هذا اجلسم  الواصل بني شطري الدماغ يف عمـر            ، املعلومات بينهما من طريقه   

وإدراك ، والتخيل، وأحالم اليقظة ، وخيتص النصف األمين باألمور اإلبداعية    ،  سنة ١٣ -١١
والقـدرات  ، والنطق، المأما الشق األيسر فيختص بالك    ، واستيعاب احليز واحلجم  ، األلوان

احلـارثي،  (والتفكري املنطقـي  ، والربط بني األمور والقدرة على التحليل     ، العددية والتتابعية 
  ).١٨ص، ٢٠٠٥، ؛ وعبيدات وأبو السميد٢٨ص، ٢٠٠١

  

  يبني شطري الدماغ) ١(شكل رقم 

  

                          
  

  )طبيب دوت كوم(الشكل مأخوذ عن   
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   اجلزء األول اإلطار النظري  )أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين
  

 

١٦

ن هذا التقسيم أن اإلنسان عندما يفكر أو يتخـذ قـراراً البـد أن               ويبدو واضحاً م  
وينقسم كل شطر مـن  ، يستخدم شطري الدماغ معاً وال يستخدم شطراً واحداً دون اآلخر  

  :شطري الدماغ إىل أربعة فصوص وهي
والفص اجلبهي، والفص اجلداري، والفص الصدغي، الفص القذايل"

شرحية يف كل شطر مـن      ،  ويتكون من شرحيتني   يقع الفص القذايل يف مؤخرة الدماغ     
كما تقع الشرحيتان الصدغيتان    ، ويقوم هذا القسم مبعاجلة عمليات اإلبصار     ، شطري الدماغ 

وتتحمالن مسؤولية السمع والقيام مبهمة عملية الـتعلم        ، حول األذنني ، على جانيب الدماغ  
أمـا  . ة العليا هلاتني الـشرحيتني    ويتم حتويل األفكار إىل كالم عند احلاف      ، والكالم والذاكرة 

وتستقبل كل حلقـة    ، الفص اجلداري فتقعان بني الشرحيتني يف أعلى الرأس من جهة اخللف          
، منها املعلومات من الطرف املعاكس من اجلسم وتسمى الشرحية األمامية شريط االستشعار           

أمـا الـشرحية   و، ودرجة احلرارة واللمس  ، والضغط، وهي املنطقة املخصصة الستقبال األمل    
يف ، وتتعاون هاتان الشرحيتان مع الـشرحيتني اجلبـهويتني      ، اخللفية فتسمى الشرحية اجلدارية   

ويف الفـص   . والتخطيط واختاذ القرارات  ، وحل املشكالت ،  التفكري الناقد  تحتمل مسؤوليا 
وهناك منطقة يف مؤخرة هذا القسم تـسمى شـريط   ، اجلبهي منطقة خمصصة لتنظيم الكالم   

 وهي املسؤولة عن ضبط احلركة االختيارية يف اجلسم حيث يقوم شـريط احلركـة               احلركة
األيسر بالسيطرة على حركة النصف األمين للجسم وشريط احلركة األمين بالسيطرة علـى             

ويف مقدمة هذا القسم تقع املنطقة اليت يظن الباحثون أـا           ، حركة النصف األيسر للجسم   
  ).٣٥ص، ٢٠٠١، احلارثي("منطقة املهارات العليا للتفكري

  يبني فصوص الدماغ) ٢(شكل رقم 

  

                          
  

 )طبيب دوت كوم(الشكل مأخوذ عن 
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   اجلزء األول اإلطار النظري  )أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين
  

 

١٧

    وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذه احلقيقة العلمية اليت مل تعرف إال يف العصر احلـديث يف    
: اآلية، سورة العلق ) ()([[:قولة تعايل 

وصف اهللا تعاىل ناصـية  ،  والناصية هي مقدمة الدماغ اليت يوجد ا الفص اجلبهي    ١٦، ١٥
يشري إىل ما يـدور يف مقدمـة   ، أيب جهل الذي نزلت فيه هاتان اآليتان بأا كاذبة وخاطئة      

مث تنتقـل منـه     ، بدأ أوالً يف خاليا القشرة الدماغية     ،  خاطئة دماغه من أقوال كاذبة وأفعال    
  ).٢٢٢ص، أ٢٠٠٥، جنايت( إشارات عصبية إىل عضالت اللسان فينطق بالقول الكاذب

  

وخاليا الدماغ ختتلـف عـن      ، و معىن ذلك أن التفكري والتعليم يتم يف خاليا الدماغ         
  ): ٢٠٠١( ذكرها احلارثي وتتكون من نوعني رئيسني ومها كما، خاليا اجلسم األخرى

  .وهي اخلاليا املختصة بالتفكري والتعلم: العصبونات" §
)" العصبونات(وهي اخلاليا اليت تريب وتغذي خاليا التفكري):التغصنات(اخلاليا الصمغية §

 .٥٥ص
     وحيدث التفكري عند االتصال بني العصبونات يف مناطق الدماغ املختلفة بقصد تبـادل             

كما حيدث التعلم عند تكوين ارتباطـات بـني جمموعـة مـن            ، وع ما املعلومات يف موض  
وتكوين فجوات جمهرية ومستقبالت للباعثـات الكيماويـة علـى اخليـوط            ، العصبونات
وكلما زاد استعمال الدماغ للشبكة العصبونية ألي موضـوع قويـت           ، )العقَيدة(العصبونية

  ).٢٠٠١، احلارثي(تذكر االرتباطات فإذا قويت يزداد سرعة عملية التفكري وال
  يبني العصبون) ٣(شكل رقم 

                              

                                                        
  

 )طبيب دوت كوم(الشكل مأخوذ عن 
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١٨

تأسيساً على ما سبق قسمت بعض األدبيات التربوية مستويات التفكري حبسب اجلهد            
   ):٣٦ص، ١٩٩٩، جروان(هام التفكري إىل املستويات التالية العقلي املبذول إلجناز م

  مستويات التفكري الدنيا  §
 مستويات التفكري العليا  §

ويندرج حتت كل مستوى أنشطة عقلية معينة يطلق عليها عمليات عقلية أو مهـارات   
ة بأا نشاط عقلي يوظفه الفرد إلجناز مهم      : العملية العقلية ) "٢٠٠٣(وعرف زيتون   ، تفكري
  . ٩ص "التفكري فيها مطلوب، حمددة

  

العالقة بني عمليات التفكري وما يتفرع منها من مهارات         ) ١٩٩٩(كما وضح جروان  
 بنموذج تفصيلي ميكن استخدامه من قبل املُربني واملعلِّمني ألغراض تعليم التفكري ومهاراتـه            

  .٥١ص

  يبني خمطط تفصيلي لعمليات التفكري ومهاراته) ٤(شكل رقم 
  

  

  عمليات فوق معرفية                                       مهارات التفكري األساسية                  عمليات مركبة
  
  

  اختاذ القرار                     ختطيط        حل املشكالت      التفكري اإلبداعي   التفكري الناقداملعرفة واالستدعاء        
   مراقبةب والتفسري       استنباط            التخيل                   التحليل           حتديد اهلدف                  االستيعا

   تقييماملالحظة                   استقراء            األصالة                  التركيب          توليد حلول ممكنة              
                تقومي             املرونة                    التقومي              دراسة حلولالتطبيق        

  املقارنة                                        الطالقة                                    ترتب احللول حسب األفضلية
                                         تقومي حلني أو ثالثةالتصنيف                                          

  التلخيص                                                                                اختيار أفضل احللول
  تنظيم املعلومات

  

   )٥١ص، ١٩٩٩جروان ( الشكل مأخوذ عن 
  

 هي وظائف ال ميكن فـصلها أو    يجيات التفكري واستراتأن مهارات   "     يتضح من اجلدول    
أن  )"٢٠٠٤(إضافةً إىل ما ذكره العقاد ،)٥١ص، ١٩٩٩جروان "(عزهلا عن بعضها البعض 

التفكري يف القرآن الكرمي يشمل العقل اإلنساين بكل ما احتواه من هذه الوظـائف جبميـع                
  .٥ص "خصائصها ومدلوالا
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 أن التفكري نشاط عقلي تظهر آثاره من        "،بوية احلديثة النظرية التر      وبناء على ذلك ترى     
 وذلك النشاط ميكن تعزيزه وتطويره     ،اخالل الوظائف اليت يؤديها يف إجناز مهمة أو هدف م         

  .)٢٠٠٤، باشيوه" (من خالل التدريب والتوجيه املستمرين

  

ة لتعلـيم   ولكن كان هناك تباين يف وجهات نظر التربويني واملفكرين يف الطريقة املناسب           
  .وأصبح هناك عدة اجتاهات لتعليم التفكري، التفكري

  

  : اجتاهات تعليم التفكري-ب
  :كما يلي) ٢٠٠٣(ذكرها زيتون 

  االجتاه األول ـ التعليم املباشر للتفكري "
 بتعليم مهارات التفكري بشكل مستقل عن مستوى املواد الدراسية اليت           أصحابهينادي  
 تعليم مهارة التفكري الواحدة من خالل حمتوى    املنظورم وفق هذا    وعادة ما يت  ، بةيدرسها الطل 

وحبيث ال يتدخل أو يفقد تعلم هذه املهارة        ) غري مستمد من مادة دراسية بعينها       ( معريف حر 
كما يتم تعليم مهارات التفكري بشكل طبيعي تتابعي للواحدة تلو األخرى فيخصص لكـل              

 :املنظـور ويطلق عادة على هذا     ، ون حمل التعليم  درس أو عدد من الدروس مهارة بعينها تك       
  ).١٠١ص، ٢٠٠٣، زيتون "(DeBono  ديبونوروادهومن ، منظور التعلم املباشر للتفكري

  

  جل التفكري أاالجتاه الثاين  ـ التعليم من "
وذلـك  ، ينادي أصحابه بتعليم عمليات التفكري ضمنيا يف أثناء تدريس املواد الدراسية          

استخدام أسـاليب وطرائـق واسـتراتيجيات       ب ، مبمارسات تدريسية معينة   من خالل القيام  
 طريقـة  فإذا استخدم املعلم مـثالً    ، ةتدريسية وتقوميية معينة تنمي هذه العمليات لدى الطلب       

مثـل  ،  من عمليات التفكري   طرح األسئلة املفتوحة فمن املتوقع أن ينمي هذا األسلوب عدداً         
ه إن هلذا املنظور ف   وطبقاً .والتفكري االبتكاري وغريها  ، اقدوالتفكري الن ، بعض حل املشكالت  

 :املنظـور ويسمى هذا ،  يف الدرس الواحدميكن تعليم أو تنمية عدد من عمليات التفكري معاً  
، ٢٠٠٣، زيتـون "(Lorin Rsnek لورين رسنك روادهومن ، جل التفكريأمنظور التعليم من 

  .)١٠٢،١٠١ص
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  يف تعليم التفكري االجتاه الثالث ـ الدمج "
،  بشكل مباشر وصريح   ةينادي أصحابه بتعلم مهارة واحدة من مهارات التفكري للطلب        

 ودروس املواد الدراسية اليت يدرسوا يف منهجهم الدراسي النظامي العادي         ، يف إطار حمتوى  
وهذا يتطلب من املعلم توظيف حمتوى دروسه اليومية لتدريس مهارة الـتفكري املـستهدفة              

نه إ ف فإذا كان حمتوى الدرس يف العلوم عن أنواع األغذية مثالً ،ةكل مباشر ومقصود للطلب   بش
هارة مع تعلـيم  املتعليم ) يدمج  (  وبذلك ،يوظف هذا احملتوى ليتم يف إطاره مهارة التصنيف       

ويطلق علـى هـذا     ،واحملتوى الدراسي معاً  ،  بتعلم مهارة التصنيف   ةفيقوم الطلب  احملتوى معاً 
، زيتون" (Robert Ennis س إني روبرت ومن رواده .منظور الدمج يف تعليم التفكري: املنظور
  ).١٠٢ص، ٢٠٠٣

  

  .وهو حمور اهتمام هذه الدراسة، ومن أبرز عمليات التفكري العليا التفكري الناقد
  التفكري الناقد: ثانياً
  : مفهوم التفكري الناقد يف التربية اإلسالمية-أ
  :القرآن الكرمي التفكري الناقد يف -١

 كان الفكر البشري قبل جميء اإلسالم يعيش حاله من التخبط أدت بـه إىل وضـع                
أو عن الكائنات من حوله  ، أو عن النفس البشرية ، تصورات خاطئة عن اإلله وصفاته وأفعاله     

       م العقلية ، موهذا يرجع إىل الفروق بني الناس يف استعداداوالبدنيـة ، والنفـسية ، وقدرا ،
وقد أشار القـرآن إىل     ، يت بدورها ترجع إىل حالة تفاعل كل من العوامل الوراثية والبيئية          وال

 [: قال تعاىل ) ٢٥١ص، أ٢٠٠٥، جنايت(الفروق بني الناس يف كثري من املواضيع        


[ويف تفسري ابن كـثري اآليـة  ، ١٦٥: اآلية، سورة األنعام ]
["                أي فاوت بينكم يف كل أنواع الفروق بني الناس سواء كانـت عقليـةٌ أو

  ).٦٤١ص، ١مج، ١٩٨١، الصابوين"(بدنيةٌ أو يف الثروة واملمتلكات أو النفوذنفسيةٌٌ أو 

  

 وبشكل خاص وضح القرآن الكرمي الفـروق بـني النـاس يف القـدرات العقليـة              
:[ويفهم ذلك من قوله تعاىل    ، )٢٥٢ص، أ٢٠٠٥،جنايت(

 [ ليس عامل  : ويف تفسري ابن كثري قال احلسن البصريي      "، ٧٦: اآلية، فسورة يوس
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كنا عند ابن عباس    : عن سعيد بن جيرب قال     روي، إال فوقه عامل حىت ينتهي إىل هللا عز وجل        
فقال ابن  ، فوق كل ذي علم عليم    ، احلمد اهللا : فتعجب رجل فقال  ، فحدث حبديث عجيب  

 وروى مساك عن عكرمة عن ابـن عبـاس        ، املاهللا العليم فوق كل ع    ، بئس ما قلت  : عباس
][واهللا فـوق كـل   ، وهذا أعلم من هذا،  يكون هذا أعلم من هذا

  ).    ٢٥٨ص،٢مج،١٩٨١،الصابوين"(عامل
  

فوجه كل إنسان حسب طاقته   ،      فالقرآن الكرمي راعى تفاوت القدرات العقلية بني الناس       
ــه، فبــ  ــائدة يف     وإمكانيت ــت س ــيت كان ــة ال ــار العقدي ــصحيح األفك دأ بت

 (([:وذلك يف قوله تعـاىل ، )١٩ص،٢٠٠٢،البكر(اجلاهلية

)()()(
  

)[(  فجـاء  ، البشريوهذا فيه مراعاة حلدود وطاقة العقل       ، ٢٣، ١٩: اآلية، سورة النجم
موضحاً وحدانيـة اهللا بأنـه هـو األول واآلخـر           ، هذا التصحيح خمطِّئاً التصورات الوثنية    

[:كما جاء يف قوله تعايل    ، )١٩ص،٢٠٠٢،البكر(
[ وذلك ، وجل منهم إقامة الدليل والربهانمث طلب اهللا عز     ، ٣: اآلية، سورة احلديد

  [:يف قولة تعاىل
 [٢٤: اآلية، سورة األنبياء.] 

[٦٤: اآلية، سورة النمل   .   

  

فـالظن  ، وليس مبنياً على الظن،     فمنهج التفكري يف القرآن الكرمي مبين على قاعدة ثابتة 
ص ،٢٠٠٥،مجـل ( صاحبه وضعف موقفه عند اِحلجاج واملناقشة   بوهم وكذب يظهر كذ   

   [:ال تعاىلق) ٨٧
[١١٦: اآلية، سورة األنعام.  

  

 [:ولذلك أمر القرآن باستخراج األحكام بالفكر واالستنباط قال تعايل        
[ 

   . ٨٣:اآلية ، سورة النساء
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أسلوب يناسب فهـم         وبعد ذلك وجه القرآن الكرمي تفكري الناس إىل دالئل وحدانيته ب          
[:ومن ذلك قوله تعايل   )١٩ص،٢٠٠٢،البكر(،البشر

)([ ــروم ــورة ال ، س
َوِإَل ى ) (ُرِفَع تْ   ))[٢١:آليــةا

 ُْن   ِصَبت)( ُس   ِطَحْت)( ُم   َذكٌِّر)( 

[:وقولـه تعـاىل     .٢٢، ١٧: اآلية  ،لغاشيةسورة ا )](ِبُم َصْیِطر 
 )  ( 

)  ( )[(٨، ٦: اآلية، سورة ق.   
  

  :على مجيع اآليات السابقة بقوله) ٢٠٠٤(ويف هذا الصدد علق العقاد 
وتبني منها أنّ العقل   ، ذه اآليات وما جيري جمراها تقررت فريضة التفكري يف اإلسالم          " 

، ومييز بني األمـور   ، ويدرك احلقائق ، ريهو العقل الذي يعصم الضم    ، الذي خياطبه اإلسالم  
، وإنه هو العقل الذي يقابله اجلمود     ، وحيسن االدكار والروية  ، ويتبصر، ويوازن بني األضداد  

والذي ينبغي  . نوليس بالعقل الذي قصاراه من اإلدراك أنه يقابل باجلنو        ، والضالل، والعنت
وال ، ئصه مل يأت يف القرآن عرضاً     أن التنويه على اختالف خصا    ، أن نثوب إليه مرة بعد مرة     

بل كان هذا التنويه بالعقل نتيجة منتظرة يـستلزمها         ، تردد فيه كثرياً من قبيل التكرار املعاد      
وعرف كنه اإلنسان يف    ، ويترقبها من هذا الدين كل من عرف كنهه       ، لباب الدين وجوهره  

  . ١٥،١٤ص " تقديره 

  

والبحث العلمي علـى    ، والتفكري، واملالحظة، فالقرآن الكرمي يدعو اإلنسان إىل النظر     
، ويف مجيع املخلوقـات   ، )العقل والوجدان   (أساس احلرية والنظرة النقدية التأملية يف النفس        

ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كـذلك         ، ويف السماوات واألرض  ، والظواهر الكونية 
  . له وأفعالهواتضح ذلك من خالل أقوا، إىل التفكري يف آيات اهللا تعاىل

  

  : التفكري الناقد يف السنة النبوية املطهرة-٢
فقد أورد النـووي يف شـرحه       ،  بالعقل الذي يقوم بوظيفة التفكري     rأشاد رسول اهللا    
إنّ فيـك   "عن ابن معاذ عن أبيه رضي اهللا عنه       ،  لألشج عبد القيس   rلصحيح مسلم قوله    
وإن األنـاة هـي     ، إنّ احللم هو العقل   : لةوفسره بقو ،  "اِحللم واألناة : خلصلتني حيبهما اهللا  
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٢٣

إن العقل  )" ب  ٢٠٠٥(وأكد جنايت   ). ١٨٩ص، ١ج، ت.د، النووي(التثبت وترك العجلة    
ورسوله عليه الصالة   ، يضفي على صاحبه من الصفات احلميدة ما جيعله حمبوباً من اهللا تعاىل           

  . ١٤٦ص " ضالل والشرإنّ العقل يهدي صاحبه إىل احلق واخلري وينأى به عن ال، والسالم
  

واحلقائق اليت تـبىن    ،  كما أوصى عليه الصالة والسالم بالتثبت من صدق املعلومات        
فليس من منهج اإلسالم، أن يقول اإلنسان الكالم الذي يسمعه دون           ، فكراً أو موقفاً  : عليها

، )٨٦ص، ٢٠٠٥، مجل(أن يتأكد من صحته بل اعترب اإلسالم ذلك جرمية تستحق العقاب            
رواه مسلم "كفى باملرء كذباً أن حيدث بكل ما مسع     : " rن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        ع
  ).٧٣ص، ١ج، ت.د، النووي(

  

ومن ،  باإلضافة إىل ذلك كان رسول اهللا يقوم أقوال وأفعال صحابته رضي اهللا عنهم            
 رضـي اهللا عنـة   ذلك تقوميه أليب ذر رضي اهللا عنه عندما عير بالالً، عن املعرور بن سويد            

إين ساببت  : لقيت أبا ذر بالربذة وعلية حلة وعلى غالمه حلة فسألته عن ذلك فقال            : "قال
يا أبا ذر أعريته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهليـة           : rرجال وعريته بأمه، فقال يل النيب حممد        

  ).٣٨٦ص، ١ج، ٢٠٠٠، العسقالين(رواه البخاري "
  

وذلك باالجتـهاد   ، فكري واالستدالل العقلي   كما شجع رسول اهللا صحابته على الت      
يف استنباط األحكام الشرعية اليت مل يرد فيها حكم يف القرآن الكـرمي والـسنة، وسـمت           

واالجتهاد هو بذل أقـصى     ، الشريعة اإلسالمية هذه العملية التفكريية االستنباطية باالجتهاد      
وهو الكتاب  ،  الدليل التفصيلي  اجلهود واستخراج ما يف الوسع الستنباط احلكم الشرعي من        

والسنة فإن مل جيد شيئاً يف الكتاب والسنة فقد أوجب عليه اإلسالم أن جيتهـد يف إعطـاء                  
عن معاذ  ، )٨٧ص، ٢٠٠٥، مجل(احلكم متلهماً روح الشريعة اإلسالمية وقواعدها العامة        

  لـه قـال   إىل اليمن   هثأراد أن يبع   ملا      r حممداهللا أن رسول: "بن جبل رضي اهللا عنه قال
 ،كتـاب اهللا  فإن مل جتد يف : قال،اهللا  أقضي بكتاب:قضاء قال لك عرض إذا تقضي كيف
 :قال ،كتاب اهللا وال يف    rاهللا فإن مل جتد يف سنة رسول: قال  ،   rاهللا فبسنة رسول :قال

ي وفـق رسـولَ   الذ هللا احلمد :وقال ،صدره     rاهللا فضرب رسول   ،آلو  أجتهد رأيي وال 
 ).٣٠٣ص، ٣ج، ت.د، عبد احلميد(رواه أبو داود ". اللَِّه يرِضي رسول   ِلما  اهللا رسوِل
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ولقد امتد تأثري هذا النوع من التفكري على ج كثري من الصحابة والـسلف الـصاحل                
فجعلـه  ، ويف هذا اجلانب أدرك أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه أمهية التفكري الناقد         ، واألئمة

وطالب الصحابة رضي اهللا عنهم مبمارسـة  ، من أهم األسس واألركان اليت بىن عليه خالفته     
فإين قد وليت علـيكم  ، أيها الناس: أما بعد:" التفكري الناقد إذ يقول يف خطبة بيعته للخالفة    

  ).٦٦١ص، ت.د، السقا"(وإن أسأت فقوموين، فإن أحسنت فأعينوين، ولست خبريكم

وابن ، ومن ضمنهم الغزايل  ،  لألئمة املسلمني فيتضح ذلك من خالل مؤلفام       أما بالنسبة 
  . وابن قيم اجلوزية، تيمية
  

ِمن هذا كله وجد أن اإلسالم شجع أصحاب العقول على البحث واالستقصاء والتثبت             
والقواعد الفكرية اليت ينطلق منها املفكر للحكم علـى األشـياء وال            ، من صحة املعلومات  

كما أن املعىن املقصود عند الكتـاب       ، والظنون اليت ال تغين من احلق شيئاً      ،  من اهلوى  ينطلق
  .املسلمني عرب العصور ال خيرج من دائرة املقصود القرآين

  

  : تاريخ مفهوم التفكري الناقد عرب العصور-ب 
 مشتقة   )critical(إنّ مفهوم التفكري الناقد مشتق من جذور إغريقية فكلمة نقد           " : لغوياً -١

وتعين   )criterion(وكذلك كلمة   ، ومعناها احلكم الفطن    )kriticos(لغوياً من كلمتني إغريقية     
 Our Concept of) "لذلك فإن الكلمة لغوياً معناها احلكم الفطن املبين على املعايري، املقاييس

Critical Thinking ( 2004 ) .  

  

ليدية القدمية للتفكري؛ الذي أرسـى قواعـدها         وقد يفسر هذا املدلول اللغوي النظرة التق      
وأرسطو؛ حيث اهتم سقراط بتنمية الـتفكري       ، وأفالطون، سقراط: وتبناها الفالسفة الثالثة  

ووصف صاحبها  ، وأفالطون رأى أن التفكري نشاط روحي     ، العقالين دف توجيه السلوك   
أو األفكار، اليت ، لكابأنه ذلك الشخص الذي يتمكن من أن مييز من خالل االستبصار األش        

، ورأى احلق يف اجلمال، وأرسطو عرب عن النقد بأنه رأي اخلري يف احلق     ، تكمن خلف املظاهر  
وقد عرب أيضاً الفيلسوف ديكارت عن النقد مبنهج الشك الديكاريت فهو يعقد العزم على أن               

عده يف  كما عرب الفيلسوف هومريوس عن النقد وقوا      ، يشك يف كل شيء يستطيع الشك فيه      
ــاذه  ــسة واأللي ــروان(األودي ــتريب٦٠ص،١٩٩٩، ج ــارزانو Streib,1992؛ وس ؛ وم

   ).١٧٧ص،١٩٩٤،؛ وحمفوظ وبدران٣٨٨ص،٢٠٠٥،؛ وإبراهيم٢٤ص،٢٠٠٤،وآخرون
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 املنطقـي   ط وبذلك تأخذ نظرة الفالسفة اإلغريق النموذج العقالين للمعرفة وهو االستنبا         
والنموذج التجريــيب وهـو     ، )ريوس  هوم، سقراط، أفالطون، ديكارت  ( كما هو لدى  

  ).أرسطو(االستقراء كما هو لدى 
  

 ورد مبعىن الوصف من خـالل احلكـم   Webster's new world dictionaryويف قاموس      "
ويف املعجم الوسيط ورد  ."(Our Concept of Critical Thinking ( 2004 ))"والتحليل احلريص

، ١٩٧٢، وآخرونمصطفى " (أو ليميز جيده من رديئة، هنقده ليخترب: تعبري نقد الشيء نقداً 
  .وتنقية وعزل ما حاد عن الصواب، ويفهم من ذلك إظهار احملاسن والعيوب). ٩٤٤ص

  

  : مفهوم التفكري الناقد يف األدب التربوي-٢
كانت بداية االهتمام مبفهوم التفكري الناقد يف األدب التربوي املعاصر متأثرةً بـالنظرة             "

 وذلك يف أعمال جون ديوي ، ١٩٣٩ – ١٩١٠يف الفترة بني ، ية التقليدية للتفكرياإلغريق

John Dewey  اليت استعمل فيها مصطلحات مثل التفكري التأملي والتساؤل واليت اعتمدها يف 
 حوأعطوا معىن أوسـع ملـصطل      other Glaser&مث جاء جليسر وآخرون     ، األسلوب العلمي 

 – ١٩٤٠وذلك يف الفترة ما بـني  ، افة ملا سبق فحص العباراتالتفكري الناقد ليشمل باإلض   
 other Ennis&مث ضيق معىن مصطلح التفكري الناقد يف أثناء عمل إنيس وزمالئـه             ، ١٩٦١

وليتضمن فقط تقييم العبارات     ، واألسلوب العلمي ، ليستثىن التفكري بأسلوب حل املشكالت    
عىن مصطلح الـتفكري الناقـد ليـشمل    مث اتسع م ، ١٩٧٩-١٩٦٢وذلك يف الفترة ما بني      

 يف other  Ennis &جوانب التفكري بأسلوب حل املشكالت من خالل جهود إنيس وزمالئه
  ). Streib,1992 ستريب" (١٩٩٢ – ١٩٨٠الفترة 

  

وحل املشكالت  ،  قد فرق بني التفكري الناقد     Ennisان إنيس   ) ١٩٩٩(ويوضح جروان   
فالتفكري الناقد يبدأ بوجود ادعـاء أو       ، هاية يف كل منهما   بالتركيز على نقطتني البداية والن    "

ما قيمة أو مدى صحة الـشيء ؟ بينمـا حـل    : والسؤال املركزي هو، استنتاج أو معلومة  
كيف ميكن حلها؟ وأضاف إىل ذلك      : املشكلة يبدأ بوجود مشكلة ما والسؤال املركزي هو       

ألنه يتكـون   ، ر بالنسبة حلل املشكلة    إستراتيجية كما هو األم    سجروان أن التفكري الناقد لي    
من سلسلة من العمليات واألساليب اليت ميكن استخدامها يف معاجلة موقف مـا بـصورة                
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٢٦

ولكنه عبارة عن جمموعة من العمليات أو املهارات اخلاصة اليت ميكن أن تـستخدم              ، متتابعة
  .٦٢ص" بصورة منفردة أو جمتمعة دون التزام بأي ترتيب معني

  

االهتمام الكبري الذي القاه التفكري الناقد من قبل كثري من التربويني إال أم مل    ورغم هذا   
ويرجع ذلك الختالف املدارس الفكرية اليت ينطلقون منـها         ، يتمكنوا من حتديد تعريف له    

  . وإىل تعدد جوانب هذه العملية التفكريية من جهة أخرى
  

  :ومن هذه التعريفات ما يأيت
 Watson & Glaserان واطسون وجليسر ) ١٩٨٢(سالم وسليمان ويشري كل من عبد ال

أو اآلراء يف ضـوء  ، بأنه احملاولة املستمرة الختبار احلقائق " ١٩٨٠عرفوا التفكري الناقد عام   
ويتضمن بالتايل معرفة البحث املنطقي؛ الـيت       ، األدلة اليت تسندها بدالً من القفز إىل النتائج       

، واختبار صـحة النتـائج    ، األدلة والوصول إىل نتائج سليمة    تساعد يف حتديد قيمة خمتلف      
  .٧ويعد هذا التعريف من التعريفات الشاملة ص"وتقومي املناقشات بطريقة موضوعية خالصة

  

بأنه التفكري الذي يتطلـب  " ١٩٨٢ عرفه عام Poltteان بولت  ) ١٩٩٩(ويورد جروان   
، والتركيـب ، وهـي التحليـل   ،  بلوم استخدام املستويات املعرفية العليا الثالث يف تصنيف      

  .٦١ص"والتقومي 

  

لعام  Beyerتعريف باير  ) French and Rhoder) 1992كما ذكر كل من فرنش ورهودر 
كما يصف التفكري الناقد بالنظر إىل تركيبته       ، أنه حتليل املعرفة واملعلومات وتقيمها     " ١٩٨٥

وهو أيضاً عبـارة عـن      ،  احلقيقة واليت هي عبارة عن إطار عقلي يعترب ويهتم بالبحث عن         
  p.266. " العمليات العقلية اليت حتلِّل وتقيم معلومة معينة

  

التفكري الناقد هو تفكري تـأملي عقـالين        " بتعريف عام   ) ١٩٩٧ (Ennisويعرفه إنيس   
  .٣٤يركز على تقرير ماذا نفعل أو نعتقد ص

  

أن الـتفكري    " ١٩٨٧ لعـام    Anshtainتعريف انشتاين   ) ١٩٩٧(وآخرون  وذكر كوبا   
، أي يف السياق االجتماعي   ، الناقد يبدأ من إدراك األسباب اجلذرية ملوضوع املرء يف اتمع         

ولكن التفكري الناقد يـستمر     ، والثقايف والتارخيي حلياتنا الشخصية   ، والسياسي، واالقتصادي
حيام واكتـسام   إىل ما بعد اإلدراك ليبلغ األفعال والقرارات اليت يتخذها الناس لتشكيل            
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٢٧

واملعرفة الصادقة تتطور وتنمو من التفاعل بني التأمل والفعل وتنـتج حـني          ، السيطرة عليها 
  .٩٩ص" يشارك البشر يف فعل حتويلي

  

أن  " ١٩٨٧Brookfieldإىل تعريـف بروكفيلـد      ) ١٩٩٧(وآخرون   كما أشار كوبا    
ليها طرقنا املعتادة واملألوفـة يف  التفكري الناقد يتضمن ويتطلب فحص الُمسلَّمات اليت تقوم ع      

  .١٠٩ص"مث االستعداد للعمل على حنو خمتلف على أساس طرح أسئلة ناقدة، التفكري والفعل

  

     ومن خالل التعريفات السابقة وجدت الباحثة اتفاقاً يف موسوعة علم النفس التربـوي             
 يف هذه الدراسة  والذي أخذت به الباحثةWatson & Glaserعلى تعريف واطسون وجليسر 

  .احلالية
      هذا باإلضافة إىل وجود إمجاع آخر من قبل هيئة من املنظرين من مجيع أحنـاء العـامل              

واليت متثـل عـدة     ، كندا، مجيع أحناء الواليات املتحدة األمريكية    : والدول على النحو التايل   
وقد بلغ عـدد    ،  والعلوم ،ويف اإلنسانيات ، والتربوية، يف العلوم االجتماعية  ، حقول أكادميية 

وكان ، هيئة اخلرباء هذه ستة وأربعني رجالً وامرأة اشتركوا يف مشروع حبث استمر سنتني             
-:وقد نشر عملهم حتت عنـوان     ) اجلمعية الفلسفية األمريكية    ( هذا املشروع مداراً لصاحل     

Expert Consensus Statement Regarding Critical Thinking And The Ideal Critical 

Thinker For Purposes Of  College  Instruction  And  Assessment - 1990  ،  وفيما يلي نص
وهادف يؤدي  ، التفكري الناقد هو حكم منظم ذاتياً     :"إمجاع اخلرباء حول ماهية التفكري الناقد     

، بـالرباهني إضافة إىل شرح االعتبارات املتعلقة      ،  واالستنتاج موالتقيي، والتحليل، إيل التفسري 
والتفكري الناقد . واليت بين على أساسها ذلك احلكم   ، والسياق، واملقاييس، والطرق، واملفاهيم

وذا املفهوم يكون التفكري الناقد قوة حتريرية يف جمال التربيـة           . أساسي كأداة لالستقصاء    
  . ),p.16 Facione,2004 فاشيون( "ومصدراً غنياًّ يف حياة املرء الشخصية واملدنية

  

  : مهارات التفكري الناقد-جـ 
من خالل تعريف الـتفكري     ، ١٩٩٠وإمجاع، ١٩٨٠توصل كل من واطسون وجليسر    

ويقصد بـه   ، معريف: اجلانب األول ، إىل أن التفكري الناقد يتضمن جانبني     ، الناقد لكل منهما  
يقـصد بـه    و، وجداين: واجلانب الثاين ، املهارات املعرفية اليت تشكل جوهر التفكري الناقد      

  .  ةاملهارات األخالقية والتنفيذي
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 قد حددا قائمة ١٩٨٠Watson & Glaserان واطسون وجليسر) ٢٠٠١(وذكر قطامي 
  -:تشمل مهارات اجلانب املعريف وهي

  .االستنتاج-١"
  . التعرف على االفتراضات-٢
  . استقراء النتائج-٣
  . تفسري املعلومات-٤
  .١٢٦ص" ا وأمهيتها للقضية املطروحة تقييم قوة احلجة يف ضوء ارتباطه-٥

  

 قد ضمنا التفكري Watson & Glaserان واطسون وجليسر ) ٢٠٠١(وأيضاً ذكر قطامي 
  -:الناقد ثالث جوانب هي

  . احلاجة إىل أدلة وشواهد تدعم اآلراء والنتائج قبل احلكم على موثوقيتها-١"
م ووزن األنواع املختلفـة مـن        حتديد أساليب البحث املنطقي اليت تسهم يف حتديد ِقي         -٢

  .وأيها يسهم يف التوصل إىل نتائج مقبولة، األدلة
  .١٢٦ص"  مهارة استخدام كل االجتاهات واملهارات السابقة-٣

  

 واليت أمجعت ١٩٩٠أورد إمجاع هيئة اخلرباء يف عامFacione )  (2004  فاشيونكما ان
:على ست مهارات يف اجلانب املعريف وهي

 التفسري   " §
 التحليل   §
  مالتقيي §

 االستدالل §
 الشرح §

 "تنظيم الـذات  §

p.4.

  

                                     يبني مهارات التفكري الناقد املركزية) ٥(شكل 

  
  )p.4 Facione , 2004, فاشيون(الشكل مأخوذ عن 
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٢٩

علـى   واليت أمجعت  ١٩٩٠ إمجاع هيئة اخلرباء عام    Facione (2004) فاشيونوأيضاً أورد   
  : سبعة عوامل يف اجلانب الوجداين تدفع املرء حنو استخدام التفكري الناقد وهي

ــة يف البحــث " § الرغب
  والتدقيق

  الفكر املنفتح §
  امليل إىل التحليل  §

  النظامية  §
  النضج املعريف  §
  البحث عن احلقيقة  §

الثقة بالنفس يف القدرة     §
ــتفكري  ــى الـ علـ

  .٨ص"الناقد

                                

  يبني امليول حنو التفكري الناقد) ٦(شكل 

                                       
  )p.8 , Facione , 2004 فاشيون(                            الشكل مأخوذ عن 

  

-واملهارات الكـربى  ، بأمهية التميز بني املهارات الصغرى    )  أ   ١٩٩٧ (Paulونوه باول   
ويف هـذا التتـابع     ، فاملهارات الكربى تتطلب تتابعاً ممتداً للفكـر      ،  للتفكري الناقد  -القدرة

  ): ب ١٩٩٧(ووضح ذلك بقوله، ٤١يستخدم الفرد العديد من املهارات الصغرى ص
إن هناك كثرياً من املربيني الذين ال يتفهمون بشكل دقيق عيوب املنـاحي الـشائعة                " 
 املناسب علـى الـتفكري بـاملعىن        وواحدة من أهم هذه العيوب هي التركيز غري       ، للتفكري

مث حدد ثالث جمموعات من األبنية العقلية الضرورية لتكوين وتنمية مفكر أخالقي     ، الضعيف
  -:منفتح الذهن أي املفكر باملعىن القوي

أو تناقض أو عـدم     ، مثل التعرف على مجلة غامضة أو افتراض مشكوك فيه        ،  مهارات -١
  .اتساق أو استنتاج أو تضمني 
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٣٠

واجلدال مبا يتطلبه مـن     ، والكتابة النقدية ، مثل القدرة على القراءة   ، رات أوسع نطاقاً   قد -٢
  .وصياغة واستكشاف احلجج والرباهني والنظريات، وتقييم مصادر املعلومات، أخذ ورد

وهي السجايا العقلية وااللتزامات األخالقية اليت حتول التفكري مـن بنـاء      ،  مسات العقل  -٣
  .٥٨ص" إىل بناء واسع متفتح الذهنأناين ضيق األفق 

  

 توهي اخلصائص والسلوكيا  ، ومن خالل ما سبق ميكن التوصل إىل مسات املفكر الناقد         
  .اليت خلصها باحثون متخصصون يف وصف الشخص الذي يفكر تفكرياً ناقداً 

  

  : مسات املفكر الناقد-د
  :اخلصائص والسلوكيات التالية للمفكر الناقد) ١٩٩٩( يورد جروان
  .يفرق بني الرأي و احلقيقة" §
 .منفتح على األفكار اجلديدة §
 .يعرف مىت حيتاج إىل معلومات جديدة حول شيء ما §
 ".ال بد أن تكون صحيحة"و نتيجة " رمبا تكون صحيحة"يعرف الفرق بني نتيجة  §
 .ويشري إليها يستخدم مصادر علمية موثوقة §
 .مع املشكالت  يعتمد الطريقة املنظمة يف التعامل §
 .يعرف بأن لدى الناس أفكاراً خمتلفة حول معاين املفردات §
 .يأخذ مجيع جوانب املوقف بنفس القدر من األمهية §
 .حب االستطالع واملرونة §
 .يتساءل عن أي شيء غري مقبول §
 .يبحث يف األسباب و األدلة والبدائل §
 .يتخذ موقفاً و يغريه عند توفر األدلة §
 .يعرف املشكلة بوضوح §
 .ار األحكاميتأىن يف إصد §
 .املوضوعية والبعد عن العوامل الذاتية §
 .٤١ص"حياول فصل التفكري العاطفي عن التفكري املنطقي §
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٣١

إىل أنه ال ميكن للطلبة ان يكتسبوا مسات املفكر الناقـد دون           ) ٢٠٠٣(      ويشري احلارثي   
معـايري؛  تطبيق عملي وممارسة فعلية للنقد والتوصل إىل قرارات إلصدار األحكام يف ضوء             

يف مترين الطلبة على تقومي األفكار واألشياء واألحداث ، لذلك ينبغي ان يكون للمدارس دور   
ال ميكن للطلبة أن يصبحوا مفكرين ناقدين دون        . من خالل سلسلة مفتوحة من التساؤالت     

  . ٩٥ص "للنقد وإصدار األحكام يف ضوء معايري واضحة، ممارسة عملية
  

 تفعيل عمليات التفكري الناقد عند الطلبة، من خالل األدوار الـيت            وهنا يظهر دور املعلم يف    
  .يقوم ا كي يسهل عملية التفكري الناقد لديهم

  

  دور املعلم يف تعليم التفكري الناقد : ثالثاً
يف دليـل   ، إىل ما ذكره فريق مجاعة التطوير التربوي العـاملي        ) ٢٠٠٤(    أشار جاد اهللا    

أن املعلم ميكن أن ميارس األدوار التالية يف تعليم التفكري          ، ب املعلمني املهارات األساسية لتدري  
  : الناقد

   خمطط  -١"
     يوجه املعلم باعتباره خمططاً اخلربات التعليمية حنو مشكالت احلياة احلقيقيـة، ويطـور             

من خالل التعامل على حنو إبداعي مع مواقف        ، ومهارات وثيقة الصلة  ، وتعميمات، مفاهيم
عية يف حياة الطلبة، وينظم املعلم بعناية يف خطط دروسه اليومية وخطط وحدات الدروس            واق

والنشاطات املبنية علـى    ، أهداف األداء، واحملتوى املعريف، وعينات األسئلة واملواد التعليمية       
  ).٨٢ص، ٢٠٠٤، جاد اهللا(اخلربة اليت من شأا حتديد أهداف التعليم ووسائل حتقيقه 

  ناخ الصفي  مشكل للم-٢
هو ذلك  ،      إن املناخ النفسي والعاطفي الالزم للتعلم املبين على اخلربة واالستقصاء السابر          

يف توطيـد منـاخ مجـاعي       ، واملشاركة الشورية ، الذي يوظف مبادئ ديناميات اموعة    
متماسك، يقدر فيه التعبري عن الرأي، واالستكشاف احلر، والتعاون، والثقـة، والـدعم،             

التشجيع، ولذلك ال يقتصر دور املعلم يف التعرف على حاجات الطلبة بفحص مشكالم             و
واقتراح احللول هلا، وطرح األسئلة، ومجع البيانات، وصنع القرارات بأنفسهم، وإمنا يتعدى            
ذلك إىل اإلميان بأن صنع القرار بطريقة الشورى واملشاركة الشورية جيب تعلمها عن طريق              

  ).٨٢ص ، ٢٠٠٤، جاد اهللا(ة يف جو صفي تعاوين دائم اخلربة احلقيقي
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٣٢

   مبادر -٣
     يقوم املعلم بوصفه مبادراً، عن طريق استخدام تشكيلة من املواد والنشاطات، بتعريـف         
الطلبة مبواقف تركز على املشكالت املتكررة واحلقيقية لدى الطلبة، يف الوقت الذي يعمـل              

لديهم، وعلى حفزهم على االستقصاء يف عـدد مـن          فيه إثارة حب االستطالع واالهتمام      
االجتاهات املثمرة، ويظهر املعلم أثناء املبادرة حب االسـتطالع واالهتمـام باملـشكالت             

، ٢٠٠٤، جـاد اهللا  (املطروحة، ويستخدم أسلوب طرح األسئلة إلشراك الطلبة بفاعليـة          
  ). ٨٣ص
   مركز -٤

 التعلم املبين على اخلربة توجيه انتبـاه الطلبـة        من أصعب األدوار اليت يواجهها املعلم يف    
واملهارات املهمة اليت تقَّدم هلم، فأحياناً تنتاب الطلبـة         ، وطاقام حنو عناصر املواد الدراسية    

مشاعر احلماس الشديد أو الضجر من جوانب خاصة ملشكلة أو موضوع، واملعلم باعتبـاره          
اهيم ذات العالقة وفهمها، بينمـا يعينـهم يف         مركزا يساعد الطلبة يف البحث عن معىن املف       

جهودهم لتطوير املهارات الفعالة والتمرن عليها وتطبيقها، وهنا يقوم املعلم بالتوضيح لطلبته            
بأن طاقام وجهدهم سيذهبان سدى على األرجح إذا مل يوجهوا هذا اجلهد وتلك الطاقـة          

  ). ٨٣ص ، ٢٠٠٤، جاد اهللا (ةحنو الفهم واملعلومات، واملهارات الالزم
   حمافظ مواصل -٥

     ِإنَّ أسهل مهمة ميكن أن ميارسها املعلِّم هي إثارة اهتمام الطلبة بقضايا شيقة وحقيقيـة،      
وإمنا الصعوبة اليت يواجهها هي يف احلفاظ على انتباههم، وإعادة شحذ مهمهـم يف وجـه                

كما أن استخدام   ،الت واإلبداع واليت تعترض حل املشك   ، الكثري من العوائق اليت ال مفر منها      
  ).٨٣ص ، ٢٠٠٤، جاد اهللا(املعلم ملواد ونشاطات وأسئلة مثرية لتحفيز الطلبة أمر مهم 

   مصدر للمعرفة -٦
إذ يقوم بإعداد املعلومات وتوفري     ،      يقوم املعلِّم يف كثري من احلاالت بدور مصدر املعرفة        

وعندما يـسأل عـن اإلجـراءات واملـواد         ، األجهزة واملواد الالزمة للطلبة؛ الستخدامها    
والتفصيالت وسري العمل؛ فإنه حيرص على اإلجابة بأا تلك اليت تـسهل علـى الطلبـة                

يف حني يتجنب تزويد الطلبة باإلجابات الـيت تعـوق سـعيهم    ، االستقصاء والتعلم باخلربة 
  ).٨٣ص ،٢٠٠٤، جاد اهللا(للوصول إىل استنتاج ميكنهم التوصل إليها بأنفسهم و تكوينها 
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٣٣

   سابر -٧
من خالل التعلم بـاخلربة يف اـاالت   : فأوالً،      إنّ هذا الدور للمعلم له وجهان مهمان      

يطرح املعلم أسئلة أو يشجع الطلبة على أن يطرحوا أسـئلة           ، املعرفية واالنفعالية والتشاركية  
تاجام املقدمـة   تتطلب تربيراً أو دعماً ألفكارهم وفرضـيام و اسـتن         ، عميقة متفحصة 

ويوفر املعلم التعزيز املالئم للطلبة الذين مييلـون إىل تربيـر أفكـارهم             ، ومواقفهم القيمية 
والطلبة الذين يعربون بصورة عفوية عن أفكـارهم ومـواقفهم دون أن            ، ومواقفهم القيمية 

و صياغة  يقوم املعلم بتوجيه نشاطات الطلبة وأعماهلم الذهنية حن       : وثانياً. يتطلب إليهم ذلك  
إذ كثرياً ما يبدأ تعلم الطلبة باالستقصاء واخلربة ويتم احملافظة          ، استنتاجات ميكن الدفاع عنها   

إال أن هذا التعلم ال يكتمل على حنو كاف يسمح بتقومي نتـائج             ، من هذا النوع من التعلم    
علمهـم  فكثرياً ما خيفق الطلبة يف الوصول إىل جتميـع ت         ، تعلمهم وتلخيصها والتشارك فيها   

  ).٨٣ص ، ٢٠٠٤، جاد اهللا(واختتامه قبل أن ينتقلوا إىل موضوع آخر 
   أمنوذج أو قدوة -٨

حمـب  ،      يقوم املعلم بوصفه أمنوذجاً بعرض السلوك الذي يبني أنـه شـخص مهـتم             
راغب يف سرب   ، عادل، متعاطف، مبدع، ناقد يف تفكريه وقراءته منهمك حبيوية     ، لالستطالع

ويستطيع الطلبة مالحظة الفرق بني ما يقوله املعلم و بني ما يفعله            ،  األدلة تفكريه سعياً وراء  
  ).٨٤ص، ٢٠٠٤، جاد اهللا(
   موجه األسئلة -٩

فعندما يقوم املعلم بتأدية    ،      من األدوات املهمة يف التعليم القائم على اخلربة توجيه األسئلة         
املالئمة ذات املعىن لتعزيـز الـتعلم      فإنه يطرح األسئلة    ، كل دور من األدوار السالفة الذكر     

عموماً إىل االعتقاد بأن األسئلة املطروحـة      ، وغري الصفية ، وتؤدي األحداث الصفية  ، باخلربة
، وطريقة البحث عن إجابتها تعكس نوعية التعلم بصورة أكرب مما تعكسه اإلجابات نفـسها           

لـذلك ينبغـي   ، نب املعلـم وال جياب عنها من جا ، وألن مجيع األسئلة املهمة ال تثار عادة      
، جـاد اهللا  (والبحث عن إجابات خاصة م      ، تشجيع الطلبة على طرح األسئلة اخلاصة م      

 )".٨٤ص،٢٠٠٤
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٣٤

  وقبل أن يصدر املعلم حكماً على نوعية التفكري الذي ميـارس يف معاجلـة املـشكلة أو      
  . البد أن يضع معايري التفكري الناقد أساساً للحكم، املوضوع املطروح

  

  معايري التفكري الناقد : رابعاًً
  :كما يأيت) ١٩٩٩(ومن أبرز هذه املعايري ما أشار إليه جروان

   الوضوح -١
جيب أن تكون العبارة واضحة، وإذا مل تكن العبارة واضحة فلن يستطيع املعلم فهمهـا وال                

، شـكال معرفة مقاصد املتكلم، وبالتايل لن يكون مبقدوره احلكم عليها بأي شكل مـن األ            
 من  روحىت يدرب املعلم طلبته على االلتزام بوضوح العبارات يف استجابام، ينصح باإلكثا           

  . ٧٨األسئلة االستنتاجية عندما ال تكون عبارات الطلبة واضحة ص
   الصحة -٢

وقد تكون العبارة واضحة ولكنـها      ، يقصد مبعيار الصحة أن تكون العبارة صحيحة وموثقة       
  .٧٩ليست صحيحة ص

   الدقة  -٣
. يقصد بالدقة يف التفكري استيفاء املوضوع حقه من املعاجلة والتعبري عنة بال زيادة أو نقصان              

إ[: ومن العبارات اليت حتقق فيها الدقة أو املساواة قوله تعاىل         
 [ اآليـة ،  سورة النحـل                                                                                                                                  :

  . ٧٩ ص٩٠
   الربط -٤

 السؤال أو املداخلة أو احلجة أو العبارة مبوضـوع النقـاش أو             يعين الربط مدى العالقة بني    
  . ٨٠املشكلة املطروحة ص

   العمق -٥
تفتقر املعاجلة الفكرية للمشكلة أو املوضوع يف كثري من األحوال إىل العمق املطلوب الـذي              

  .٨٠يتناسب مع تعقيدات املشكلة أو تشعب املوضوع ص
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   االتساع  -٦
باالتساع أو الشمولية عندما نؤخذ مجيع جوانب املشكلة أو املوضوع          يوصف التفكري الناقد    

  ).٨١ص، ١٩٩٩، جروان(باالعتبار 
 املنطق   -٧

، ١٩٩٩، جـروان (هو تنظيم األفكار وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدي إىل معىن واضـح           
  ).٨١ص

  

  معوقات تعليم التفكري الناقد : خامساً
 املتصلة بالسلوك التعليمي للمعلم وجدت الباحثة     ومن خالل استقصاء ومراجعة األدبيات    

أن هناك جمموعة من املعوقات تقف أمام املعلم يف تعليم مهارات التفكري الناقد على مستوى               
  .املمارسة الصفية

 ضعف إعداد الطلبة يف مرحلة التعليم العـام قبـل           وه،    وأن أول معوقات التفكري الناقد    
واملطارنـة  ، )٢٠٠٣(هذا ما أكدته دراسة كل من ثابـت         ، الوصول إىل املرحلة اجلامعية   

إىل ) ٢٠٠٣(وقد أشارت ثابـت     ). ١٩٩٩(باإلضافة إىل ما أشار إليه جروان       ، )٢٠٠٣(
  :أسباب ذلك يف مخس معوقات وضحتها كما يلي

   اخلاصة بالطلبة  تاملعوقا: أ
ة املعلم لطلبته على أم     ونظر، بتعليم الكم وليس الكيف   ، واهتمام املعلمني ،      قلة خربم 

والفتقار الدافعية للتعلم وقد يكون مرد      ، يفتقدون للقدرات الكافية لعملية تعلم التفكري الناقد      
، ذلك كله لعمليه التدفيق اآليل يف املدارس مما يفرز أمناطاً من الطلبة غري صاحلة وال مباليـة                

وطرق التـدريس   ، واألهداف، توىوافتقار املنهج إشارات تعليم التفكري الناقد من حيث احمل        
  .١١٣ص
  املعوقات اإلدارية: ب

 واملوهوبني من الطلبة وتـشجيعهم          ولعل ذلك يرجع لعدم االهتمام باكتشاف املبدعني      
 والوسائل الالزمة لربوز    دوتوفري املوا ، والتفكري الناقد مالياً ومعنوياً   ، ومكافأة التفكري العلمي  

وتركيز االهتمام على االمتحانات واجلوانب األكادميية يف   ،  الطلبة اجلوانب اخلالقة الكاملة يف   
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 التفكري الناقـد  موإغفال دور الربامج واألنشطة األدبية وأمهيتها يف تنمية قدرات تعلي      ، املنهج
  ).١١٣ص، ٢٠٠٣، ثابت(واإلبتكارية للطلبة، اإلبداعية

ارية ومتطلبات تعلـيم الـتفكري           باإلضافة إىل وجود الفجوة العميقة بني املمارسة اإلد       
ونقـص  ، وااللتزام بزمن احلصة املقررة دومنا إعطاء املزيد من الوقت لتشجيع التأمل          ، الناقد

وقصر الفترة  ، وطول املنهج املدرسي  ، واإلدارة، والطلبة، التدريب على التفكري الناقد للمعلم    
، إلشراف على تعليم التفكري الناقـد     وقلة خربة املديرين الفنيني يف ا     ، الزمنية الالزمة لتنفيذه  

واملعتقدات الشخصية  ، والثقة املطلوبة بني الطلبة واإلدارة    ،  األمان روالنقص يف تطوير مشاع   
وكون األطر اإلدارية عامه تكون من املعلمني القدامى النمطيني         ، حول عوائق التفكري الناقد   

ير البريوقراطي الذي ال يؤمن بغـري  ووجود املد ، الذين ال يشجعون على تعليم التفكري الناقد      
  ).١١٤،١١٣ص ، ٢٠٠٣، ثابت(رأيه ويرفض األفكار اجلديدة 

  

  املعوقات اخلاصة جبزئيات مهارات التفكري الناقد : جـ
وعدم القدرة على التعليق املؤقت إلصدار األحكام الشخصية حلني تـوفر      ،     وهي التسرع 
واملهارات الالزمـة   ، الكافية الستخدام االجتاهات  واحلاجة لوجود املهارة    ، الشواهد واألدلة 

، والنقص يف القدرة على التوصل إىل نتائج عامة بناء على مناقشات مـسبقة            ، للتفكري الناقد 
واحلاجة إىل القدرة على إجياد معايري وحمكـا ت تـستند   ، أَي النقص يف التفكري االستقرائي  

وضعف ، عاجلة املسائل الغامضة واملتشابكة   ونقص االستمتاع مب  ، عليها عميلة إصدار األحكام   
والنقص يف القدرة على التوصل ملعـارف       ، القدرة على حتديد العالقات السببية بني األشياء      

والـضعف يف  ، أي النقص يف التفكري االستنباطي  ، جديدة بناء على مقدمات منطقية متوافرة     
ها أو حلها إما لفظياً أو عددياً       القدرة على فهم عناصر املشكلة بشكل يؤدي إىل إعادة تركيب         

واالفتقـار  ،  أو إثبات مدى دقة االدعاءات     نوالنقص يف القدرة على إجياد الربها     ، أو مكانياً 
ونقص القدرة على التوصل على استنتاجات من       ، إىل القدرة على حتليل املشكالت املفتوحة     

، درة على إصدار األحكام   أو الق ، والنقص يف القدرة على التفكري التقييمي     ، مقدمات معطاة 
وضعف القدرة علـى تقيـيم احلجـج        ، ونقص القدرة على احلكم على مصدر املعلومات      

ونقـص يف  ، ونقص القدرة على حتديد املعلومات ذات العالقة باملوضوع املعـني    ، والرباهني
 ونقص القدرة على  ، القدرة على التعرف على األخطاء أو األفكار املغلوطة منطقياً وحتديدها         
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ونقص القدرة على التعرف علـى التناقـضات يف         ، التفريق بني احلقائق واآلراء الشخصية    
وتدين القدرة على حل املشكالت ذات      ، ونقص القدرة على حتري جوانب التحيز     ، املواقف

، ونقص القدرة على حل مشكالت قائمة على إدراك العالقات املكانيـة          ، اإلجابة الواحدة 
وقلـة  ،  الشديد يف التدريب على مهارة التفكري الناقد وجزئياا  ولعل ذلك يرجع إىل النقص    

 حيتاجه تعلـيم الـتفكري      يالفرص املتاحة إلدارة النقاشات واحلوار يف املدارس والوقت الذ        
   ).١١٥،١١٤ص ، ٢٠٠٣، ثابت(والذي ال يتوفر يف املدارس التقليدية ، الناقد

  

  املعوقات اخلاصة بالبيئة الصفية : د
ولعدم توفر البيئة الـصفية احلميمـة      ،  نظراً للعدد الكبري للطلبة يف الصف الواحد           وذلك

وللنقص يف ظروف البيئة الصفية املناسبة مثل       ، املشجعة للنقاش والتساؤل واملعارضة والتأمل    
ولعدم تركيز التقنيات الدراسية على قضايا حقيقية واقعية تأخـذ باالعتبـار            ، حجم الغرفة 

ونتيجة ألساليب التقومي التقليدية اليت تركز على التـذكر         ، مرحلته النمائية خربات الطالب و  
وعـدم  ، ونقص االهتمام بالتدريب على امللخصات القـصرية      ،  مستويات التفكري  يوال تنم 

وتكريس املعلم ألمناط التفكري البريوقراطية وختصيص      ،  احملدد للحصة  تمالءمة االلتزام بالوق  
وعدم بدء احلصة من قبل املعلم بطرح مشكلة أو رأي          ،  الطلبة معظم الوقت للمحاضرة على   

ولعدم قدرة املعلم   ، وعدم تطوير مشاعر الثقة واألمان املطلوبة بني املعلم والطلبة        ، فيه خالف 
وغموض األهـداف  ،  يسمح بالتفاعل الصفيلعلى ترتيب املقاعد داخل غرفة الفصل بشك    

  ).١١٦ص ، ٢٠٠٣ ،ثابت(التعليمية ملا يتم تعليمه للطلبة 

  

 املعوقات اخلاصة باملعلم : هـ
وميله للمبالغة يف حفظ    ،    وذلك إلحباطات املعلم املتكررة جراء تعامله مع األمناط القيادية        

، ووسائل تعلـيم الـتفكري    ،  حتضري األنشطة  يوعدم رغبته يف بذل اجلهد الكبري ق      ، النظام
ونقص قدرة املعلم على الفصل يف      ،  بغري رأيه  ولوجود املعلم التقليدي النمطي الذي ال يؤمن      

، واجلانب الوجداين يف فهم معىن التفكري الناقـد       ، النظرة للتفكري الناقد بني اجلانب املعريف     
والتنشئة االجتماعية التقليديـة    ، يواحلوار اجلماع ، واملناقشات، ولعدم تشجيع املعلم للتأمل   

وافتقـار املعلـم    ، واملمارس هلا ، وحرية الفكر ، واالفتقار للمعلم املؤمن بالشورى   ، للمعلم
واالجتاهات السلبية لدى املعلم    ، ونقص التدريب ، أو ملهاراته اجلزئية  ، ملهارات التفكري الناقد  
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وضعف الثقة  ، واخلوف من األفكار اجلديدة واحملافظة على الوضع الراهن       ، حنو التفكري الناقد  
   ).١١٧ص ، ٢٠٠٣، ثابت(بالنفس 

مرتبط بربامج تـدريب    "إىل العائق اخلاص باملعلم وأوضح أنه     ) ١٩٩٠( جروان         وأشار
على افتراض أن ما يدرسـه      ، وإىل واملقررات اجلامعية يف كليات التربية     ، املعلمني وتأهيلهم 

يؤدي بصورة تلقائية إىل انتقال     ، ونظريات التعلم وغريها  ، املعلمون املتدربون يف طرق التعليم    
  .١٠إىل ممارسات عملية على مستوى الصف صخربام النظرية 

 تـدريب  جإىل سبب آخر يضاف إىل جانب قصور برام    ) ٢٠٠٣(     كما أشارت املطارنة  
، وهو ضعف مستوى التأهيل التربوي ملعلمي قـسم التـاريخ         ، املعلمني واملقررات اجلامعية  

ة الـتفكري الناقـد   والذي أدى إىل عدم معرفتهم بطرق التدريس الفعالة؛ اليت تؤدي إىل تنمي 
  .٤٣وعدم وضعهم أهدافاً يف خططهم واليت تنمي هذه القدرة عند طلبتهم ص، لدى الطلبة

  

ويتوقف جناح تعليم مهارات التفكري الناقد على جتنب املعوقات السابقة باإلضافة إىل عنصر             
  .وهو طرق تنفيذ تعليم مهارات التفكري الناقد بصورة فعالة، آخر

  

   التفكري الناقد  تعليم-سادساً  
ينظر املهتمون مبهارات التفكري وتعليمها وتعلمها بأنه ال ميكن هلذه املهارات أن تحقِّـق              

، وتؤدي دورها يف حياة اتمع بدون وجود حمتوى معني أو مضمون حمدد           ، أهدافها التربوية 
، حية عنها والقيام بتزويدها بنماذج توضي   ، وبرامج عدة لتعليمها  ، وقد طرحوا استراتيجيات  

، ويتضمن كل برنامج جمموعة من الدروس     ، وإما يف أشرطة مسجلة   ، إما على شكل كتيبات   
  .أو مبساعدة وتوجيه من املعلم، اليت ميكن للطلبة أن يتعلموها بأنفسهم

  

   استراتيجيات تعليم التفكري الناقد  -أ
اليت حتـدث بـشكل     ، بأا جمموعة حتركات املعلم داخل الصف     : "    تعرف اإلستراتيجية 

ص ، ١٩٨٨، سليمان"(ومتسلسل دف إىل حتقيق األهداف التدريسية املعدة مسبقاً       ، منتظم
١٣٠.(  
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ومهاراته منذ منتـصف  ،     وقد طرح التربويون عدداً من استراتيجيات تعليم التفكري الناقد  
باحثة يف سـت    أوردا ال ، وتطويرها، وتنقيحها، ومت دعمها ، الثمانينات من القرن العشرين   

  :استراتيجيات تعليمية وهي كاآليت

  

  :Mcfarland ١٩٨٥ إستراتيجية ماكفرالند-١
إىل هذه اإلستراتيجية اليت عرفت بإسـتراتيجية ماكفرالنـد         ) ٢٠٠٥(  أشار إبراهيم   

Mcfarland    ا إستراتيجية الكلمات املترابطةـدف  ، وإستراتيجية حتديد وجهات النظر ،  بأو
واملادة اليت  ، ة تساعد على تعليم مهارة التمييز بني املادة ذات الصلة باملوضوع          إىل تقدمي أمثل  

مع تـوفري املنـاخ التعليمـي      ، كمهارة من مهارات التفكري الناقد    ، ليس هلا صلة باملوضوع   
  :  اإلستراتيجيتني كاآليت)٢٠٠٥(وضح إبراهيم ، ٣٨٠املساعد على ذلك ص

  :  إستراتيجية الكلمات املترابطة-أ
  : وهي، وهي تسري يف عدة خطوات يتبعها املعلم"
متثـل  ، تتألف كل جمموعة من مخـس كلمـات       ، عرض جمموعات عديدة من الكلمات     §

وكل جمموعة ا كلمة واحدة ليست      ، موضوعاً معيناً يعرفه الطلبة من خالل خربام السابقة       
  .هلا صلة باملوضوع ائياً

م حىت يصبحوا قادرين على حتديـد األربـع         ويدر، يناقش املعلم الطلبة بصورة مجاعية     §
  .وشطب الكلمة اليت ليست هلا صلة باملوضوع، كلمات اليت هلا صلة باملوضوع

يطلب املعلم من الطلبة تركيب الكلمات األربع الباقية يف مجلة يتضح فيها منطق تـرابط                §
  .على أن تكون اجلملة ذات صلة باملوضوع املدروس، هذه الكلمات

 .٣٨١ص" وصحيحة، ب على التفكري بأساليب منطقيةتشجيع الطال §
  : إستراتيجية الدفاع عن وجهات النظر-ب
  :تقوم على عدة أسس"
  .حتديد املوضوع بدقة؛ ليساعد على وضع أسئلة عن اجلدل القائم حوله §
 . ومناقشة األسباب اليت جتعل كالً منها مناسباً، تطوير وجهات نظر عديدة وخمتلفة §
 :  معينة ويستلزم ذلكاختيار وجهة نظر §
  .إعداد وتقدمي الرباهني واألدلة لتدعيم وجهة النظر املختارة -
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٤٠

 .اختيار كل برهان مبفرده لتوضيح مدى صلته بوجهة النظر -
وتلخيصها يف عبارات تدعم وجهات النظر وتدافع       ، ترتيب الكلمات املؤيدة لوجهة النظر     -

 .٣٨١ص"عنها
  

  :O,Rielly  ١٩٨٥ إستراتيجية كيفن اورايلي -٢

إىل رأي اورايلي بأن اخلطوة األوىل اليت جتعل الطالب مفكراً ناقداً        ) ٢٠٠٣(أشار سعادة   
واألهم من التشكيك يف نظر اورايلي ولكي يصبحوا مـاهرين يف           ، هي أن يكون متشككاً   

، إذ جيب تعليمهم خطوات املهارات مثلهم يف ذلك مثل الالعبني الرياضـيني           ، التفكري الناقد 
وتكرار تدريبهم عليها دف إتقاا ، م إرشادهم عند بداية استخدامهم هلا ألول مرة     حبيث يت 

  .١٢٠ص
  ):٢٠٠٣( خطوات طريقة تدريس املهارة كما أوردها سعادة

يبدأ تدريس مهارة حتديد الدليل وتقييمه بتأدية األدوار عن حادثة سرقة حمفظة خـارج               §
  .غرفة الصف يف ساحة املدرسة

  .تقرير ما حدث عن طريق األسئلةحياول طلبة الصف  §
، أو وثيقة مكتوبـة ، هل هو عبارة عن شاهد: يتعلم الطلبة مهارة حتديد الدليل بالتساؤل      §

  أو شيئٌ ملموس ؟
وجيب أن يسألوا أنفسهم أربعة أسـئلة عـن         ، بعدما حيدد الطلبة الدليل يتعلمون تقييمه      §

  : الدليل
   هل هو أساسي أم ثانوي ؟-
  ليل سبب للتحريف والتشويه ؟  هل لدى صاحب الد-
   هل هناك أدلة أخرى تدعم هذا الدليل ؟-
   هل هو دليل عام أم خاص ؟ -
وهنا يوظـف الطلبـة     ، املرحلة األخرية هي إتقان املهارة ويتم عن طريق تكرار التطبيق          §

، أو يف كتبهم املقررة   ، ويتوقع منهم أن حيددوا الدليل املقدم يف نشرات       ، املهارة دون إرشاد  
١٢٠والتكرار جيعل املهارة جزءاً مرناً يف تعليم الطلبة ص، مأو يف اختبارا.  
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٤١

،      وممكن أن يساعد املعلم الطلبة يف ممارسة هذه املهارة باستخدام مرجع إرشادي معـني            
وهـو أن   ، أو بديل آخر للكتيـب    ، "دليل التفكري الناقد  "بعنوان O,Riellyمثل كتيب وضعه    

حوظات يف دفاترهم عن خطوات تطبيق املهارة بينما يشرح املعلم هلم           يكتب الطلبة بعض املل   
  ).١٢٠ص، ٢٠٠٣، سعادة(وميكن أيضاً استخدام لوحات اإليضاح ، ذلك

  

  : Smith ١٩٨٣ إستراتيجية مسيث -٣
تعريف مسيث هلذه اإلستراتيجية بأا إحدى مهـارات الـتفكري          ) ٢٠٠٣(أورد سعادة   

وتقلل مـن عمليـة   ، والتعليل، املعلومات اليت تؤكد على الفهم   الناقد اليت تقوم على معاجلة      
ويبني مسيث أنه توجد معايري عديدة ضرورية لتقـومي صـحة مـصادر             ، استظهار احملتوى 

واليت بواسطتها يستطيع األفراد أن يثقوا بتلك املصادر إذا تطابقت مـع هـذه              ، املعلومات
علومات القدرة على املساءلة والتفـسري      وتتضمن مهارة احلكم على صحة مصادر امل      ، املعايري

  :حول اإلجابة املنبثقة عن عدد من األسئلة التالية
 ما املصدر ؟ هل هو شخص معني ؟ أم مؤسسة حكومية ؟ أم مؤسسة موثوق ا؛ ألـا                   -

  تضم عدداً من املفكرين املشهود هلم ؟
ر عبارة عن شخص فما خربته       ما اخللفية الثقافية وامليدانية للمصدر ؟ وإذا كان هذا املصد          -

اليت أهلته أن يتكلم كمتخصص ؟ وما مسعته بني جمموعة من اخلرباء املـشهورين يف هـذا                 
  اال؟

ما األسس اليت مت إعدادها للكشف عن صحة املصدر ؟ هل هو خبري يف املوضوع املطروح ؟         
للقـضية  هل هو مصدر متخصص ؟ هل مت البحث من جانب املصدر يف التفاصيل احملـددة   

  املطروحة ؟
 ما هدف املصدر من إصدار هذه العبارات الشفوية أو املكتوبة ؟ هل نبعت من االهتمـام       -

باملوضوع ؟ أم أا متثل حتيزاً شخصياً لصاحل جهة ضد أخرى يف قضية معينة قـد تكـون                  
در مؤسسة اقتصادية أو إيديولوجية خولته للحديث عنها بقضية معينة ؟ وهل تتأثر مسعة املص             

  ذه العبارات ؟ وهل املصدر متيقظ هلذه السمعة يف أثناء احلديث ؟
 هل توجد أسباب تدفع لالستفسار عن صحة املصدر ؟ فهل عبارات املصدر متـسقة أم                -

متناقضة فيما بينها ؟ وهل توجد مصادر أخرى أكثر استقالالً تؤيد هذا املـصدر ؟ ومـاذا             
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٤٢

صدر ؟ وهل عبارة املصدر موضوعية حبيث جـاءت         يقول اخلرباء يف القضية اليت طرحها امل      
مشروطة بقيود خاصة ؟ أم أا ادعائية وتشكيكية يف أسلوا ؟ ما نوع العبارة اليت أطلقهـا                
املصدر ؟ هل هي عبارة خربية مستقلة ؟ أم هي عبارة نابعة عن مؤسسة تدعي املوضـوعية                 

  . ١١٠، ١٠٩مة إيديولوجية معينة صوالتوازن يف تقاريرها ؟ أم أا تعرب عن وجهة نظر منظ

واليت تدور  ،  من خالل إستراتيجيته األهداف املعرفية العامة واخلاصة       Smithويربز مسيث   
وذكر املعايري وتطبيقها   ، وحول إعطاء األمثلة  ، نتاجاا حول مهارة صحة مصادر املعلومات     

عالية العامـة واخلاصـة     كما تظهر اإلستراتيجية األهداف االنف    ، يف سياقات عديدة ومتنوعة   
من تقدير املوضوعية وحتمـل     ، أيضاً واليت حتدد نتاجاا بالسمات املطلوبة من املفكر الناقد        

  .وجتنب التحيز لصاحل املنطق والدليل، الغموض
  :خطوات تدريس املهارة وهي على النحو التايل)٢٠٠٣(     كما ذكر سعادة 

ولبيان أمهية املصادر عند احلكم على      ، النتباهتصميم حادثة معينة إلثارة ا    : مقدمة الدرس  §
  .صحة املعلومات

يصمم هذا اجلزء ليعني الطلبة على حتديد معايري واضحة وحمددة؛ ـدف    : عرض الدرس  §
ويترك املعلم للطلبة عمل نسخة     ، وليساعدهم يف تربير هذه املعايري    ، تقومي مصادر املعلومات  

  .أو عمل نشرة ا، رةمن املعايري اليت مت تدوينها على السبو
حيث يتدرب الطلبة علـى     ، يتطلب تعلم املهارة التدريب املناسب    : التدريب على املهارة   §

تطبيق املعايري املقترحة من جانبهم إلصدار األحكام حول صـحة مـصادر املعلومـات أو            
 ويـشجع ، ويوزعها على الطلبـة   ، حيضر املعلم يف هذا النشاط نسخاً ذه املعايري       ، تنفيذها

  . الطلبة على استخدامها لدعم استجابام
يستحسن أن يتضمن الدرس مناقشة لالجتاهات حنو املعلومات وأثرهـا يف          : خامتة الدرس  §

أو يوضح املعلم يف اية الدرس أن للناس اجتاهات خمتلفـة حنـو مـصادر    ، املواطنة الفاعلة 
وهنـاك أمثلـة    ،  املوثوقة ا  ويبني املعلم للطلبة أن األفراد يستخدمون املصادر      ، املعلومات

أو القاموس اللغوي الذي يعترب     ، منها اخلبري يف موضوع معني    ، عديدة عن مصادر املعلومات   
أو شخص لديـه    ، أو حمكمة العدل العليا اليت متثل مصدراً للتشريع       ، مصدر معاين الكلمات  

لمية الكافية ليكون أو شخص لديه املؤهالت الع ، املؤهالت العلمية اليت متثل مصدراً للتشريع     
 .١١٥-١١٠مصدراً مفيداً للمعلومات وموثوقاً به ص

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ةوأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيب " Risk  "برنامج ريسكـ
 

   اجلزء األول اإلطار النظري  )أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين
  

 

٤٣

   :١٩٨٥Bayer إستراتيجية باير -٤
، أكد باير أن تطوير قدرات الطلبة على التفكري الناقد جيب أن يسري وفق مبادئ معينـة               

 قبل  حيث يتطلب تعلم املهارة وتعليمها ضرورة تقدمي األمثلة الكافية للطلبة عن مهارة معينة            
حبيث ، وهلذا يفضل التمهيد ملكونات املهارة بطريقة منتظمة قدر اإلمكان        ، مطالبتهم بتطبيقها 

علـى أن ينـاقش الطلبـة هـذه         ،  بوضوح تام  اوإجراءا، يتم تقدمي اخلصائص املميزة هلا    
على املهارات على مدى فترة     ، كما جيب أن يتدرب الطلبة    ، اإلجراءات وطريقة استخدامها  

أو أن يقوم الطلبة بتحليـل ذايت       ، تغذية راجعة مصححة من قبل األقران أو املعلم       ممتدة مع   
ويفضل التوسـع يف    ، للنتائج اليت توصلوا إليها والطريقة اليت مت التوصل ا إىل تلك النتائج           

وجيب أن تستخدم   ، وإجراءاا بإضافة حمتوى حمدد ودقيق    ، املهارات حبيث تتجاوز مكوناا   
ومن أجل تيسري التعميم واالنتقال جيب أن تطبـق         ، مبصاحبة مهارات أخرى  هذه املهارات   

كما نـوه   ، ومتارس املهارات مبرافقة اإلرشاد يف مواقع خمتلفة ومع معطيات ووسائل متنوعة          
بأنه ال يصح تعليم املهارة بشكل عرضي من خـالل احملتـوى الدراسـي أو      ) Bayer( باير

  ).١٢١ص، ٢٠٠٣، ادةسع(التدريب عليها دون تدريس مسبق 
ويستطيع املعلمون أن حيسنوا تعلم الطلبة ملهارات التفكري الناقد بتنظيم التعليم يف كل مهارة              

  :كما يلي) ٢٠٠٣( على أساس إطار عمل مكون من مخسة مراحل ذكرها سعادة
إعطاء الطلبة عدة فرص الختيار عدة أمثلة عن املهارة قيد االستعمال مع التركيز علـى                §

  .بدالً من التركيز على طبيعة املهارة نفسها، ها املعرفيةنتائج
التهيئة لعناصر املهارة وتقدميها وشرحها خطوة خبطوة وبالتفصيل يف درس واحد تتراوح             §

 .مدته بني ثالثني وأربعني دقيقة
التدريب املوجه ملكونات املهارة اليت مت تقدميها مسبقاً بواسطة عدة دروس صفية تتراوح              §

، والوسائل املطابقة يف الشكل   ، وتستخدم يف كل درس املعطيات    ،  إىل ستة دروس   بني ثالثة 
 .واحملتوى لتلك املستخدمة عندما قدمت املهارة

والتوسع ا ما أمكـن يف ضـوء تطبيقهـا لوسـائل            ، املراجعة الناقدة ملكونات املهارة    §
 هأن تتم هـذ   وميكن  ، ومعطيات جديدة ختتلف عن تلك اليت استخدمت عند تقدمي املهارة         

 .املراجعة يف درس جديد تتراوح مدته بني عشرين وثالثني دقيقة
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٤٤

حـىت يـتمكن    ، جيب توفري فرص إضافية لتطبيق املهارة مع تغذية راجعة تعليمية مناسبة           §
  .الطالب من إنشاء املهارة وتوظيفها وتقييم استخدامها هلا

،  باإلسـتراتيجية االسـتقرائية    تتمثل األوىل ، ويتم تقدمي املهارة بنوعني من االستراتيجيات     
  .١٢٣والثانية اإلستراتيجية املباشرة ص

   Paul, Binker, Jensen, and Kreklau إستراتيجية باول و بينكر وجنسن و كركلو -٥

  : الذين طوروا مخسة وثالثني بعداً للتفكري الناقد وهي كما يلي(1990)
  : اإلستراتيجية العاطفية-أ

  . التفكري باستقاللية-١
  . تنمية البصرية الفردية أو اجلماعية-٢
  . ممارسة العدالة الفكرية وعدم االحنياز-٣
  . استكشاف األفكار حتت ستار املشاعر واستكشاف املشاعر حتت ستار األفكار-٤
  . تنمية التواضع الفكري وتأجيل احلكم-٥
  . تنمية الشجاعة الفكرية-٦
  . تنمية اإلخالص الفكري أو الرتاهة-٧
  .نمية املثابرة الفكرية ت-٨
  . تنمية الثقة داخل الشخص-٩

  . تنمية الثقة بالعقل-١٠
  : القدرات الواسعة النطاق- اإلستراتيجية املعرفية -ب
  .وجتنب التبسيط الزائد،  تدقيق التعميمات-١١
  .ونقل االستبصار إىل سياقات جديدة،  مقارنة مواقف متشاة-١٢
  .واحلجج والنظريات، كوين واستكشاف املعتقداتت:  تنمية منظور معني للشخص-١٣
  . والعبارات،  توضيح وحتليل معاين الكلمات-١٤
  .توضيح القيم واملعايري: تطوير معايري للتقييم-١٥
  . تقييم مصداقية مصادر املعلومات-١٦
  .استثارة األسئلة اهلامة والبحث عن جذورها:  التساؤل املتعمق-١٧
  .والنظريات، واملعتقدات،  والتفسريات،وتقييم احلجج،  حتليل-١٨
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٤٥

  .وتقوميها،  توليد احللول-١٩
  . حتليل وتقومي األفعال أو السياسات-٢٠
  .و نقد النصوص، توضيح:  القراءة الناقدة-٢١
  .وفن احلوار الصامت:  اإلنصات الناقد-٢٢
  . الربط بني املعارف املختلفة-٢٣
  .والتشكيك فيها، ووجهات النظر، اتتوضيح املعتقد:  ممارسة احلوار السقراطي-٢٤
  .والنظريات، والتفسريات، مقارنة وجهات النظر:  التفكري احلواري-٢٥
  .والنظريات، والتفسريات، تقييم وجهات النظر:  التفكري اجلديل-٢٦

  : املهارات الصغرى– اإلستراتيجية املعرفية -ج
  .ومقابلتها باملمارسة الفعلية،  مقارنة املواقف-٢٧
  .استخدام قاموس نقدي: التفكري بدقة يف التفكري -٢٨
  .واالختالفات اهلامة،  مالحظة التشاات-٢٩
  . فحص وتقييم االفتراضات-٣٠
  . التمييز بني احلقائق املتعلقة من غري املتعلقة باملوضوع-٣١
  .وتفسريات معقولة، وتنبؤات،  القيام باستنتاجات-٣٢
  .قة اواحلقائق املتعل،  تقييم الدالئل-٣٣
  . التعرف على التناقضات-٣٤
  .ج استكشاف التضمينات والنتائ-٣٥

  

  :  إستراتيجية التحديات النقدية-٦
وإن كالً ، وهي طريقة حديثة للتفكري الناقد تتضمن استخدام حتديات أو اختبارات نقدية    

فكـر مث  بدأوا ذا ال  ، Bailin ,Case , Coombs , Daniels من بالني وكاس وكومبس ودانيل
 Richard Paul , Bobو هاريف سيقل، وماثيو ليبمان، و بوب إنيس، انضم إليهم ريتشارد باول

Ennis , Mathew Lipman , Harvey Siegel   وتعمل هذه اإلستراتيجية على مساعدة الطلبة يف
 ،وما جيب أن يفعله   ، احلصول على األدوات املطلوبة حلل املواقف الصعبة عما يعتقده الطلبة         

  :)(Wright 2002ورايت  كما أوردها وما يلي أمثلة هلذه املواقف
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٤٦

هل هناك دليل على أن الناس الذين ميارسون ألعاب الكمبيوتر اليت حتتوي على العنـف                §
  سيقومون بأعمال عنف يف الواقع ؟

 .هل جيب علي أن أصوت لصاحل فالن أو فالن لرئاسة الفصل ؟ كالمها مرشحان ممتازان §
   طريقة لفصلي يف مساعدة القرويني بالسودان على التخلص من اجلفاف ؟ما هي أفضل §
  ما هي احلضارة القدمية اليت صنعت أعظم إضافة تمعنا ؟ §
للتصويت الذي حـدث يف فلوريـدا عـام         ) إحصاء  ( هل من املمكن أن يكون هناك        §

 .p.258 يف االنتخابات الرئاسية ؟٢٠٠٠
 

وليس هناك جـواب    ، ات عن األسئلة ميكن أن تتعارض     يف كل املواقف السابقة؛ فإن اإلجاب     
لكــن بعــض اإلجابــات ســتكون أفــضل وأكثــر قبــوال مــن ، واحــد صــحيح

  . )Wright,2002,p.258ورايت(غريها
  

   برامج تعليم التفكري الناقد العاملية -ب
علـى  ( بأنه مادة تعليمية مكتوبة أو مصورة أو مـسجلة    :"     يعرف برنامج تعليم التفكري   

أو أكثـر   ، مصممة لتدريس مهـارة تفكـري     ) أقراص ممغنطة ، شرائط فيديو ، ائط مسعية شر
وتتكون من عدد من الوحدات الدراسية أو عدد من الدروس اليت يستغرق تدريسها زمنـاً               
حمدداً قد ميتد لعدة سنوات تدريسية وتنضوي هذه املادة التعليمية عـادة علـى إرشـادات     

، زيتـون "( وعلى مهام أنشطة وتدريبات يقوم ا الطلبـة        للمعلم لتدريس مهارات التفكري   
  ).١٢٢ص، ٢٠٠٣

 ومن أهم الربامج اليت تعىن بتعليم التفكري الناقد حصرا الباحثة يف تسعة عشرة برنـامج                   
  -:وهي كالتايل

، إبـراهيم (  للتفكري الناقد يف والية إلينـوي األمريكيـة          ١٩٥٤ مشروع إلينوي    -١
  ).٣٧٨ص ، ٢٠٠٥

  

وكـان  ، ١٩٦٢عام  Robert H.Ennisالذي قام به روبرت إنيس  -:مشروع كورنيل -٢
واملرحلة اليت ميكن أن يتعلم فيهـا الطلبـة هـذه           ، اهلدف منه توضيح ماهية التفكري الناقد     

  ).٣٧٨ص ، ٢٠٠٥، إبراهيم( املهارات
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٤٧

  :  Program Structure of Intellect برنامج التكوين العقلي -٣

وبدأ ، Meeker Mary Meeker & Robert امج ماري ميكر وروبرت مايكرألف هذا الربن
واعتمد يف تصميمه على نظرية الذكاء الـيت طورهـا   ، ١٩٦٢استخدامه بشكل منظم عام     

  . جلفورد وزمالؤه
ويـستخدم لألغـراض    ،  مكونات لتعليم التفكري اإلبداعي والناقـد      جيتضمن هذا الربنام  

ومييز مؤلفا الربنامج بني قدرات التفكري الناقـد يف         ،  املفرد ويف جماالت التعليم  ، التشخيصية
ومواده تستخدم مع الطلبة ابتداًء من مرحلة الروضة حـىت          ،  األساسي واملتقدم  -:مستويني
  .)et.al. , 2001   Mcconney ماكوين(الرشد 

  

  :  Cognitive Research Trust Program (CORT )برنامج الكورت-٤
مؤسسة البحث " واليت تعين   Cognitive Research Trust اختصاراً لـ CORTتعين الكلمة

 سـنة   DeBonoصـمم هـذا الربنـامج ادوارد ديبونـو          ، يف كامربدج اجنلتـرا   " املعريف  
   ). ١١ص،  أ١٩٩٨، ديبونو(١٩٧٠

تعليم الطلبة جمموعة من مهارات التفكري اليت تتيح هلم اإلفالت بوعي تـام مـن    :      هدفه
ولتطوير نظـرة   ، وذلك لرؤية األشياء بشكل أوضح وأوسع     ، فكري املتعارف عليها  أمناط الت 

   ).١١ص،  أ١٩٩٨، ديبونو(إبداعية أكثر يف حل املشكالت
  -:ويتكون الربنامج من ستة أجزاء يف كل جزء عشر أدوات

Cort 1 :توسعة إدراك ،Cort 2  :التنظيم  ،Cort 3 :  التفاعـل،Cort 4  :   اإلبـداع،Cort 5  : 
  . العمل:   Cort 6،املعلومات والعواطف

     عند البدء بتدريس الطلبة برنامج الكورت جيب على املعلم أن يبدأ بكورت رقم واحد              
ويتركز هذا اجلزء على توسيع اإلدراك كمهارة أساسية يف الربنامج وبعد           " توسعة اإلدراك   "

وتستخدم دروس  . طة الصف ذلك ميكن استخدام أجزاء الكورت بأي ترتيب يتوافق مع أنش         
وإذا كان الصف   ، الكورت الواحد يف كل أسبوع حصة واحدة مدا مخس وثالثون دقيقة          

ويقوم بتدريس درس واحد    ، يتطلب وقتاً أكثر يستطيع املعلم أن يدرس ساعة لدرس الواحد         
   ).١٧ص،  أ١٩٩٨، ديبونو(وكل فترة مخس وثالثون دقيقة، خالل فترتني متباعدتني
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٤٨

وتتكيف ، ن استخدامه مع الطلبة يف مجيع املراحل من املرحلة االبتدائية وحىت اجلامعة              وميك
واملوهـوبني  ، وتالميـذ التربيـة اخلاصـة     ، دروس الكورت مع التالميذ األصـغر سـناً       

   ).١٦ص،  أ١٩٩٨، ديبونو(واملتميزين
  -): ب١٩٩٨( وتسري اإلجراءات التعليمية للدروس كما ذكرها ديبونو وفقاً ملا يأيت

أو مثال يوضح مهـارة     ، يبدأ الدرس بقصة  ، مثال إيضاحي؛ مخس دقائق تقريباً     : ١اخلطوة  
  .واليت هي موضوع الدرس، التفكري
اطرح األداة وموضوع الدرس واشرح بشكل ، مدخل لألداة؛ مخس دقائق تقريباً    : ٢اخلطوة  

  .لبةوميكن استخدام املدخل املبني يف بطاقات الط، مبسط ودقيق املطلوب
حدد فقرة تدريب واطلب من اموعات      ، ثالث دقائق تقريباً  ، تدريب مجاعي  : ٣اخلطوة  

  .مناقشتها وتسجيل أفكارهم
وأبق ذلـك   ، استجلب تعزيزاً من كل جمموعة    ، أربع دقائق تقريباً  ، تغذية راجعه  : ٤اخلطوة  

  .قائماً ما دام هنالك العديد من األفكار وخذ بعضاً منها من كل جمموعة
  .تنفيذ اموعات فقرة ثانية يف التدريب، ثالث دقائق تقريباً، تدريب مجاعي : ٥اخلطوة 
  .تغذية راجعة مرة أخرى : ٦اخلطوة 
ناقش مع طلبة الصف عملية التفكري      ، مخس دقائق تقريباً  ، مناقشة املبادئ العلمية   : ٧اخلطوة  

  .أو املبادئ املستنبطة من الدرس، اليت هي موضوع الدرس
وكذلك الـتفكري   ، يعمل برنامج الكورت على تنمية مهارات التفكري األساسية واإلبداعية        و

  :وذلك بإتباع االستراتيجيات التالية، الناقد
وحيوي مهارات تدريب أساسية اليت ينبغي      )اجلزء األول كورت واحد     :( اإلستراتيجية األوىل 

  .رمبغض النظر عن أعمارهم أو مقد، تدريب مجيع الطلبة عليها
وهذا ألولئـك   ، )كورت واحد يتبعه كورت أربعة      ( التفكري اإلبداعي : اإلستراتيجية الثانية 

حيـث يتبـع الكـورت    ، والكتابة اإلبداعية، الذين لديهم اهتمام خاص بالتفكري اإلبداعي    
  .األساسي أدوات التفكري اإلبداعي اخلاصة

 يتبعه كورت أربعة يتبعه كـورت       كورت واحد ( تفكري اهلدف العام    : اإلستراتيجية الثالثة 
  .وهي حزمة تفكري مصممة الستخدام هدف عام) مخسة 
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٤٩

كورت واحد يتبعه كـورت     ) ( التفاعلي  ( التفكري الناقد والتواصلي    : اإلستراتيجية الرابعة 
  .وهي تزيد التركيز على التفكري الناقد والتواصلي) ثالثة يتبعه كورت مخسة

كورت واحد يتبعه كورت اثنـان يتبعـه        (  الناقد والتواصلي  التفكري: اإلستراتيجية اخلامسة 
  .حيث يشرع األفراد مبشروع ما، وهو التفكري مبشروع، )كورت ستة 

كورت واحد و اثنان وثالثة و أربعة ومخسة       ( كورت املساق الشامل  : اإلستراتيجية السادسة 
  .٩، ٨وهو مساق شامل يف التفكري ص )و ستة 

  

  -:املتطلبات اآلتية) أ١٩٩٨( ن املعلمني كما ذكرها ديبونو ويتطلب هذا الربنامج م
  .أن يتضمن الدرس ما ال يقل عن فقرتني تدريبيتني §
  .احملافظة على الضبط وتنشيط احمليط §
  .تركيز الدرس على عملية التفكري بدالً من مضمون املناقشة §
 .١٧جعل الطلبة يشعرون أم قادرون على االجناز ص §

حيث إنه يف الوقت احلاضر يستخدم على نطاق        ، ق الربنامج نتائج ناجحة   وحق:       النتائج
حيث يستخدمه ما يزيد عن سبعة ماليني       ، واسع يف العامل يف مساقات التعليم املباشر للتفكري       

يف أكثر من ثالثني دولة مبا فـيهم        ، طالب يف املرحلة االبتدائية وحىت مرحلة التعليم اجلامعي       
واليابـان  ، وفرتويـال ، ونيوزلندا، واستراليا، وكندا، وبريطانيا، مريكيةالواليات املتحدة األ  

  ).١٢، ١١ص، أ١٩٩٨، ديبونو(وماليزيا، وسنغافوره، واهلند، وبلغاريا، واالحتاد السوفييت

  

يف املرحلـة الثانويـة      )٢٠٠٠( كما أكد على جناح تطبيق الربنامج كـل مـن حـاجي           
  .البيئة السعوديةيف املرحلة اجلامعية يف ) ٢٠٠٤(وزمزمي

  

 Project SOAR (Stress on Analytical : مشروع التأكيد على الـتفكري التحليلـي  -٥

Reasoning)  :  
ويقدم للطلبة املتخرجني من املـدارس الثانويـة        ، ١٩٧٠بدأ الربنامج يف منتصف عام           

  .Xavier University of Louisiana واملهتمني بالعلوم لكي يدخلوا جامعة اكسفري يف لوزيانا 
والتعبرييـة باإلضـافة إىل     ، تنمية مهارات حل املشكلة وتقوية املهارات الشفوية      :     هدفه

 توحتسني أداء الطلبـة يف االختبـارا  ، تقوية مهارات القراءة والفهم الناقد للكتب املدرسية    
 . ) et.al.,1981 Carmichael وآخرون كارميشل(القياسية 
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٥٠

ويـشمل الفـروع    ، ارة عن فصل دراسي قصري ميتد إىل أربعة أسابيع             وهذا الربنامج عب  
كما يقدم الربنامج للمشتركني يف   ، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، األحياء: املعرفية وهي 

علـم  :( ملدة ثالث ساعات ختضعهم لدراسة علوم احلاسـب اآليل وهـي          ، خمتربات يومية 
ويركز الربنـامج علـى مخـسة       ، )اسوب  أنظمة معلومات احل  ، حاسبات هندسة حاسوب  

توجيه املتغريات  (ويتضمن  ) بياجيه(بنيت على نظرية    ، مكونات رئيسة يف جمال حل املشكلة     
 )ومتييز االرتباطات بني املـتغريات ، والتفكري االحتمايل، والتفكري املركب، والتفكري النسيب

  ). et.al.,1981 Carmichael وآخرون كارميشل(
  

   :Wecksler Projectلر  مشروع ويكس-٦
بل تنشط وتنمو   ، ويرى أن قدرات التفكري الناقد ال تنمو آلياً       ، ١٩٧١هذا املشروع بدأ    

ومن مث فإن التفكري الناقـد ال    ، حسب تأثري الوسط البيئي أو اخلربات التربوية يف حياة الفرد         
ـ بل البد له من املناخ الذي يؤدي إىل اكتسابه وت         ، ينشأ أو ينمو يف فراغ      مث ممارسـته   هنميت

   ).٣٧٩ ص، ٢٠٠٥، إبراهيم(
  

   Project  ACT (A Project to Advance  مشروع اكت لتحسني الـتفكري الناقـد  -٧

Critical Thinking) :  
وكان اهلدف منه تطوير برنـامج متسلـسل لتنميـة          ، ١٩٧٣طبق هذا املشروع يف عام      

أما األهداف األساسية فهي   ، رس االبتدائية مهارات التفكري الناقد الذي ميكن أن ميتد إىل املدا        
  :كالتايل  Ahn (1973)آهن  أوردها
 داخل  ةوممارسة االستراتيجيات التدريسي  ، تعزيز قدرة املعلمني على التفكري بشكل ناقد       §

  .الفصول لتنمية تفكري الطلبة
 التدريس املباشر ملهارات التفكري لطلبة داخل الفصول الذين يتعلمون بواسطة معلمـني            §

ومساعدة الطلبة علـى حتقيـق نتـائج أعلـى يف      ، تدربوا على استخدام التفكري الناقد    
  . التفكري الناقد من الطلبة الذين مل يدرسوا هذه املهاراتتاالختبارات اليت تقيس مهارا

، إسـتراتيجية هيلـدا تابـا     :      الطرق املستخدمة لتعليم مهارات التفكري الناقـد هـي        
، وتدريس مهـارات القـراءة الناقـدة   ، طبيق املهارات املعرفية األوليةواستراتيجيات بناء وت 

  .وحتليل مستويات التفكري
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٥١

فأوضـحت النتـائج أن     ، وقد عمل القائمون على هذا املشروع بتقييم نتائجه       :      النتائج
، مقارنة بالطلبة الذين مل يطبق علـيهم   ، الطلبة الذين شاركوا يف املشروع حققوا نتائج أعلى       

، أما املعلّمون فكانت نتيجة ممارستهم أم وجهوا أسئلة مفتوحة أكثـر          ، بالنسبة للطلبة هذا  
  . ) Ahn 1973,اهن ( وكان هناك تفاعل أكثر داخل الفصول

 Program in Philosophy for  ل برنامج الفلسفة مـن أجـل األطفـا   -٨

Children :  
يف جامعة ، ١٩٧٩ -١٩٧٤  Matheo Lipman  صمم هذا الربنامج ماثيو ليبمان ومعاونيه 

بدءاً ، تعليم األسلوب الفلسفي يف التفكري    : هدفه.  بالواليات األمريكية  Montclireمونتكالير  
  .)  Montclair State University (2005 )(من رياض األطفال حىت الصف الثالث الثانوي

قد حدد ليمبـان    و، ويتلقى الطلبة الدروس يف جلستني أسبوعياً مدة كل منها ساعة واحدة          
Lipman       وتـسري  .  قائمة مبهارات االستدالل املنطقي املراد تنميتها وعددها ثالثـني مهـارة

  :للدروس وفقاً ملا يأيت) ٢٠٠٣( اإلجراءات التعليمية كما ذكرها زيتون
 ويتم فيه تقدمي عدد من القصص الفلسفية القـصرية          -:تقدمي مناذج لالستقصاء الفلسفي    §

حيث يقرأ الطالب األحداث من القصة متبوعة بـبعض األسـئلة         ، لبةاليت تناسب عمر الط   
  .املوجهة من قبل الطلبة

،  تتم فيها املناقشة بواسطة اموعة للموضوع املرتبط بالقصة        -:تشجيع املناقشة الفلسفية   §
وقد يطيـل   ، وتوجيه املناقشة حنو تلك املوضوعات    ، ودور املعلم التأكيد على املوضوعات    

أو من خالل التمرين املعـد  ، ملناقشة ببعض األسئلة بناء على خطة مناقشة معينة       املعلم هذه ا  
  .١٢٥الكتشاف نقاط خالف فلسفية ص 

 من نتائج هلذا الربنامج وهـي  Lipmanما أكده ليمبان  ) ٢٠٠١(أورد قطامي   :      النتائج  
  :مخسة نتائج تظهر فيما يلي

  .املنطق والفلسفة تعمق فهم الطلبة" §
  .الطريقة وعي الطلبة مبا يدور يف ذهنهمتزود هذه  §
  .مزيد من القضايا والتفاعل معها يطور التفكري §
وتوجيههـا  ، وتفعيل إمكانيام ، يزيد من ثقة الطلبة وقدرم على اإلمساك بزمام ذهنهم         §

  .حنو هدف معني يف فترة زمنية حمددة
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،  جتـاه القـضية  ةدى الطلبيحسن التوجهات ل، يعلم الفلسفة ، يعلم املنطق ، يعلم التفكري  §
 .٢٧ص"والتعلم الذايت 

يف دراسة عن فاعليـة هـذا الربنـامج          ) ٢٠٠٣، يف حبيب ( ١٩٨٨كما أكد جنيب    
لتدريب الطلبة على استخدام املنطق والعقل واحلجة لدى أربعمائة ومخسة عشر طالباً مـن             

يهـا فاعليـة    أثبتت ف ، والسادس االبتدائي من خالل أربعني حصة     ، طلبة الصفني اخلامس  
 .٢٧والفلسفي ص، والتفكري املنطقي، الربنامج يف تنمية مهارات االستنتاج

  -): ٢٠٠١(وهذا الربنامج يتطلب عدداً من املتطلبات ذكرا قطامي
  .تدريب املعلمني وتأهيلهم باستخدام هذا الربنامج §
  .ة املختلفةإعداد املواد الالزمة ضمن املنهاج املقرر أو األنشطة يف املراحل الدراسي §
تبين فلسفة االنفتاح الذهين من قبل املعلمني وأولياء األمور الختيار وجتريـب األفكـار               §

 .٢٨اجلديدة مبا يعود بالفائدة لصاحل الطلبة ص
والـتفكري  ، ويعمل برنامج الفلسفة من أجل األطفال إىل تنمية وتعليم الـتفكري الناقـد        

  .االبتكاري
    

  . عمليات التفكري ارد  برنامج التأكيد على تطوير-٩
 ADAPT: Accent on Developing Abstract Processes of Thought 

A Multidisciplinary Piagetian-based Program for College Freshmen Program:   

 يف  ١٩٩٧ واستمر إىل عـام      ١٩٧٥ عام   Fuller Robert فولرأعد هذا الربنامج روبرت     
 وهذا الربنامج هو واحد مـن  University of Nebraska—Lincoln  لينكولن–جامعة نرباسكا 

وهو برنامج لطلبة اجلامعة املبتدئني معتمد علـى مبـادئ          ، سلسلة برامج يف جامعة نرباسكا    
  ). Fuller, 1998  فولر(بياجيه

ويكونـون  ، أن كثرياً من طلبة اجلامعة املبتدئني يبدون صعوبة يف حتقيق أهدافهم          :     هدفه
لذلك فإن الربنامج سيؤكد على قدرة الطلبة لتطـوير مهـارات           ،  متأكدين من قدرام   غري

التفكري واحلصول على املعلومات والعمق يف فروع املعرفة األساسية وتشجيع الطلبة علـى             
كما أنه سوف يساعد األشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل أو           ، التفكري املنطقي والناقد  

 ,Fuller فولر(ويوضح الطريق املناسب لبدء تعليمهم اجلامعي، صصالذين اختاروا جمال التخ

1998 .(  
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حيث كـل فـرد يأخـذ       ،     ويتطلب هذا الربنامج عشرين ساعة من العمل يف األسبوع        
، والرياضيات، والفيزياء، واالقتصاد، والتاريخ، االجنليزي:( املقررات اخلاصة بالربنامج وهي   

على كتيب حيتوي على جـدول  ،  الطلبة يف أول لقاء هلم    وحيصل، )وعلم األجناس البشري    
، اليت تؤكد على مشاركة الطلبة يف كل األنـشطة        ، واحملتويات اخلاصة بالربنامج  ، احملاضرات

كما أن موضوعات الدروس تبدأ فيه بشكل غـري حمـدد           ، واخلربات املوجودة يف الربنامج   
ومفاهيم وتطبيقها علـى اخلـربات      ويساعد احملاضرون الطلبة يف اختالق تعريفات       ، ومرن

  ). Fuller , 1998  فولر(اجلديدة
 بتقدمي عمل خبصوص التعليم اجلـامعي وتطـوير         ADAPTقامت هيئة تدريس    :     النتائج

يف جامعة إكسافري وبلـغ  ، ١٩٧٦واختاروا جمموعة جتريبية يف عام     ، ١٩٧٥التفكري يف عام    
أكمل ثالثـون مـن     ، ويف اية العام األول   ، يئةعدد احللقات الدراسية مائة حلقة قادا اهل      

واملفاهيم النظريـة باسـتخدام     ، ومت تقييمهم يف التفكري العملي    ، الطلبة فصلني يف الربنامج   
ويف هذين املقياسني أظهـر  ، ومتت مقارنتهم مبجموعة من طلبة اجلامعة، اختبار قبلي وبعدي  

طبيق اختبار لقياس التفكري التناسيب وأوضـح       كما مت ت  ، طلبة الربنامج منواً زائداً عن أقرام     
حيث حقق طلبة الربنامج املبتدئني نتائج      ، فروقاً واضحة بني طلبة الربنامج والطالب اآلخرين      

و يعمل هذا الربنامج على حتسني وتطوير عمليات الـتفكري اـرد            . مثل الطلبة األكرب سناً   
  ). Fuller , 1998  فولر(
  

  : Program  Harnadek  Anitaادك برنامج انيتا هارن-١٠
ونشر يف سلـسلة مـن      ، ١٩٧٦ Harnadek Anita      أعدت هذا الربنامج انيتا هارنادك      

ويقع ،  من الدروس لتعليم مهارات التفكري الناقد      ةالكتب اليت تتضمن بشكل أساسي جمموع     
يتدرب عليها  أحدمها دليل الطالب املتضمن املهارات والتمرينات اليت        : كل كتاب يف جزئني   

دليل املعلم الذي يتضمن توجيهات عامة للمعلم يف تطبيق الدروس واحللول           : واآلخر، الطلبة
وهذا الربنامج موجه لألفراد من سن الطفولة وحىت سن         ، للتدريبات املطروحة يف دليل الطلبة    

  ). ٣١ص، ١٩٩٦، حممد(الرشد
وذلك مـن خـالل     ، ملنهج الدراسي تعليم الطلبة مهارات التفكري الناقد خارج ا      :      هدفه

والـيت  ، تقدمي متارين تطور مهارات الطلبة بواسطة مواقف مرتبطة حبياة األفراد وواقعهـم           
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فمهمة املعلم هي حـث     ، أو بتقليد حلول موروثة من الكبار     ، اعتادوا التعامل معها بسطحية   
عندما يتعلمـون   أن الطلبة Harnadekكما وضحت هارنادك  . الطلبة على املناقشة والتساؤل   

وإمنا ، أن يفكروا تفكرياً ناقداً ليس عن طريق جمرد إعالمهم مبا جيب عليهم أن يقولوا ويفعلوا   
وتقدمي املسائل اليت يعتقد بأا تـسيطر       ، عن طريق إتاحة الفرصة هلم للقيام بالفعل بأنفسهم       

  ). ٣١ص، ١٩٩٦، حممد(على اهتمام الطلبة 

امج اجيابية يف البيئة األردنية على طلبة التعليم العام يف حتسني           جاءت نتائج هذا الربن   : النتائج
، )١٩٩٦(واليت أكـدا دراسـة كـل مـن حممـد            ، التفكري الناقد والسمات اإلبداعية   

  ).٢٠٠٠(واملقدادي
  

  Feuerstein’s Instrumental Enrichment (FIE) :ي برنامج اإلثراء الو سيل-١١

Program ( 2004):   

 املعروف بأنه منوذج إصالح مدرسي كامل أعده ريفني فيورستني       ياء الوسيل برنامج اإلثر 
ومت تـدريب  ، ١٩٧٨ وانتشر يف الواليات املتحدة منذ عام Others  Feuerstein &وآخرون

ويـستخدم  ، وقد متت ترمجته إىل مثاين عشرة لغـة       ، آالف املعلمني الستخدام هذا الربنامج    
  .وخدم أكثر من مخسمائة مدرسة،  كل أحناء العاملحالياً يف أكثر من مثانني دولة يف

والدافعيـة  ، وتعزيز مفهوم الذات  ، تعزيز التفكري ومهارات التعليم لزيادة اإلجناز     :     هدفه
  ).(Overview of Feuerstein's Instrumental Enrichment ( 2004) وحل املشاكل، للتعلم

وهو موجه للطلبة مـن     ، اد طالبية مفصلة  ومو،     يتكون الربنامج من كتاب مرشد للمعلم     
وتوجد مواد يف الربنامج تقـدم للتالميـذ        ، والبالغني، ولطلبة الكليات ، عمر تسع سنوات  

 Overview of Feuerstein's Instrumental) الصغار أو للتالميذ األصغر من املرحلـة الرابعـة  

Enrichment ( 2004)).  
وتقـدم  ، أو ساعتني يف األسـبوع    ، ساعة ونصف      وتستخدم دروس الربنامج اإلثرائي     

 Overview of Feuerstein's Instrumental) الدروس على شكل وسائل ملدة سنتني أو ثالثـة 

Enrichment ( 2004)) .  
أن نظريـة فيورسـتني     ،     إن االفتراض األساسي للربنامج هو أن الذكاء مرن وليس ثابتاً         

وقد الحظ  . ات تعلم كافية قبل السنوات املدرسية     تشرح نقص التعلم بأنه نتيجة لنقص خرب      
أن هذا النقص ميكن تصحيحه يف وقت ال حق بتوفري خربات التعلم معدلة بواسطة معلمـني     
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يبلـغ  ، متدربني جيداً ومعهم وسائل مصممة لتأكيد وظائف املعرفة لتوظيفها يف الـدرس           
من التدريبات من نوع الورقة   كل وسيلة منها تتكون من جمموعة       ، عددها أربع عشرةَ وسيلة   

، حيث تبـدأ باألقـل تعقيـداً   ، وهذه التدريبات تزداد تدرجيياً يف مستوى الصعوبة ، والقلم
اإلدراك ، تنظـيم النقـاط   :ومسميات هذه الوسائل اإلثرائية هـي     ، وتنتهي باألكثر تعقيداً  

القيـاس  ، عدديـة املتواليات ال ، املقارنات، التوجه يف الفضاء  ، الصور التوضيحية ، التحليلي
، العالقـات الزمنيـة   ، العالقات العائلية ، تصميم االستنسل ، التعليمات، التصنيف، املنطقي

  . )(Feuerstein’s Instrumental Enrichment (FIE)  Program ( 2004) العالقات املتعدية
تعـرض  لقد متت دراسة الربنامج بواسطة باحثني حول العامل و :      نتائج استخدام الربنامج  

كونيكـت  ( باإلضافة إىل أن األنظمة التعليمية يف والية  ، إىل حتليالت تفصيلية ملعرفة كفائتة    
 وواليـات أخـرى يف الواليـات املتحـدة          – وبنـسلفانيا    – نيويـورك    – متشجن   –

قامت بتقومي الربنامج وظهرت    ) Connecticut-Michigan-NewYork-Pennsylvania(األمريكية
 على اآلخرين من    يفقد تفوق طلبة برنامج اإلثراء الو سيل      ، لى الطلبة نتائجه بشكل واضح ع   

 موالنجـاح األكـادميي يف الدراسـات االجتماعيـة والعلـو          ، الطلبة يف مقاييس الذكاء   
  .)(Feuerstein’s Instrumental Enrichment (FIE)  Program ( 2004) والقراءة، والرياضيات

 الذي جيـسد مفهـوم أن كـل الطلبـة           –النظامي    وظهرت أيضاً نتائجه يف اإلصالح      
كمـا اخنفـضت املـشاكل      ،  حيث حتسن مستوى احلضور    –يستطيعون التعلم والنجاح    

 Overview of(واخنفض التسرب بسبب تعزيز دافعية الطلبـة للـتعلم  ، السلوكية بني الطلبة

Feuerstein's Instrumental Enrichment ( 2004).(  
  -:)(Feuerstein’s Instrumental Enrichment (FIE) Program(2004) ويعمل هذا الربنامج على

وذلك بتزويد الطلبـة باملفـاهيم واملهـارات واخلطـط          ، حتسني وتقوية التفكري الناقد    §
  .واألساليب الالزمة جلعلهم متعلمني مستقلني

  .تشخيص وتصحيح النقص يف مهارات التفكري األساسية §
  .مساعدة الطلبة على كيفية التعلم §

وذلك من خالل التأثري على عملية التدريس داخل    ،     كما أن للربنامج نتائج إجيابية للمعلم     
ويزيـد مـن    ، فالربنامج يعمل على التبادل املعزز يف عملية التعليم والتعلم        ، الفصل والتنظيم 

ليت كما يعمل على تطوير قيادة املعلم ا      ، قدرة املعلمني على التطوير املعريف وتطبيقه يف الفصل       
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ميكن أن توجه التعليم من القبول السليب لألداء املنخفض إىل توجيـه وتنـشيط لقـدرات                
  ).Overview of Feuerstein's Instrumental Enrichment ( 2004)(الطلبة
   Somerest thinking skills course (stsc ) برنامج سومرسـت ملهـارات الـتفكري   -١٢

Program :   

 اإلثرائي يف مدارس بريطانيا     Feuersteinم آثار برنامج فيورستني     صمم هذا الربنامج لتقيي   
وقام فريق التقومي يف املدارس الربيطانية بإنتاج أول جمموعة من املهارات اليت تقـوم             ، الشاملة

مث بعد ذلك صمم سومرست     ،  وختتلف يف بعض الطرق    Feuersteinعلى املهارات فيورستني    
Somerest املهارات اليت ختتلف يف بعض الطرق عن منوذج فيورستني إطار عمل من بناء هذه 

Feuerstein كل منها حيتوي على ما يقـارب ثالثـني         ، واعتمد على سبعة عناصر   ،  األصلي
وحل املـشكالت   ، الذي كان موجهاً إىل جوانب تعليم حمددة      ، صفحة عمل من التدريبات   
املصادر املعرفية يف مهـارات      بني   Somerestوفرق سومرست   ، طبقاً لنموذج التطور املعريف   

 املهـارات   –فهم املفـاهيم    : وقسم املصادر املعرفية إىل أربعة جماالت رئيسة هي       ، التفكري
فهذه املفاهيم متكن من البـدء يف عمليـة         .  املهارات اللفظية  – املعرفة و اخلربة     –اإلجرائية  

 ما مت بناؤه م من أجل استخدافإن املعرفة السابقة واخلربة املاضية هي     ، ويف نفس الوقت  ، البناء
باإلضافة إىل احلاجة إىل مهارات لفظية من اللغة تساعد يف استخدام االستراتيجيات املعرفية             

وتعد االستراتيجيات املعرفية هي إجراءات وعمليات ضبط عامة تتعلـق باختيـار            ، املختلفة
-١٥٨ص، ٢٠٠٣، عبيـد وعفانـه   (وتنسيق بعض املصادر املعرفية لتحقيق أغراض حمددة      

١٦٠.(  
 وضح فيهـا أن     ١٩٩٤ففي دراسة بروان    ، وكانت نتائج هذا الربنامج إجيابية    :      النتائج

إدخال هذا الربنامج يف املدرسة االبتدائية يكون له أثر إجيايب وكبري على جوانب متعددة منها       
  ).١٦٢ص، ٢٠٠٣، عبيد وعفانه(التطور املعريف لدى الطلبة 

  

 Project ( THISTLE  (التفكري يف التعليم والتعلم  مشروع مهارات  -١٣

2005) Thinking Skills in Teaching and Learning (2004)( :  
 وطـور جبامعـة واليـة مـونتكلري    ،      هو برنامج مت بالتعاون بني املدارس والكليـات 

Montclair State University  ،  ومدارس نوارك العامـةNewark Public School ويف 
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٥٧

لسنوات األخرية  لقي هذا الربنـامج دعمـاً مـن قبـل واليـة مـونتكلري ومؤسـسة                   ا
ومـازال  ، ١٩٧٩ وكان التطبيق األويل هلذا املشروع يف عام  Victoria Foundationفيكتوريا

  .يف عملية مستمرة
فيساعد طلبة املدارس علـى     ، واملتخصصني، واملعلمني، مساعدة كل من الطلبة   :      هدفه

وكـذلك  ، من خالل املواد الدراسية األكادميية   ، رة على التفكري الناقد واإلبداعي    تطوير القد 
كما يساعدهم علـى املـشاركة بـشكل كامـل يف           ، املسائل املهمة اليت تظهر يف حيام     

 Project ( THISTLE).  ()(2005(والسياسية، الدميقراطية االجتماعية

وعلى تطـوير املنـهج     ، الناقد لدى املعلمني       كما يعمل هذا املشروع إىل تنمية التفكري        
وحـل  ، واختاذ القرار ، واليت بدورها تعزز مهارات التفكري الناقد     ، وأصول التدريس لديهم  

  .والرضا املهين، املشكالت لدى الطلبة، وأيضاً يعمل على تدعيم وتعزيز التنافس االحترايف
والقادة التعليمـيني   ، تخصصي املناهج وم، واملوظفني، واملدراء، باإلضافة إىل تزويد املرشدين   

  . أن يدعموا عمل املعلمنيالكي يستطيعو، اآلخرين بالتعليم يف التفكري الناقد
 إجنـاز املائـة سـاعة اخلاصـة بـالتطوير      تقدمي دورات تساعد يف:  مهمة هذا الربنامج   -

ر وإن كل دورة يف جامعة مونتكلري تعادل مخساً وأربعني ساعة مـن التطـوي             ، التخصصي
  -:Project ( THISTLE)  ()(2005( والدورات هي، التخصصي

)EDFD (  التفكري الناقد والتعلم  
)ELRS553 (    موضوعات خمتارة يف التفكري

  الناقد ووسائل اإلعالم 
 )EDFD554 (التفكري الناقد والدميقراطية  

) CURR530 (  مبادئ تطوير املنهج  
)READ507  ( فهم قطع الفهم  
 )READ508 ( لتفكري الناقـد والقـدرة    ا

  على القراءة والكتابة 
واختـاذ  ، والتفكري اإلبـداعي ،  إىل حتسني مهارات التفكري الناقدTISTLE يعمل مشروع   -

  .وحل املشكالت، القرار
  

  :program  Odyssey  برنامج اوديسى -١٤
  مـن قبـل جلنـة   ١٩٨٠و بدأ عام David Perkins  مؤلف هذا الربنامج ديفيد بريكيرت

اوديسي للموهوبني؛ ألا كانت حباجة لربنامج يوفر تعليم يفوق ما هو موجود داخل املنهج              
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٥٨

 Curriculum information وحاجات الطلبة املوهوبني، وذلك لكي يرضي طموحات، العادي

( 2005)). 
،     يهدف هذا الربنامج إىل أن يوفر للطلبة استخدام مهارات متعلقـة بـالتفكري الناقـد              

، وتطبيق هذه املهارات يف الفصول واملواقـف احلياتيـة        ، وحل املشاكل ، كري اإلبداعي والتف
، ويطور أراء الطلبة حبيث تكون أراء مدعومةً بالدليل من خالل دراسـتهم املوضـوعات               

ويطبقوا موضوعات  ، ومجع معلومات ، يعلِّم الطلبة اختيار مهارات حبث    ، واملسائل الشاملة 
وبذلك يعمل الربنامج على تنميـة الـتفكري الناقـد          ، عات فعلية حقيقية ومشاكل وموضو  

  .Odyssey (n.d) )(ومهارات البحث، ومهارات حل املشكلة، واإلبداعي
ويتعرفـون علـى   ، وتسري اإلجراءات التعليمية بأن يكتب الطلبة تصوراً اجيابياً خاصة ـم       

 اختبارات ذكية قائمـة    وسيكونون قادرين على عمل   ، االختالفات يف أنفسهم ويف اآلخرين    
  -:Odyssey (n.d.) )(وتنفذ على خطوتني، على هذا الفهم
   االنتقاء -اخلطوة األوىل 

للقـدرات  )  otis –lennon(عن طريق اختبار ،      ويتم فيها حتديد صعوبة الطلبة املوهوبني
ثانيـة  (الثامنـة ويطبق لطلبة السنة الثانية والثالثة أما بعد املرحلة الثالثـة وحـىت             ، املدرسية
فالطلبة الذين حققوا نتيجة فـوق مـا مت       ، يطبق عليهم مقاييس التقدم األكادميي    ، )متوسطة

  .حتديده يف كل من القراءة والرياضيات انتقلوا إىل اخلطوة الثانية وهي االختيار
   االختيار -اخلطوة الثانية 

هذا االختبار يدعم ويـساعد     ،      يأخذ الطلبة يف هذه اخلطوة اختبارات القدرات املعرفية       
وجيب على املعلمني يف هذه اخلطوة أن يضعوا مقياسـاً  ، األداء اللفظي والكمي وغري اللفظي  

إنّ وضع الطالب داخل    . وكل طالب على حدة   ، لتصنيف العقبات السلوكية للطلبة املتفوقني    
الـدي  وو، بواسطة متخصص موهـوب   ، ويرجع قرار تعديل هذه الوضعية    ، الربنامج متغري 

  .واملؤسسة، الطالب
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  :  Puente High School Program)2004( برنامج بينت للمدارس العليا -١٥
وهـو  ، ١٩٨١بدأ الربنامج يف إحدى الكليات االجتماعية يف والية كاليفورنيا عـام            

 Puente)برنامج مت تصميمه ليوفر أو يشكل جسراً للطلبة من املدارس الثانوية إىل الكليـات             

High School Program ( 2004) p55) .  
وذلك إلعداد الطلبـة للدراسـة يف   ، والكتابة الناقدة، تدريس التفكري الناقد  :      هدفه

كما يشرك الربنامج الوالـدين  ، وإرشاد الطلبة إىل فرص معينة مل تكن ختطر بباهلم      ، الكليات
سي على العلوم والتقنيـة  ويركز الربنامج بشكل أسا، وحىت اتمع يف عملية الدخول للكلية     

  . (Puente High School Program (2004) p55) والرياضيات، واهلندسة
 طلبـة  ةقامت إحدى الدراسات الطولية بتحليل األرقام والنتائج اخلاصة مبجموع     :     النتائج

وكانـت  ، من خارج الربنـامج ، الربنامج وعددهم مخسة وسبعون يف مقابل جمموعة أخرى 
وأكثر اسـتعداداً ألخـذ     ، كان طلبة الربنامج أكثر قبوالً للكليات     ، اسية إجيابية النتيجة األس 

وأثناء الدراسة الثانوية مل خيتلف طلبة الربنامج عـن         ،  دخول الكليات من غريهم    تاختبارا
  . p55) )2004(Puente High School Programاآلخرين يف معدالت الدراسة والدرجات

ويف ،  أدرج الربنامج يف سبع مدارس ثانوية      ١٩٩٣اً أنه يف عام     ومن نتائج هذا الربنامج أيض    
وصـرحت  ، وأربع ومخسني كلية،  كان الربنامج يعمل يف ست وثالثني مدرسة ٢٠٠٢عام  

  .Puente High School Program (2004) p55)(التقارير أن مدارس أكثر سوف تتبىن الربنامج
  

   : Tactics for Thinkingالتفكري) مهارات ( برنامج تكتيكات-١٦

 وحيتوي الربنامج علـى سـبع    Donald Dansereauدونالد دانسرا، ١٩٧٦بدأ يف عام 
ويركز على اثنتني وعشرين مهارة تفكريية ميكن أن        ، وحدات يطبق يف فصل دراسي واحد     

وهو برنامج مرن ميكن تعديله مبـا       ، واملواد الدراسية ،  على مجيع الطلبة   يتطبق بشكل انتقائ  
وحسب احتياجات الطلبة؛ ألنه يساعد يف تكامل مهارات التفكري مـع  ، مع املنهاج يتناسب  

يف الصفوف الدراسية   ) ثالث ثانوي   ( ويستخدم للمرحلة الثانية عشرة     ، احملتويات الدراسية 
   Waner, 2003; and Critical Thinking Skills and Teacher Education)ولطلبة اجلامعات

))(1988.   
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٦٠

   : Impact Projectوع الفاعلية لتعليم التفكري  مشر -١٧
 S.Leeإىل مؤلف هذا الربنامج وهـو اس يل وينكـوكر   ) ٢٠٠٣(وقد أشارت سرور 

Wincocurيستخدم يف املدارس االبتدائية  .  
باإلضـافة إىل عـشرة      ، تعليم اثنتني وعشرين مهارة من مهارات التفكري الناقـد        :  هدفه

وذلك من خالل   ، وسيلة لتشجيع الطلبة على مهارات التفكري     ويستخدم  ، سلوكيات تعليمية 
ويكون حمتـوى دروس    ،  ويتم تعليم مهارات التفكري الناقد بشكل مباشر       .تعليمهم العادي 

، إمباكت مالئماً للطلبة ليوظفوا املهارة اليت يتعلموها يف دروس الدراسات االجتماعية اللغة           
  ). ٢٩٠ص، ٢٠٠٣، سرور(ويف الدروس العلمية، والفنون

  

 Strong Sense Critical Thinkers برنامج اإلحساس القوي للمفكرين الناقـدين  -١٨
SSCT) ( Program:  

  : و يتكون من ستة أجزاء هي) ١٩٩٤ ( Fluellen هذا الربنامج لفلولن 
  .يتحدث عن اهلدف من التربية: اجلزء األول §
على جعل الفرد يتساءل عن إطار      حيث يعمل   ، يناقش اسم الربنامج ويعرفه   : اجلزء الثاين  §

وحياكم عقلياً بطريقة جدلية حىت     ، وأن يفهم احلجج واملربرات عند اآلخرين     ، التفكري عنده 
  .يتبني له مىت تكون وجهة النظر ضعيفة ومىت تكون قوية

  .يتحدث عن اإلجراءات احملتملة لتطوير مهارات اإلحساس بالتفكري الناقد: اجلزء الثالث §
 لتطوير اإلحساس القوي    ةيلقيان الضوء على الفترة الزمنية الالزم     :  واخلامس اجلزء الرابع  §

  .بالتفكري الناقد
  .يبني االحتماالت املستقبلية هلذا الربنامج: اجلزء األخري §

  

   Chess In The  Schools Programs And Training (2001) : برنامج الشطرنج- ١٩
تقوية وتعزيز مهارات التعلم مـن خـالل لعبـة               صمم هذا الربنامج مؤسسة تعليمية؛ ل     

  . وداخل الفصول– أندية الشطرنج –فهي تقدم برامج شاملة خارج ، الشطرنج
كمـا أن   ، والتركيز لـدى الطلبـة    ، تواختاذ القرارا ، تطوير مهارات التفكري الناقد   : هدفه

  .الشطرنج حيسن احترام وتقدير الطلبة ألنفسهم ويدفعهم للنجاح
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٦١

وتعليمهم ، يستخدم برنامج الشطرنج أداة تعليمية لتشجيع الطلبة على التعلم        : مجمهمة الربنا 
، ويوضح للطلبة أم يستطيعون النجاح باستخدام وسائل فكريـة عقليـة          ، كيف يفكرون 

ودروس الشطرنج هي عبارة عن أدوات فكرية عقلية مهمة حيملها الطلبة معهم كوسـائل              
وتطبق داخـل  ، والتفكري االستراتيجي ، واختاذ القرارات ، وتشمل التركيز ، للراحة يف حيام  

  .الفصول من املرحلة االبتدائية وحىت املرحلة الثانوية
واألدوات اخلاصـة   ، ويتكون الربنامج من اثنني وثالثني درساً يستغرق الدرس حوايل ساعة         

  -:Chess In The  Schools Programs And Training (2001) )(بكل طالب هي
١- my chess work book: -وهو عبارة عن جمموعة مـن املهـارات   ،  كتاب التدريبات

  .صممت للطلبة الستخدامها مع املنهج
٢- chess ! chess ! chess !: -وهو يتضمن ،  وهو عبارة عن كتاب لطلبة املراحل االبتدائية

ويوجـد  ، وكذلك اختبارات للمراجعـة   ، ومترينات عن قطع الشطرنج   ، مفردات الشطرنج 
أيضاً شرح تفصيلي عن مبادئ وقوانني االفتتاح وكذلك يوجد بـه رسـومات وأشـكال          

  .مساعدة
٣- let is play chess :-يتـضمن  ، هو كتاب لطلبة املرحلة االبتدائية،  هيا نلعب الشطرنج

وكذلك تدريبات عن كيفية ، وتدريبات عن حركات قطع الشطرنج، مفردات عن الشطرنج  
  . مراجعةتراوكذلك اختبا، كسب القطع

٤- trapping the king :- حجز امللك هو كتاب تدريبات للطلبة عن كيفية موت الشاه يف 
وذلك لكي يقوم   ، حيتوي الكتاب على مائة ومخس وسبعني مشكلة إلماتة الشاه        ، الشطرنج

  .ويوجد كذلك يف الكتاب جزء عن كيفية قراءة وكتابة الشطرنج، الطلبة حبلها
٥- pasi tactics: -هو عبارة عن كتـاب تـدريبات لدراسـة اخلطـط     ، خطط أساسية

هذا الكتاب يؤهل الطلبة ويعرفهم باألساليب واللغة اليت يستخدمها      ، واالستراتيجيات األولية 
ويتبـع ذلـك    ، ويقدم كل أسلوب أو خطة مع شرح واضح ملفهومـه         ، العبوا الشطرنج 

  .مبجموعة من التدريبات للطلبة ليقوموا حبلها
٦ -winning chess skills: -هو عبارة عن كتـاب تـدريبات   ،  كسب مهارات الشطرنج

هذا الكتاب يشمل مستويات عديدة من البدايات وحـىت مـستوى           ، لالعبني األكثر تقدماً  
  .أعلى مقدماً مفاهيم مل تشتمل عليها الكتب السابقة
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   اجلزء األول اإلطار النظري  )أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين
  

 

٦٢

 املعاهد وأ، اجلامعات وأ،  طلبة املدارسىوالختيار وتطبيق برامج التعليم املباشر للتفكري عل      
يف عمليـة االختيـار   ، مثة عدد مـن املعـايري الـيت ميكـن للمعلـم االسـتناد عليهـا               

   ).١٣٥ص،٢٠٠٣،زيتون(
  

   معايري اختيار برامج تعليم التفكري الناقد -جـ 
  :وهي كما يلي) ٢٠٠٣( من أهم هذه املعايري ما ذكره زيتون 

اً على أفكار نظريـة تتعلـق بـالتفكري         أي يكون مبني  ،  وجود أساس نظري للربنامج    -١"
  .وتعليمها

  .اليت يسعى الربنامج لتعليمها،  وضوح مهارات التفكري-٢
  .اليت يسعى الربنامج لتعليمها،   وضوح إستراتيجية تعليم مهارات التفكري-٣
  ).وغريه .. القدرة القرائية، املستوى الدراسي، السن(  مناسبة الربنامج خلصائص الطلبة -٤
  .أو اجلامعة وواقعها، سهولة تطبيقه يف ظل ظروف املدرسة -٥
  . قابليته للتطبيق على نوعيات خمتلفة من الطلبة وما بينهم من فروق فردية-٦
  . يستجيب حلاجات الطلبة وحيفزهم على تعلم مهارات التفكري-٧
  .طلبة  احملتوى املعريف املستخدم فيه لتعليم مهارات التفكري يكون مألوفاً لدى ال-٨
 احتواؤه على تدريبات يقوم ا الطلبة تؤدي إىل تنمية قدرم على تطبيـق مهـارات                -٩

  .التفكري فيما بعد يف املواد الدراسية اليت يدرسوا ويف حيام الواقعية
 مشوله على مهارات وأساليب لقياس مهارات التفكري؛ الستخدامها يف حتديد مـدى             -١٠

  .١٣٦،١٣٥ ص" حمل اهتمام الربنامج،  التفكريمتكن الطلبة من أداء مهارات
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   اجلزء األول اإلطار النظري  )أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين
  

 

٦٣

   التفكري الناقد س مقايي-سابعاً 
وكل " اختبارات التفكري الناقد    " تسمى مجعيا ً  ،      تتوافر عدة أدوات لقياس التفكري الناقد     

  :وقد صنفتها الباحثة على النحو التايل، اختبار يتضمن عدة مهارات كربى يتم قياسها

  

  ):٢٨٠ص، ١٩٩٦، أبو حطب( الختبارات القدمية لقياس التفكري الناقد ا-أ
  ١٩٤٢ اختبار مسث وتايلر -١"
  االستدالل املنطقي) أ 
  تطبيق املبادئ العلمية ) ب

  تفسري البيانات) ج
  .طبيعة الربهان)هـ

  ١٩٥٠ اختبار ادواردز -٢
  احلكم على قيمة النتيجة املنطقية) أ

  جليدة والغري جيدة التمييز بني احلجة ا) ب
  احلكم على الرأي ) ج
 .املزاوجة بني احلقائق واملبادئ) د

  ١٩٥١اختبار ماسي ودود  -٣
   بني السبب والنتيجةةالعالق) ب  الوصول إىل االستنتاجات ) أ

  : مثل ةمكونات أخرى غري عقلي) ج
   اجتاه التساؤل -
  امليل إىل العلم-

   العقلية املتفتحة -
  .عقلية األمانة ال-

  
  

  ١٩٥٤ اختبار درزل ومايهيو -٤
  استخراج النتائج) أ

  التعرف على االفتراضات) ب
  تقومي االستنتاجات) ج

حتديد املـشكالت صـياغة وتقـومي       ) د
  الفروض 

 .انتقاء املعلومات املتصلة باملوضوع) و
  ١٩٦٠اختبار رست  -٥
  تقومي الدليل) أ

  التعرف على االفتراضات ) ب
   التوكيد املنطقي حتديد صحة) ج
  معرفة قواعد املنطق ) د

  التعرف على املغالطات ) هـ

التعرف على ما هـو مطلـوب حمـل         )و
   ةاملسائل األخالقي

  معرفة معىن االفتراض) ز
  معرفة معىن احملك) ح
  ".التعرف على تعريف الصحيح) ط
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   اجلزء األول اإلطار النظري  )أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين
  

 

٦٤

  : )١٥٥-١٥٣ص، ١٩٩٥، إنيس (  االختبارات العاملية لقياس التفكري الناقد-ب
  Watson - Glaser Critical Thinking)١٩٨٠(  اختبـار واطـسون وجليـسر   -٦

Appraisal      واالنتـشار  ،  التفكري الناقد من حيث القدم     سوهذا املقياس يأيت يف مقدمة مقايي
  : وهيتوتضمنت القائمة عدة مهارا، والتأكد من فاعليته، ودوام حماوالت التطوير

  االفتراضات ) أ 
  التفسري) ب

  تقومي املناقشات) ج
  طاالستنبا) د

 .االستنتاجات) هـ

  

 Cornell Critical Thinking)١٩٨٥( اختبار كورنيل للتفكري الناقد املستوى اكس -٧

Test Level Xوحيوي املهـارات  ،  ويستخدم مع الطلبة يف الصف الرابع حىت املرحلة الثانوية
  :التالية

  االستقراء     -أ 
  االستنباط    -ب 

  فتراضات  التعرف على اال  -ج 
  . املصداقية  -د 

  

 Cornell critical Thinking Test)١٩٨٥(كورنيل للتفكري الناقد املستوى اكس واختبار 

Level Zيستخدم مع طلبة اجلامعة وطلبة املرحلة الثانوية املتفوقني وحيوي املهارات التالية :  
  االستقراء   -أ 
  طاالستنبا  -ب 
  استخراج املعاين  -ج 

  املصداقية  -د 
ــة يف   -ه  اإلنتاجيـ

  طيطالتخ

  التجريب  -و 
  التعرف  -ز 
  .االفتراضات  -ح 

  

 The Ennis-Weir )١٩٨٥( املقالة ة وير للتفكري الناقد بطريقة كتاب- واختبار إنيس-٨

Critical Thinking Essay Test ،    يستخدم هذا االختبار مع طلبة يف املـرحلتني املتوسـطة
  .وميكن استخدامه منطاً من أمناط التدريس، والثانوية

 

 The California Critical Thinking) ١٩٩٠( للـتفكري الناقـد   اليفورني اختبار كا-٩

Skills Test ،وميكن استخدامه أيضاً مع الطلبـة  ، يستخدم هذا االختبار مع طلبة اجلامعات
، الشرح، االستدالل، التقييم، التحليل: ويتضمن املهارات التالية  ، املتفوقني يف املرحلة الثانوية   

وقـد  ، )١٩٩٢ (Bو ) ١٩٩٠ (Aوهـذا االختبـار لـه صـورتان         ، االستقراء، التفسري
واليت أصدرت أيضاً عدت اختبارات قاست التفكري ، Academic Press Californiaأصدرته
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  اجلزء األول اإلطار النظري  ) أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين 

 

٦٥

 The Holistic Criticalواليت متثل تقدماً ملحوظاً يف أدوات قياس التفكري الناقد وهي ، الناقد

Thinking scoring Rubric  (1994) ،  اختبـار وكـذلك   The Professional Judgement 

Rating From (1998)  .  
  

،                                   إنـيس (  اختبارات تقيس مستويات التفكري العليا ومن ضمنها الـتفكري الناقـد    -جـ
  : )١٥٥،١٥٤ص ، ١٩٩٥

 Ross Test Of Higher Cognitive)١٩٧٦( اختبار روس للعمليـات املعرفيـة   -١٠"

Processesويستخدم مع طلبة الصفوف الثالثة األخرية يف املرحلة االبتدائية .  
  

 New Jersey Test Of Reasoning) ١٩٨٣(  اختبار نيوجرسي للمهارات املنطقية -١١

Skills  ، ويستخدم مع طلبة الصف الرابع االبتدائي حىت طلبة اجلامعة."  
  

  -:  )et .al., Facione 1995وآخرونفاشيون ( اختبارات اجلانب الوجداين للتفكري الناقد-د
  The Disposition Toward Critical  ١٩٩٥( اختبار امليول حنو التفكري الناقد -١٢(   

التحليل ، والفكر املنفتح، البحث عن احلقيقية: وهي، ويتضمن سبع مسات،  Thinking 
والنضج ، ة يف البحث والتدقيقالرغب، الثقة بالنفس يف القدرة على التفكري الناقد، والنظامية
.املعريف   

  

أن بعـض طـرق   ) ١٩٩٦، يف حممد (Norris & Ennis     ووضح كل من نوريس وإنيس 
القياس يف اختبارات التفكري الناقد تقيس املهارات الكربى عن طريق فقرات أو أسئلة مـن               

انت معلومـات   أو ما إذا ك   ، أو بيان درجة صحة أو خطأ الفقرة      ، نوع االختيار من متعدد   
ويف بعضها اآلخر يقاس التفكري الناقد      ، معينة متضمنة أو غري متضمنة يف نص أو فقرة معطاة         

من خالل مواقف معينة يطلب من املفحوص االستجابة هلا بطرق تكشف عن قدرته علـى               
  .٩ص"التفكري الناقد

  

ة العربيـة علـى طلبـة         ومما جتدر اإلشارة إليه أنه قد مت استخدام هذه املقاييس يف البيئ         
فوجد أن مستوى التفكري الناقد متقارب بني مستويات طلبة اجلامعة يف           ، اجلامعات واملدارس 

يف حني كان هذا املستوى منخفضاً عند مقارنته مبـستوى طلبـة            ، األردن ومصر وسوريا  
  ).٢٤٩ص ، ٢٠٠٣، اجلنادي( اجلامعة يف الواليات املتحدة 
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  اجلزء األول اإلطار النظري  ) أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين 

 

٦٦

  :التعقيب على اإلطار النظري
وفق عـدة   ،      عرض يف ثنايا هذا اجلزء األساس النظري الذي قامت عليه الدراسة احلالية           

  : الباحثة ما يليتوقد استخلص، مت التفصيل يف كل منها حسب احلاجة، حماور
  

فبه تتولد قدرة اإلنسان على التفكري والتصور       ،  أن الدماغ يقوم بدور مهم وهو التفكري       -   
 إىل استخدام هذه القدرة اليت أودعهـا        rورسوله حممد   ،  سبحانه وتعاىل  ودعا اهللا ، والتعبري

مـن  ، لذلك ينبغي احملافظة عليها من كل ما ميكن أن يلحق ا أذى           ، اهللا يف جسد اإلنسان   
واألحـداث  ، واألقـوال ، بفحـص الـسلوكيات   ، أو أخطاء يف التفكري   ، مجود يف التفكري  

مدعمـة بـرباهني وأدلـة ذات       ، وأحكاماً صائبة حىت تكون النتيجة قرارات     ، واملعلومات
  . مدخالت صحيحة

  

حيـث  ،  التعرف على احلقائق املتعلقة بالدماغ يعد من الضروريات لكافة التربـويني           -   
ـ  ، يساعد التربويني واملعلمني يف حتسني نوعية تعلم الطلبة     ةوجيعلهم أكثر واقعيـة يف مواجه

 مع األخذ باالعتبار أن كل طالب حالة خاصة من حيث           ،املواقف الطارئة يف العملية التربوية    
والتعليمية حبيث جيب التعامل مـع كـل        ، واالجتماعية، واملشكالت الثقافية ، النمو العقلي 

  .واحد منهم بالطريقة اليت تناسبه

  

أن التفكري الناقد حيـوي عـدداً مـن         ، والتربويني، وحتليل اخلرباء ،  أثبتت الدراسات  -   
أو من خـالل تـضمينها املـواد        ، عية اليت ميكن تدريب الطلبة عليها مباشرة      املهارات الفر 

 ليس كافيـاً    - جانب املعرفة  -وأن اكتساب ومنو هذه املهارات العقلية كمبادئ      ، الدراسية
 أي منو االسـتعداد     –اجلانب الوجداين   –ولكن البد من التطبيق     ، لتحقيق الشخصية الناقدة  

رات العقلية على حنو عادل ومتفـتح حـىت تـستكمل بنـاء            وااللتزام الستخدام هذه املها   
  .الشخصية الناقدة باملعىن القوي أو باملعىن املتكامل

  

 إن استخدام وممارسة مهارات التفكري الناقد واستراتيجياته حتتاج إىل استخدام بعـض            -    
  .مهارات التفكري اإلبداعي أو حل املشكالت والعكس
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  اجلزء األول اإلطار النظري  ) أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين 

 

٦٧

ويئته للبيئة الصفية   ، على كفاءة إعداد املعلم   ، تفكري الناقد وتعلمه   يتعلق جناح تعليم ال    -    
واليت تعترب من أهم النواحي اليت جيب مراعاا عند         ، والناحية الوجدانية ، من الناحية الفيزيقية  

  .ففيه مبدأ تربوي حضاري جيب التمسك به، تعليم مهارات التفكري
  

ونظريـات  ، طرق التدريس :  مساقات تقليدية مثل    اكتفاء برامج إعداد املعلم بدراسة     -    
  .على افتراض أا يئ املعلم للقيام بدوره يف تعليم التفكري، وعلم نفس النمو، التعلم

  

والدراسات تدل على أن مهارات     ، واالستراتيجيات، واملشروعات،  أن حصيلة الربامج   -   
ن خالل التدريب والتوجيه املـستمرين      م، التفكري الناقد ميكن حتسينها لدى املعلمني والطلبة      

وأن هذه املهارات ليست نتاجاً حمتوماً لعملية النمو يف خربات التعلم العرضي؛ لـذا فـإن                
وظيفة القطاع التعليمي يف املدارس واجلامعات هو تنمية التفكري الناقـد بطـرق متعـددة               

  .علم ومعاجلة نقاط الضعف اليت تتجلى يف نظام إعداد امل، وبأسلوب هادف
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  اجلزء الثاين الدراسات السابقة

  الدراسات العربية واألجنبية اليت اهتمت بربامج تعليم  :احملور األول 
  التفكري الناقد                                                                            

                                            تعقيب                                          
  الدراسات العربية واألجنبية اليت اهتمت مبستوى التفكري الناقد :احملور الثاين 

  لدى الطلبة اجلامعيني قبل اخلدمة و أثناء اخلدمة                                     
                                  تعقيب                                                  
  لطلبة اجلامعيني                              لمقياس التفكري الناقد : احملور الثالث 
  تعقيب                                                                                  
                                  تعقيب عام                                             
  )                                               أدبيات الدراسة(خامتة الفصل الثاين  
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   اجلزء الثاين الدراسات السابقة   )أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين
      

 

٦٨

  )أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين 
  اجلزء الثاين الدراسات السابقة

ت الباحثة التوصل   واليت استطاع ،  يعرض هذا الفصل عدداً من الدراسات واألحباث املختلفة       
  .١إليها من مصادر متعددة

  

إال أن هناك الكثري من     ،  الناقد زاد االهتمام ا منذ عقد الثمانينات            إن دراسات التفكري  
ونظراً لقلة الدراسـات الـيت      ، األسئلة املتعلقة بالتفكري الناقد اليت ما تزال حباجة إىل دراسة         

  -:لبة اجلامعة قامت الباحثة بتصنيفها على النحو التايلتناولت برامج تعليم التفكري الناقد لط
  

  .الدراسات العربية واألجنبية اليت اهتمت بربامج تعليم التفكري الناقد: احملور األول
لدى   الدراسات العربية واألجنبية اليت اهتمت مبستوى التفكري الناقد:احملور الثاين

  .الطلبة اجلامعيني قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة
 .مقياس التفكري الناقد لطلبة اجلامعيني: احملور الثالث

  

فتعرض الدراسة القدمية   ، وستأخذ الباحثة يف االعتبار عرض الدراسات وفق ترتيب زمين        
  .وستختم الدراسات بتعقيب عام، مث األحدث منها لتبني مالمح تطور هذه الدراسات

  

  دراسات برامج تعليم التفكري الناقد : احملور األول
  :   دراسات برامج تعليم التفكري الناقد بشكل مباشر-أ 
    ) : MacPhail et .al.,1990 (١٩٩٠ دراسة ماكفيل وآخرون -١

  . وأثره على مهارات التفكري الناقد لدى الطلبةPaideiaبعنوان برنامج بيديا  §
  .لبةهدف هذا البحث إىل معرفة أثر برنامج بيديا على مهارات التفكري الناقد لدى الط §
تكونت من جمموعة من املدرسني والطلبة يف مدرسة ثانوية كبرية يف والية            : عينة البحث  §

، Paideiaوإشراكهم يف إعداد مواد تدريبية استخدمت برنـامج بيـديا           ، جنوبية يف أمريكا  
                                                

كما أجرت  .ويف مكتبة امللك فهد الوطنية، حبثت الباحثة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 1
   Database: ERIC : على مصادر البحث االلكتروين يف قواعد البيانات وهياًمسح

 Database:  ،  Database: Academic Search Premier ، Science direct Database: 
Dissertation Abstracts International , Database: UMI   ProQuest  Digital  Dissertations 
(2004-2005-2006 )   
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٦٩

وزعوا إىل جمموعتني جتريبيـة  ، صفّاً داخل املدرسة  ) ١٢( وطُبق الربنامج على اثنـي عشر      
طالباً وقام بالتدريس فريق مكون من شخـصني   )٦٠(ث ضم كل صف ستني   وضابطة حي 

واستخدام أنشطة  ، ، واستخدم طريقة املناقشة واحلوار يف أثناء التدريس       )التدريس بالفريق   (
وكان التدريس أشبه بأنشطة الـسيمنارات      ، تعليمية كثرية لتنمية الفهم والتفسري والتركيب     

  . احلوارية
  . (Cornell Critical thinking test )ق اختبار كورنيل للتفكري الناقدطُب: أداة البحث §
ويعزى البحث  ، مل يثبت أثر للربنامج املستخدم يف تنمية مهارات التفكري الناقد         : النتائج §

  .هذه النتيجة إىل أن الربنامج قد ال يكون فاعالً يف تنمية مهارات التفكري الناقد
  

   ):Sesow, 1991 (  ١٩٩١ دراسة سيسو وآخرون -٢
 .بعنوان حتسني قدرات التفكري الناقد لدى معلمي الدراسات االجتماعية قبل اخلدمة §
هدف هذا البحث إىل حتسني قدرات معلمي الدراسات االجتماعية قبل اخلدمـة عـن              §

 دروس مهارات التفكري الناقد لطلبـة       موتدريسه، طريق اشتراكهم يف أنشطة تفكري حمددة     
حتسني الكفاءات الدنيا عـن طريـق   " وذلك باستخدام برنامج أطلق عليه  ، املدارس الثانوية 

وحتتوي العناصر الرئيسية للربنامج على   ،  IMPACTاملعروف اختصاراً" تفعيل التفكري الناقد 
 .وحتضري خطة درس، وعشرة سلوكيات تدريسية، اثنتني وعشرين مهارةً يف التفكري الناقد

 معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية يف جامعة        تكونت من طلبة  : عينة البحث   §
 يف برنامج إعداد مهين فصلي قبل University Nebraska - Lincoln لينكولن –نرباسكا 

 . واستمرت التجربة ملدة فصل دراسي، وزعوا إىل جمموعتني، القيام بالتدريس
، (Cornell Critical thinking test level z )اختبار كورنيل للـتفكري الناقـد  : أداة البحث §

 واموعـة  ج للطلبة املعلمني الذين طبق عليهم الربنـام    IMPACTملعرفة تقييم فعالية برنامج   
 .الضابطة الغري مشاركة

إن اموعة التجريبية قامت بأداء أفضل من اموعة األخـرى يف االختبـار             : النتائج §
 .  البعدي
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٧٠

  :١٩٩٦ دراسة حممد -٣
ة برنامج تدرييب ملهارة التفكري الناقد يف عينة من طلبة الصفوف األساسـية             بعنوان فاعلي  §

  . يف األردناالعلي
يف تدريب الطلبـة  Harnadek  وهدفت الدراسة إىل التعرف على فاعلية برنامج هارنادك §

  .على التفكري الناقد
ف طالباً وطالبة من طلبة الـص     ) ٢١٢(تكونت من مائتني واثنـي عشر      : عينة الدراسة  §

وزعوا على ثالث جمموعات بالطريقة العشوائية، وقد اسـتخدم الباحـث أربعـة        ، العاشر
تعريف الفرق  ، تعريف الطلبة ببعض قواعد املنطق    ، مقدمة عن التفكري الناقد   : وهي، دروس

والتميز بينها وبـني    ، والتعرف على خصائص األدلة واحلجج املقبولة     ، بني املمكن واحملتمل  
وطبقـت  ، الكتاب األول للتفكري الناقـد Harnadek  ن برنامج هارنادكاألحكام القيمية م

  . الدروس األربعة على أفراد اموعة التجريبية ملدة فصل دراسي
 Watson & Glaser Critical)اختبار واطسون وجليسر للـتفكري الناقـد   : أداة الدراسة §

Thinking Appraisal)  ،موعـة   والق، يف القياس البعدي لثالث جمموعاتياس القبلـي يف ا
  .الضابطة الثانية

 أثراً داال إحصائياً لصاحل اموعة التجريبيـة        ةأظهرت النتائج أن ملتغري اموع    : النتائج §
وباموعة الضابطة الثانيـة يف القيـاس البعـدي         ، عند مقارنتها باموعة الضابطة األوىل    

ر دال إحصائياً عند مقارنة أداء اموعـة        ومل يكن ملتغري اموعة أث    ، للمجموعات الثالث 
وعدم وجود فـروق ذات     ، الضابطة األوىل بأداء اموعة الضابطة الثانية يف القياس البعدي        

دالله إحصائياً بني القياسني القبلي والبعدي يف اموعة الضابطة الثانية لتأكيد التكافؤ بـني         
لي يف اموعة التجريبية واموعة الـضابطة  ولتقدير مستوى األداء القب   ، اموعات الثالث 

أو مستوى األداء البعدي للمجموعتني الضابطتني األوىل والثانية، كما أنه ال يوجد            ، األوىل
واعتربت هذه النتائج داللـة  . أثر دال إحصائياً يف متغري اجلنس يف جمموعات املقارنة الثالث   

 . التجريبيةةالتفكري الناقد يف أفراد اموع الربنامج املطبق يف تنمية مهارة ةعلى فاعلي
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٧١

  :  )et. al . ,1999 )  Durr ١٩٩٩ دراسة دورر وآخرين -٤

بعنوان حتسني مهارات التفكري الناقد لطلبة املرحلـة الثانويـة يف مـادة الرياضـيات                §
  .والدراسات االجتماعية

 الطلبة مـن أجـل   ويهدف هذا البحث إىل تطوير وحتسني مهارات التفكري الناقد لدى       §
  .إعدادهم لتعليم طويل املدى

والدراسـات  ، تكونت من الطلبة الذين يقومون بدراسـة الرياضـيات        : عينة البحث  §
االجتماعية باملدارس الثانوية العليا يف منطقتني من الطبقة الوسطى تقعان يف مشـال واليـة               

  .llinois Iإلينويز
، ( Cornell Critical thinking test level x)اختبار كورنيل للتفكري الناقـد  : أداة البحث §

كما مت مسح جلمع املعلومات من املعلمني واآلباء والطلبة وكانت النتيجة افتقـار الطلبـة               
إن العديد من   ، ملهارات التفكري الناقد من خالل املعلومات اليت مت مجعها من عمليات املسح           

وعلى العكس يشري   ، ري الناقد لطالم  املعلمني يعتقدون أم يقومون بتدريس مهارات التفك      
كما أنه مل يظهر حتـسن     .طالم بأنه ال يطلب منهم أن يفكروا بصورة نقدية يف حصصهم          

وقد فـسر هـذه   ، يف السلوكيات احملددة واليت اختريت على مقياس كورنيل للتفكري الناقد    
يم عمليـة الـتفكري     النتيجة بان العديد من املعلمني مل يدربوا بصورة مالئمة لتدريس وتدع          

وحلل تلك املشكلة قام الباحثون بتقدمي برناجماً لتعليم مهارات التفكري الناقد لطلبـة             ، الناقد
ونـشاطات  ، واللغة، ويتضمن اختيار الوسائل التعليمية   ، الرياضيات والدراسات االجتماعية  

  .التعلم 
  .كري الناقدأظهر هذا الربنامج زيادة استخدام الطلبة ملهارات التف: النتائج §
  

  :٢٠٠٣ دراسة الشريدة -٥
بعنوان أثر برنامج تدرييب ما وراء معريف على التفكري الناقد لدى طلبة اجلامعة وعالقتـه          §

  .ببعض املتغريات
هدفت هذه الدراسة إىل استقصاء أثر برنامج تدرييب ما وراء معريف على التفكري الناقـد     §

هذا األثر خيتلف باختالف جنس الطلبـة       وعلى الكشف عما إذا كان      ، لدى طلبة اجلامعة  
 . والكلية اليت ينتمي هلا يف اجلامعة، ومستواهم الدراسي
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٧٢

طالباً وطالبة مـن مجيـع مـستويات        ) ٧٢( تكونت من اثنني وسبعني     : عينة الدراسة  §
: وزعوا عشوائياً على جممـوعتني    ، والعلوم التربوية ، والعلوم، البكالوريوس يف كلية اآلداب   

ولتحقيق هدف الدراسة صمم برنامج تدرييب تضمن ثالثة عـشر موقفـاً    ، بطةجتريبية وضا 
وطُبـق  ، والتقومي، واملراقبة، وهي التخطيط ، دربوا فيها على مهارات ما وراء املعرفة الثالثة       

  . الربنامج ملدة ستة أسابيع يف جامعة احلسني بن طالل يف مدينة عمان
 Watson & Glaser Critical)فكري الناقـد  أداة الدراسة اختبار واطسون وجليـسر للـت   §

Thinking Appraisal)     
أشارت إىل وجود أثر دال إحصائياً للربنامج التدرييب يف تطوير التفكري الناقـد             : النتائج §

ومل تظهر النتائج وجود أثـٍر دالّ إحـصائياً         ، لدى عينة الدراسة لصاحل اموعة التجريبية     
 . تغري جنس الطلبة ومستواهم الدراسي والكلية اليت ينتمون هلاللربنامج التدرييب يعزى إىل م

  

  :٢٠٠٤ دراسة زمزمي -٦
يف ] االبتكارية، التفاعل، اإلدراك[  لتعليم التفكري    CORTبعنوان فاعلية برنامج الكورت    §

تنمية قدرات التفكري الناقد واالبتكاري لدى عينة من طالبات قسم رياض األطفال جبامعـة     
 .كة املكرمة م–أم القرى 

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن فعالية برنامج الكورت لتعليم التفكري عن طريـق               §
يف تنميـة   ، ومهارات التفاعل اجلزء الثالـث    ، التدريب على مهارات اإلدراك اجلزء األول     

كما هدفت إىل الكشف عن فعالية برنامج الكـورت لتعلـيم           ، القدرة على التفكري الناقد   
ومهارات االبتكارية اجلـزء    ، ق التدريب على مهارات اإلدراك اجلزء األول      التفكري عن طري  

 .الرابع يف تنمية قدرات التفكري االبتكاري
تكونت من مجيع الطالبات املستجدات بقسم رياض األطفـال بكليـة           : عينة الدراسة  §

، طالبـةً ) ٩٦( التربية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، فبلغ جمموع أفراد العينة ستاً وتسعني           
األوىل جتريبية وعـددها    ، وزعن عشوائياً إىل ثالث جمموعات    ، اختريوا بالطريقة العشوائية  

: مث يتبعه اجلـزء الثالـث    ، توسعة اإلدراك : وطبق عليهن اجلزء األول   ) ٣١(واحد وثالثون   
وطبق ) ٣٢(جتريبية وعددها اثنان وثالثون     : واموعة الثانية ، التفاعل من برنامج الكورت   

، االبتكارية من برنامج الكورت   : مث يتبعه اجلزء الرابع   ، توسعة اإلدراك : عليهن اجلزء األول  
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٧٣

مل يطبق عليها أي جزء من األجـزاء        )٣٣(ضابطة وعددها ثالثة وثالثون     : واموعة الثالثة 
  .واستمر تطبيق الربنامج ملدة مخسة أشهر، السابقة
اختبار واطسون وجليـسر    : س العقلي هي  ثالثة مقاييس من أدوات القيا    : أداة الدراسة  §

 Torranceواختبار تورانس ،  (Watson & Glaser Critical Thinking Appraisal)للتفكري الناقد
 ).الصورة أ( للذكاء Toniواختبار توين ، )الصورة ب(للتفكري االبتكاري املصور 

الاليت طبـق علـيهن     توجد فروق دالة إحصائياً لصاحل اموعتني التجريبيتني        : النتائج §
وعدم وجود  ،  يف تنمية مهارات التفكري الناقد والتفكري االبتكاري مقارنة بالضابطة         جالربنام

 .فروق دالة إحصائياً بني اموعة التجريبية الثانية والضابطة يف بعد املرونة
  

  :٢٠٠٤ دراسة حسن -٧
لدى عينة من طالبات جامعة     بعنوان فعالية برنامج تدرييب لتنمية مهارات التفكري الناقد          §

 .امللك سعود
هدفت هذه الدراسة إىل إعداد برنامج يعتمد على أسـاليب واسـتراتيجيات لتنميـة                §

والتعرف على أثـره يف     ،  سعود كمهارات التفكري الناقد لدى عينة من طالبات جامعة املل        
والتقـدم  ، راسيوأثره يف رفع مستوى التحصيل الد     ، تنمية هذه املهارات معرفياً ووجدانياً    

 .األكادميي
طالبة من طالبات جامعة امللك سعود اخـتريوا  ) ٤٠(تكونت من أربعني   : عينة الدراسة  §

، طالبة ميثلن اموعة التجريبيـة     ) ٢٠(وزعن على جمموعتني عشرين     ، بالطريقة العشوائية 
 تعلـيم  علم نفس،: (من التخصصات التالية  ، طالبة ميثلن اموعة الضابطة    ) ٢٠(وعشرين  

كما اسـتغرق  ) مناهج وطرق التدريس  ، إدارة أعمال ، دراسات إسالمية ، تربية فنية ، خاص
 هـ  ٢٠٠٤-١٤٢٤/٢٠٠٣ – ١٤٢٣التطبيق الفعلي للربنامج ستة أسابيع للعام الدراسي        

 . الفصل األول
 Watson & Glaser Critical)اختبار واطسون وجليسر للـتفكري الناقـد   : أداة الدراسة §

Thinking Appraisal)   ،واستبانه مسات الشخصية الناقدة. 
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٧٤

أظهرت نتائج التحليالت اإلحصائية وجود فروق دالة إحصائياً بني اموعتني          : النتائج §
كما أنه ال ، التجريبية والضابطة يف األداء على اختبار التفكري الناقد لصاحل اموعة التجريبية     

 . يف مسات الشخصية الناقدةيوجد فروق دالة إحصائياً بني اموعتني
  

   : Burbach et .al .,2004 )( ٢٠٠٤ دراسة برباش وآخرون -٨

  .بعنوان تعليم التفكري الناقد يف إطار تقدميي باستخدام استراتيجيات تعلم فعالة §
هدف هذا البحث إىل تقدمي مقرر قيادي رائد على مستوى اجلامعة يعمل على دمـج                §

واملقرر عبارة عن اسـتراتيجيات  ، فعالة لزيادة التفكري الناقد وتوحيد عدد من طرق التعلم ال     
مترابطة يهدف من ورائها تطوير قدرة ورغبة الطلبة على التحليل والتقييم والتواصـل مـع      

 تعلـم  –كتابات صحفية  (ومل يكن هناك استراتيجية رئيسية وهي كالتايل        ، املواقف املعقدة 
وقد )  االستفهام   – دراسة احلالة    –رات واحلوار    السمينا – اموعات الصغرية    –اخلدمات  

كانت الفلسفة الظاهرة على هذا املقرر هو حتسني املهارات الشخصية يف تـويل القيـادة               
والتعلم من خـالل التجـارب      ، وفهم اآلخرين ) بالنفس(والتفاعل يف زيادة املعرفة الذاتية      

واهلـادف  ، تراك يف احلكم الذايت   وعند تناول تلك الفلسفة فإن على الطالب االش       ، احلياتية
ومن مث التفكري بـصورة  ، والذي يصدر عنه تفسري وحتليل وتقييم واستدالل ملهارات القيادة    

ومن مث املقدرة على تطبيـق تلـك        ، وعن اآلخرين ، نقدية الكتساب املعرفة حول أنفسهم    
  .املهارات
وكـان  ، ة جمموعات وزعوا يف ست  ، طالباً وطالبة ) ٨٠(تكونت من مثانني  : عينة البحث  §

 وكان عدد العينـة     ٤ ، ١٩ ، ١٤ ، ١٧، ١٨ ، ١٨: عدد املشاركني يف كل جمموعة هو     
كما كان  ،)من اإلناث (طالبة)٢٣(وثالثاً وعشرين   ، )من الذكور (طالباً) ٥٧( سبعةً ومخسني 

وأربعة ، يف السنة الثانية   ) ٢١(وواحد وعشرون ، طالباً مستجداً ) ٢٦( هناك ستة وعشرون  
ودِرس بواسـطة ثالثـة   . يف السنة الرابعـة   )١٩(وتسعة عشر ، يف السنة الثالثة  ) ١٤(عشر  

 .Midwestern university معلّمني يف جامعة ميدويسترن  
 Watson & Glaser Critical)اختبار واطسون وجليسر للـتفكري الناقـد   : أداة البحث §

Thinking Appraisal)   ،ًواستخدم قبلياً وبعديا. 
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٧٥

ظهرت زيادة ملحوظـة يف القـدرات       : كانت نتائج البحث على النحو التايل     : النتائج §
كما أنه مل يوجـد     .ويف درجة االختبار ككل   ، والتفسري، وهي االستنتاج ، الفرعية لالختبار 

 .فروق يف االختبار يعزى للجنس
 

  : دراسات برامج تعليم التفكري الناقد من خالل املنهج-ب
  : ) Lumpkin , 1992( ١٩٩٢ دراسة  لومبكني -٩
والتحـصيل  ، بعنوان أثر تعليم مهارات التفكري الناقد على القدرة على التفكري الناقـد            §

 . واحلفظ يف حمتوى الدراسات االجتماعية لطلبة الصف اخلامس والسادس
هدف هذا البحث إىل كشف العالقة بني طرق تعليم الدراسات االجتماعية يف املدارس              §

ومثانيـة  ، طالباً من الصف اخلـامس    ) ١٨( الناقد لدى مثانية عشر      االبتدائية وتطور التفكري  
طالباً من الصف السادس ممن يتلقون تعليماً بدمج مهارات التفكري الناقـد يف             ) ١٨(عشر  

وسبعة ، طالباً من الصف اخلامس   ) ١٧(مقارنة بسبعة عشر    ، حمتوى الدراسات االجتماعية  
ون تعليمـاً تقليـدياً حملتـوى الدراسـات         طالباً من الصف السادس يتلق    ) ٢٧(وعشرون  
واسـتغرقت فتـرة   ،  يف الواليات املتحدة األمريكيـة Alabamaيف والية الباما   ، االجتماعية

 .الدراسة مخسة أسابيع
  .(Cornell Critical thinking test)اختبار كورنيل للتفكري الناقد : أداة الدراسة §
صائيأ للتعليم بالدمج يف احملتوى على تنمية       مل تظهر الدراسة وجود فروق دالة إح      :النتائج §

كما أظهرت عن وجود فـروق دالـة إحـصائيأ يف           ، التفكري الناقد للمجموعة التجريبية   
 .التحصيل واالحتفاظ مبحتوى الدراسات االجتماعية ولصاحل اموعة التجريبية

  

  :٢٠٠٥ دراسة اخلضراء -١٠
 .سة جتريبيةدرا،  التفكري االبتكاري والناقدمتعلي بعنوان §
 مقترح لتعليم مهارات التفكري لطالبـات       جهدفت هذه الدراسة إىل معرفة فاعلية برنام       §

الصف الثاين املتوسط يف تنمية مهاريت التفكري الناقد واالبتكاري والتحصيل لوحدة الدولـة         
  . األموية يف مادة التاريخ

ـ     ) ٧٠(تكونت من سبعني  : عينة الدراسة  § اين املتوسـط يف    طالبة من طالبات الصف الث
ووزعـن إىل   ، اختريوا بالطريقة العشوائية البسيطة   ، املتوسطة السابعة عشرة احلكومية جبدة    
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٧٦

ثالث جمموعات حبيث مت اختيار ثالثة فصول من جمموع الفصول الـسبعة املوجـودة يف                
وتـدربت  ) ٢٥(اموعة األوىل جتريبية وعددها مخس وعشرون     ، املدرسة بطريقة عشوائية  

واموعـة الثانيـة جتريبيـة    ، هارات التفكري االبتكاري ضمن وحدة الدولة األموية     على م 
وتدربت على مهارات التفكري الناقد ضمن وحـدة الدولـة   ) ٢٤(وعددها أربع وعشرون  

درست وحدة الدولة األمويـة     )٢٢(واموعة الضابطة وعددها اثنتان وعشرون      ، األموية
 .ة التطبيق شهراً واحداًواستغرقت مد، بالطريقة التقليدية

واختبار الـتفكري   ) أ  ( اختبار تورنس للتفكري االبتكاري صورة األلفاظ       : أداة الدراسة  §
 .واختبار التحصيل لوحدة الدولة األموية، الناقد للخطيب

مل تظهر فروق دالة إحصائياً يف فاعلية اجلزء األول مـن الربنـامج املقتـرح يف             :النتائج §
كاري املدجمة يف وحدة الدولة األموية يف مادة التاريخ للـصف الثـاين             قدرات التفكري االبت  

والتحصيل الدراسي  ، ومهارات التفكري الناقد  ، املتوسط يف تنمية قدرات التفكري االبتكاري     
وبالنسبة إىل فاعلية اجلزء الثاين ظهرت فروق دالة إحصائياً من          ، للمجموعة التجريبية األوىل  

ارات التفكري الناقد املدجمة يف وحدة الدولة األموية يف مادة التـاريخ            الربنامج املقترح يف مه   
وكان له أثر اجيايب يف حتسني التحـصيل    ، للصف الثاين املتوسط يف تنمية التفكري االبتكاري      
 . لوحدة الدولة األموية للمجموعة التجريبية الثانية

  

  تعقيب 
  :ذا احملوريالحظ من خالل الدراسات واألحباث السابقة اخلاصة 

، أن العديد منها درس أثر برامج تعليم التفكري يف عدة متغريات منها الـتفكري الناقـد                §
 . وجنس الطلبة، والتحصيل الدراسي

والـبعض  ، أن بعض الدراسات استخدمت برامج مستقلة لتعليم مهارات التفكري الناقد          §
ات الـيت اسـتخدمت   حيث أثبتت بعض الدراس ، اآلخر استخدم دمج املهارات يف احملتوى     

  الكورت Harnadekهارنادك  ، Impactمثل برنامج امباكت  ، برامج مستقلة أثر هذه الربامج    

Cort   ١٩٩١سيسو وآخرين   (يف دراسة ،  وهي برامج عامليةSesow ،  زمزمـي   ١٩٩٦حممد 
 ,.et.al ١٩٩٩  وآخريندورر (وبرامج ومقررات من تصميم الباحثني مثل دراسة ) ٢٠٠٤

Durr ، ٢٠٠٤وآخـرون برباش ،٢٠٠٤ حسن، ٢٠٠٣ الشريدةBurbach et.al., (  ،  أمـا
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٧٧

لـومبكني  (الدراسات اليت استخدمت دمـج املهـارات مـع احملتـوى فهـي دراسـة              
١٩٩٢Lumpkin ،    وكانت نتائجها عدم وجود أثر لدمج املهارات مـع          ) ٢٠٠٥اخلضراء
 .احملتوى

ملستقلة يف تعليم التفكري    أن بعض الدراسات السابقة أظهرت عدم فاعلية بعض الربامج ا          §
  ). ,.١٩٩٠MacPhail et.al وآخرينماكفيل(الناقد مثل برنامج بيديا يف دراسة 

حـسن  (ظهور أثر برامج تعليم التفكري الناقد يف التحصيل الدراسي كما يف دراسـة               §
 ).٢٠٠٥واخلضراء ، ٢٠٠٤
بربـاش  ( سـة عدم ظهور أثر برامج تعليم التفكري الناقد يف جنس الطلبة كمـا يف درا              §

 .) ,.Burbach et.al ٢٠٠٤ وآخرين
ماكفيـل  (أن بعض الدراسات السابقة كان جمتمعها األصلي يف البيئة املدرسـية مثـل             §

١٩٩٠ MacPhail et.al.,  ،  ١٩٩٢لـومبكنيLumpkin ،  وآخـرين دورر ، ١٩٩٦حممـد 
١٩٩٩et.al., Durr ،   سيسو (والبعض اآلخر تناول البيئة اجلامعية مثل       ،  )٢٠٠٥اخلضراء
برباش ، ٢٠٠٤حسن ، ٢٠٠٤زمزمي ، ٢٠٠٣الشريدة ،  ,.١٩٩١Sesow et.al وآخرين
  ).,.٢٠٠٤Burbach et.al وآخرون
فبلغ أكرب عدد مائتني واثين ، أن الدراسات واألحباث السابقة تنوعت يف عدد أفراد العينة      §

دد مـن   وبلغ أقل ع  ، من الطلبة الذكور واإلناث   ) ١٩٩٦حممد  ( يف دراسة  )٢١٢(عشرة  
 .من الطالبات اإلناث ) ٢٠٠٤حسن ( وذلك يف دراسة) ٤٠(أفراد العينة أربعني

فكانـت  ، اختلفت الفترة الزمنية يف تطبيق الربامج التعليمية املستقلة يف التفكري الناقـد            §
) ٢٠٠٤زمزمـي  ،  ,.Sesow et.al ١٩٩١ وآخـرين سيـسو  (أطول فترة زمنية يف دراسة 

ا أقصر فترة زمنية استغرقت ستة أسابيع كما جـاء يف دراسـة            أم، استغرقت فصالً دراسياً  
 ). ٢٠٠٤حسن  ، ٢٠٠٣الشريدة (
تنوعت األدوات املستخدمة يف البحوث والدراسات السابقة اليت قاست اجلانب املعريف             §

، ١٩٩٦حممـد   ( فقد استخدمت مخسة دراسات اختبار واطسون وجليسر للتفكري الناقد        
 ٢٠٠٤Burbach وآخـرون بربـاش  ، ٢٠٠٤حـسن  ، ٢٠٠٤زمزمي ، ٢٠٠٣الشريدة 

et.al.,( ،  وأربعة دراسات استخدمت اختبار كورنيل للـتفكري الناقـد)  ١٩٩٠ماكفيـل 

MacPhail et.al., ١٩٩١  وآخـرون  سيسو et.al., Sesow ،  ١٩٩٢لـومبكني Lumpkin ،
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٧٨

قـد  ودراسة واحدة استخدمت اختبار التفكري النا،  )et.al., Durr  ١٩٩٩ وآخروندورر 
بينما دراسات أخرى قاست اجلانب الوجـداين       ، )٢٠٠٥اخلضراء  (للخطيب وهي دراسة    

  ).٢٠٠٤حسن (باستخدام استبانة مسات الشخصية الناقدة وهي دراسة 
 

ومما جتدر اإلشارة إليه أن الدراسات واألحباث السابقة أكدت أن مهارات التفكري الناقد                
ويتضح ذلك من خالل ارتفـاع درجـات        ، مارسةميكن اكتساا وتعلمها بالتدريب وامل    

اموعة التجريبية على اختبارات التفكري الناقد بعد تلقيها لربامج تعمل على تنمية الـتفكري       
  .الناقد

  

لدى   الدراسات العربية واألجنبية اليت اهتمت مبستوى التفكري الناقد:احملور الثاين
  :ةالطلبة اجلامعيني قبل اخلدمة و أثناء اخلدم

  :١٩٨١ دراسة الزيادي -١١
  .بعنوان التفكري الناقد وعالقته ببعض املتغريات الدراسية §
 هل يؤدي تدريس مـادة منـاهج        -١: اإلجابة على ثالثة أسئلة   : وهدف هذا البحث   §

 .البحث إىل تنمية التفكري الناقد لدى طالب اجلامعة ؟
قد لطالب اجلامعة أكثر مما يؤدي       هل يؤدي تدريس املواد العلمية إىل تنمية التفكري النا         -٢

هل استمرار الطالب يف دراسته اجلامعية لسنوات أربع يؤدي         -٣.إليه تدريس املواد األدبية ؟    
  . إىل النمو التدرجيي لقدرته على التفكري الناقد ؟

 Watson & Glaser Critical)اختبار واطسون وجليسر للـتفكري الناقـد   : أداة البحث §

Thinking Appraisal)  . 
ولإلجابة عن السؤال األول اختري جمموعة من طالب كلية التربية جبامعـة      : عينة البحث  §

أي الذين يدرسون هذه املادة ألول مـرة        ، الرياض ممن سجلوا لدراسة مادة مناهج البحث      
أي ، وطُبق على هذه العينة اختبار التفكري الناقـد   . طالباً) ٢٣( وبلغ عددهم ثالثة وعشرين   

مث قام الباحث بتدريس مادة مناهج البحث هلذه اموعة على مدى           ، هذه املادة قبل دراسة   
مث أعيد تطبيق اختبار التفكري الناقد مرة أخـرى يف ايـة الفـصل              ، ثالثة شهور ونصف  

وجاءت النتيجة بأنـه ال توجـد       . الدراسي بغية التعرف على مقدار ما أحرزوه من حتسن        
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٧٩

درجات يف التطبيق األول وبني متوسـط الـدرجات يف          فروق دالة إحصائياً بني متوسط ال     
  .التطبيق الثاين لدى اموعة اليت درست مادة مناهج البحث

اختريت جمموعتان من كلية التربية جبامعة الريـاض بالطريقـة        ، ولإلجابة عن السؤال الثاين   
م األحيـاء  طالباً ممن يدرسون يف أقـسا  )٣٠(تكونت اموعة األوىل من ثالثني ، العشوائية

طالباً ممن يدرسون يف أقسام      ) ٣٠(وتكونت اموعة الثانية من ثالثني    ، والفيزياء والكيمياء 
وقد روعـي أن تكـون      ، وعلم النفس ، والتربية، واللغة االجنليزية ، واللغة العربية ، التاريخ

 وجـاءت  .مث طُبق على اموعتني اختبار الـتفكري الناقـد  ، اموعتان من املستوى الرابع   
  . النتيجة بأنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بني اوعتني العلمية واألدبية 

اختري أربع جمموعات من كلية التربية جبامعة الرياض بالطريقة         ، ولإلجابة عن السؤال الثالث   
  :العشوائية على النحو التايل

  . ألوىلطالباً من السنة ا) ٣١(وتتكون من واحد وثالثني ، اموعة األوىل
  . طالباً من السنة الثانية) ٣١(وتتكون من واحد وثالثني ، اموعة الثانية
  .طالباً من السنة الثالثة) ٣١(وتتكون من واحد وثالثني ، اموعة الثالثة
  .طالباً من السنة الرابعة) ٣١(وتتكون من واحد وثالثني ، اموعة الرابعة

وجاءت النتيجة بـأن هنـاك      ، قد على اموعات األربعة   مث طُبق عليهم اختبار التفكري النا     
تحسناً تدرجيياً يف منو القدرة على التفكري الناقد إذ متت املقارنة بـني طـالب املـستويات     
األربعة وأن الفروق مل تكن ذات داللة إحصائية إال بني السنة األوىل والرابعة لصاحل الـسنة     

  . الثة والرابعة لصاحل السنة الرابعةودالة إحصائية بني السنة الث، الرابعة
  

  :١٩٩٥ دراسة الزيادات -١٢
بعنوان العالقة بني مدى اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية يف املرحلة الثانويـة يف              §

 .األردن ملهارات التفكري الناقد ومدى اكتساب طلبتهم هلا يف املرحلة نفسها
كتساب معلمي الدراسات االجتماعية    هدفت هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بني مدى ا         §

ومدى اكتساب طلبتهم هلا يف املرحلة      ، يف املرحلة الثانوية يف األردن ملهارات التفكري الناقد       
  .١٩٩٥-١٩٩٤يف الفصل الثاين من العام الدراسي ، نفسها

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبةوأثره يف تعليم  " Risk  "برنامج ريسكـ
 

   اجلزء الثاين الدراسات السابقة   )أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين
      

 

٨٠

شعبة من شعب الصفني األول والثاين الثـانوي        ) ٤٠(تكونت من أربعني  : عينة الدراسة  §
) ١٠(و عـشر    ، مدارس للـذكور  ) ١٠(مدرسة، بواقع عشر    ) ٢٠(ن عشرين األديب، وم 

مدارس لإلناث، واختريت املدارس بالطريقة العشوائية العنقوديـة، وبالطريقـة العـشوائية      
معلماً ومعلمـة، ومـن     ) ٤٠(البسيطة يف اختيار املعلم والشعبة، وبلغ عدد املعلمني أربعني        

  .   باً وطالبة، من منطقة اربدطال) ١٠٥٦(الطلبة ألفاً وستة ومخسني 
 Watson & Glaser Critical)اختبار واطسون وجليسر للـتفكري الناقـد   : أداة الدراسة §

Thinking Appraisal)   .  
أظهرت نتائج الدراسة أن مدى اكتساب معلمـي الدراسـات االجتماعيـة            : النتائج §

كمـا  .  املستوى املقبول تربويـاً وطلبتهم يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد يقل عن        
أظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني معلمي الدراسـات االجتماعيـة يف              

، املرحلة الثانوية يف مدى اكتسام ملهارات التفكري الناقد تعـزى للجـنس والتخـصص             
املرحلة وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني طلبة الدراسات االجتماعية يف             

  . الثانوية يف مدى اكتسام ملهارات التفكري الناقد تعزى للجنس واملستوى التعليمي
  

  :١٩٩٧ دراسة املساد -١٣
  .بعنوان معرفة معلمي الدراسات االجتماعية ملهارات التفكري الناقد ومدى ممارستهم هلا §
ات الـتفكري  هدفت هذه الدراسة إىل تقدير معرفة معلمي الدراسات االجتماعية ملهـار     §

  . هلامالناقد ومدى ممارسته
معلم ومعلمة من معلمي الدراسات االجتماعية       )٢٠٠(تكونت من مائيت    : عينة الدراسة  §

، مدير ومديرة )٢٠٠(مدرسة، ومائيت    )٢٠٠(اختريوا بالطريقة العشوائية الطبقية من مائيت       
  . والتعليم للواء األغوار الشماليةمن مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد األوىل ومديرية التربية

  .مهارة) ٣٥(استبانة تكونت من مخٍس وثالثني : أداة الدراسة §
وكانـت  ، أن معرفة معلمي الدراسات اجتماعية ملهارات التفكري الناقد عاليـة      : النتائج §

وجود فروق دالة إحصائياً يف معرفـة املعلمـني         ،  % )٨ ٠(ضمن املستوى املقبول تربوياً   
بينمـا أظهـرت   . لتفكري الناقد يعزى إىل املرحلة التعليمية ولصاحل املرحلة الثانوية        ملهارات ا 

عـدم  ، الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً يعزى إىل اجلنس أو اخلربة أو التخـصص             
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٨١

وجود فروق دالة إحصائياً يف مدى ممارسة معلمي الدراسات االجتماعية الـتفكري الناقـد              
إن ممارسة املعلمني ملهـارات     ، مية أو اجلنس أو اخلربة أو التخصص      يعزى إىل املرحلة التعلي   

بينما ، وهي أقل من املستوى املقبول تربوياً     ، % )٧٤( التفكري الناقد وفقاً لتقديرام كانت    
%) ٨٠(أظهرت تقديرات املديرين يف أن ممارسة املعلمني ملهارات التفكري الناقـد كانـت            

وجود عالقة إجيابية بني مدى معرفـة املعلمـني         ، %)٨٠(وضمن املستوى املقبول تربويا     
وجـود  ) ٠،٨٣(ملهارات التفكري الناقد وممارستهم هلا حيث بلغ معامل االرتباط بينـهما            

فروق دالة إحصائياً بني درجة االرتباط يف معرفة املعلمني ملهارات التفكر الناقد وممارستهم             
معرفة املعلمـني ملهـارات الـتفكري الناقـد         ودرجة االرتباط يف    ، هلا يف املرحلة األساسية   

 .ولصاحل املرحلة األساسية، وممارستهم هلا يف املرحلة الثانوية
  

   ) :Tsui  1998 ,( ١٩٩٨ دراسة تسوي -١٤
 .مراجعة البحوث اليت تناولت التفكري الناقد بعنوان §
د بني طلبة تتناول التفكري الناق، دراسة) ٦٢( وهدف هذا البحث إىل حتليل اثنتني وستني      §

 .اجلامعات
قد مت حتديـدها  ، تكونت من رسائل دكتوراه، وكتب، ومقاالت صحفية     : عينة البحث  §

التفكري : من خالل البحث يف قواعد البيانات مستخلصاً تعليمياً باستخدام املفردات الرئيسية          
 . التعليم العايل–الناقد 
ج تتبعـي ذات املـسح      من الدراسات ذات منـه     % ) ٦٢( إنّ اثنني وستني    : النتائج §

قياس تنمية قدرة ) ٢٣( دراسة من عدد ثالثة وعشرين ) ١٣( حاولت ثالث عشرة ، الطويل
وأشارت أغلبيـة الدراسـات إىل أن       ، الطلبة حنو التفكري الناقد باستخدام املسح املستعرض      

 إىل هذا بينما مل يظهر استقرار أثر العامل الذي أدى  ، هناك معرفة لدى الطلبة بالتفكري الناقد     
أن الدراسات يف هذا املوضوع متشاة من حيـث تـساؤالت البحـث وأدوات           ، التنامي
ظهور معرفة أساسية قليلة نسبياً إىل حد ما يف األحباث املاضية عن التفكري الناقـد،     ، البحث

وقد ، إال أن الكثري من البحوث االستشرافية قد مشلت التحكم يف جمال واسع من املتغريات             
وأشارت نتائج بعض الدراسات أن طلبة اجلامعـة حيـصلون علـى            ، ئدة ذلك ظهرت فا 

كما توجـد   ، مكتسبات كبرية يف جمال التفكري الناقد يف أثناء السنوات األوىل من الدراسة           
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٨٢

دراسات استخدمت الطرق التقليدية يف التدريس وكانت النتيجة زيادة كبرية يف الـتفكري             
وبرامج بشكل حمدد لتحسني التفكري الناقـد إال أن  الناقد، بينما دراسات صممت مقررات  

 .نتائجه كانت خمتلفة
 

  ) : Tsui , 1999( ١٩٩٩ دراسة تسوي -١٥
 .دالئل من دراسة أربع حاالت: بعنوان التفكري الناقد داخل الفصول اجلامعية §
يهدف هذا البحث إىل مقارنة الطرق والوسائل التعليمية اليت تعمل على تدعيم تطـور               §

  . ري الناقد لدى الطلبة بصورة فعالهالتفك
تكونت من أربع مؤسسات تعليمية إلجراء تلك الدراسـة يف الواليـات          : عينة البحث  §

  . )A- B –D -C( املتحدة األمريكية بوالية تكساس ويرمز هلا بـ 
) ٢٨(مقابلة، ومثـاين وعـشرين    ) ٥٥(استخدم الباحث مخساً ومخسني     : أداة البحث  §

 . لدراسيةملحوظة داخل الغرف ا
 عرب فيهما الطلبة عن مستوى عاٍل من        D و   Aإن اثنتني من املؤسسات التعليمية      : النتائج §

واثنتني سجل فيهما الطلبة مستوى أدىن من تلك القـدرة  ، تطوير القدرة على التفكري الناقد  
ط وكانت النتيجة أيضاً من خالل حتليل املعلومات أن تطور التفكري الناقد يرتب            ، C و Bوهي

). إعادة الـصياغة    ( وإعادة الكتابة   ) الواجبات( وهو التركيز على الكتابة     ، بالعامل األول 
واللتان ظهرتـا يف املدرسـتني ذات       ، التركيز على املناقشة داخل القاعات    : والعامل الثاين 

بينما كان ذلك غائباً عـن اثنـتني مـن    ، املستوى العايل من حتسني التفكري الناقد املنهجي   
 . واللتني سجلتا إخنفضاً يف حتسني التفكري الناقد املنهجي C وBرس املدا

 

  :١٩٩٩ دراسة العطاري -١٦
بعنوان مستوى مهارات التفكري الناقد وعالقته مبركز الضبط وبعض املتغريات األخرى            §

  .لدى عينة من طلبة اجلامعات الفلسطينية
ومركز الضبط  ،  الناقد وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى مهارات التفكري         §
، اجلـنس (وحتديد عالقة املتغريات    ، لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية   ) الداخلي واخلارجي (

الترتيب ، مستوى تعليم األم  ، مستوى تعليم األب  ، ياملستوى الدراس ، التخصص األكادميي 
بكل من مستوى مهـارات الـتفكري       ) اجلامعة، منطقة السكن ، مكان السكن ، يف األسرة 
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٨٣

وحتديد العالقة بني مستوى مهارات     ، ومركز الضبط لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية     ، ناقدال
و حتديد املتغريات التنبؤيـة     ، ومركز الضبط لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية     ، التفكري الناقد 

  .مبستوى مهارات التفكري الناقد لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية
 بالطريقـة   ااختريو، طالباً وطالبة ) ١٨٢(ني ومثانني تكونت من مائة وأثن   : عينة الدراسة  §

يف ) النجـاح   ، بريزيت، النجاح، القدس، اخلليل( العشوائية من طلبة اجلامعات الفلسطينية      
وكان أفراد العينة من طلبة السنة الثانيـة  ، ١٩٩٩-١٩٩٨الفصل األول من العام الدراسي     

تربية وإدارة األعمال كاجتاه أديب، والعلـوم       من خمتلف الكليات اآلداب وال    ، الرابعة، الثالثة
 .كاجتاه علمي، والطب، واهلندسة
واختيار ،  ملركز الضبط  ROTTERاستمارة البيانات الشخصية ومقياس     : أدوات الدراسة  §

  .( The California Critical Thinking Skills Test )كاليفورنيا لقياس مهارات التفكري الناقد
حيـث  ، بني أفراد العينة يف مستوى مهارات الـتفكري الناقـد     وجود اختالف   : النتائج §

ونسبة أفراد العينـة يف املـستوى       ، مرتفع، متوسط، توزعوا على ثالثة مستويات منخفض    
وهي نسبة متدنية من العينة الكلية وهذا املستوى غري مقبـول تربويـاً        % ) ١٣,٣(املرتفع  

 العينة فيما يتعلق مبركز الـضبط لـديهم إىل   انقسام أفراد، لألداء على اختبار التفكري الناقد 
وفئة الضبط اخلـارجي    ، من العينة الكلية   %) ٤١,٦٥(فئتني فئة الضبط الداخلي وشكلت    

وليس هناك فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث يف مـستوى           ، % )٥٨,٤( وشكلت
ـ             ارتني الفـرعيتني  مهارات التفكري الناقد الكلية، ولكن توجد فروق دالة إحصائياً يف امله

وجود فروق دالة إحصائياً يف التخصص األكادميي لصاحل ، التحليل واالستقراء لصاح اإلناث   
وجود فروق دالة إحصائياً بني متغري اجلامعة واملهارة الكليـة للـتفكري            ، التخصص العلمي 

ئياً بني  عدم وجود فروق دالة إحصا    ، وكذلك املهارتني الفرعيتني التحليل واالستنتاج    ، الناقد
: وبـني كـل املـتغريات     ) الدرجة الكلية و الدرجات الفرعية      ( مستوى التفكري الناقد يف   

، منطق الـسكن  ، مكان السكن ، الترتيب يف األسرة  ، مستوى تعليم األم  ، املستوى الدراسي 
عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني مستوى تعليم األب يف الدرجة الكليـة والـدرجات               

وجود فروق دالـة  ،  مهارة التحليل لصاحل مستوى التعليم اجلامعي فما فوق  الفرعية باستثناء 
، إحصائياً بني الذكور واإلناث يف مركز الضبط لصاحل اإلناث حيث كانت أكثر خارجيـة        

، املستوى الدراسـي  ، التخصص األكادميي ( عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني الضبط و         
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٨٤

عدم وجود عالقـة دالـه      ) اجلامعة،  منطقة السكن  ،مكان السكن ، تعليم األب وتعليم األم   
وجود فروق دالة إحـصائياً بـني       ، إحصائياً بني مهارة التفكري الناقد الكلية ومركز الضبط       

املـتغريات التنبؤيـة مبـستوى      ، الترتيب يف األسرة ومركز الضبط لصاحل الترتيب األوسط       
  .تخصص األكادمييمهارات التفكري الناقد من متغريات الدراسة هي اجلنس وال

 

  :٢٠٠٠ دراسة سرحان -١٧
بعنوان مهارات التفكري الناقد وعالقتها حبل املشكالت لدى عينة من طلبة اجلامعـات              §

  .الفلسطينية
والقدرة على حل   ، دف هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى مهارات التفكري الناقد          §

ة ما بني مستوى مهارات التفكري      وحتديد العالق ، املشكالت لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية    
  .والقدرة على حل املشكالت لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية، الناقد
اختريوا بالطريقة  ، طالباً وطالبة ) ١٩٩(تكونت من مائة وتسعة وتسعني      : عينة الدراسة  §

) اخلليل، بيت حلم ، القدس، بريزيت، النجاح: (العشوائية من مخس جامعات فلسطينية وهي     
، ، العلـوم باآلدا: (من الكليات التاليـة  ، على طلبة السنة األوىل إىل السنة الرابعة      وطبقت  
-١٩٩٩يف الفصل األول لعام الدراسي      ) والشريعة، واحلقوق، الصيدلة، التجارة، اهلندسة
٢٠٠٠. 
ومقياس القدرة على حل املـشكالت هلبنـر        ، استبانة البيانات الشخصية  : أداة الدراسة  §

 The )واختبار كاليفورنيا لقياس مهارات التفكري الناقد ، ) ( Heppner & Petersenوبترسني 

California Critical Thinking Skills Test ).   
وان نسبة  ، إن مستوى التفكري الناقد يتراوح ما بني املنخفض واملتوسط واملرتفع         : النتائج §

وهي نـسبة    % ) ١٧،٤(ع  متدنية من النسبة الكلية ألفراد العينة تقع ضمن املستوى املرتف         
 .متدنية من أفراد العينة

ومستوى ، واملستوى الدراسي ، اجلنس( ال توجد فروق دالة إحصائياً بني حل املشكالت و        
وال توجد فروق دالة إحصائيا بـني       ، )ومنطقة السكن ، ومكان السكن ، تعليم األب واألم  

ومكان ، تعليم األب واألم  ومستوى  ، واملستوى الدراسي ، اجلنس(مهارات التفكري الناقد و   
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وجود فروق دالة إحصائياً بني متغري اجلامعـة        ، )وحل املشكالت ، ومنطقة السكن ، السكن
  .كما يوجد فروق داله إحصائياً بني متغري اجلامعة وحل املشكالت، ومهارات التفكري الناقد

  

  :٢٠٠٠ دراسة بكار -١٨
يف منهج التاريخ من وجهة نظـر       بعنوان صعوبات ترقية تفكري طالبات مدارس الثانوية         §

 .املشرفات التربويات مبنطقة الرياض باململكة العربية السعودية
ويهدف البحث إىل الكشف عن أهم الصعوبات اليت تعيق القيام بأنشطة التحدي لترقية              §

تفكري طالبات املرحلة الثانوية يف مادة التاريخ كما تراها املشرفات التربويات للتاريخ مـن              
والتعرف على داللة الفروق بني وجهات نظـر        ، ملدارس يف اململكة العربية السعودية    واقع ا 

املشرفات التربويات للتاريخ يف صعوبات ترقية تفكري طالبات املرحلـة الثانويـة يف مـادة           
 سـنوات   –الدورات التدريبية   ( التاريخ وبني أربعة متغريات لشخصية املشرفات التربويات      

 ).  التخصص –مي  املؤهل العل–اخلربة 
تكونت من مجيع املشرفات التربويات الاليت يـشرفن علـى املعلمـات            : عينة البحث  §

ومت ،  مشرفة تربويـة   ٤٤وبلغ عددهن أربعاً وأربعني     ، باملدارس احلكومية يف مدينة الرياض    
 .  هـ١٤١٨ذلك يف الفصل الدراسي الثاين لعام 

املرحلـة  ، رحلة األوىل مجع الصعوباتامل: وهي، استبيان مر بثالث مراحل  : أداة البحث  §
واستخدم املنـهج   ، واملرحلة الثالثة إعداد مقياس تقدير    ، الثانية تصنيف الصعوبات يف حماور    

 .الوصفي التحليلي
 ان اجتاه تصميم حمتـوى املنـاهج حنـو          -:من أبرز نتائج هذا البحث ما يلي      : النتائج §

لبات عن طريق طرائق التدريس التقليدية      التدريس بنقل املعرفة إىل الطا    -السطحية واالتساع 
 غيـاب   -التسميع والتلقني مازال هو األسلوب الـشائع يف مدارسـنا         ، احلفظ، كاحملاضرة

األسئلة اإلبداعية وأسئلة مهارات مستويات التفكري العليا من مناهج التاريخ للمرحلة الثانوية         
التدريس إىل سؤال جـوهري   افتقار – اجتاه سياسة التعليم حنو الكم على حساب الكيف    -

يلفت انتباه الطالبات إىل وجود مشكلة ميكن التفكري فيها عن طريق توليد أسـئلة فرعيـة                
 افتقار املدارس إىل املعلمني الذين ميثلون مناذجـاً لترقيـة           –تندرج حتت السؤال اجلوهري     

ـ            -التفكري ة تفكـري    أن مديرات املدارس واإلشراف التربوي أقل املصادر اليت تعيـق ترقي
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 أن الكتب املدرسية أول املصادر اليت تنبثـق         -الطالبات من وجهة نظر املشرفات التربويات     
 ال توجد عالقة دالة إحصائياً بني مـتغريات         –منها صعوبات ترقية التفكري يف مادة التاريخ      

)  التخـصص    – املؤهل العلمي    – سنوات اخلربة    –الدورات التدريبية   ( الشخصية األربع   
 .جهات نظر املشرفات التربويات يف صعوبات ترقية التفكريوبني و

 

  :٢٠٠١ دراسة السليمان -١٩
مدى معرفة معلمي املواد االجتماعية يف املرحلة املتوسطة ملهارات التفكري الناقد            بعنوان §

 .ومدى اهتمامهم ا
دينـة  هدف هذا البحث إىل مدى معرفة معلمي املواد االجتماعية يف املرحلة املتوسطة مب           §

 .الرياض ملهارات التفكري الناقد ومدى اهتمامهم ا من وجهة نظرهم
معلمـاً مـن معلمـي املـواد        ) ١٥٢(تكونت من مائة واثنني ومخسني    : عينة البحث  §

االجتماعية يف املدارس احلكومية التابعة لوزارة املعارف يف مدينة الرياض باململكة العربيـة             
 البكالوريوس يف التاريخ أو اجلغرافيا منهم مخـسة       ومجيعهم حاصلون على درجة   ، السعودية
اختريوا بالطريقـة العـشوائية     ، غري تربوي ) ٥٧( تربوياً وسبعة ومخسون  ) ٩٥(وتسعون  

كمـا اسـتخدم    ، البسيطة من مراكز اجلنوب الوسط والشمال التعليمية يف مدينة الرياض         
 .الباحث الطريقة العشوائية العنقودية يف اختيار املدارس

 .تصميم استبانة تتكون من مخس وعشرين مهارة لتحقيق أغراض البحث: ة البحثأدا §
إن معرفة معلمي املواد االجتماعية ملهارات التفكري الناقد ومدى اهتمامهم ـا            : النتائج §

جاءت متوسطة وعزى البحث ذلك إىل تشابه برامج اإلعداد والتدريب يف كليات التربيـة              
  . عوديةجبامعات اململكة العربية الس

 

  :٢٠٠٣ دراسة اجلنادي -٢٠
بعنوان التفكري الناقد وعالقته بعدد من املتغريات الدراسية دراسة ميدانية لـدى طلبـة               §

  .جامعيت دمشق والبعث
دف الدراسة إىل حتديد ما هو متوفر من قدرات التفكري الناقد ومهاراته لدى عينة من                §

عالقـة هـذه القـدرة بعـدد مـن      وحتديـد  )  البعث –دمشق  (طلبة اجلامعات السورية  
، اجلنس، التحصيل الدراسـي   ، التقدم يف السنوات الدراسية   ، التخصص الدراسي (املتغريات
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ملعرفة ما إذا كان هناك ارتباط بني التفكري الناقد         ) املستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة     
 .وهذه املتغريات

ث يف السنة الدراسية الثانيـة  تكونت من طلبة جامعة دمشق وجامعة البع      : عينة الدراسة  §
وقد بلغ عدد أفرادها ألفـني ومائـة وسـتة          ، اختريوا بالطريقة العشوائية الطبقية   ، والرابعة

طالباً وطالبة، وتوزعت الكليـات املختـارة حـسب التخـصص إىل       ) ٢١٧٦(وسبعون  
كليات طب األسـنان، الطـب      :  كليات العلوم األساسية والتطبيقية وهي     -١: جمموعتني

 ). رياضيات(شري، هندسة مدنية، هندسة زراعية، علوم طبيعية،الب
وهي كليات التربية، االقتصاد، آثار، صـحافة،      :  كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية    -٢     

  ).أدب عريب، أدب اجنليزي، جغرافية(
 Watson & Glaser Critical)اختبار واطسون وجليسر للـتفكري الناقـد   : أداة الدراسة §

Thinking Appraisal)   ،  ومقياس املستوى االقتصادي واالجتماعي وهو من إعداد طحـان
  .واستخدم املنهج الوصفي التحليلي ، ١٩٧٦ونشوايت 
إن مستوى التفكري الناقد لدى الطلبة يتراوح ما بـني املـنخفض واملتوسـط              : النتائج §

جـد فـروق دالـه    يو، وأغلب أفراد العينة يف املستوى املنخفض واملنخفض جداً ، واملرتفع
إحصائياً يف الدرجة الكلية للتفكري الناقد بني طلبة اجلامعتني ولصاحل طلبة جامعة دمشق، يف              

يوجد فروق داله إحـصائياً بـني       ، حني ال يوجد فروق دالة إحصائياً يف املهارات الفرعية        
التخصص العلمي واألديب يف الدرجة الكلية والفرعية للتفكري الناقـد لـصاحل التخـصص              

وجد فروق دالة إحصائياً بني الطلبة السنة الدراسية الثانية وطلبة السنة الدراسـية             ، العلمي
الرابعة يف الدرجة الكلية للتفكري الناقد ويف كل مهارة من مهاراته ما عدا تقومي املناقـشات                

تفكري ال يوجد فروق داله إحصائياً يف الدرجة الكلية لل، واالستنتاج لصاحل طلبة السنة الرابعة  
، الناقد ويف كل مهارة من مهاراته تعزى للجنس بني طالب عينة الدراسة الكلية وطالباـا              

وجود ارتباط دال إحصائياً بني الدرجة الكلية للتفكري الناقد والتحصيل الدراسي عند العينة             
ال يوجد ارتباط دال إحـصائياً بـني درجـات     ، الكلية وعينات الدراسة األساسية األربعة    

توى االجتماعي واالقتصادي والدرجة الكلية للتفكري الناقد عنـد عينـات الدراسـة             املس
وجود اختالف يف قوة التأثري التنبؤية للمتغريات املستقلة السابقة يف تباين           ، األساسية األربعة 

 .القدرة على التفكري الناقد
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  :٢٠٠٣ دراسة املطارنة -٢١
التاريخ يف جامعة مؤتة وعالقته بدرجـة       بعنوان مستوى التفكري الناقد لدى طلبة قسم         §

  . من قبل املدرسنيهممارست
وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة مستوى التفكري الناقد لدى طلبة قسم التاريخ يف جامعة       §

وإىل معرفة أثر كل من اجلنس واملـستوى        ، مؤتة وعالقته بدرجة ممارسته من قبل املدرسني      
 .ى الطلبة وعلى درجة ممارسته من قبل املدرسنيالتعليمي على مستوى التفكري الناقد لد

تكونت من مجيع طلبة السنتني الثالثة والرابعة من قسم التاريخ يف جامعة            : عينة الدراسة  §
وبلغ عـددهم مائـةً     ، ٢٠٠٣ -٢٠٠٢يف الفصل الدراسي الثاين لعام      ، مؤتة الفرع املدين  

  .طلباً وطالبة) ١١٠(وعشرة
توى على مهارات التفكري الناقد ملعرفة درجة ممارسـته  صممت استبانة حت  : أداة الدراسة  §

كما استخدم مقياس اختبار التفكري الناقد لـ إبـراهيم         .من قبل املدرسني يف قسم التاريخ     
الذي استخدم لقياس مستوى التفكري الناقد على طلبة قسم التـاريخ يف كلـييت              ، ٢٠٠١

 بعض اإلضـافات احملـدودة ملعرفـة        هذا مع ، اآلداب والتربية يف جامعة املوصل يف العراق      
وقد وضع االختبار بصورته النهائية يف مخـسةً        ، مستوى طلبة قسم التاريخ يف جامعة مؤتة      

 تشخيص املوضوعية والتحيز يف     –التمييز بني احلقيقة التارخيية ووجهة النظر     :( جماالت وهي 
 تقريـر   – تقـومي احلجـج    –تكوين االستنتاجات حول النص التـارخيي     –النص التارخيي 

  ).االفتراضات املنطقية ذات احملتوى التارخيي 
إن مستوى التفكري الناقد لدى طلبة قسم التاريخ يف جامعة مؤتة يتراوح ما بني              : النتائج §

وبشكل عام كان املستوى متوسطاً على اختبـار الـتفكري          ، ومرتفع، ومتوسط، منخفض
مل تظهر فروق دالـة إحـصائياً يف        ، يف حني مل يرتِق أحد منهم إىل املستوى العايل        ، الناقد

عزي جلنس الطلبة ومستواهم ، مستوى التفكري الناقد لدى طلبة قسم التاريخ يف جامعة مؤتة     
كانت درجة ممارسة مدرسي قسم التاريخ يف جامعة مؤتة دون املستوى املقبـول             ، التعليمي

دى طلبة قسم التاريخ يف     كانت العالقة ارتباطية موجبة بني مستوى التفكري الناقد ل        ، تربوياً
  .جامعة مؤتة وبني درجة ممارسته من املدرسني يف القسم لتنميته لديهم
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  ) :Seidman  2004 , ( ٢٠٠٤ دراسة سيدمان -٢٢
  .بعنوان العالقة بني معرفة املدرس واملمارسات التدريسية للتفكري الناقد يف التعليم العايل §
فة املدرسني حول التفكري الناقد وكيفية ارتباطه       واهلدف من هذه الدراسة هو اختبار معر       §

  .باملمارسات التدريسية
اختريت كلية خاصة يف أمريكا تم بتحسني نوعيـة الـتعلم والتعلـيم             : عينة الدراسة  §

 .والتزامها كذلك بالتفكري الناقد
 .بطاقة املالحظة واملقابالت الشخصية: أداة الدراسة §
بة بني معرفة املدرسني ملهارات التفكري الناقـد وبـني          إن العالقة ارتباطية موج   : النتائج §

إن معرفة املدرسني بالتفكري الناقد تبدو منسجمة ومتوافقة مـع          ، درجة ممارستهم التدريسية  
كما يوجد هناك تـشابه وفـروق بـني املدرسـني يف املعرفـة              ، الطرق التعليمية لديهم  

اقد بطرق خمتلفة واستخدموا مهارات     وأيضا تناول املدرسني مفهوم التفكري الن     ، واملمارسات
 للـتفكري  وكانت رؤية املدرسني  ،  تصميم الدروس وعرضها   ةالتفكري الناقد املتنوعة يف عملي    

 .الناقد رؤية ضيقة يف املعرفة وعرض الطرق التعليمية
  

  تعقيب
يالحظ من خالل الدراسات واألحباث السابقة اخلاصة ذا احملور أن هناك دراساٍت عديدةً             

و عالقته بعدة مـتغريات وهـي       ، اولت مستوى التفكري الناقد لطلبة اجلامعة قبل اخلدمة       تن
التخصص األكادميي، ومكتسبات التفكري للسنة الدراسية، والتحصيل الدراسي، واملنـاهج    (

  ):واملستوى االقتصادي واالجتماعي ، املدرسية، واجلنس

ـ          § ، ومتوسـط ، ابني مـنخفض  أشارت الدراسات إىل أن مستوى التفكري الناقد كان م
 ) ٢٠٠٣املطارنـة    ، ٢٠٠٣اجلنادي، ٢٠٠٠سرحان، ١٩٩٩العطاري  ( ومرتفع كما يف  

يف وجود تدين يف    )   ١٩٩٩Tsuiو تسوي ، ٢٠٠٣اجلنادي  ( وكان هناك اتفاق بني دراسة    
مل ) ١٩٩٩( كما أن هذا املستوى للتفكري الناقد يف دراسة العطاري        ، مستوى التفكري الناقد  

كان عدد الطلبة ذو املستوى ) ٢٠٠٠سرحان ( مستوى املقبول تربوياً، ويف دراسة يصل إىل   
 .كان مستوى الطلبة متوسطاً) ٢٠٠٣املطارنة (بينما نتائج دراسة ، املرتفع متدنياً
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أشارت الدراسات السابقة إىل عدم وجود فروق تعزى إىل التخصص األكادميي ماعدا             §
 . التخصص العلميلصاحل) ٢٠٠٣اجلنادي ، ١٩٩٩العطاري (
الزيـادي  (وجود اختالف يف نتائج مكتسبات التفكري الناقد للسنة الدراسية بني دراسة             §

فقد حددها الزيادي واجلنـادي لـصاحل    ) ٢٠٠٣اجلنادي ، Tsui ١٩٩٨تسوي  ، ١٩٨١
 .بينما حددها تسوي لصاحل السنوات األوىل، السنة الرابعة

وعالقته بالتحصيل الدراسي للطلبة وهـي      دراسة واحدة قاست مستوى التفكري الناقد        §
 .وأشارت إىل وجود ارتباط دال إحصائياً ) ٢٠٠٣اجلنادي (
أكـدت دراسـة     ، أما دور املناهج املدرسية يف إكساب الطلبة مهارات التفكري الناقد          §
 .على نقص كتب التاريخ ملهارات التفكري الناقد ) ٢٠٠٠بكار(
العطـاري  ( وجود فروق تعزى للجنس ماعدا  أشارت مجيع الدراسات السابقة إىل عدم      §

 .وكان لصاحل اإلناث يف بعض املهارات الفرعية) ١٩٩٩
أشارت مجيع الدراسات السابقة إىل عدم وجود فروق تعزى للمـستوى االقتـصادي              §

  ).٢٠٠٣اجلنادي، ٢٠٠٠سرحان، ١٩٩٩العطاري( واالجتماعي كما يف دراسة 
دراسات السابقة اليت قاست اجلانب املعريف      تنوعت األدوات املستخدمة يف البحوث وال      §

فمن اجلانب املعريف ثالث دراسات اسـتخدمت اختبـار واطـسون           ، واجلانب الوجداين 
الزيـادات  ، ١٩٨١الزيـادي  ( Watson & Glaser Critical Thinking Appraisalوجليـسر  

 The لـتفكري الناقـد   اودراستان استخدمت اختبار كاليفورني، )٢٠٠٣اجلنادي ، ١٩٩٥

California Critical Thinking Skills Test )  ودراسـة  ، )٢٠٠٠سـرحان  ،١٩٩٩العطاري
 لقياس التفكري الناقد يف ختصص ٢٠٠١استخدمت اختبار إبراهيم ) ٢٠٠٣املطارنة (واحدة  
 تاسـتخدموا اسـتبيانا   ) ٢٠٠١السليمان  ، ٢٠٠٠بكار  ، ١٩٩٧املساد  (بينما  ، التاريخ

مـع دراسـة    ، ٢٠٠٤Seidmanسيدمان  (وتشات دراسة   ، ناقدلقياس مهارات التفكري ال   
 .يف استخدام أداة املالحظة ) Tsui ١٩٩٩تسوي 
بعض األحباث والدراسات السابقة تناولت مستوى التفكري الناقد للمعلمني أثناء اخلدمة            §

 ).واملرحلة التعليمية، واجلنس ، واملمارسة، املعرفة:( وعالقته بعدة متغريات وهي
ستوى مقبول تربوياً يف معرفة املعلمني ملهارات التفكري الناقد أشارت إليها نتائج        وجود م  §

ولكن هذه النتيجـة اختلفـت مـع دراسـة       ، )٢٠٠١السليمان  ، ١٩٩٧املساد  ( دراسة
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يف وجود تدين ملعرفة املعلمني مبهارات الـتفكري الناقـد         ) ٢٠٠٠، بكار   ١٩٩٥الزيادات  (
 . يف وجود تدين املعرفة ملدرسي اجلامعة) Seidman ٢٠٠٤سيدمان (واتفقت معهم دراسة 

أشـارت إليهـا    ، وجود اتفاق يف تدين مستوى ممارسة املعلمني ملهارات التفكري الناقد          §
، سـيدمان   ٢٠٠٣املطارنه  ( واتفقت معهم دراسة  ، )٢٠٠٠، بكار ١٩٩٧املساد  ( ،نتائج

٢٠٠٤ Seidman ( يف تدين ممارسة مدرسي اجلامعة . 
ات السابقة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً ملتغري املرحلة التعليميـة            أشارت الدراس  §

 . وكانت لصاحل املرحلة األساسية ) ١٩٩٧املساد ( ماعدا دراسة ، بني املعلمني
 مجيع الدراسات والبحوث السابقة اتفقت يف عدم وجود فروق تعزى جلنس املعلمـني              §

 ).١٩٩٧، املساد ١٩٩٥الزيادات (كما يف دراسة 
على وجود عالقة ارتباطيـة  ) ١٩٩٧واملساد ، ٢٠٠٤Seidmanسيدمان ( أكد كل من    §

  .موجبة بني معرفة املعلمني واملدرسني وممارستهم هلا
وهذا ما أكدته دراسـة  ، عدم استقرار العامل املؤثر على منو التفكري الناقد لطلبة اجلامعة       §

 ).٢٠٠٣ ، اجلنادي  ١٩٩٨Tsuiتسوي (كل من 
 

در اإلشارة إليه أن الدراسات واألحباث السابقة أكدت أن أكثر متغري يـؤثر يف                   ومما جت 
مستوى التفكري الناقد لدى الطلبة هو درجة ممارسته من قبل املعلمني أكثر من أي مـتغري                

التخصص، والتحصيل الدراسي، واملناهج املدرسية، اجلنس، املرحلة التعليميـة،         ( آخر مثل 
وترى الباحثة يف ظهور أثـر    ، )جتماعي لألسرة، املستوى الدراسي   املستوى االقتصادي واال  

، ١٩٩٩العطـاري   (التخصص األكادميي لصاحل التخصص العلمي كما جـاء يف دراسـة          
إىل جمتمع العينات املستخدمة؛ ألا مشلت طلبة كليـة الطـب           ) ٢٠٠٣ودراسة اجلنادي   

  . واهلندسة، ومل تكن يف حدود ختصصات برنامج إعداد معلم
  

 :مقياس التفكري الناقد لطلبة اجلامعيني: احملور الثالث
  : مقياس اجلانب املعريف يف مهارات التفكري الناقد-أ

  : )  and Clemmons Harris ( 1996 , ١٩٩٦ حبث هاريس وكليمونس -٢٣
  .بعنوان استخدام مقاييس مقننة للتفكري الناقد لدى امللتحقني حديثاً باجلامعة §
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 التوصل الختبار مناسب للتفكري الناقد يصلح لقبول املستجديني         هدف هذا البحث إىل    §
 كفـاءة االختبـارات     نوالتأكد م ، وكيفية اعتباره مؤشراً لألداء املسبق    ، من طلبة اجلامعة  

  .املوجودة وعدالتها
تكونت من الطلبة املستجدون املسجلون يف برامج حتسينية تطويرية بسبب          : عينة البحث  §

، االجنليزيـة ( وهـي   ، لتفكري الناقد عند بداية التحـاقهم باجلامعـة       معدهلم املنخفض يف ا   
وطبقـت  ، ملدة ثالث سـاعات معتمـدة     ) ومساق للتفكري الناقد    ، والقراءة، والرياضيات

  open-admissionsالدراسة يف اجلامعـة الـشاملة للقبـول املفتـوح مشـال كارولينـا       

comprehensive university north Carolina.  
 Watson & Glaser Critical Thinking)اختبـار واطـسون وجليـسر    : البحـث أداة  §

Appraisal)   األداة الثانيـة اختبـار   ، مـن الطلبـة   ) ٢٧(  وطبق على سبعة وعـشرين
) ٣٢(  وطُبق على اثنني وثالثني ( The California Critical Thinking Skills Test)اكاليفورني
 .من الطلبة
ين مناسبان لقياس التفكري الناقد لطلبة اجلامعة، كما أثبت أما غري           إن االختبار : النتائج §

 . مناسبني لتحديد التخصص املطلوب
  

  : يف مهارات التفكري الناقد مقياس اجلانب الوجداين-ب
    ):et .al., Facione   ( ١٩٩٥1995 حبث فاشيون وآخرين -٢٤
  .بعنوان امليل حنو التفكري الناقد §
ومعرفة هذا امليل حنو ،  الكشف عن مفهوم امليل حنو التفكري الناقد      هدف هذا البحث إىل    §

  .التفكري الناقد بصور جتريبية
من الطلبة املـستجديني يف      )٥٨٧( تكونت من مخسمائة وسبعةٌ ومثانون    : عينة البحث  §

  University   وجامعـة كاليفورنيـا   Santa Clara Universityجامعة سانتا كالرا ، جامعتني

California.  
 California) امليل حنو الـتفكري الناقـد   ااستخدم الباحث قائمة كاليفورني: أداة البحث §

Critical Thinking Disposition Inventory) ،    والذي يضم سبع مسات تتعلـق بامليـل حنـو
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الثقة بالنفس يف   ، النظامية، التحليل، البحث عن احلقيقة، الذهن املنفتح    : التفكري الناقد وهي  
  .الرغبة يف البحث واملعرفة، وأخرياً النضج املعريف،  على التفكري الناقدالقدرة
الرغبة "و" الذهن املنفتح   " إن الطلبة املستجديني بالكليات أظهروا تنامياً يف مسة         : النتائج §

  ".البحث عن احلقيقة " و " النظام "وتدنياً يف مسة ، "يف البحث واملعرفة 
ملستجديني إجيابية يف مسات امليل حنو التفكري الناقد السبعة         من الطلبة ا  % ) ١٣( كما أظهر   

من الطلبة اآلخرين قد تناولوا على األقل واحداً من سبع مسات للميـل حنـو               % ) ٨٧(و  
من عدد العينة للطلبة املستجديني ميالً إجيابياً إىل التفكري         % ) ١٩(كما حقق   .التفكري الناقد 

وبالنـسبة جلـنس   ، ما عدا مسة البحث عن احلقيقة، ناقدالناقد يف ست مسات من التفكري ال  
مت مالحظته بني متوسط ثالمثائة     ، لكن يوجد تباين بسيط   ، املشاركني كانت النتائج متشاة   

من الذكور وذلك يف     )٢٦٢(ومائتني واثنني وستني    ، من اإلناث ) ٣٢٤( وأربع وعشرين   
والنـضج املعـريف    ، )٠,٠٢(فتحوالذهن املن ، )٠,٠٤٣(التحليل: ثالث مسات للميل وهي   

بينمـا  ، والنضج املعـريف ، فقد حصل اإلناث على ميل أكثر يف مسة الذهن املنفتح      )٠,٠١(
كما أظهرت النتائج أنه ليس هناك فرق بني        .حصل الذكور على ميل أكثر حنو مسة التحليل       

  .متوسط اإلناث والذكور يف عملية امليل الشامل حنو التفكري الناقد
 

  تعقيب 
 أكد على فاعلية  اختبـار  ) and Clemmons Harris ١٩٩٦  هاريس وكليمونس(ث حب §

 The  ا  واختبار كاليفورنيWatson & Glaser Critical Thinking Appraisalواطسون وجليسر

California Critical Thinking Skills Test  ،    مـا ومناسـبتهما لطلبـهكما أكد على كفاء
  .املعريف للتفكري الناقداجلامعة يف قياس اجلانب 

تدين مستوى ميول طلبة اجلامعة       )et.al., Facione ١٩٩٥وآخرونفاشيون  (أثبت حبث    §
  امليل حنو التفكري الناقد امبقياس قائمة كاليفورني % ) ٨٧(إىل مسات التفكري الناقد بنسبة 

California Critical Thinking Disposition Inventory . 
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٩٤

  تعقيب عام 
وكيفيـة اختيـار    ،  السابقة يف التعرف على خططهـا      تستفادت الباحثة من الدراسا   ا §

وكيفية تفسريها كما اسـتفادت يف  ، وعلى أهم النتائج اليت توصلت إليها، األدوات املناسبة 
 .و يف حتديد الفترة الزمنية ملدة التدريب،  جمتمعهاو، اختيار مشكلة الدراسة

قة اليت استخدمت برامج تعليم التفكري الناقد إىل أثر         انتهت العديد من الدراسات الساب     §
 .تلك الربامج يف تعليم التفكري الناقد لطلبة اجلامعة

أثبتت العديد من الدراسات السابقة اليت قاست مستوى التفكري الناقد لطلبة اجلامعة بأن              §
ستوى امل،  األكادميي صوالتخص، وأنه ال يوجد أثر للمتغريات كاجلنس     ، مستواهم منخفض 

 يدل على أن مهارات الـتفكري       اوهذ،  االجتماعي واالقتصادي  ىاملستو، ةالكلي، الدراسي
 .الناقد تكتسب بالتعليم

أثبتت بعض الدراسات العربية أن ما اكتسبه طلبة اجلامعات من تفكري ناقد يف الـسنة                §
 .األوىل ال يقابله منو متسارع يف بقية السنوات

 درجة استخدام املعلمني ملهارات الـتفكري الناقـد يف   وجد يف بعض الدراسات تدين يف  §
وأن تدريبهم على تعليم مهارات التفكري الناقد ضروري؛ ليتمكنـوا مـن            ، أثناء التدريس 

 . تلك املهارات لطالمباكتسا
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف اختيار االختبار املناسب الستخدامه يف تقومي             §

 .ختارة من الربنامج املستخدم يف التدريبمهارات التفكري امل
استخدمت بعض الدراسات السابقة املنهج التجريـيب يف جمموعتني إحـدامها جتريبيـة         §

ولقد أثبتت بعض الدراسات تفوق اموعات التجريبية على الضابطة يف          ، واألخرى ضابطة 
 .تعليم التفكري الناقد

 يف الكشف عن العالقة بني التفكري       استخدمت بعض الدراسات السابقة املنهج الوصفي      §
 .الناقد وبعض املتغريات

  :اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف §
v وهو املنهج التجرييب ، منهج الدراسة  
v وهن طالبات اجلامعة ، جمتمع الدراسة 
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   اجلزء الثاين الدراسات السابقة   )أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين
      

 

٩٥

v وهو اختبار واطـسون وجليـسر  ، أداة الدراسة Watson & Glaser Critical Thinking 

Appraisal1996,( والذي ثبتت كفاءته وعدالته من بني مقياس التفكري الناقد لطلبة اجلامعيني  

and Clemmons Harris(   
v استخدام برنامج مستقل عن املنهج الدراسي لتعليم التفكري الناقد. 
 
اختلفت وانفردت هذه الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف استخدام برنامج عريب             §

حيث من املتوقع أن    ،  الناقد على طالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة        لتعليم التفكري 
 .تساهم نتائج هذه التجربة يف حل مشكلة للموضوع املطروح
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    )أدبيات الدراسة ( الفصل الثاين

 

٩٦

  )أدبيات الدراسة(خامتة الفصل الثاين 

ألسـاس  اجلزء األول إلطار النظري، وعـرض فيـه ا     :       انقسم هذا الفصل إىل جزئيني    
النظري ابتداًء من توضيح ماهية التفكري وصوالً إىل أن التفكري الناقد إحدى املهارات العليـا       
للتفكري، والذي حيوي على مهارات معرفية ووجدانية ومسات عقلية، يستخدمها الطلبـة يف             

  .الوصول إىل التمكن منها أخالقياً كسلوكيات
  

واملعايري اليت يستند إليها يف احلكـم       ،  التفكري الناقد       مث االنتقال إىل دور املعلم يف تعليم      
على صحة استخدام هذه املهارات، واملعوقات اليت جيب التنبه هلا عند استخدام هذا النـوع               

وحىت يتم النجاح يف تعليم التفكري الناقد عرض عدة طرق لتعليم التفكري الناقد             ، من التفكري 
خمصصة لتعليم التفكري الناقد ودف إىل تعليم       ) وبرامج-استراتيجيات: (قسمت إىل قسمني  

مهارات التفكري الناقد، وتاله عرض ملعرفة نتيجة تعليم هذا النوع من التفكري، وأعدت عدة              
مقاييس تسمى مجيعها اختبارات التفكري الناقد، ومن أشهرها اختبار واطـسون وجليـسر،        

  .واختبار كورنيل، اواختبار كاليفورني
  

وهو الدراسات السابقة، والغرض منه الوقوف على ،  هذا الفصل اجلزء الثاين         كما عرض 
من خالل جتارب الدراسات يف البيئة األجنبية والعربيـة         ، آخر ما استجد يف املعرفة العلمية     

للوصول إىل معرفة القصور على املستوى احمللي والعمل على تالفيه، وذلـك مـن خـالل                
  .   ن الدراسات العلمية السابقة الذكرتوضيح موقع الدراسة احلالية م
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  )منهج الدراسة وإجراءاته(الفصل الثالث 
  منهج الدراسة                                                                  : أوالً 
                                                      )RISK( برنامج ريسكـ : ثانياً 
  جمتمع الدراسة                                                                 : لثاًثا 
  عينة الدراسة                                                                  : رابعاً 
  أدوات الدراسة                                                            : خامساً 
  املعاجلة اإلحصائية                                                         : دساًسا 
   الدراسة                                                           خطوات: سابعاً 
  )                                          منهج الدراسة وإجراءاته(خامتة الفصل الثالث  
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 )منهج الدراسة وإجراءاته(

 

٩٧

  )منهج الدراسة وإجراءاته (الفصل الثالث 

والربنـامج التـدرييب   ، يعرض هذا الفصل وصفاً إلجراءات التطبيق امليداين من حيث املنهج         
واخلطوات ، واألساليب اإلحصائية ، وأدوات الدراسة ، وعينتها، وجمتمع الدراسة ، املستخدم

  .اإلجرائية لتطبيق الدراسة

  منهج الدراسة : أوالً
تخدم يف هذه الدراسة املنهج شبة التجريـيب املصمم موعتني جتريبيـة وضـابطة             اس

ومعرفة أثره  ، كربنامج مستقل  " Risk"وذلك بتطبيق برنامج ريسكـ     ، وقياس قبلي وبعدي  
لذا كان هناك مـتغري     ، يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة         

وهو مستوى التفكري الناقد احملدد بدرجة الطالبـة        ، ومتغري تابع ، نامجهو الرب ، مستقل واحد 
  .واجلدول التايل يوضح ذلك، على االختبار اخلاص به

  

  يبني التصميم التجرييب للدراسة) ١(جدول رقم 
اختبار التفكري الناقد   اموعات

  قبلياً
اختبار التفكري الناقد   تطبيق الربنامج

  بعدياً
  √  √  √  جتريبية
  √  ×  √  ضابطة

  

  
      )Risk( برنامج ريسكـ : ثانياً
  هو برنامج يف تعليم التفكري الناقد املطور عن الربنامج األجنيب هلارنـادك            : التعريف -أ

Harnadek   حوى كل جزء دليلني احدمها ، وعرض الربنامج يف أربعة أجزاء    ،  يف التفكري الناقد
واآلخر دليل املعلـم    ، يت يتدرب عليها الطلبة   والتمرينات ال ، دليل الطالب املتضمن املهارات   

الذي يتضمن توجيهات عامة يف تطبيق الدروس واحللول للتدريبات املطروحـة يف دليـل              
  .الطلبة
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 )منهج الدراسة وإجراءاته(

 

٩٨

  :  هدف الربنامج-ب
والقدرات اإلبداعية واخلـصائص  ،  التفكري الناقدتيهدف هذا الربنامج إىل تطوير مهارا  

، يل أمناط التفكري ذات العالقة بالتفكري الناقـد نفـسه         وتفع، والسمات السلوكية اإلبداعية  
وحتديداً فإن أفضل ما يدرب عليه هذا الربنامج هو استثارة وتطوير مهارات التحليل والتقييم              

  .وإصدار األحكام
  

  : الفئات العمرية اليت يستهدفها الربنامج-جـ
،  املرحلـة اجلامعيـة    يتم تعليم هذا الربنامج للطلبة منذ الصف اخلامس االبتدائي وحىت         

  .وملختلف مستويات الطلبة املوهوبني حبسب قابلية القدرة
  

  : طريقة تعليم هذا الربنامج-د
وذلك بدمج مهارة الـتفكري     ، وبشكل غري مباشر  ، يتم تعليم هذا الربنامج بشكل مباشر     

  .الناقد ضمن تدريبات املنهج املدرسي العادي بشكل دقيق
  

  :ربنامج اخلطوات اإلجرائية لل-هـ
إعطاء أمثلة على املهارة مـع توضـيح        ، توضيح األهداف ، شرحها،  إعالن اسم املهارة   -١

  .مكان استخدام املهارة يف املثال
  . شرح األسئلة أو التمارين أو التدريبات الواردة يف ورقة العمل بشكل واضح ومبسط-٢
ية أن يتم حل التمـارين  وعل،  إعطاء الطالب الوقت الكايف حلل التمارين يف ورقة العمل      -٣

  .حسب طبيعة التمارين، أو مجاعي، زوجي، بشكل فردي
ويتأكد من  ،  يقوم املعلم مبناقشة إجابات التمارين مع مجيع الطلبة داخل الفصل الدراسي           -٤

ويثين علـى   ، مستعيناً باإلجابات الواردة يف كتاب املعلم     ، فهم مجيع الطلبة للحل أو اإلجابة     
  .ة املماثلةمجيع إجابات الطلب

يعمل املعلم على   ،  بعد االنتهاء من تعليم املهارة وإعطاء األمثلة وحل التمارين ومناقشتها          -٥
  .اواستخداما، أهدافها، مدلوهلا، مراجعة املهارة
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 )منهج الدراسة وإجراءاته(

 

٩٩

 يعمل املعلم على تشجيع الطلبة على اإلتيان بأمثلة على استخدامات املهارة ليتأكد مـن      -٦
  .إتقام الستخداماا

  

  : مكونات الربنامج-و
  .مهارات حياتية يتكون من ثالثة أبواب تتضمن تسع مهارات:  اجلزء األول-١
  .النظام يتكون من بابني يتضمنان ست مهارات:  اجلزء الثاين-٢
  .قوة التفكري يتكون من بابني يتضمنان أربع عشرة مهارة:  اجلزء الثالث-٣
  .اب تتضمن اثنتني وعشرين مهارةالنجاح يتكون من ثالثة أبو:  اجلزء الرابع-٤

  

لصعوبة إجيـاد  ) تصحيح التفكري(الباب األول ) قوة التفكري(وقد مت اختيار اجلزء الثالث      
وعـدم ألفـة البيئـة      ، وقت كاٍف لتطبيق كامل أجزاء الربنامج خالل فصل دراسي واحد         

عليم التفكري بـشكل    التعليمية يف اململكة العربية السعودية ملثل هذه الربامج اليت حتث على ت           
  -:باإلضافة إىل االعتبارات التالية. عام وتعليم التفكري الناقد بشكل خاص

الفصل الدراسي الثاين لعـام     ،  إمكانية تطبيق هذا اجلزء يف الفترة الزمنية احملددة للدراسة         -١
  .٢٠٠٦/  هـ١٤٢٧

ب أن معرفتـهن    بسب، مالءمة هذا اجلزء ملستوى الطالبات الاليت طبقت عليهن الدراسة        -٢
واحلصول على نتائج   ، تساهم يف جتنب الوقوع يف اخلطأ     ) تصحيح التفكري   ( ملهارات التفكري 

 الختاذ قرار سليم يف ميدان      نأو نقاش يصل ن إىل نتيجة بناءة تدفعه       ، أو حل ما  ، صحيحة
يف (١٩٩٩  Spprengerوهذا ما أكدته نتائج دراسـة سـربجنر         . العمل واحلياة بشكل عام   

وأن التعلم مرتبط بالنـشاط     ، وهي أن التعلم ميكن أن يستمر مدى احلياة        ) ٢٠٠١،ارثياحل
فالبيئة اليت تتحدى البنية العقلية للفرد وتستثري تفكريه تزيد منو دماغه ومـن             ، وليس بالعمر 

  . ٦٥قدرته على التفكري والتعلم ص 
 وهي دراسة Harnadek ادك ظهور نتائج اجيابية يف دراسات سابقة للربنامج األجنيب هارن-٣

 ).٢٠٠٠(واملقدادي ، )١٩٩٦(حممد
  : تسهيل عملية تطبيق الربنامج على الطالبات-٤
  .حىت ال يشكل عبئاً إضافياً عليهن، على أساس تنفيذه مادة مستقلة عن املقررات §
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 )منهج الدراسة وإجراءاته(

 

١٠٠

وذلك مبا يتناسب مع أوقات فـراغ جـدول حماضـرات الطالبـات             ، مراعاة الوقت  §
  . املتدربات

فـتم اختيـار   ، يف ظل الظروف العادية املتوفرة يف جامعة طيبة ، الناحية الفيزيقية مراعاة   §
للتـدريب علـى   ، )٧(يف مبىن رقم سـبعة ) ٧٢٧(غرفة رقم سبعمائة وسبعة وعشرين  

وهذا ، وذلك بسبب تنظيم املقاعد والطاوالت على شكل نصف دائرة       ، مهارات التفكري 
، اقشة والقيام باألعمال التعاونية بشكل زوجي     يسهل عملية تعليم التفكري و احلوار واملن      

، ووجود الضوء ، باإلضافة إىل توفر جهاز شاشة عرض     ، أو يف جمموعات بني الطالبات    
 .والتهوية املناسبة

  

  :وفيما يلي وصف موجز لكل مهارة من الباب األول الذي مت جتريبه يف هذه الدراسة
  اجلزء الثالث قوة التفكري

   التفكري تصحيح:  الباب األول
واحلصول على نتائج   ،  تصحيح التفكري تساهم يف جتنب الوقوع يف اخلطأ        ت إن املعرفة مبهارا  

وحيوي على  . أو نقاش يصل إىل نتيجة بناءة تساعد يف اختاذ قرار سليم          ، أو حل ما  ، صحيحة
  -:تسع مهارات هي

   أخطاء يف التفكري -املهارة األوىل 
 : من األخطاء الشائعة يف التفكري سعياً لتالفيها وهيويهدف للتعرف على أثين عشر نوعاً

  قوة الربهان §
استبدال احلديث حبديث آخـر ، أو       §

  عكس املقترح 
   التفكري الدائري  §
 الربهنة على صحة الكالم من خالل       §

  املوقف 
   جتنب اإلجابة على السؤال  §
   املعايري اخلاصة  §

  العالقة اخلاطئة  §
  الالمعقولية  §
  املنتصف  §
  اخلاطئ التشبيه  §
التشبيه اخلاطئ باستخدام األمثلـة      §

  املنطقية 
  التشبيه اخلاطئ والعالقة اخلاطئة  §
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 )منهج الدراسة وإجراءاته(

 

١٠١

   الربهنة على صحة الكالم -املهارة الثانية 
ويهدف للتعرف على نوع من أخطاء التفكري الشائعة املتمثل بعمل تعميمات تستند إىل 

  .قاعدة ما مرت علينا أو شاهدناها يف السابق
  

   التعليل اخلاطئ -لثالثة املهارة ا
ويهدف إىل التعرف على التفكري اخلاطئ عن طريق ارتكاب الشخص أسلوب الـسببية             

يف حني ال يكون    ، إن أحد األمور قد سبب اآلخر     : اخلاطئة، وحيدث ذلك إذا قال الشخص     
  . ذلك األمر قد تسبب حقيقة يف حدوث األمر اآلخر

  

   التـبـريـر -املهارة الرابعة 
إىل التعرف على الدوافع اليت تقود الشخص؛ الستخدام هذا النوع من اخلطـأ             ويهدف  

وذلك عندما جيد أن تفسرياً أو حالً ما غري صحيح، ليـربر مـشاعر أو               ، الشائع يف التفكري  
ويعترب التربير نوعاً من الكذب، ولكن الشخص       ، تصرفات صدرت عنه أو عن شخص آخر      
  .ينالذي يربر يكذب على نفسه وعلى اآلخر

  

   الكل إىل اجلزء واجلزء إىل الكل -املهارة اخلامسة 
يرتكب الشخص هذا النوع من اخلطأ يف التفكري، عندما يعتقد أن الشيء الصحيح 

  .بالكامل جيب أن تكون أجزاؤه صحيحة
  

   التفكري الدائري -املهارة السادسة 
لـشخص إثبـات    عندما حياول ا  ، ويهدف إىل التعرف على هذا النوع من خطأ التفكري        

و حيدث التفكري   ، "فهو صحيح؛ ألنه صحيح   "،صحة شيء ما من خالل االدعاء أنه صحيح       
الدائري أيضاً حني ينتهي النقاش عند النقطة اليت بدأ منها، ويف هذه احلالـة يبـدو وكـأن     

من . النقاش بدأ يف نقطة على الدائرة ودار حول الدائرة ليعود إىل نفس النقطة اليت بدأ منها               
حيث يتم تعريف الكلمة بطريقة     "االنتصار من خالل التعريف   " الت التفكري الدائري حالة   حا

  .قطعية ال ميكن اادلة فيها
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 االجتماعية جبامعة طيبةوأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم  " Risk  "برنامج ريسكـ
 

  
 )منهج الدراسة وإجراءاته(

 

١٠٢

  عدم وجود حد فاصل ،  أو وعكسها– إما -املهارة السابعة 
بقيام الشخص خبطأ التفكري مـن  ، ويهدف إىل التعرف على هذا النوع من خطأ التفكري        

ولكنه خيتار شيئني منـهما  ، ندما يكون أمامه عدد من اخليارات املنطقية    ع"  أو   –إما  " نوع  
 أو، يضع حداً فاصالً مبكان      –أن املفكر بأسلوب إما     .  أو ذاك  –احلل إما هذا    : فقط ويقول 

فنحن نضع احلد عند املـدى الـذي        . ال داعي أن يضعه فيه، حيث ميكننا ختطي ذلك احلد         
وهنا إما أن نرفض احلد يف املكـان احملـدد  أو            ، )اجاتنا  أو احلد الذي يليب ح    ( حنتاجه فيه 

  .نرفض أن نضعه أصالً، وهذا اخلطأ يف التفكري يدعى بعدم وضع احلد الفاصل
  

   األمثلة املنطـــقية -املهارة الثامنة 
) ولكنه أحيانا ليس كذلك     ( أو مثل شعيب يبدو معقوالً      ، األمثلة املنطقية هي قول مأثور    

  .خص إلاء حوار ما ال يشجع إاءه بشكل قاطع كما تفعل األمثلة املنطقيةيستخدمها الش

  

   عدم التسلسل -املهارة التاسعة 
هذا اخلطأ يف التفكري يستخدمه الشخص عندما يتوصل إىل نتائج غري متـصلة أو غـري                

وار وغالباً ما يرتبط التفكري غري املتسلـسل بـاحل      ، منسجمة مع األسباب واألدلة اليت قدمها     
اخلاطئ، والذي يتبني خطؤه دون وجود مسمى آخر له، حيث إن هذا اخلطأ يف التفكري غري                

  .مصنف ضمن األخطاء املتعارف عليها والواضحة
  

  : طرق تقييم الربنامج والتأكد من فائدته-و
ــار -١  اســتخدام اختب

  .كورنيل للتفكري الناقد
 اختبار واطـسون    -٢ 

  . وجليسر للتفكري الناقد
ــ-٣ ــة  من اذج املالحظ

  .للحصص الصفية

 استخدام استبيانات   -٤
موجهة لألهل والطلبـة    

  .واملعلمني
ــاس -٥  أدوات قيــ

االجتاهات حنـو تعلـيم     
  .التفكري الناقد

 اســـتخدام أدوات -٦
  . أمناط التفكري

 مراجعة تطور األداء    -٧ 
األكادميي للطلبة يف املواد    

  .الدراسية
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 وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة " Risk" برنامج ريسكـ
 

      
 )منهج الدراسة وإجراءاته(

 

١٠٣

  جمتمع الدراسة  : ثالثاً 
تمع األصلي لعينة الدراسة من مجيع طالبات قسم العلوم االجتماعيـة جبامعـة             يتمثل ا 

 -١٤٢٦(يف الفصل الثاين للعام الدراسـي     ، باملدينة املنورة التابعة لوزارة التعليم العايل     ، طيبة
طالبة وقد اقتـصر    ) ١٨٢( وعددهن مائة واثنتان ومثانون   ،  )٢٠٠٦ -٢٠٠٥/هـ  ١٤٢٧

  :ات جامعة طيبة بقسم العلوم االجتماعية وذلك بسببجمتمع الدراسة على طالب
  .عدم إجراء دراسة سابقة يف هذا اال جبامعات املدينة املنورة §
  . والذي ستطبقه بنفسها على مجيع أفراد عينة الدراسة، إقامة الباحثة يف منطقة الدراسة §
  

  عينة الدراسة : رابعاً 
لبسيطة حىت تكون ممثلة للمجتمـع األصـلي        اختريت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية ا     

 حصرت عينة الدراسـة يف املـستوى        -طالبة من املستوى الرابع   ) ٦٠(وبلغ عددهن ستني    
 مث جـرى تقـسيم الطالبـات        -الرابع بسبب إغالق باب التسجيل فيه منذ ثالث سنوات        

، جريبيـة طالبـة يف اموعـة الت     ) ٣٠(بالطريقة العشوائية البسيطة إىل جمموعتني ثالثـني      
، والعمر الزمين ، اختبار التفكري الناقد   طالبة يف اموعة الضابطة يف ضوء متغري      ) ٣٠(وثالثني

وااللتزام حبضور مجيع   ، كما مت كتابة تعهد خطي باملشاركة يف الدراسة اليت تقوم ا الباحثة           
 املتغري التـابع  وبذلك ضبطت املتغريات املؤثرة على ، واجلدية أثناء التطبيق  ، جلسات الربنامج 

 والفنـاء   - العمـر الـزمين      - واالختيار والتعني العشوائي للعينة      -االختبار القبلي :( وهي
  . ؛ لتحقيق التكافؤ بني اموعتني واجلدول التايل يوضح ما سبق)التجرييب 

  

  العمر الزمينيبني توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري اختبار التفكري الناقد قبلياً و) ٢(جدول رقم 
الداللة   )ت(قيمة   )٣٠=ن(الضابطة   )٣٠=ن(التجريبية   املتغري

  اإلحصائية
اختبار التفكري   االحنراف   املتوسط  االحنراف  املتوسط

  ٨٨,٣٦  الناقد قبلياً
  

١٠,٥٦  
  

٨٨,٢٦                     
  

٩,٩٩  
  

٠,٠٣٨  
  

٠,٩٧٠  
  

  العمر الزمين
  

٠,٦٨٧  -٠,٤٠٥  ١,١١  ٢٣,٣٠  ١,٤١  ٢٣,١٦  
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 وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة " Risk" برنامج ريسكـ
 

      
 )منهج الدراسة وإجراءاته(

 

١٠٤

) ٠,٠٣٨(احملسوبة الختبار التفكري الناقد القبلي ) ت(     يتضح من خالل اجلدول أن قيمة     
وهذا يعين أنه ال يوجد فـرق       ، )-٠,٤٠٥(احملسوبة للعمر الزمين للمجموعتني     ) ت(وقيمة  

ممـا يعـين تكـافؤ       ) ٠,٠٥( دال إحصائياً بني متوسطي اموعتني عند مستوى الداللة         
  . وعتني يف هذين املتغريينام

  

  أداة الدراسة  : خامساً

   .Watson & Glaser Critical Thinking Appraisalاختبار التفكري الناقد لواطسون وجليسر 
 ١٩٨٠أعد هذا االختبار روبرت واطسون، و إدوارد جليسر يف عام           :  تعريف االختبار  -أ

يوعاً، وقد صمم هذا االختبـار ليـزود        والذي يعترب يف صورته األصلية أكثر االختبارات ش       
املفحوص ببعض املواقف واملشكالت اليت تتطلب استخدام بعض القدرات العقلية املتـضمنة        
يف التفكري الناقد، ويتضمن يف صورته األصلية مخسة اختبارات فرعية هـي االفتراضـات               

تقـومي  ،  فقرة )٢٨(التفسري وتتكون من مثاٍن وعشرين      ، فقرة) ١٨(وتتكون من مثاين عشرة   
االستنباط وتتكون من اثنـتني وأربعـني       ، فقرة) ٣٦(املناقشات وتتكون من ست وثالثني      

  .فقرة) ٣١(االستنتاج وتتكون من إحدى وثالثني ، فقرة) ٤٢(
  

  : صدق وثبات االختبار-ب 
 -١٩٨١(     قد مت تقنني هذا االختبار على البيئة السعودية يف دراسة عبد السالم وسليمان            

طالباً من طالب   ) ٢٤٧٥( على عينة بلغ عددها ألفني وأربعمائة ومخسة وسبعني        ) ١٩٨٢
وأصبح يف صورته النهائية بعد التقنني حيوي علـى مائـة   ، املدارس الثانوية يف املنطقة الغربية   

حيـث  ، مت توزيعها بالتساوي على املكونات الفرعية اخلمسة للتفكري الناقد        ، ومخسني فقرة 
  . اخلمسة الفرعيةتارة لكل اختبار من االختباراخصص ثالثني عب

  

أعادت زمزمي يف دراسة أجرا تقنني هذا االختبـار علـى عينـة          ) ٢٠٠٤(      ويف عام 
عشوائية ممثلة للطالبات يف املرحلة اجلامعية مبدينة مكة املكرمة يف جامعة أم القرى على مجيع               

 قسم  -قسم التربية ( الطبية وهي كالتايل    التخصصات األدبية والعلمية ماعدا الطب والعلوم       
 –قسم العلوم التطبيقيـة     - قسم العلوم االجتماعية   - قسم الشريعة  –الدعوة وأصول الدين    

وبلغ عدد العينة ستمائة    ، ومن ضمنها ختصص التاريخ واجلغرافيا    ) قسم اللغة العربية وآداا     
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 وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة " Risk" برنامج ريسكـ
 

      
 )منهج الدراسة وإجراءاته(

 

١٠٥

تمع األصلي املستخدم يف    طالبة، مشلت دراسة زمزمي على نفس نوع ا       ) ٦٢٠(وعشرون  
واليت استخدمت نفس االختبـار     ) ٢٠٠٤( هذا باإلضافة إىل دراسة حسن    ، الدراسة احلالية 

طالبة من طالبات جامعة امللك سـعود        ) ٢٩٥(وأعادت تقنينه على مائتني ومخس وتسعني       
  .من مجيع التخصصات باآلداب والتربية

  

، ودراسة زمزمي    )١٩٨٢ -١٩٨١(ان       أكدت الدراسات الثالث عبد السالم وسليم     
، أن االختبار يتمتع مبؤشرات صدق عالية بـدالالت صـدق           )٢٠٠٤(وحسن،  )٢٠٠٤(

احملتوى، وصدق االتساق الداخلي، وصدق احملك، وصدق املقارنة الطرفية، ودرجة ثبـات            
   .عالية

  

) ٢٠(رين      طبقت الباحثة هذا االختبار يف الدراسة احلالية على عينة تكونت مـن عـش      
، وملعرفة صدق االختبار اُستخدم طريقة االتساق الداخلي      ، لتأكد من الصدق والثبات   ، طالبة

وذلك حبساب العالقة اإلرتباطية بني درجات االختبارات الفرعية اخلمس لالختبار والدرجة           
 حيث بلغ معامل االرتباط     Correlation Pearsonعن طريق معامل ارتباط بريسون      ، الكلية له 

  :على النحو التايل

دالـة إحـصائياً    )٠,٥٢٤(وتقومي املناقشات ، )٠,٥٥٤( والتفسري، )٠,٥٥٦( االفتراضات
وهذه ، )٠,٠١(دالة إحصائياً عند)٠,٨٣٤(واالستنتاج، )٠,٦٦٨(طواالستنبا، )٠,٠٥(عند

  .النتائج تؤكد صدق االختبار

  

لكل مـن سـبريمان بـراون            وملعرفة ثبات االختبار اُستخدم طريقة التجزئة النصفية          
Unequal Length Spearman-Brown   ٠,٨٢٠٢( وبلغ معامل الثبات الكلـي لالختبـار( ،

ومعامـل الثبـات    ، ويعترب معامل الثبات ذا قيمة مرضـية      ) ٠,٨١٤٧ (Guttmanوجومتان  
  :االت االختبارات الفرعية واالختبار الكلي كالتايل

ــسري، )٠,٦٤٥٣(االفتراضــات ــشات ، )٠,٦٢٨٦( والتف ــومي املناق ، )٠,٦٣٥٧(وتق
  .وهذه النتائج تؤكد ثبات االختبار، )٠,٤٥٤٤(واالستنتاج، )٠,٥٦٨٤(طواالستنبا
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 وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة " Risk" برنامج ريسكـ
 

      
 )منهج الدراسة وإجراءاته(

 

١٠٦

  : إجراءات تطبيق االختبار-جـ 
     اتفقت الباحثة مع أفراد العينة على موعد ومكان حمددين لتطبيق االختبار، ويف اللقـاء              

دقيقة، وإتباع التعليمات   ) ٥٠(لزمنية وهي مخسون    وضح هلم اهلدف من االختبار، والفترة ا      
املذكورة يف الصفحة األوىل لالختبار، وبعد االنتهاء من تطبيق االختبار مجعت األوراق، ومت             
تصحيحها مبفتاح التصحيح املثقب، استناداً على منوذج اإلجابات الصحيحة، مث بعد ذلـك             

  . حصائيةأدخلت البيانات إىل احلاسوب من أجل املعاجلة اإل
  

  املعاجلة اإلحصائية : سادساً
-Indepndentلـدى عينـتني مـستقلتني   )ت( إحصائياً اختبارت اُستخدم يف حتليل البيانا 

sample T.test  ، لدى عينتني مرتبطتني )ت(واختبارPaired-sample T.test.  
   

  خطوات الدراسة : سابعاً
  :مرت الدراسة يف عدة خطوات هي

مث اختيـار برنـامج     ، ب التربوي املتخصص يف برامج تعليم التفكري       اإلطالع على األد   -١
تـصحيح  ( الباب األول ) قوة التفكري   ( لتعليم التفكري الناقد اجلزء الثالث     " Risk" ريسكـ
  .وحيتوي على تسعة مهارات) التفكري 

وموافقـة  ،  احلصول على موافقة عمادة الدراسات العليا جبامعة طيبة على خطة الدراسة           -٢
  .رئيس قسم العلوم االجتماعية على تطبيق الربنامج وأدواته على طالبات القسم جبامعة

الباب األول من الربنامج مبا يناسب البيئة الـسعودية   ) قوة التفكري (  حتكيم اجلزء الثالث -٣
وعرضها على سبعة حمكمني ممن حيملون خمتلف الدرجات العلمية يف ختصـصات املنـاهج              

علوم االجتماعية، والعلوم، والتربية األسرية باإلضـافة إىل علـم الـنفس    وطرق التدريس ال 
وقد أخذت مجيع أراء احملكمني بعني      ، والرياض، واجلامعة األردنية ، من جامعة طيبة  ، التربوي
   ). ١انظر ملحق رقم ( االعتبار

سم العلوم  اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة والتعرف على مجيع طالبات ق        -٤
  .  وهدف الدراسة وإجراءاا، االجتماعية باجلامعة وتعريفهن بالباحثة
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 وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة " Risk" برنامج ريسكـ
 

      
 )منهج الدراسة وإجراءاته(

 

١٠٧

 Watson & Glaser(طُبق اختبار التفكري الناقد لواطسون وجليسر:  مرحلة القياس القبلي-٥

Critical Thinking Appraisal( مث تصحيح االختبار مبفتاح التصحيح ، على أفراد عينة الدراسة
  .(SPSS)تخدام برنامج معاجل البيانات اإلحصائية للعلوم االجتماعية واس، املثقب

 تقسيم أفراد العينة للمجموعتني والتحقق من تكافؤمها يف ضوء اختبار التفكري الناقـد              -٦
  .القبلي

  . تعيني اموعة التجريبية والضابطة بالطريقة العشوائية البسيطة-٧
تطبيق الربنامج على اموعة التجريبية دون الـضابطة        قامت الباحثة ب  :  املعاجلة التجريبية  -٨

مث جلستان أسبوعياً يوم األحـد       ، بواقع جلسة متهيدية واحدة مستثناه من املهارات التدريبية       
حيث كان زمن اجللسة ، أسابيع) ٥(واألربعاء متثل املهارات اليت مت التدريب عليها ملدة مخسة    

يف غرفة رقم سبعمائة وسـبعة      ، ساعات تدريبية ) ١٠(الواحدة ستني دقيقة مبا جمموعه عشر     
  ). ٧(مببىن سبعة) ٧٢٧(وعشرين

مت تطبيق أداة الدراسة على اموعتني التجريبية والضابطة بنفس         :  مرحلة القياس البعدي   -٩
  .أسلوب القياس القبلي

ت  اليت توصلت إليها الدراسة يف ضوء أسئلة و فروض وأدبيـا           ج مناقشة وتفسري النتائ   -١٠
  ).اإلطار النظري والدراسات السابقة (الدراسة

 واملقترحات اليت توصلت إليها يف ضوء      توالتوصيا،  اخلامتة وقدم فيها ملخص الدراسة     -١٢
  .تالها ملخص الدراسة وقدم فيها ملخص جلميع فصول الدراسة، نتائج الدراسة
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 وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة " Risk" برنامج ريسكـ
 

      
 )منهج الدراسة وإجراءاته(

 

١٠٨

  )منهج الدراسة وإجراءاته(خامتة الفصل الثالث 
واليت متثلـت يف التعـرف   ، هذا الفصل املنهجية املعتمدة اليت سارت ا الدراسة       عرض  

ـ    ، على ماهية الربنامج التدرييب املستخدم يف هذه الدراسة         " Risk" وهو برنـامج ريـسك
الفئات العمرية الـيت يـستهدفها       ، التعريف، واهلدف : لتعليم التفكري الناقد ِمن عدة نواحي     

أسباب اختيار الباحثة اجلـزء     ، أجزاء الربنامج ، وات اإلجرائية للربنامج  اخلط، الطرق التعليمة 
  .طرق تقييم الربنامج، الثالث الباب األول وعددها تسعة مهارات

  

واليت مثلتها طالبات قسم العلوم االجتماعيـة  ،     والتعرف على جمتمع الدراسة وعدد العينة 
جتريبية وضـابطة بالطريقـة   : جموعتنيطالبة قسمن للم ) ٦٠(وعددهن ستني، جبامعة طيبة 

  .العشوائية البسيطة
  

وهو اختبار التفكري الناقد    ،     و التعرف أيضاً على أداة الدراسة املستخدمة وكيفية تقنينها        
وعلـى األسـلوب   ، Watson & Glaser Critical Thinking Appraisalلواطسون وجليـسر  

التعرف على اخلطوات اإلجرائيـة لتطبيـق   و، T.test) ت(اإلحصائي املستخدم وهو اختبار    
  .الدراسة
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  )نتائج الدراسة ومناقشتها ( الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة                                                       :  األولزءاجل 
                          تفسري النتائج                                :   الثايناجلزء 
 )                                  نتائج الدراسة ومناقشتها (خامتة الفصل الرابع  
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 كري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبةوأثره يف تعليم التف " Risk" برنامج ريسكـ
 

      
   اجلزء األول نتائج الدراسة )نتائج الدراسة ومناقشتها(الفصل الرابع     

 
 

١٠٩

  الفصل الرابع
  )نتائج الدراسة ومناقشتها ( 

 نتائج الدراسة : اجلزء األول
ـ           ة مـن خـالل          يعرض هذا الفصل نتائج الدراسة التجريبية اليت توصلت إليها الباحث

 التحليالت اإلحصائية عن طريق احلاسوب بربنامج احلزمة اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة  

Statistical Package For Social Science   ًاملسمى اختـصارا (SPSS)   الختبـار فرضـيات 
 ملعرفة داللـة الفـروق بـني        T.test) ت(وعليه قامت الباحثة باستخدام اختبار      ، الدراسة

، ات اموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري الناقد القبلي والبعـدي          متوسطي درج 
  : وقد جاءت النتائج كالتايل

  
لدى عينتني مستقلتني ملقارنة املتوسطات احلسابية ) ت(يبني نتائج استخدام اختبار ) ٣(جدول رقم 

  لبعدي للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبار التفكري الناقد القبلي وا
  

  الداللة  )ت(قيمة    )٣٠=ن( الضابطة    )٣٠=ن( التجريبية   املتغري

اختبار التفكري الناقد     االحنراف  املتوسط  االحنراف  املتوسط
  ٩,٩٩  ٨٨,٢٦  ١٠,٥٦  ٨٨,٣٦  القبلي

٠,٩٧٠  ٠,٠٣٨  

اختبار التفكري الناقد   
  البعدي

٠,٠٠٠  ٤,٧٧١  ١٢  ٨٨,٣٠  ١٦,٦٠  ١٠٦,١٦  

  ٠,٠٠٠  ٤,٩٩٥  ٢,٨٩  ١٩,٨٠  ٤,٢٦  ٢٤,٥٠  االفتراضات
  ٠,٠٠١  ٣,٥٦١  ٣,٣٢  ١٨,٥٣  ٤,٨٦  ٢٢,٣٦  التفسري

  ٠,٠٢٢  ٢,٣٥٥  ٣,٦٨  ٢١,١٣  ٤  ٢٣,٥٠  تقومي املناقشات

  ٠,٠٠٢  ٣,٣٢٩  ٣,٤٢  ٢٠,١٠  ٣,٣٩  ٢٣  االستنباط
  ٠,٠٠٠  ٣,٩٨٩  ٢,٨٨  ٩  ٤  ١٢,٦٦  االستنتاج
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 كري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبةوأثره يف تعليم التف " Risk" برنامج ريسكـ
 

      
   اجلزء األول نتائج الدراسة )نتائج الدراسة ومناقشتها(الفصل الرابع     

 
 

١١٠

ابية للمجموعتني الضابطة يبني نتائج مقارنة املتوسطات احلس ) ٧(الشكل البياين رقم 
  والتجريبية يف اختبار التفكري الناقد القبلي والبعدي

  
  
  
  
  
  

  
  

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية       "  ينص الفرض األول على أنه       :نتائج الفرض األول  
طالبات اموعة التجريبية والضابطة    درجات  سطي  متو بني ) ٠,٠٥( عند مستوى الداللة    

نتائج التحقق من هذا    ) ٧(وشكل) ٣(ويلخص جدول رقم    . الناقد القبلي يف اختبار التفكري    
  .الفرض

  

     يتضح من اجلدول والشكل البياين السابقني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند              
بني متوسطي درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبـار        ) ٠,٠٥(مستوى الداللة   

حيث بلغ املتوسط احلسايب يف االختبار القبلي للمجموعة التجريبيـة          ، القبلي للتفكري الناقد  
يف درجة اختبار التفكري الناقد      ) ٨٨,٢٦( بينما بلغ متوسط اموعة الضابطة       ) ٨٨,٣٦(

  . وبذلك يقبل الفرض الصفري السابق. القبلي
  

لة إحصائية ال توجد فروق ذات دال"  و ينص هذا الفرض على أنه      :     نتائج الفرض الثاين  
طالبات اموعة التجريبية والضابطة    درجات  سطي  متو بني ) ٠,٠٥( عند مستوى الداللة    

نتائج التحقق  ) ٧(وشكل) ٣(ويلخص جدول رقم    . يف اختبار التفكري الناقد البعدي ككل     
  .من هذا الفرض

  

ية عنـد        يتضح من اجلدول والشكل البياين السابقني أنه توجد فروق ذات دالله إحصائ           
بني متوسطي درجات اموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اموعة ) ٠,٠٥(مستوى الداللة 

بينما بلغ املتوسط   ، )١٠٦,١٦( حيث بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية     ، التجريبية

0

50

100

150

مقدار النمو

التجریبیة  الضابطة 

التجریبیة 88.36 106.16 24.5 22.36 23.5 23 12.66

الضابطة 88.26 88.3 19.8 18.53 21.13 20.1 9

االختبار 
القبلي

االحتبار 
البعدي

االفتراضات التفسیر تقویم 
المناقشات

االستنباط االستنتاج
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 كري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبةوأثره يف تعليم التف " Risk" برنامج ريسكـ
 

      
   اجلزء األول نتائج الدراسة )نتائج الدراسة ومناقشتها(الفصل الرابع     

 
 

١١١

وبذلك يرفض الفرض الصفري السابق، ويعـدل       ،  )٨٨,٣٠( احلسايب للمجموعة الضابطة  
بـني متوسـطي   ) ٠,٠٥(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة        يوجد  : ليصبح

  .درجات اموعة التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري الناقد البعدي ككل
   

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      "  وينص هذا الفرض على أنه     :     نتائج الفرض الثالث  
طالبات اموعة التجريبية والضابطة    درجات  سطي  متو بني ) ٠,٠٥( عند مستوى الداللة    

نتائج التحقق من   ) ٧(وشكل) ٣(ويلخص جدول رقم    . يف اختبار مهارة االفتراضات بعدياً    
  .هذا الفرض

  

     يتضح من اجلدول والشكل البياين السابقني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد              
تجريبيـة والـضابطة لـصاحل      بني متوسطي درجات اموعتني ال    ) ٠,٠٥(مستوى الداللة   

حيث بلغ املتوسط احلـسايب للمجموعـة       ، اموعة التجريبية يف اختبار مهارة االفتراضات     
وبـذلك   ) ١٩,٨٠(بينما بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة       ،  )٢٤,٥٠(التجريبية

يوجد فروق ذات دالله إحـصائية عنـد        : ويعدل ليصبح ، يرفض الفرض الصفري السابق   
بني متوسطي درجات اموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارة   ) ٠,٠٥( الداللة   مستوى

  . االفتراضات بعدياً

  

عند ال توجد فروق ذات داللة إحصائية   "  وينص هذا الفرض على أنه       :نتائج الفرض الرابع  
طالبات اموعة التجريبية والـضابطة يف      درجات  سطي  متو بني) ٠,٠٥( مستوى الداللة   

نتائج التحقق مـن هـذا   ) ٧(وشكل) ٣(ويلخص جدول رقم . ختبار مهارة التفسري بعدياً ا
  .الفرض

  

       يتضح من اجلدول والشكل البياين السابقني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند             
بني متوسطي درجات اموعتني التجريبيـة والـضابطة لـصاحل          ) ٠,٠٥(مستوى الداللة   
حيث بلـغ املتوسـط احلـسايب للمجموعـة         ، ة يف اختبار مهارة التفسري    اموعة التجريبي 

وبـذلك  ، )١٨,٥٣( بينما بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة       ، )٢٢,٣٦(التجريبية
 إحـصائية عنـد     ةيوجد فروق ذات دالل   : ويعدل ليصبح ، يرفض الفرض الصفري السابق   
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   اجلزء األول نتائج الدراسة )نتائج الدراسة ومناقشتها(الفصل الرابع     

 
 

١١٢

لتجريبية والضابطة يف اختبار مهارة بني متوسطي درجات اموعة ا  ) ٠,٠٥(مستوى الداللة   
  .التفسري بعدياً

ال توجد فـروق ذات داللـة       "  وينص هذا الفرض على أنه       :      نتائج الفرض اخلامس  
طالبات اموعة التجريبيـة    درجات  سطي  متو بني) ٠,٠٥( عند مستوى الداللة    إحصائية  

) ٧(وشـكل ) ٣(جدول رقـم    ويلخص  . والضابطة يف اختبار مهارة تقومي املناقشات بعدياً      
  .نتائج التحقق من هذا الفرض

  

     يتضح من اجلدول والشكل البياين السابقني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد              
بني متوسطي درجات اموعتني التجريبية يف اختبار مهارة تقـومي  ) ٠,٠٥(مستوى الداللة   

وبلـغ املتوسـط    ،  )٢٣,٥٠(تجريبيةحيث بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة ال     ، املناقشات
ويعـدل  ، وبذلك يرفض الفرض الصفري السابق     ). ٢١,١٣( احلسايب للمجموعة الضابطة  

بـني متوسـطي   ) ٠,٠٥( إحصائية عند مستوى الداللـة      ةيوجد فروق ذات دالل   ، ليصبح
  . درجات اموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارة تقومي املناقشات بعدياً

  

 ال توجـد فـروق ذات داللـة         " وينص هذا الفرض على أنه       :ائج الفرض السادس      نت
طالبات اموعة التجريبيـة    درجات  سطي  متو بني) ٠,٠٥( عند مستوى الداللة    إحصائية  

نتـائج  ) ٧(وشـكل ) ٣(ويلخص جدول رقم    .  بعدياً طوالضابطة يف اختبار مهارة االستنبا    
  .التحقق من هذا الفرض

  

جلدول والشكل البياين السابقني أنه توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد          يتضح من ا  
بني متوسطي درجات اموعتني التجريبيـة والـضابطة لـصاحل          ) ٠,٠٥(مستوى الداللة   

حيث بلغ املتوسـط احلـسايب للمجموعـة        ، طاموعة التجريبية يف اختبار مهارة االستنبا     
وبذلك يرفض  ، )٢٠,١٠(سايب للمجموعة الضابطة    بينما بلغ املتوسط احل   ، )٢٣(التجريبية  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى         : ويعدل ليصبح ، الفرض الصفري السابق  
 طبني متوسطي درجات اموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهـارة االسـتنبا           ) ٠,٠٥(

  .بعدياً
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   اجلزء األول نتائج الدراسة )نتائج الدراسة ومناقشتها(الفصل الرابع     

 
 

١١٣

وجـد فـروق ذات داللـة       ال ت "  وينص هذا الفرض على أنه     :     نتائج الفرض السابع    
طالبات اموعة التجريبيـة    درجات  سطي  متو بني) ٠,٠٥( عند مستوى الداللة    إحصائية  

نتـائج  ) ٧(وشـكل ) ٣(ويلخص جدول رقم    . والضابطة يف اختبار مهارة االستنتاج بعدياً     
  . التحقق من هذا الفرض

داللة إحصائية عنـد         يتضح من اجلدول والشكل البياين السابقني أنه توجد فروق ذات           
بني متوسطي درجات اموعتني التجريبيـة والـضابطة لـصاحل          ) ٠,٠٥(مستوى الداللة   

حيث بلغ املتوسـط احلـسايب للمجموعـة        ، اموعة التجريبية يف اختبار مهارة االستنتاج     
وبذلك يرفض  ، )٩( بينما بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة       ، )١٢,٦٦(التجريبية  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى         : ويعدل ليصبح ، الصفري السابق الفرض  
بني متوسطي درجات اموعة التجريبية والـضابطة يف اختبـار مهـارة            ) ٠,٠٥(الداللة  

  .االستنتاج بعدياً

  

،       وملعرفة مدى تفوق طالبات اموعة التجريبية اليت درست مهارات تصحيح الـتفكري    
يوضح نتائج  ) ٤(وجدول رقم . للعينات املرتبطة )ت(كري الناقد مت حساب قيمة    يف اختبار التف  

  .ذلك

لدى عينتني مرتبطتني ملعرفة الفرق بني املتوسط القبلي )ت(يبني نتائج استخدام اختبار)٤(جدول رقم
  والبعدي يف اختبار التفكري الناقد للمجموعتني 

     املتغري
  اموعات

  الداللة  )ت(قيمة   قبلي والبعدياختبار التفكري الناقد ال

متوسط 
  الفروق

االحنراف 
  املعياري

  ياخلطأ املعيار
  للفروق

  )٣٠=ن(التجريبية 

٢,٩٤  ١٦,١٤  ١٧,٨٠  

٦,٠٣٩  
  

٠,٠٠٠  

  ٠,٩٨٨  ٠,٠١٥  ٢,٢٤  ١٢,٢٩  ٠,٠٣  )٣٠=ن(الضابطة 
     

  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة" ينص الفرض األول على أنه :     نتائج الفرض الثامن  
سطي درجات طالبات اموعة التجريبية يف اختبـار  متو بني) ٠,٠٥( عند مستوى الداللة  

  ).٤( وميكن معرفة نتائج هذا الفرض بالنظر إىل جدول رقم .التفكري الناقد القبلي والبعدي

     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 كري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبةوأثره يف تعليم التف " Risk" برنامج ريسكـ
 

      
   اجلزء األول نتائج الدراسة )نتائج الدراسة ومناقشتها(الفصل الرابع     

 
 

١١٤

 عند مستوى الداللـة     ذات داللة إحصائية  أنه توجد فروق    ) ٤(    يتضح من اجلدول رقم   
سطي درجات طالبات اموعة التجريبية يف اختبار التفكري الناقد القبلـي           متو نيب) ٠,٠٥(

، )١٧,٨٠(حيث بلغ متوسط الفرق بـني االختبـارين         ، والبعدي لصاحل االختبار البعدي   
يوجـد  : وبذلك يرفض الفرض الصفري السابق، ويعدل ليـصبح  ، )٦,٠٣٩) (ت(وقيمة  

سطي درجات طالبات اموعـة     متو نيب )٠,٠٥(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       
  .التجريبية يف اختبار التفكري الناقد القبلي والبعدي لصاحل االختبار البعدي

  

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  "  ينص الفرض األول على أنه     :    نتائج الفرض التاسع  
تبار الـتفكري   سطي درجات طالبات اموعة الضابطة يف اخ      متو بني) ٠,٠٥( عند مستوى 

  ).٤( وميكن معرفة نتائج هذا الفرض بالنظر إىل جدول رقم.الناقد القبلي والبعدي

  

) ٠,٠٥( عند مستوىذات داللة إحصائيةأنه ال توجد فروق   ) ٤(    يتضح من اجلدول رقم   
، سطي درجات طالبات اموعة الضابطة يف اختبار التفكري الناقد القبلي والبعـدي           متو بني

وبذلك يقبـل   ) ٠,٠١٥) (ت(وقيمة  ، )٠,٠٣٣(متوسط الفرق بني االختبارين   حيث بلغ   
  .الفرض الصفري السابق

  

    من خالل نتائج الفرض الثامن والتاسع اتضح أن العامل املؤثر على مـستوى الـتفكري               
ـ     الذي حيوي على مهارات عقالنية تركز على إكـساب           "Risk" الناقد هو برنامج ريسك

بينما بقى مـستوى الـتفكري      ،  اموعة التجريبية مهارات التفكري الناقد     املتدربات طالبات 
وهذا يدل على عدم دخـول مـتغريات   ، الناقد للمجموعة الضابطة ليس له داللة إحصائية      

  .أخرى أثرت على ارتفاع مستوى التفكري الناقد للمجموعة التجريبية
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   اجلزء الثاين تفسري النتائج  )نتائج الدراسة ومناقشتها(الفصل الرابع 

 
 

١١٥

  تفسري النتائج : اجلزء الثاين
ـ     يتضح من خالل     - ، لتعليم التفكري الناقـد    " Risk" النتائج السابقة أن برنامج ريسك

أظهر فروقاً ذات داللة إحصائية بني اموعة التجريبية والـضابطة لـصاحل اموعـة              
وتتفق هـذه  ، التجريبية يف اختبار التفكري الناقد البعدي ككل ويف كل مهارة من مهارته    

الـيت اسـتخدمت بـرامج      ، نبيـة والعربيـة   النتيجة مع بعض الدراسات السابقة األج     
 ،,.Sesow  et.al ١٩٩١وآخـرين سيـسو  (واستراتيجيات مستقلة عن املنهج مثل دراسة

حـسن  ، ٢٠٠٤زمزمـي  ، ٢٠٠٣الشريده ،  ,.٢٠٠٤Burbach et.al وآخرينوبرباش 
إذ أظهرت نتائج تلك الدراسات فروقاً ذات داللة إحصائية بـني اموعـة              ) ٢٠٠٤

وكانت العينـات   ،  يف تعليم مهارات التفكري الناقد     ةالضابطة لصاحل التجريبي  التجريبية و 
 إىل دراسات أخرى كانت عيناا من طلبـة         ةباإلضاف، املستخدمة من الطلبة اجلامعيني   

  .  )et.al.,   Durr ١٩٩٩وآخرونودورر ، ١٩٩٦حممد ( مثل دراسة، التعليم العام
  
 وآخـرون ماكفيل (ة مع نتائج دراسات أخرى مثل      فيما مل تتفق نتيجة الدراسة احلالي      -

١٩٩٠MacPhail et.al.,  ، ١٩٩٢لومبكنيLumpkin  ، إذ أظهـرت   ) ٢٠٠٥اخلضراء
، نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند تطبيق برامج تعليم التفكري الناقـد             

 تنمية مهارات   أن الربنامج مل يكن فعاالً يف     ، وكان سبب هذه النتيجة يف الدراسة األوىل      
فقد ، فكان السبب العينة اليت مت اختيارها     ، والثالثة، أما يف الدراسة الثانية   ، التفكري الناقد 

من الصفوف االبتدائية الذين ال      )١٩٩٢Lumpkinلومبكني(كانت اموعات يف دراسة   
ة يتوقع أن يكونوا قد حققوا مرحلة من النضج كافية لتطور العمليات املعرفية األساسـي             

والفتيـات يف مرحلـة     ، ويف دراسة اخلضراء العينة من املرحلة املتوسطة      ، للتفكري الناقد 
املراهقة ال يدركن قيمة تعليم املهارات أو املعلومـات بـل ينـصرفن إىل االنـشغال                

وأيضاً حاجة الطالبات إىل التـدريب علـى مهـارات    ،  وميوهلن الشخصية نباهتماما
وأيضاً اختلفـت   ، باشرة املستقلة مث دجمها مع احملتوى الدراسي      التفكري الناقد بالطريقة امل   

يف وجود اختالف نتـائج  ،  )Tsui ١٩٩٨تسوي ( نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة     
  .برامج صممت بشكل حمدد لتحسني التفكري الناقد
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   اجلزء الثاين تفسري النتائج  )نتائج الدراسة ومناقشتها(الفصل الرابع 

 
 

١١٦

أظهرت نتائج الدراسة احلالية وجود فروق ذات داللة إحـصائية لـصاحل اموعـة               -
وأن عدم ظهور   ،  ظهورها لصاحل اموعة الضابطة يف اختبار التفكري الناقد        موعد، التجريبية

: منـها ، هذه النتيجة للمجموعة الضابطة ميكن أن يعزى كما ترى الباحثة إىل عدة أسباب            
،  التفكري الناقد بشكل مباشر    تتعرض اموعة التجريبية دون الضابطة إىل تعليم مهارا       

يف أن املـتغريات التابعـة    ) ١٩٨١الزيادي(نتائج دراسة كل من  وقد دعمت هذه النتيجة     
 يف املرحلة اجلامعية ليس له عالقة دالة        كالتخصص األكادميي العلمي واألديب   لوضع الطلبة   

املـستوى االجتمـاعي   وأيضاً فـإن  ، إحصائياً يف منو مهارات التفكري الناقد لطلبة اجلامعة   
ة إحصائياً يف منو مهارات الـتفكري الناقـد لطلبـة            ليس له عالقة دال    واالقتصادي لألسرة 

) ٢٠٠٣اجلنادي   ، ٢٠٠٠سرحان   ، ١٩٩٩العطاري  (والذي أثبتته نتائج دراسة   ، اجلامعة
وذلـك يف  ،  ليس له عالقة دالة إحصائياً يف منو مهارات التفكري الناقد   جنس الطلبة كما أن   

  ).٢٠٠٣املطارنة ، ٢٠٠٣اجلنادي ، ٢٠٠٠سرحان  ، ١٩٩٩العطاري (نتائج دراسة 
  

حيث أظهـرت نتـائج   ، مدرسي اجلامعة      وأيضاً ميكن أن يعزى سبب هذه النتيجة إىل         
بأن منو التفكري الناقد يف املرحلة اجلامعية يـرتبط بعـاملَين            )  Tsui ١٩٩٩تسوي( دراسة  

اخل القاعات  التركيز على املناقشات د   : والعامل الثاين ، هو الواجبات الكتابية  : العامل األول 
وهو وجود عالقة ارتباطيه إجيابية     ، ما سبق ) ٢٠٠٣املطارنه  (وأكدت نتائج دراسة    ، اجلامعية

بني مستوى التفكري الناقد لدى الطلبة اجلامعيني وبني درجة ممارسته من قبل املدرسـني يف               
ةً هذه النتيجة بأن هناك عالق    ) Seidman ٢٠٠٤سيدمان(واتضح يف نتائج دراسة     ، اجلامعات

  .ارتباطية إجيابية بني معرفة املدرسني واملمارسات التدريسية للتفكري الناقد يف التعليم اجلامعي
  

قبل  املرحلة الدراسية    وترى الباحثةُ أيضاً أن السبب الثالث يف هذه النتيجة قد يعزى إىل             
 علـى تنميـة     ومنها التاريخ ال تساعد   ، ؛ ألن املناهج املدرسية   التحاقهم بالدراسة اجلامعية  

وهذا ما أكدتـه نتـائج      ، مهارات التفكري الناقد لديهن مما يؤدي إىل تعرضهن مليزات قليلة         
يف أن الكتب املدرسية أول املصادر اليت تنبثق منها صعوبات         ) ٢٠٠٠بكار  (دراسة كل من    

افتقـار  باإلضافة إىل ، ترقية التفكري يف مادة التاريخ؛ لعدم توفر معظم مهارات التفكري الناقد         
واالعتماد علـى طـرق التـدريس      ، املدارس إىل املعلمني الذين ميثلون مناذج لترقية التفكري       
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   اجلزء الثاين تفسري النتائج  )نتائج الدراسة ومناقشتها(الفصل الرابع 

 
 

١١٧

والتلقني مازال هو األسلوب الشائع يف املـدارس        ، والتسميع، واحلفظ، التقليدية كاحملاضرة 
يف أن ممارسة معلِّمي الدراسـات االجتماعيـة        ) ١٩٩٧املساد  (وأكدت ذلك نتائج دراسة     

وإىل جانب ذلك مـا  ، ت التفكري الناقد وفقاً لتقديرام أقل من املستوى املقبول تربوياً    ملهارا
يف عدم قدرة املعلمني على ترتيب املقاعد داخل غرفة         ) ٢٠٠٣ثابت  (وضحته نتائج دراسة    

وعدم تطوير مشاعر الثقة واألمان املطلوبة بني املعلم        ،  يسمح بالتفاعل الصفي   لالفصل بشك 
أن مـستوى معلمـي الدراسـات       ) ١٩٩٥الزيادات  (ا أظهرت نتائج دراسة     كم، والطلبة

السليمان (ونتائج دراسة، االجتماعية والطلبة يف التفكري الناقد يقل عن املستوى املقبول تربوياً      
أشارت إىل تشابه برامج األعداد والتدريب يف كليات التربية جبامعـات اململكـة      ) ٢٠٠١

  .العربية السعودية
   

البـاب األول   ) قوة التفكري (طبيعة دروس اجلزء الثالث      قد يعزى السبب الرابع إىل         و
 مبا تتضمنه من مهارات صغرى دف إىل التدريب على التفكري الناقـد،      )تصحيح التفكري (

تقـومي  ، التفسري، معرفة االفتراضات : قد أسهم يف تنمية املهارات الكربى واليت تتلخص يف        
  .االستنتاج، طاالستنبا، املناقشات

  

مبا حتويه مـن جمموعـة   " أخطاء يف التفكري "    حيث ساهم مضمون دراسة املهارة األوىل  
واملهارة الثالثة  ، )والعالقة اخلاطئة ، التشبيه اخلاطئ   : ( األخطاء يف التفكري وهي    علبعض أنوا 

ومنها ، لناقد الكربى حنو تعليم مهارات التفكري ا    ، "التربير" واملهارة الرابعة   ، "التعليل اخلاطئ "
مبـا حتويـه مـن    " أخطاء يف التفكري" وأيضاً ساهم مضمون دراسة املهارة األوىل  . التفسري

عكـس  ، استبدال احلديث حبديث آخـر    : (  األخطاء يف التفكري وهي    عجمموعة لبعض أنوا  
ة من األخطـاء  واليت تعترب جمموع" األمثلة املنطقية"، واملهارة الثامنة    )املعايري اخلاصة ، املقترح  

أي ،  واملغالطة هي خطأ استداليل    –االستداللية املشهورة يف التراث املنطقي باسم املغالطات        
عيب أو نقص يف احلجة مما جيعلها غري متطابقة مع شروط االستدالل اجليد مع أا قد تبدو                 

 تعلـيم   ، حنو )والتصنيف  ، قوة الربهان   ( باإلضافة إىل مهارة     -يف بعض األحيان غري ذلك      
كذلك مضمون دراسـة املهـارة      ، ومنها تقومي املناقشات  ، مهارات التفكري الناقد الكربى   

عـدم  ، أو وعكـسها  -إما" واملهارة السابعة   ، "واجلزء إىل الكل  ، الكل إىل اجلزء  " اخلامسة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 كري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبةوأثره يف تعليم التف " Risk" برنامج ريسكـ
 

  
   اجلزء الثاين تفسري النتائج  )نتائج الدراسة ومناقشتها(الفصل الرابع 

 
 

١١٨

يتجه حنو تعليم مهارات التفكري الناقد   " عدم التسلسل   " ، واملهارة التاسعة    "وجود حد فاصل  
أخطـاء يف   " وأيضاً ساهم مـضمون دراسـة املهـارة األوىل          ، ومنها االستنباط ، ىالكرب

واملهارة ، )الالمعقولية  : ( األخطاء يف التفكري وهي    عمبا حتويه من جمموعة لبعض أنوا     "التفكري
حنو تعليم مهـارات    " التفكري الدائري "واملهارة السادسة   ، "الربهنة على صحة الكالم   "الثانية  

). ٢٠٠٥، وآخرون د؛ وعبد احلمي  ١٩٩٩،جروان(ومنها االستنتاج ، قد الكربى التفكري النا 
  .ويبدو أنّ مجيع املهارات السابقة قد منت لدى اموعة التجريبية مهارة االفتراضات

  

      إن استخدام هذه املهارات الصغرى يف الوصول أو التمكن مـن املهـارات الكـربى           
ويف هذا التتابع فإن الطالبات قـد       ، اط متتابع ممتد للفكر   تتطلب تناسقاً فعلياً للمهارات بنش    

، فقد مييزن األفكـار وينتـهني إىل اسـتنتاجات        ، يستخدمن العديد من املهارات الصغرى    
، ويكتـشفن املتـضمنات   ، ويستخدمن احملددات ، ويرجئن األحكام ، ويكشفن االفتراضات 

 املصغر؛ ألنه البد أن يتم التنـسيق  واملمارسة الكربى غالباً ما تكون أكثر أمهية من التدريب      
 ). ٤١ص، أ١٩٩٧، باول (والتكامل يف التفكري واالنتباه من عدم جتزئة التفكري 

 

     ولعلّ من املفيد اإلشارة هنا إىل طبيعة ردود أفعال الطالبات املتدربات الاليت ميارسـن              
ـ         ، التربية العملية  ى الـصعوبات الـيت     حيث أثاروا نقاشاً عن مدى متكنهم من التغلب عل

 يف  -املرحلة املتوسطة والثانويـة   –واجهتهن يف أثناء التربية العملية مع طالبات التعليم العام          
وتوفري بيئة صحية تعليمية قائمة على التفاهم املتبادل بـني          ، املدارس املتمثلة يف إدارة الفصل    

البات املتـدربات ملهـارات     مما يعزي إىل أن الط    ، وطالبان يف املدارس  ، الطالبات املعلِّمات 
اليت بالتايل سامهت يف نقل املعرفة إىل مواقـف         ، استخدمن هذه املهارات  ) تصحيح التفكري (

وهذا يربر اكتسان اجلانب األخالقي من الشخصية الناقدة اليت جتعل منهن           ، تعليمية أخرى 
  .مفكرات ناقدات باملعىن القوي

  

ان تعليم التفكري موضـوعاً     "وهو  ) ٢٠٠٢،يف بكر  (DeBonoديبونو        وهذا ما نوه إليه   
مبا يقود إىل تطـوير     ، وعقل املتعلم ، ملقرر أساسي من الدراسة سيطور هذا املقرر عقل املعلم        

  ".٥٢جمتمعي؛ ألن هذا يقود إىل بناء عقلي منهجي لطاملا افتقرت إلية األمم املختلفة ص
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 كري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبةوأثره يف تعليم التف " Risk" برنامج ريسكـ
 

  
    )نتائج الدراسة ومناقشتها(الفصل الرابع 

 
 

١١٩

 )نتائج الدراسة ومناقشتها (خامتة الفصل الرابع 

      عرض يف هذا الفصل التأكد من صحة فرضيات الدراسة التسعة بناًء على ما أسفر عنه               
ومقارنتها بنتائج  ، ومتت مناقشة هذه النتائج وفقاً ألسئلة الدراسة      ، التطبيق من نتائج إحصائية   

  .واإلطار النظري، الدراسات السابقة

بني ) ٠,٠٥( عند مستوى الداللة           إذ أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية       
متوسطي درجات اموعة التجريبية والضابطة لصاحل اموعة التجريبية يف اختبار الـتفكري            

  . الناقد البعدي ككل

بـني  ) ٠,٠٥(     أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة      
ة لصاحل اموعة التجريبيـة يف كـل       متوسطي درجات طالبات اموعة التجريبية والضابط     

  .مهارة من مهارات اختبار التفكري الناقد

 بـني ) ٠,٠٥(     أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة         
سطي درجات طالبات اموعة التجريبية يف اختبار التفكري الناقد القبلي والبعدي لصاحل            متو

   .االختبار البعدي

 بني) ٠,٠٥(أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
  .سطي درجات طالبات اموعة الضابطة يف اختبار التفكري الناقد القبلي والبعديمتو

 

 Sesow ١٩٩١وآخـرين دراسة سيـسو  (     واتفقت نتائج هذه الدراسة احلالية مع نتائج 

et.al., ،  ٢٠٠٤ وآخرينوبرباش Burbach et.al., ، حسن ٢٠٠٤زمزمي  ، ٢٠٠٣الشريده  
 وجود فروق دالة إحصائياً  يف  )et.al., Durr ١٩٩٩وآخرينودورر ، ١٩٩٦حممد  ، ٢٠٠٤

  .لصاحل التجريبية

لـومبكني  ،  ,.١٩٩٠MacPhail et.al وآخـرين ماكفيـل  ( بينما اختلفت مع نتائج دراسة
١٩٩٢Lumpkin   ، لصاحل التجريبية  وجود فروق دالة إحصائياًيف عدم ) ٢٠٠٥اخلضراء.  

  

  -: وبناء على تلك النتائج توصلت الباحثة إىل نتيجة مفادها
يف تعليم التفكري الناقد لطالبات اموعة التجريبية دون         " Risk"ظهور أثر برنامج ريسكـ     

 .الضابطة يف قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة
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   )اخلامتة( الفصل اخلامس 
  خالصة الدراسة                                                              : أوالً 
  نتائج الدراسة                                                                  : ثانياً 
    التوصيات واملقترحات                                                       : ثالثاً 
 التوصيات  
 املقترحات   
      )اخلامتة(خامتة الفصل اخلامس  
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 وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة " Risk" برنامج ريسكـ
 

      
    )اخلامتة(الفصل اخلامس 

 
 

١٢٠

  )اخلامتة ( الفصل اخلامس 
، وخطة دراستها ، وهدفها، من حيث مشكلة الدراسة   ،  يعرض هذا الفصل خالصة الدراسة    

  .كما يقدم عدداً من التوصيات واملقترحات يف ضوء تلك النتائج، وأهم نتائجها
  

  ة الدراسة خالص: أوالً
ـ   :     متثلت مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل       ؟ ومـا    "Risk" ما هو برنامج ريسك

أثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبـة ؟ وهـدفت إىل                
ـ     وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبـات قـسم          "Risk" التعرف على ماهية برنامج ريسك

، واملسامهة يف تفعيل الربامج احلديثة يف برنامج إعداد املعلـم         ، علوم االجتماعية جبامعة طيبة   ال
جتريبيـة  : ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة احلالية املنهج شبة التجرييب املصمم موعتني         

وحدد جمتمع الدراسة من مجيـع طالبـات قـسم العلـوم            ، وضابطة وقياس قبلي وبعدي   
ومت اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة حىت تكون ممثلة    ، عة طيبة االجتماعية جبام 

مث جـرى تقـسيم      ،طالبة من املستوى الرابع   ) ٦٠(للمجتمع األصلي وبلغ عددهن ستون      
، طالبة يف اموعة التجريبية   ) ٣٠(الطالبات بالطريقة العشوائية البسيطة إىل جمموعتني ثالثني      

يف اموعة الضابطة يف ضوء متغري اختبار التفكري الناقـد لواطـسون            طالبة  ) ٣٠(وثالثني
مث طبق ،  املقنن على البيئة السعوديةWatson & Glaser Critical Thinking Appraisalوجليسر 
البـاب األول   ) قـوة الـتفكري   (لتعليم التفكري الناقد اجلزء الثالث       "Riskريسكـ  "برنامج  

أسابيع بواقـع   ) ٥(استغرق زمن التجربة مخسة     ، عة التجريبية على امو ) تصحيح التفكري (
 عـن طريـق     T.test) ت(واستخدم ملعاجلة البيانات إحصائياً اختبار      ، ساعات) ١٠(عشر  

 Statistical Package For Socialاحلاسوب بربنامج احلزمة اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة  

Scienceموعتني التجريبية والضابطة ملعرفة داللة الفروق بني متوسطي درجاتا .  

  نتائج الدراسة: ثانياً
أظهرت نتائج التحليالت اإلحصائية وجود فروق ذات داللة إحصائية بني امـوعتني             §

التجريبية والضابطة يف األداء على اختبار التفكري الناقد لصاحل اموعة التجريبية بعـد             
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 وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة " Risk" برنامج ريسكـ
 

      
    )اخلامتة(الفصل اخلامس 

 
 

١٢١

       مما يشري إىل تأثري برنامج     ، موعة الضابطة تطبيق الربنامج ومل تظهر هذه الفروق لدى ا
  .يف تعليم التفكري الناقد ""Riskريسكـ 

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني طالبات اموعتني التجريبية والضابطة لصاحل            §
  . اموعة التجريبية يف كل مهارة من مهارات اختبار التفكري الناقد

اموعة التجريبية يف اختبـار الـتفكري     ووجود فروق ذات داللة إحصائية لطالبات        §
   .الناقد القبلي والبعدي لصاحل االختبار البعدي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لطالبات اموعة الضابطة يف اختبار التفكري             §
 .الناقد القبلي والبعدي

  

ـ جونتيجة لذلك توصلت الدراسة ألثر برنام       يف تعليم الـتفكري الناقـد      "Risk"  ريسك
وبالتايل حتققت مـن تـساؤالت وفـروض        ، لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة     

ـ ، له أصوله اليت ميكن تعلمها وتعليمهـا      ، أن استخدام التفكري علم   ، الدراسة  خـالل    نم
فهو قابل للتصويب والتنمية والتطوير على حنو أكثـر فاعليـة            ، اكتساب مهاراته وممارستها  

حيث إن قيمة املعلومات تأيت عن التفكري الذي        ، عصر الثورة املعلوماتية  ، وأثراً يف هذا العصر   
وحتويلـها إىل   ، والربط بينها وتوجيهها حنو هدف    ، وحتليلها، وتنظيمها، يقوم بعملية فرزها  

وحتقيق التكييف مع البيئة    ، لتعني يف التغلب على حتديات العصر     ، معرفة مث إدارة هذه املعرفة    
وقد أمجعت الدراسات السابقة ذكرها على املـستوى        ، إلنسان كماً وكيفاً  واالرتقاء حبياة ا  

الذي يتطلب ضـرورة  ، املتدين هلذه املهارات لدى الطلبة اجلامعيني قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة         
وقد أثار ذلك اهتمام الباحثـة      ، تطبيق برامج تعليم التفكري الناقد الكتساب املهارات العقلية       

لتعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة         " Risk"ـ  بتطبيق برنامج ريسك  
ملا قد يكون له من األثر يف رفع مستوى الكفاية          ، طيبة مبا يتناسب مع استعدادام وقدرام     

وجيعل لديهن القدرة على الـسيطرة      ، التفكريية للطالبات داخل املؤسسة التعليمية وخارجها     
وينمي لديهن شعوراً بالثقة يف النفس الذي يـنعكس إجيابـاً علـى         ، الواعية على تفكريهن  

  . ويئتهن كخرجيات لسوق العمل، اجنازهن األكادميي
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 وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة " Risk" برنامج ريسكـ
 

      
    )اخلامتة(الفصل اخلامس 

 
 

١٢٢

  التوصيات واملقترحات : ثالثاً
  :  التوصيات-أ

فإن الباحثة تتقدم بتوصيات ترى فائدا يف       ، يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة      
  :وهذا يتطلب، الناقد يف النظام التعليميجمال تعليم التفكري 

  

على االهتمام بتعليم التفكري الناقد وتطبيقـه كمـساق         ،  حث املسؤلون يف اجلامعات    -١
وكيفية تنميته لدى طالبات اجلامعة بتطبيق برامج تعليم التفكري الناقد الـيت            ، دراسي مستقل 

لتأهيل املعلمات نظرياً وعملياً    ، لموذلك يف برنامج إعداد املع    ، ثبت صالحيتها علمياً وعملياً   
ممـا  ، وعلى ممارسة تعليم التفكري عند التطبيـق      ، قبل اخلدمة ليتمكن من فهم التفكري نظرياً      

  .يترتب عليه إحداث تغيري إجيايب يف سلوك وطرائق تفكري طالبات التعليم العام

  

واسـتخدام طـرق    ،  مراجعة طرق وأساليب واستراتيجيات التدريس املتبعة يف اجلامعة        -٢
  .حديثة تنمي القدرة على التفكري الناقد لدى طلبة اجلامعة

  

ـ         -٣ من خالل   " Risk" حث مدرسي املناهج وطرق التدريس على استخدام برنامج ريسك
  .مقررات طرق التدريس واملناهج

  

 تطبيق طرق واستراتيجيات التدريس احلديثة اليت تدعم مهارات الـتفكري يف الغـرف              -٤
واستخدام املناقشة الفاعلة اليت يتم من خالهلا االهتمام        ، مثل طرح األسئلة السابرة   ، الدراسية

والتخلـي عـن أسـلوب التعلـيم     ، وحرية املناقشة اجلماعية ، باألسئلة ذات التفكري العايل   
  .التقليدي

  

وإصـدار دليـل    ، وورش عمل ،  تأهيل املعلمات أثناء اخلدمة من خالل تنفيذ دورات        -٥ 
وطـرق  ، واسـتراتيجيات ، راسات االجتماعية يتضمن شرحاً وافياً عن مفهـوم       ملعلمي الد 

  .لتمكينهم من مواكبة آخر املستجدات يف تعليم التفكري، تدريس التفكري الناقد

  

 بترمجة ودمج املنقول منـها يف       - التفكري الناقد  – إنتاج وتوطني املعرفة يف هذا اجلانب        -٦
  .ماعي مبا يتالءم مع اتمع اإلسالميواالجت، واألكادميي، الكيان العلمي
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 وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة " Risk" برنامج ريسكـ
 

      
    )اخلامتة(الفصل اخلامس 

 
 

١٢٣

  : املقترحات-ب
وما توصـلت  ، تقترح الباحثة يف ضوء األساس النظري الذي قامت عليه الدراسة احلالية       

أو ، اليت من املتوقـع أن تـدعم      ، إجراء بعض الدراسات والبحوث املقترحة    ، إليه من نتائج  
  :وهي، تكمل نتائج الدراسة احلالية

لتعليم التفكري الناقد    " Risk"لقياس أثر تطبيق بقية أجزاء برنامج ريسكـ         إجراء دراسة    -١
  .يف اجلانب املعريف والوجداين، لطلبة على مجيع مستويات التعليم

  

لتعليم التفكري الناقد على الطلبـة       " "Risk إجراء دراسة أثر استخدام برنامج ريسكـ        -٢
  .  واملتأخرين دراسياً، املتفوقني

  

دراسة للتعرف على مستوى اجلانب املعريف و الوجداين للتفكري الناقد لطلبة قسم             إجراء   -٣
  .الدراسات االجتماعية وعالقته بدرجة ممارسته من قبل معلمي اجلامعة

  

 إجراء دراسة عن مستوى التفكري الناقد يف ختصصات الدراسات االجتماعية لدى طلبة             -٤
  . الدراسات االجتماعية يف اجلامعات

  

  .جراء دراسة لتقنني مقاييس التفكري الناقد املعرفية إ-٥

  

  . إجراء دراسة لتقنني مقاييس التفكري الناقد الوجدانية-٦

  

 إجراء دراسة لتحليل كتب الدراسات االجتماعية املقررة يف ضوء مهارات التفكري الناقد        -٧
   .جلميع املراحل الدراسية

   

يف مناهج الدراسات االجتماعيـة     ، طقي والناقد  إجراء دراسة لدمج مهارات التفكري املن      -٨
  .جلميع املراحل الدراسية؛ لتسمو قدرة املتعلم بعقله إىل مرحلة التفكري الناقد
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 وأثره يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية جبامعة طيبة " Risk" برنامج ريسكـ
 

      
    )اخلامتة(الفصل اخلامس 

 
 

١٢٤

  )اخلامتة(خامتة الفصل اخلامس 

واليت خلصت اخلطوات العلمية للدراسة ابتـداًء       ،      عرض يف هذا الفصل خالصة الدراسة     
، وعدد العينـة  ، واتمع الذي طبقت عليه الدراسة    ، دراسةوأهداف ال ، من مشكلة الدراسة  

كما تناولت اخلالصة نـوع التحليـل اإلحـصائي         ، واألداة املستخدمة ، وكيفية اختيارها 
  .والفترة الزمنية اليت قضتها الباحثة يف التطبيق امليداين، املستخدم لتحليل البيانات

  

، ظر الباحثة بالنسبة جلوهر موضوع الدراسة     ووجهة ن ،      مث عرضت نتائج الدراسة النهائية    
أو القصور يف برنـامج إعـداد       ، ومدى مسامهة موضوع الدراسة يف حل بعض املشكالت       

  .املعلم
  

واملقترحات اليت ترى الباحثة فائدا يف جمال تعليم التفكري         ،      وأخرياً مت عرض التوصيات   
 .الناقد يف النظام التعليمي
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  خص الدراسةمل 
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١٢٥

  ملخص الدراسة
الفصل الثاين  ، )اإلطار العام للدراسة  (ضم الفصل األول    ،  تكونت الدراسة من مخسة فصول    

واجلزء الثـاين الدراسـات   ،  اجلزء األول اإلطار النظري  جزئ إىل جزئيني  )أدبيات الدراسة (
نتـائج الدراسـة   (لفـصل الرابـع   ا، )منهج الدراسة وإجراءاتـه  (الفصل الثالث   ، السابقة

  .وميكن عرض حمتويات هذه الفصول بشكل خمتصر، )اخلامتة(الفصل اخلامس ، )ومناقشتها
  

 مشكلة الدراسة بالسؤال  حيث حددت   ) اإلطار العام للدراسة  (الفصل األول        بدايةً من 
 قـسم   لطالباتد التفكري الناقتعليميف وما أثره  "Risk"ـ برنامج ريسكماهو :  التايل الرئيس

  : جبامعة طيبة ؟ ودف الدراسة إىلجتماعيةالعلوم اال
   ".Risk"ـ ريسك التعرف على ماهية برنامج - ١
يف تعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلـوم         "Risk"ـ  ريسك التعرف على أثر برنامج      -٢

  .االجتماعية جبامعة طيبة
رنامج إعداد املعلـم بتنفيـذ وتطبيـق     قد يساهم يف معاجلة بعض جوانب القصور يف ب       -٣

  . التفكري الناقد كمساق مستقل يف املرحلة اجلامعيةتبرنامج تدرييب لتعليم مهارا
  

  :    وانطالقاً من هذا اهلدف، متكنت الباحثة من صياغة الفروض التالية
درجـات  سـطي  متو بني ) ٠,٠٥(  عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية   -١

موعة التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري الناقد القبليطالبات ا .  
 درجـات   سطيبني متو  ) ٠,٠٥(  عند مستوى    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       -٢

  .طالبات اموعة التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري الناقد البعدي ككل
سطي درجات طالبات متو بني) ٠,٠٥(  عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -٣

   .اموعة التجريبية يف اختبار التفكري الناقد القبلي والبعدي
سـطي درجـات   متو بـني ) ٠,٠٥(  عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -٤

  .طالبات اموعة الضابطة يف اختبار التفكري الناقد القبلي والبعدي
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١٢٦

واليت تتجلـى يف  ، وجانب تطبيقي، جانب نظري: ني    وتكمن أمهية هذه الدراسة يف جانب 
ر يوالعمل على تطو  ، برنامج إعداد املعلم  إعادة النظر يف    يف   تساعد   قد الدراسة   هذه نتائج   ان

ويـسهم يف   ، الناقد يطبق يف املرحلة اجلامعيـة      لتعليم التفكري    مساق مستقل  بإضافةاإلعداد  
؛ ألن يصبح إكساب مهارات التعامل مـع        حتويل النظر للتعليم من أنه جمرد إكساب معرفة       

   .وعوملة املعرفة، هذه املعرفة وإنتاجها يف زمن الثورة املعلوماتية
  

قـوة  : اجلزء الثالث  "Risk" ريسكـ الدراسة على استخدام برنامج           واقتصرت حدود 
علـوم  ال قـسم     لطالبـات   التفكري الناقـد   تعليميف  تصحيح التفكري   : التفكري الباب األول  

  للعـام الدراسـي     الفصل الثـاين   باملدينة املنورة جبامعة طيبة   )  جغرافيا –تاريخ  (جتماعيةالا
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥ /هـ١٤٢٧ -١٤٢٦

  
  

  :     كما تضمن هذا الفصل تعريف املصطلحات اليت تناولتها الدراسة وهي
ـ  تفسري، ، أثر، تعليم التفكري، التفكري الناقد، معرفة االفتراضات، ال         "Risk"  برنامج ريسك

  .تقومي املناقشات، االستنباط، االستنتاج

  

استعرضت الباحثة فيه اجلزء األول     ،  ازأ إىل جزئيني   )أدبيات الدراسة (الفصل الثاين      أما  
وهو اإلطار النظري، والذي تناول التراث األديب املتعلق بالتفكري الناقد وهو علـى النحـو               

  :التايل
  . يم التفكريماهية التفكري واجتاهاته يف تعل -١
التفكري الناقد من حيث املفهوم يف التربية اإلسالمية يف القرآن الكرمي والـسنة النبويـة                -٢

ومهارات التفكري الناقد   ، املطهرة، وتاريخ املفهوم عرب العصور وصوالً به إىل العصر احلاضر         
 .ومسات املفكر الناقد

 .فكري الناقددور املعلم يف تعليم التفكري الناقد، ومعايري تعليم الت -٣
 .معوقات تعليم التفكري الناقد -٤
 .اخلاصة ذا النوع من التفكري) االستراتيجيات،والربامج التعليمية( تعليم التفكري الناقد  -٥
 .مقاييس التفكري الناقد املعرفية والوجدانية -٦
 .اخلالصة اليت خرجت ا الباحثة من اإلطار النظري -٧

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

      
 

١٢٧

 وهي الدراسات اليت اهتمت بتعليم      )الدراسات السابقة  (اجلزء الثاين     مث تلى اجلزء األول     
  :التفكري الناقد، وصنفتها الباحثة على ثالثة حماور وهي كالتايل

  .الدراسات العربية واألجنبية اليت اهتمت بربامج تعليم التفكري الناقد: احملور األول
فكري الناقد لـدى الطلبـة      الدراسات العربية واألجنبية اليت اهتمت مبستوى الت      : احملور الثاين 

  . اجلامعيني قبل اخلدمة و أثناء اخلدمة
  .مقياس التفكري الناقد للطلبة اجلامعيني: احملور الثالث

  

فعرضـت الدراسـات القدميـة مث       ،     وعرضت تلك الدراسات وفق ترتيب زمين معني      
عقبـت  وتال كل حمور تعقيب خاص، مث       ، األحدث منها لتبني مالمح تطور هذه الدراسات      

، ونقـاط  تالباحثة احملاور الثالث بتعقيب عام، وضح فيها مدى االستفادة من هذه الدراسا        
  .االتفاق واالختالف بني تلك الدراسات، والدراسة احلالية، وموقع هذه الدراسة منها

      

فدار حول نوع املنهج املستخدم  ) همنهج الدراسة وإجراءات  (الفصل الثالث       أما مضمون   
طالبة ) ٦٠(وعدد أفراد عينة الدراسة والذي بلغ عددهن ستون         ، نهج شبة التجرييب  وهو امل 

، طالبـة يف اموعـة التجريبيـة      ) ٣٠(قسمن إىل جمموعتني ثالثـني    ، من املستوى الرابع  
مت اختيارهن وتقـسيمهن بالطريقـة العـشوائية        ، طالبة يف اموعة الضابطة   ) ٣٠(وثالثني
 & Watsonوهي اختبار واطسون وجليـسر  ، فصل أداة الدراسةكما تناول هذا ال، البسيطة

Glaser Critical Thinking Appraisalوبعد تطبيـق  ،  للتفكري الناقد املقنن على البيئة السعودية
األداة متت االستعانة باملعاجلة اإلحصائية حيث مت إدخال البيانات عـن طريـق احلاسـوب        

  Statistical Package For Social Science تماعيـة بربنامج احلزمة اإلحـصائية للعلـوم االج  
 ملعرفـة  T.test) ت(باستخدام اختبار   ، ، الختبار فرضيات الدراسة   (SPSS)املسمى اختصاراً   

داللة الفروق بني متوسطي درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري الناقـد   
  . اخلطوات اإلجرائية للدراسةكما تطرق هذا الفصل إىل عرض، القبلي والبعدي
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١٢٨

اجلزء األول   عرض فيه جزئني     )الفصل الرابع نتائج الدراسة ومناقشتها    ( وبعد ذلك يأيت    
  : وجاءت كالتايل)نتائج الدراسة(

بـني  ) ٠,٠٥( أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة            -١
ضابطة لصاحل اموعة التجريبية يف اختبار التفكري       متوسطي درجات اموعتني التجريبية وال    

  . الناقد البعدي ككل
بـني  ) ٠,٠٥(أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة          -٢

متوسطي درجات اموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اموعة التجريبية يف كل مهارة من            
 .مهارات اختبار التفكري الناقد

 بـني ) ٠,٠٥(ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة            أ-٤
سطي درجات طالبات اموعة التجريبية يف اختبار التفكري الناقد القبلي والبعدي لصاحل            متو

   .االختبار البعدي
 بني) ٠,٠٥(أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة            -٥

  . درجات طالبات اموعة الضابطة يف اختبار التفكري الناقد القبلي والبعديسطيمتو

 

وفسرت فيه النتائج يف ضوء الدراسات السابقة املتعلقـة         ) جاجلزء الثاين تفسري النتائ   (     و
باملوضوع، واإلطار النظري الذي استند عليه، وبناًء على تلك النتـائج خرجـت الباحثـة          

  .مبجموعة من التوصيات

  

 واليت مشلت خالصة الدراسة، والتوصيات، وكان مـن         )اخلامتة(الفصل اخلامس        ويف  
يهتم بتعليم التفكري الناقد وتطبيقه كمـساق       ، أمهها استحداث قسم يف وزارة التعليم العايل      

بتطبيق برامج تعليم التفكري الناقد اليت      ، وكيفية تنميته لدى طالبات اجلامعة    ، دراسي مستقل 
لتأهيل املعلمات نظرياً وعملياً    ، وذلك يف برنامج إعداد املعلم    ، حيتها علمياً وعملياً  ثبت صال 

ممـا  ، وعلى ممارسة تعليم التفكري عند التطبيـق      ، قبل اخلدمة ليتمكن من فهم التفكري نظرياً      
يترتب عليه إحداث تغيري إجيايب يف سلوك وطرق تفكري طالبات التعلـيم العـام، وانتـهت      

اسات مقترحة منها إجراء دراسة لقياس أثر تطبيـق بقيـة أجـزاء برنـامج               الدراسة بدر 
لتعليم التفكري الناقد للطلبة على مجيع مستويات التعليم يف اجلانب املعـريف             " Risk"ريسكـ

  . وأخرياً ختمت الدراسة ذا امللخص املوجز عنها. والوجداين
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١٢٩

  املراجع
  املصادر

  القرآن الكرمي

  

االمام احلافظ املصنف املتقن  سنن أيب داود  ). ت.د(، )حتقيق( حممد حمي الدين  ، عبد احلميد 
  .دار إحياء السنة النبوية، م.د. ستاين األزديأيب داود سليمان ابن االشعث السج

   

 لإلمام  حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي     ).١٩٦٥(،)حتقيق( حممد نعبد الرمح ، عثمان
املدينـة  ، ٢ط. احلافظ أيب العلى حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املبـاركفورى          

  . مطبعة الفجالة اجلديدة، املنورة

  

، الرياض، ١ط.  فتح الباري شرح صحيح البخاري     ).٢٠٠٠(أمحد علي حجر  ، العسقالين
  .دار السالم

  

، ١ط. صحيح مسلم بـشرح النـووي  . )١٩٨٧(حمي الدين حيي بن شرف حزام    ،النووي
  .دار الريان للتراث، القاهرة

  

  املراجع العربية
دار ، الرياض. التفكري السديد طريقك إيل النجاح والتفوق. )١٩٩٩(األمريي، أمحد الرباء 

  .فة لالستشارات التربوية و دار الناشر الدويلاملعر

  

-تنميته-مهاراته-طبيعته-التفكري من منظور تربوي تعريفة).٢٠٠٥(إبراهيم، جمدي عزيز
  .عامل الكتب، القاهرة، ١ط. أمناطه

  

  .مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ٥ط.القدرات العقلية  .)١٩٩٦(فؤاد، أبو حطب

  

التدريس من اجل تنمية ). ١٩٩٥(، )عبد العزيز، ابطنيترمجة الب(روبرت هـ ، إنيس
  .مكتب التربية العريب لدول اخلليج : الرياض. التفكري

  

 قراءات يف مهارات التفكري وتعليم ).١٩٩٧(،)فيصل، ترمجة يونس(روبرت هـ ، إنيس
 .  دار النهضة العربية: القاهرة. التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي
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١٣٠

منهاج مدرسي للتفكري مقاالت ).  أ ١٩٩٧( ،)عالء الدين ،ترمجة كفايف(، ريتشارد، باول
  .دار النهضة العربية: القاهرة. يف تعليم التفكري

  

دار : القاهرة. تعليم التفكري الناقد).  ب١٩٩٧( ،)فيصل، ترمجة يونس(، ريتشارد، باول
  .النهضة العربية

  

بات املدارس الثانوية يف منهج التاريخ      صعوبات ترقية تفكري طال    ). ٢٠٠٠(بكار، نادية امحد  
جملـة  ، من وجهة نظر املشرفات التربويات مبنطقة الرياض باململكة العربية السعودية         

  .٢١٢ -١٧٧: ص ص، )٤( ، العلوم التربوية
  

، الرياض، ١ ط.تنمية التفكري من خالل املنهج املدرسي). ٢٠٠٢(رشيد النوري، البكر
  .مكتبة الرشد

  

 تعليم مهارات   ).٢٠٠٣(،)فادي، ؛ ودهان عبد اهللا ، ترمجة النافع (،  توارتز روبرت، بريكرت
  .النافع للبحوث واالستشارات العلمية: الرياض، التفكري القضايا واألساليب

  

معوقات تعليم التفكري الناقد من وجهـة نظـر معلمـي            ). ٢٠٠٣( فدوى ناصر ، ثابت
جامعة عمـان   ). غري منشورة   (جستري رسالة ما  .املرحلة الثانوية يف املدرسة األردنية    

  .األردن. قسم العلوم التربوية، العربية
  

، )٢٣(، جملة دراسات تربوية.تنمية مهارات التفكري الناقد). ٢٠٠٤(جاد اهللا، حممد عطية
  .٨٦ -٦٨ص ص 

 

العني ، ، ١ط.  تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات).١٩٩٩( عبد الرمحنيجروان، فتح
 . الكتاب اجلامعي 

  

دار الكتاب ، العني، ٢ط. العمليات الذهنية ومهارات التفكري. )٢٠٠٥(حممد جهاد، مجل
  .اجلامعي

 

 التفكري الناقد وعالقته بعدد من املتغريات الدراسية دراسـة          ).٢٠٠٣(لينة امحد ، اجلنادي
جامعـة  ). غري منـشورة (رسالة دكتوراه. ميدانية لدى طلبة جامعيت دمشق والبعث 

  .سوريا. نفسقسم علم ال، دمشق
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١٣١

تعليم التفكري اإلبداعي والناقد من خالل مقرر البالغـة         ). ٢٠٠٠(حاجي، خدجية حممد  
غري (  رسالة ماجستري  .والنقد لطالبات الصف الثالث الثانوي األديب باملدينة املنورة       

قسم املناهج وطرق التـدريس والوسـائل       ، زفرع جامعة امللك عبد العزي    ). منشورة
  . املنورةاملدينة. التعليمية

  

  .امع الثقايف، أبو ظيب. مستقبل التعليم وتعليم املستقبل). ٢٠٠١(سعيد عبد اهللا، حارب
  

  .، الرياض، مكتبة الشقري٣ط.  تعليم التفكري).٢٠٠٣(احلارثي، إبراهيم امحد

  

، ١ ط.التفكري و التعلم والذاكرة يف ضوء أحباث الدماغ). ٢٠٠١(احلارثي، إبراهيم امحد
  .كتبة الشقريالرياض، م

  

اجتاهات حديثة يف تعلـم الـتفكري اسـتراتيجيات         ). ٢٠٠٣(جمدي عبد الكرمي   حبيب،
  .القاهرة، دار الفكر العريب ،١ ط.مستقبلية لأللفية اجلديدة

  

فعالية برنامج تدرييب لتنمية مهارات التفكري الناقد لدى  ). ٢٠٠٤(فريدة عبد امللك  ، حسن
). غري منشورة ( رسالة ماجستري .  دراسة جتريبية  عينة من طالبات جامعة امللك سعود     

  .الرياض. قسم علم النفس، جامعة امللك سعود
  

، عمان.  تعليم التفكري االبتكاري والناقد دراسة جتريبية       ).٢٠٠٥( فادية عادل ، اخلضراء
  .ديبونو

 

، )٢٠٠٣ (١٤٣٥-١٤٢٥اخلطة العشرية لوزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية 
  .٤٦-١٢ص ص ، )١٠٠(،جملة املعرفة

  

 برنامج ).١٩٩٨( ،)دينا، ترمجة السرور، ناديا؛ حسني، ثائر؛ فيضي( ،ديبونو، ادوارد
 .دار الفكر: عمان. الكورت لتعليم التفكري دليل الربنامج

  

 لتعليم الـتفكري    CORTفعالية برنامج الكورت     ). ٢ ٠٠٤(عواطف امحد حسني  ، زمزمي
 يف تنمية قدرات التفكري الناقد واالبتكاري لـدى         ]االبتكارية، علالتفا، اإلدراك[

رسـالة  .  مكة املكرمـة   –عينة من طالبات قسم رياض األطفال جبامعة أم القرى          
  .مكة املكرمة. قسم التربية وعلم النفس، كلية التربية للبنات). غري منشورة (دكتوراه 
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اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية  العالقة بني مدى    ).١٩٩٥( ماهر مفلح ، الزيادات
يف املرحلة الثانوية يف األردن ملهارات التفكري الناقد ومدى اكتساب طلبتهم هلا يف             

قـسم منـاهج    ، جامعة الريمـوك  ). غري منشورة   (  رسالة ماجستري  .املرحلة نفسها 
  .األردن. الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها

  

 جملـة جامعـة      الناقد وعالقته ببعض املتغريات الدراسية،     التفكري). ١٩٨١(حممود، الزيادي
  .٨٠ – ٦٠:ص ص،  )٢( ، اإلمارات العربية املتحدة

  

، ١ط.تعليم التفكري رؤية تطبيقية يف تنمية العقول املفكرة). ٢٠٠٣(  حسنينزيتون، حس
  . القاهرة، عامل الكتب

  

قتها حبل املشكالت لـدى     مهارات التفكري الناقد وعال   .  )٢٠٠٠(حممد عبد اهللا  ، سرحان
، جامعة القدس ).غري منشورة   (  رسالة ماجستري  .ةعينة من طلبة اجلامعات الفلسطيني    

  .فلسطني. قسم التربية
  

  . ، عمان، دار الفكر٤ ط.مدخل إىل تربية املوهوبني). ٢٠٠٣( السرور، ناديا هايل
  

 اجلزء األول مهارات    برنامج ريسك لتعليم التفكري الناقد    .  )٢٠٠٥( ناديا هايل  سرور،ال
  . ديبونودار، عمان، ١ط. حياتية

 

 ).ةمع مئات األمثلة التطبيقي( تدريس مهارات التفكري ). ٢٠٠٣(سعادة، جودت امحد 
  .، عمان، دار الشروق١ط

  

السرية النبوية ). ت.د(،)حتقيق( عبد احلفيظ، إبراهيم؛ وشليب، مصطفى؛ واالبياري، السقا
  .ملؤيددار ا، الرياض. البن هشام

  

مدى معرفة معلمي املواد االجتماعية يف املرحلة املتوسطة        ). ٢٠٠١(سليمان سعد ، السليمان
 جملـة دراسـات يف املنـاهج وطـرق     ،ملهارات التفكري الناقد ومدى اهتمامهم ا     

  .١٤٥ – ١١٥: ص ص،) ٦٤(،التدريس
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 بـني طرائـق   اثر إدراك الطالب املعلم للحدود الفاصـلة ). ١٩٨٨(سليمان، ممدوح حممد  
التدريس و أساليب التدريس واستراتيجيات التدريس يف تنمية بيئة تعليمية فعالة داخل            

 .١٤٦ -١١٩: ، ص ص )٢٤( ،جملة رسالة اخلليج العريب، الصف
  

 بدار الكتا، العني، ١ط.  احلياةةمهارات التفكري ومواجه. )٢٠٠٣(عبد املعطي، سويد
   .ياجلامع

  

أثر برنامج تدرييب ما وراء معريف على التفكري الناقد لدى          ). ٢٠٠٣(حممد خليفة ، الشريدة
جامعة عمان  ).غري منشورة   ( رسالة دكتوراه   .طلبة اجلامعة وعالقته ببعض املتغريات    

  .األردن. قسم علم النفس التربوي، العربية للدراسات العليا
  

ري اإلمام اجلليل خمتصر تفسري ابن كثري خمتصر لتفس.)١٩٨١(،)حتقيق(حممد علي، الصابوين
 .دار القرآن الكرمي، بريوت، ٧ط.احلافظ عماد الدين إمساعيل بن كثري الدمشقي

  

 تربية التفكري مقدمة  ).٢٠٠٥( عبد احلميد، شاكر؛ وأنور، امحد؛ والسويدي، خليفة
  . ، ديب، دار القلم١ ط.عربية يف مهارات التفكري

  

 مكة .تيب اختبار التفكري الناقدك ).١٩٨٢( ، فاروق؛ وسليمان، ممدوحمعبد السال
 .املكرمة، جامعة أم القرى كلية التربية مركز البحوث التربوية

  

النظام التربوي الياباين و إهتمامة املبكر بالتربية من أجل االبداع          ).١٩٩٢(كاظم  ، رعبد نو 
 دراسات وأحباث يف علم النفس وتربية       ).حمرر(كاظم عبد نور  : يف، دراسة ودروس 

  .دار ديبونو.عمان .٢٠٢-١٦٧ص ص .واإلبداعالتفكري 
  

، الكويت،مكتبة ١ط.التفكري واملنهاج املدرسي). ٢٠٠٣(عبيد، وليم؛ وعفانه، عزو
  .الفالح

  

دار ، ، عمان١ط.الدماغ والتعلم والتفكري. )٢٠٠٥(سهيلة، ذوقان؛ وأبو السميد، عبيدات
  .ديبونو

  

، ٢ط.التفكري دراسات نفسية). ١٩٧٨(عثمان، سيد امحد؛ وأبو حطب، فؤاد عبد اللطيف
  .القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

    

١٣٤

 مستوى مهارات التفكري الناقد وعالقته مبركز الضبط        ).١٩٩٩(سناء عز الدين  ، العطاري
رسالة ماجستري  .ةوبعض املتغريات األخرى لدى عينة من طلبة اجلامعات الفلسطيني        

  . طنيفلس.قسم التربية، جامعة القدس).غري منشورة ( 

  

  .اجليزة، ضة مصر، ط.د. التفكري فريضة إسالمية ).٢٠٠٤(العقاد، عباس حممود

  

 . عامل الكتب،  دمشق.إحياء علوم الدين). ت.د(أيب حامد، الغزايل
  

كفايات تدريس املواد االجتماعية بني النظرية والتطبيق       .)٢٠٠٤(سهيلة حمسن ، الفتالوي
  . دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ١ط.فيةيف التخطيط والتقومي مع األمثلة الوا

  

  .، عمان، دار الفكر١ط.تعليم التفكري للمرحلة األساسية ). ٢٠٠١(قطامي، نايفة
  

جـابر عبـد   ، ترمجـة جـابر   (،باتريشا؛ وهلتجرن، فرانسني؛ وويلكوسز، جـوان     ، كوبا
  . العربيةدار النهضة ، القاهرة، قراءات يف تعليم التفكري واملنهج). ١٩٩٧(،)احلميد

  

أبعـاد  . )٢٠٠٤(،)حممـد   ، ترمجة نشوان، يعقوب؛ وخطاب   (روبرت وآخرون   ، مارزانو
  .دار الفرقان للنشر والتوزيع:  العبديل.التفكري إطار عمل للمنهج وطرق التدريس

  

دار ، اإلسـكندرية ، ١ط.أسـس التربيـة   . )١٩٩٤(امحد فاروق؛ وبدران، شبل ، حمفوظ
  .املعرفة اجلامعية

  

فاعلية برنامج تدرييب ملهارة التفكري الناقد يف عينة من طلبة          ).١٩٩٦(ئد مصطفى را، حممد
، اجلامعة األردنية ).غري منشورة (رسالة ماجستري .الصفوف األساسية العليا يف األردن    

  .األردن. قسم القياس واإلحصاء
  

 معرفة معلمي الدراسات االجتماعية ملهارات الـتفكري      ). ١٩٩٧( إبراهيم عاصي ، املساد
قسم املنـاهج   ، جامعة الريموك ). غري منشورة ( رسالة ماجستري .ومدى ممارستهم هلا  

  .األردن . وطرق التدريس

  

املعجم ). ١٩٧٢( مصطفى، إبراهيم؛ وامحد، الزيات؛ وعبد القادر، حامد؛ وحممد، النجار        
منشورات جممع اللغة العربية اإلدارة العامـة للمجمعـات         ).  جزآن ٢ط  .(الوسيط
 .املكتبة اإلسالمية: استانبول. لتراثوإحياء ا
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مستوى التفكري الناقد لدى طلبة قـسم التـاريخ يف          ). ٢٠٠٣( سليمان، بسمة، املطارنة
غـري  (رسـالة ماجـستري  . جامعة مؤتة وعالقته بدرجة ممارسته من قبل املدرسـني       

  .األردن. قسم املناهج والتدريس ، جامعة مؤتة).ةمنشور

   

اثر برنامج تعليم التفكري الناقد على تطوير اخلـصائص                                                                                        ). ٢٠٠٠(قيس إبراهيم ، املقدادي
غـري  ( رسالة ماجـستري  . اإلبداعية وتقدير الذات لدى طلبة الصف احلادي عشر       

 .األردن. ةقسم التربية اخلاص، اجلامعة األردنية األردن). منشورة 
  

  .دار الشروق، القاهرة، ٥ ط.القران وعلم النفس.أ) ٢٠٠٥(حممد عثمان، جنايت

  

  .دار الشروق، القاهرة، ٥ط. احلديث النبوي وعلم النفس. ب)٢٠٠٥(حممد عثمان، جنايت
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  )١(ملحق رقم 
                                                )تصحيح التفكري(الباب األول ) قوة التفكري(اجلزء الثالثلتعليم التفكري الناقد "Risk" برنامج ريسكـ كيمحت

 

١٤٠

  

  قائمة أمساء احملكمني
  

  

  
  

  اجلامعة  التخصص  الدرجة العلمية  احملكم  م
  عبد اهللا النافع  ١

   آل شارع
علم النفس التربوي   )أستاذ(الدكتوراه

 املوهبة والقدرات –
  العقلية

امعة امللك أستاذ سابق جب
سعود ورئيس مكتب 

النافع للبحوث 
واالستشارات التعليمية 

  )مركز النافع للتدريب(
 كلية –جامعة طيبة   علم النفس التربوي  )أستاذ(هالدكتورا  عبد اهللا سليمان  ٢

  التربية والعلوم اإلنسانية
فوزية إبراهيم   ٣

  دمياطي
مناهج وطرق   )أستاذ(هالدكتورا

التدريس العلوم 
  اعيةاالجتم

 كلية –جامعة طيبة 
  التربية والعلوم اإلنسانية

مناهج وطرق   )أستاذ(هالدكتورا  منصور أمحد غوين  ٤
  التدريس العلوم

 كلية –جامعة طيبة 
  التربية والعلوم اإلنسانية

مسري عبد الباسط   ٥
  إبراهيم

  هالدكتورا
  )أستاذ مشارك(

مناهج وطرق 
التدريس العلوم 

  االجتماعية

األزهر جامعيت طيبة و
  الشريف

  هالدكتورا  حماسن مشو  ٦
  )أستاذ مشارك(

مناهج وطرق 
التدريس التربية 

  األسرية

 كلية –جامعة طيبة 
  التربية والعلوم اإلنسانية

مدير عام مركز ديبونو   تعليم التفكري  ماجستري  ثائر غازي حسني  ٧
  لتعليم التفكري
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  )١(ملحق رقم 
                                                )تصحيح التفكري(الباب األول ) قوة التفكري(اجلزء الثالثلتعليم التفكري الناقد "Risk" برنامج ريسكـ كيمحت

 

١٤١

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ........................................سعادة الدكتور   
  وبعد؛.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

   :أستاذي الفاضل
 يطيب يل أن أفيد سعادتكم أنين إحدى طالبات الدراسات العليا بقسم املناهج وطـرق      

  .التدريس العلوم االجتماعية بكلية التربية جامعة طيبة املدينة املنورة
  

 احلصول على درجة املاجستري هو القيام ببحث الستيفاء متطلبات          ومبا أن من متطلبات   
  .درجة املاجستري

ـ  (بعنوانباختيار الدراسة التالية وهي     قامت الباحثة   فقد   وأثره يف   "Risk"برنامج ريسك
 الربنامج كبري   وحيث إن ، )  جبامعة طيبة  ةتعليم التفكري الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعي      

 ،قوة التفكري :  على اجلزء الثالث   اًصرتقمكون  ي أنت الباحثة يف حدود حبثها      جعل، يف حجمه 
  .ويتضمن أمثلة وتدريبات، مهاراتو حيتوي على  تسع ، تصحيح التفكري: الباب األول

  

ـ الدراسة اليتر يف اململكة األردنية اهلامشية، و    و الربنامج املذكور قد طُ    إنوحيث    ا تقوم 
 تقنن الربنامج املذكور ليكـون أكثـر        أنفقد ارتأت   ،  السعودية العربية اململكة   الباحثة يف 

ويشرف ، لذلك قامت الباحثة بإجراء بعض التعديالت، مالئمة لبيئة اململكة العربية السعودية 
 ،مصحوباً بالنسخة األصلية واملعدلـة    ،  تقدم لسعادتكم ما قامت به من تعديالت       أنالباحثة  

التعديالت املذكورة ملعرفة مدى موائمتـها للبيئـة          النظر إىل راجية من سعادتكم التفضل ب    
وتساعده كـثرياً يف    ، اليت بال شك سوف تثري البحث     و القيمةوإبداء مرئياتكم   ، السعودية

  .مهمته وحتقيق هدفهاجناز 
  
  . شاكرة لكم مجيل وطيب ما تبذلونه من جهد ووقت يف حتكيم الربنامج و جزآكم اهللا خريا   

  الباحثة
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  )١(ملحق رقم 
                                                )تصحيح التفكري(الباب األول ) قوة التفكري(اجلزء الثالثلتعليم التفكري الناقد "Risk" برنامج ريسكـ كيمحت

 

١٤٢

  

  تصحيح التفكري: الباب األول
  أخطاء يف التفكري  : املهارة األوىل

   قبل التعديل١٤ص : مثال
 تقنعين بأننا منـر بأزمـة       أنال ميكن   :  قائالً وزير املياه والري  أحد املستثمرين يرد على بيان      

 ومع كل الدراسات اليت   ، مع كل األمطار اليت هطلت على وطننا حبمد اهللا هذا العام          ، مائية
 الدنانريوالذي تنفق الوزارة علية ماليني      ، جتريها وزارتك على حتسني الواقع املائي يف الدولة       

أنظر الشركات االستثمارية اليت أنشأت مؤخرا إلنتاج املياه املعدنية الـصحية           . يف كل عام  
نـهم   أحداً م  نرىفلم  .  األرباح اليت أصبحوا يرحبوا    وأنظر إىل ، وتصديرها للبلدان ااورة  

  !يشتكي كما تفعل يا معايل الوزير
    بعد التعديل١٤ص : مثال

 تقنعين بأننا منر بأزمة     أنال ميكن   :  قائالً وزير املياه والكهرباء  أحد املستثمرين يرد على بيان      
ومع كل الدراسات اليت    ، مع كل األمطار اليت هطلت على وطننا حبمد اهللا هذا العام          ، مائية

والذي تنفق الـوزارة عليـة ماليـني        ، ني الواقع املائي يف الدولة    جتريها وزارتك على حتس   
أنظر الشركات االستثمارية اليت أنشأت مؤخرا إلنتاج املياه املعدنيـة          .  يف كل عام   الرياالت

فلم نرى أحداً   .  األرباح اليت أصبحوا يرحبوا    وأنظر إىل ، الصحية وتصديرها للبلدان ااورة   
  !عايل الوزيرمنهم يشتكي كما تفعل يا م

  

   قبل التعديل١٨ص) ٤(التمرين . ورقة عمل
كل معلم جاء ليعلم هذا الطالب من قبل واجه املـشاكل           : املرشدة املدرسية ألحد زمالئها   

  .لذا فإنه لن يتفق مع املعلمني مطلقاً، معه
  بعد التعديل١٨ص) ٤(التمرين 
ـ     ه الطالبة علم هذ ت ل ت جاء ةكل معلم : االي ألحد زم  ة املدرسي املرشدة  ت من قبـل واجه

  . مطلقاًاتتفق مع املعلمت لن الذا فإ، ااملشاكل معه
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  )٢(امللحق رقم
  )تصحيح التفكري(الباب األول ) قوة التفكري(لتعليم التفكري الناقد اجلزء الثالث " Risk"دليل املعلم برنامج ريسكـ 

 

    

١٤٣

   قبل التعديل١٩ص) ٨(التمرين
 ال نسمح باستمرار جتول الكالب املسعورة       أنجيب علينا   : جارنا بسام يقول ملوظفي البلدية    

 ،لحراسة يف مرتلـة    ميتلك كل شخص كلباً ل     أنبل نعتقد انه من املمكن      ، يف حينا ليالً اراً   
  .بسبب ازدياد السرقات يف حينا

  بعد التعديل١٩ص) ٨(التمرين
جيب علينا أن ال نسمح باستمرار استقدام العمالة املرتلية اخلارجية يف           : تقول سارة جلارا  

العمالـة املرتليـة    ، بل نعتقد انه من املمكن أن تستقدم كل امرأة عاملـه          ، مجيع املنازل 
  .غاهلا بعملهابسبب انش، اخلارجية

  

   قبل التعديل٢٢ص) ٢(التمرين . ورقة عمل الطالبة
األوىل عند عائلـة    ، لقد دعيت يوم اخلميس القادم حلفليت زفاف      :  شرين حممد يتحدث إىل  

ولكـن كـال    ، ورمبا سأقضي وقتاً ممتعاً يف كال احلفلتني      ، علي واألخرى عند عائلة حسني    
،  إحدامها ستغضب األخرىى ذلك أنين إذا ذهبت إىلويترتب عل، العائلتني ال حتبان بعضهما 

 ابقـي يف  أناعتقد انه من األفضل ،  أحدامها قبل األخرىوسيغضبون أكثر إذا ما ذهبت إىل    
  .البيت

  بعد التعديل٢٢ص) ٢(التمرين 
األوىل عند عائلة علي ،  لقد دعيت يوم اخلميس القادم حلفليت زفاف   :لبىن شرين تتحدث إىل  

ولكن كال العـائلتني  ، ورمبا سأقضي وقتاً ممتعاً يف كال احلفلتني  ،  عائلة حسني  واألخرى عند 
، ويترتب على ذلك أنين إذا ذهبت إيل إحـدامها ستغـضب األخـرى            ، ال حتبان بعضهما  

 ابقـي يف  أناعتقد انه من األفضل ،  أحدامها قبل األخرىوسيغضبون أكثر إذا ما ذهبت إىل    
  .البيت

  

   قبل التعديل ٢٣ص) ٧(التمرين . نيةورقة عمل الطالبة الثا
يف املدرسة ولقد   رشح حممد وامحد نفسيهما لرئاسة جملس الطلبة        لقد  : قال سليمان ليوسف  

ولـذا  ، جملس الطلبةومها مناسبان لرئاسة ، األساسيةعرفت كليهما منذ أن كنت يف املرحلة     
  .أظن أنين لن أصوت ألحد هذه املرة
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١٤٤

  ل  بعد التعدي٢٣ص) ٧(التمرين 
 يف املدرسة لقد    مجعية النظام رئاسة  رشح حممد وامحد نفسيهما ل    لقد  : قال سليمان ليوسف  

ولذا ، مجعية النظام ومها مناسبان لرئاسة    ، االبتدائية عرفت كليهما منذ أن كنت يف املرحلة      
 .  أظن أنين لن أصوت ألحد هذه املرة

  

  الربهنة على صحة الكالم:  املهارة الثانية 
   قبل التعديل٣١ص) ٤(التمرين . لطالبةورقة عمل ا

 صفها هذا   وقد وصلت إىل  ، "اململكة  " يف مدارس    الصف احلادي عشر  هند إحدى طالبات    
وطوال فترة تواجدها يف هذه املدرسة      .  يف نفس املدرسة   الصف األول األساسي  متدرجة من   

علمات يتذمرن مـن    وقد كانت امل  . تعاقب على تدريسها مثاين معلمات يف مادة اللغة العربية        
فاستنتجت هند ان معلمـات اللغـة       ، أوضاع التدريس أكثر من بقية املعلمات يف املدرسة       

  .العربية أكثر تذمراً من بقية املعلمات اللوايت يدرسن بقية املواد
   بعد التعديل٣١ص) ٤(التمرين  

وقـد  ،  " العربية الـسعودية   اململكة" يف مدارس    الصف الثاين ثانوي  هند إحدى طالبات    
وطوال فتـرة   .  يف نفس املدرسة   األول االبتدائي  صفها هذا متدرجة من الصف       وصلت إىل 

وقـد  . تواجدها يف هذه املدرسة تعاقب على تدريسها مثاين معلمات يف مادة اللغة العربيـة             
فاستنتجت ، كانت املعلمات يتذمرن من أوضاع التدريس أكثر من بقية املعلمات يف املدرسة           

  .ت اللغة العربية أكثر تذمراً من بقية املعلمات اللوايت يدرسن بقية املواد معلماأنهند 
  

  املهارة الثالثة التعليل اخلاطئ
   قبل التعديل ٣٥ص)١(مثال

يبدأ حلول اجلو الدافئ عندما       ":األردن" يف عجلون   " بساتني بين صاحل    "يقول احد سكان    
ولكـن  ، وال يستطيع تفسري ذلك، لشتاء تنبت من بني الثلوج يف فصل ا    أزهار الدحنون تبدأ  

  . حيل فصل الربيعتزهر هذه األزهاربطريقة ما عندما 
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١٤٥

 ،ظهور الدحنون  حلول فصل الربيع سببه      أنارتكب هذا الشخص تفكرياً خاطئاً حني اعتقد        
 :يرتكب الشخص التفكري اخلاطئ من خالل قيامه بالسببية اخلاطئة حني يقـول           . أو العكس 

 ".  يكون أفضلأنلكان حدث ما ميكن ،  مل حيدث هذا األمرأنلو "
  

   بعد التعديل ٣٥ص)١(مثال
يبـدأ   ":السعوديةاململكة العربية " يف املدينة املنورة"بساتني النخيل بقباء "يقول احد سكان  

ولكن ، وال يستطيع تفسري ذلك   ،  يف فصل الشتاء   ظهور الطلع حلول اجلو الدافئ عندما يبدأ      
  . حيل فصل الربيعالقنو يلقحبطريقة ما عندما 

أو ، الطلع حلول فصل الربيع سببه ظهور  أنارتكب هذا الشخص تفكرياً خاطئاً حني اعتقد        
لو " :يرتكب الشخص التفكري اخلاطئ من خالل قيامه بالسببية اخلاطئة حني يقول          . العكس

 ".  يكون أفضلأنلكان حدث ما ميكن ،  هذا األمر مل حيدثأن
  

   قبل التعديل ٣٦ص) ٣(لتمرين ا. ورقة عمل الطالبة
 املدرسة هذا اليوم ملا كـسرت     فلو إا مل حتضر إىل    ،  يف حصة الرياضة   عائشةرت ساق   ِسكُ

  .ساقها
   بعد التعديل ٣٦ص) ٣( التمرين 

 املدرسة هذا اليوم ملا كـسرت       فلو انه مل حيضر إىل    ، يف حصة الرياضة   فالح   رت ساق ِسكُ
  .ساقه

  

   قبل التعديل ٣٧ص) ٧ (التمرين.ورقة عمل الطالبة
املوظفون يف البورصـة هـم سـبب        : " احد النواب يف التعليق على خطاب املوازنة العامة       

تدخل الـبالد يف أزمـات ماليـة        ، ففي كل مرة تنخفض فيها أسعار العمالت      ، مشاكلنا
  ". حقيقية

   بعد التعديل ٣٧ص) ٧(التمرين 
املوظفون يف البورصة هم    "  :العامة  علق احد أعضاء جملس الشورى على خطاب امليزانية         

تدخل البالد يف أزمات ماليـة      ، ففي كل مرة تنخفض فيها أسعار العمالت      ، سبب مشاكلنا 
  ". حقيقية

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )٢(امللحق رقم
  )تصحيح التفكري(الباب األول ) قوة التفكري(لتعليم التفكري الناقد اجلزء الثالث " Risk"دليل املعلم برنامج ريسكـ 

 

    

١٤٦

  التربير: الرابعةاملهارة 
   قبل التعديل ٤٣ص) ١(مثال 

 ،ومل يبق على انتهاء املباراة سوى عشر ثـوانٍ      ، يشاهد سلمان مباراة كرة القدم على التلفاز      
  .فإذا أحرز فريقه هدفاً حيقق التعادل ،واهلجمة اآلن مع الفريق الذي يشجعه

 اجتماع أهايل الطلبة  زوجة سلمان تناديه من الغرفة ااورة لتسأله عما حدث معه يف             ، رمي
وعندما استفسرت رمي   ،  يتجاهلها حىت تنتهي املباراة    أنوقد قرر سلمان     ،يف مدرسة أبنائهم  

  .أعتقد أن صوتك كان منخفضاً، مل أمسعك:قال هلا، ليهاعن سبب عدم رده ع
  .ويربر تصرفه) التجاهل (  يتملص ا من احلقيقة أنلقد كانت هذه كذبة أراد 

   بعد التعديل ٤٣ص) ١(مثال 
، ومل يبق على انتهاء املباراة سوى عشر ثـوانٍ      ، يشاهد سلمان مباراة كرة القدم على التلفاز      

  .فإذا أحرز فريقه هدفاً حيقق التعادل ، الذي يشجعهواهلجمة اآلن مع الفريق
 اجتماع أولياء أمور  زوجة سلمان تناديه من الغرفة ااورة لتسأله عما حدث معه يف             ، رمي
وعنـدما  ،  يتجاهلها حـىت تنتـهي املبـاراة   أنوقد قرر سلمان     ، يف مدرسة أبنائهم   الطلبة

أعتقـد أن صـوتك كـان       ،  أمسعك مل :قال هلا ، استفسرت رمي عن سبب عدم رده عليها      
  .ويربر تصرفه) التجاهل (  يتملص ا من احلقيقة أنلقد كانت هذه كذبة أراد  .منخفضاً

  

   قبل التعديل٤٣ص)٢(املثال 
 بـصوت   "فلـك   " حتدثه  . إال انه يرفض االعتراف بذلك    ، يعاين زيد من ضعف يف السمع     

 ذهبت معه لشراء الطعام مـن       عما حصل معها عندما   ، عادي على بعد متريني خلف ظهره     
  : فيقول هلا، السوق التجاري

  !".  يفهمك احد وأنت مسني أنكيف تتوقعني ،  صوتكيارفع" 
وانه ال يوجد   ،  بأن صوا منخفض   "فلك  " عدم قدرته على مساع صوت      " زيد"  هنا يربر  -

 الـتفكري الغـري    ينظر للتربير يف إطار التفسري أو   أنففي هذا املثال ميكن     ، ضعف مسعي لدية  
  . املنطقي
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١٤٧

   بعد التعديل٤٣ص)٢(املثال 
 بـصوت   " امحـد  "حيدثه  . إال انه يرفض االعتراف بذلك    ، يعاين زيد من ضعف يف السمع     

عما حصل معه عندما ذهب معه لشراء الطعـام مـن           ، عادي على بعد متريني خلف ظهره     
  :فيقول له، السوق التجاري

  !".  احد وأنت مس يفهمك أنكيف تتوقع ، ارفع صوتك" 
وانه ال يوجد   ،  بأن صوته منخفض    "امحد" عدم قدرته على مساع صوت      " زيد"  هنا يربر  -

 ينظر للتربير يف إطار التفسري أو الـتفكري الغـري      أنففي هذا املثال ميكن     ، ضعف مسعي لدية  
  . املنطقي

  

   الكلاجلزء إىل،  اجلزءالكل إىل: املهارة اخلامسة
  التعديل  قبل ٤٩ص)٣(مثال 

وهي اآلن تعمل يف إحدى األنشطة      ،  إحدى الطالبات املشاركات يف املخيم الكشفي      سوسن
واخلروج من الغابة   ،  تدريب املشاركات علي كيفية التعامل مع البيئة الطبيعية        اليت دف إىل  
  .دون مساعدة

تفق عليـه    نقطة التجمع امل   وبعد ساعتني من حماولتها اخلروج من ذلك املكان والوصول إىل         
أقف وسط هذه الغابة وال اعرف طريقة للخروج منـها      ، يا اهللا : سابقاً حاورت نفسها قائله   

 .لن أستطيع اخلروج منها، فحىت لو كان هناك عشر أشجار فقط، والعودة لنقطة االنطالق
) الغابـة (   الكل أنعندما تعتقد   "  الكل   اجلزء إىل "  ترتكب خطأ التفكري املسمى    سوسن* 

  ).األشجار العشرة(ميتلك نفس صفات األجزاء املنفصلة  أنجيب 
   بعد التعديل ٤٩ص)٣(مثال 
وهو اآلن يعمل يف إحدى األنشطة اليت       ،  يف املخيم الكشفي   ني أحد الطالب املشارك   حسن

واخلروج من الغابة دون    ،  علي كيفية التعامل مع البيئة الطبيعية      ني تدريب املشارك  دف إىل 
  .مساعدة

 نقطة التجمع املتفـق عليـه    من حماولته اخلروج من ذلك املكان والوصول إىل    وبعد ساعتني 
أقف وسط هذه الغابة وال اعرف طريقة للخـروج منـها           ، يا اهللا : سابقاً حاور نفسه قائالً   
 .لن أستطيع اخلروج منها، فحىت لو كان هناك عشر أشجار فقط، والعودة لنقطة االنطالق
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١٤٨

 أنجيب   )الغابة( الكل أنعندما يعتقد   "  الكل اجلزء إىل "مى يرتكب خطأ التفكري املس    حسن*
 ).األشجار العشرة(ميتلك نفس صفات األجزاء املنفصلة

  

   قبل التعديل ٥٢ص)٩(التمرين . ورقة عمل
 يتحدث عن املدرسة اخلاصة اليت دار اجلدل مؤخراً حول          النوابرئيس جلنة التعليم يف جملس      

 نظـام  أن: دم التقيد مبناهج بوزارة التربية والتعليم قـائالًً متاديها بتطبيق مناهج مستوردة وع 
وكل مدرسة تتعامل ذا النظام هي من بني        ،  األنظمة يف الوطن   أهذه املدرسة هو احد أسو    

  .املدارس ذات األنظمة األسوأ
   بعد التعديل ٥٢ص)٩(التمرين . ورقة عمل

خلاصة اليت دار اجلدل مـؤخراً       يتحدث عن املدرسة ا    الشورى رئيس جلنة التعليم يف جملس    
 أن: حول متاديها بتطبيق مناهج مستوردة وعدم التقيد مبناهج بوزارة التربية والتعليم قـائالًً            

وكل مدرسة تتعامل ذا النظام هي من       ،  األنظمة يف الوطن   أنظام هذه املدرسة هو احد أسو     
  .بني املدارس ذات األنظمة األسوأ

  

   أو-إما : املهارة السابعة
   قبل التعديل ٦٧ص) ٢(املثال 

  :  قائالًالرمسيةاحد األساتذة يف اجلامعة يبدي اعتراضه على سياسة القبول يف اجلامعات 
  السحري الـذي يـراه  يءفما هو الش ! ؟% ٦٥ملاذا حندد اقل معدل للقبول يف جامعاتنا        " 

؟ وملاذا يوجـد    % ٥٠أو  % ٦٠وملاذا ال تكون النسبة     !  التعليم العايل ذه النسبة ؟     جملس
  !أصالً حتديد نسبة مئوية ملعدالت القبول يف اجلامعات الرمسية ؟

فما دامت  ،  احلد عاألستاذ يف كالمه السابق ال يضع حداً يف املكان الذي يتوجب فيه وض            * 
فإنه البد من وجـود أسـلوب  غـري          ، املدارس تستخدم املعدالت املئوية يف تقييم طلبتها      

  .ت بشكل عادلشخصي لتقييم املعدال
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١٤٩

   بعد التعديل ٦٧ص) ٢(املثال 
  :  قائالًاحلكومية احد األساتذة يف اجلامعة يبدي اعتراضه على سياسة القبول يف اجلامعات

 السحري الـذي تـراه   يءفما هو الش ! ؟% ٦٥ملاذا حندد اقل معدل للقبول يف جامعاتنا        " 
؟ وملاذا يوجـد    % ٥٠أو  % ٦٠ تكون النسبة    وملاذا ال ! التعليم العايل ذه النسبة ؟    وزارة  

  ! ؟احلكومية أصالً حتديد نسبة مئوية ملعدالت القبول يف اجلامعات
فما دامت  ،  احلد عاألستاذ يف كالمه السابق ال يضع حداً يف املكان الذي يتوجب فيه وض            * 

غـري  فإنه البد من وجـود أسـلوب          ، املدارس تستخدم املعدالت املئوية يف تقييم طلبتها      
  .شخصي لتقييم املعدالت بشكل عادل

  

   قبل التعديل٦٩ص) ١(التمرين . ورقة عمل الطالبة
طالب يف السادسة عشرة من عمره يتحدث لوالده الغاضب من تأخره خارج البيت مـساء               

أيـام اخلمـيس     البيت الساعة التاسعة مـساء        أعود إىل  أنلقد قلت يل انه ميكنين      : األمس
علماً بأنين استيقظ   ، ال تسمح يل بالعودة كذلك يف باقي أيام األسبوع        ولكن ملاذا   ! واجلمعة

  ! املدرسة ؟لذهاب إىللدائماً يف الوقت املخصص 
   بعد التعديل٦٩ص) ١(التمرين 

 الغاضب لتأخره خارج البيـت مـساء        هطالب يف السادس عشرة من عمرة يتحدث لوالد       
األربعـاء  الساعة التاسعة مـساء أيـام        البيت    أعود إىل  أنلقد قلت يل انه ميكنين      : األمس

علماً بأنين اسـتيقظ    ،  ولكن ال تسمح يل بالعودة كذلك يف باقي أيام األسبوع          !واخلميس
  ! املدرسة ؟لذهاب إىللدائماً يف الوقت املخصص 

  

  األمثلة املنطقية: املهارة الثامنة
  قبل التعديل) ٤(التمرين . ورقة عمل الطالبة

فلقد تضاعف  ، شركة القمح الوطنية  أشتري بكل أموايل أسهماً يف      س: عدنان ملساعدة مؤيد  
  . ن بذلكو مجيع املسامهني فرحأنوالبد ،  سنوات٣سعر السهم فيها منذ 

 تضع كل أموالك    أنولكن ليس من احلكمة     ، فأنت حمظوظ ، أوافقك الرأي يا سيدي   : مؤيد
  ".دةال تضع مجيع ما متلك من بيض يف سلة واح" يف مكان واحد حبيث 
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١٥٠

  بعد التعديل) ٤(التمرين 
فلقد تضاعف سـعر    ، شركة سابك سأشتري بكل أموايل أسهماً يف      : عدنان ملساعدة مؤيد  

  . ن بذلكو مجيع املسامهني فرحأنوالبد ،  سنوات٣السهم فيها منذ 
 تضع كل أموالك    أنولكن ليس من احلكمة     ، فأنت حمظوظ ، أوافقك الرأي يا سيدي   : مؤيد

  ".ال تضع مجيع ما متلك من بيض يف سلة واحدة" يث يف مكان واحد حب

  

  عدم التسلسل: املهارة التاسعة
   قبل التعديل٨٦ص)٣(التمرين . ورقة عمل الطالبة

نـادي االحتـاد    ( على سؤال صحفي حول تقييم عمل        ه يف رد  )نادي العني   ( الناطق باسم   
لـذا  ، ون بشكل صارم وحاد    يتصرف واجلزيرة كُالً من العبـي االحتاد      أن:  يقول )واجلزيرة  

  .البد أم متشاون
   بعد التعديل٨٦ص)٣(التمرين 

نادي االحتـاد   ( على سؤال صحفي حول تقييم عمل        ه يف رد  )نادي النصر   ( الناطق باسم   
لذا ،  يتصرفون بشكل صارم وحاد    األهلي  و  كُالً من العبـي االحتاد    أن:  يقول )واألهلي  

  .البد أم متشاون
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  )٢(حق رقممل 
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  )تصحيح التفكري(األول 
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١٥١

  أخطاء يف التفكري
عادة ما يرتكب األشخاص أخطاء شائعة يف التفكري، وسنقدم هنا جمموعة لـبعض أنـواع               

  : التفكري، واليت قد نتطرق لشرح تفصيلي عن بعضها منها خالل هذا الفصلاألخطاء يف 
  
   -: قوة الربهان– ١

حيث أنك تفترض أن شيئاً ما صحيح فقط ألنه مل يثبت خطؤه، أو أنك تفترض أن شيئاً ما                  
  .خطأ فقط ألنه مل تثبت صحته

  -: مثال
  . يع الطيور ميكنها أن الطريانلذلك فإن مج،  مل أر يف حيايت طريا ال يستطيع الطريان-    
  .لذا فإنه غري موجود" الصعود "  مل أمسع من قبل عن حيوان -    
 .لذا فال أحد ميكنه الوصول إليه، "نبتون" مل أمسع أن أحد ما وصل إىل كوكب -    

  

  -:  استبدال احلديث حبديث آخر، أو عكس املقترح– ٢
 أو أن عكس االقتراح صحيحاً ألن االقتـراح         إنك تعتقد أن استبدال احلديث حبديث آخر،      

  .أو أنك تسمع اقتراحا وتعتقد أن عكس االقتراح هو ما مت قوله. صحيح
  

  -):استبدال احلديث حبديث آخر : ( مثال
إنين إذا أردت أن أحصل علـى معـدل مرتفـع يف            :" لقد قلِت يل    : أحد األطفال لوالدته  

أتفق معك  .  البيتية، وأستعد دائماً لالمتحانات    املدرسة، فإنه يتوجب علي أن أعمل واجبايت      
  .يف ذلك، ولكن عندها لن تستطيعي أن جتعليين أعتين بأخيت الصغرية عند خروجك للزيارة

  
  -): عكس املقترح ( مثال 

لقد قلِت أنين لن أجنح يف هذه املادة إذا مل أقم بعمل واجبايت البيتية، لـذلك                : ليلى ملعلمتها 
  . أن تعطيين عالمة متدنية اآلنفإنه ليس مبقدورك
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١٥٢

  -:  التفكري الدائري– ٣
  .أنك حتاول إثبات صحة رأيك عن طريق تكراره أو إعادته

  : مثال
  : رئيس ديوان الرقابة والتفتيش يف حديثه عن الفساد والترهل اإلداري يقول

 ال توجد يوجد بعض األفراد الفاسدين واملعيقني للعمل يف أي مؤسسة كبرية، وذلك يعين أنه     
  .مؤسسة كبرية ختلو من الفاسدين واملعيقني للعمل

  
  -:  الربهنة على صحة الكالم من خالل املوقف– ٤

إنك تفترض أن شيئا ما سيكون دائما صحيحاً، ألنه كان صـحيحاً يف معظـم أو مجيـع                  
  .احلاالت اليت شاهدا من قبل

  -: مثال
قدومي للعمل هذا الصباح شاهدت شـاباً       مل يعد الناس يهتمون باآلخرين، فأثناء       : املوظف

  .يضايق رجالً كبرياً يف السن، ومل حياول أحد من املوجودين حوهلم منعه من ذلك
  
  -:  جتنب اإلجابة على السؤال– ٥

  .إنك تقول شيئاً ليس جوابا للسؤال الذي طُرح عليك
  -: مثال 
  "ملاذا فتحت الشباك يا كرمي ؟ : "أمحد
  "ض أال أفتحه ؟ أكان من الفرو: " كرمي

  
  -:  املعايري اخلاصة– ٦

تقوم بتطبيق قوانني خاصة بك أو مبجموعة ما، كما أن أشخاص آخرون يطبقون قـوانني               
فلديك أسبابك اخلاصة اليت حتكم من خالهلا على أن األشياء جيـدة أو غـري               ( خاصة م   

  ). ما يناسبك جيدة،  جيب عملها أو ال جيب عملها ، وهذه األسباب متغرية بناء على
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١٥٣

  -:مثال
جيب أن يتحلى كل شخص باحترام      : "  الشاب يقول لطابور الواقفني بانتظار صعود الباص      

ما دام يتوجب على كل شخص أن يتحلـى بـاحترام           : أحد الواقفني يرد عليه     ، "النظام  
: النظام، فلماذا حتاول أن تقف أمامي يف الطابور دون أن يكون لك احلق يف ذلك ؟ الشاب                

  .حىت ال أتأخر عن العمل! أنا مستعجل 
  
  :  العالقة اخلاطئة– ٧

  .إنك تفترض أن هناك شيئني مترابطني بعالقة ما رد أن يف بعضهما أشياء متشاة
  -:مثال

 يبيع السوق التجاري الكبري واحملالت الصغرية نفس األنواع من البضائع، لذا فإنك تفكر أنه      
  .لسة واحدة من احملالتمن احملتمل أن تكون مجيعها س

  
  -:  الالمعقولية– ٨

عندما يرفض الشخص أن يفكر يف شيء ، حيدث التفكري الالمعقول أو الذي ال ميكن تصوره       
رد أنه ال يستطيع ختيل أن يكون خمطئاً يف تفكريه، حيث يؤكد أن احتمال خطـأه ال                 ، ما

  .ميكن تصوره أساسا
  

  -: مثال
ال ميكن ان تقنعين بأننا منر بأزمـة  :  وزير املياه والكهرباء قائالًأحد املستثمرين يرد على بيان  

ومع كل الدراسات اليت    ، مع كل األمطار اليت هطلت على وطننا حبمد اهللا هذا العام          ، مائية
والذي تنفق الـوزارة عليـة ماليـني        ، جتريها وزارتك على حتسني الواقع املائي يف الدولة       

ركات االستثمارية اليت أنشأت مؤخرا إلنتاج املياه املعدنيـة         أنظر الش . الرياالت يف كل عام   
فلم نرى أحداً   .  األرباح اليت أصبحوا يرحبوا    وأنظر إىل ، الصحية وتصديرها للبلدان ااورة   

  !منهم يشتكي كما تفعل يا معايل الوزير 
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١٥٤

  -:  املنتصف– ٩
ي يتواجد أو يتطلـب  يعين املنتصف الوقوف على احلد الفاصل ويقصد بذلك، الشخص الذ       

وهذا املثال يوضح ما  ) يتهرب من اختاذ القرار     ( دوره صنع القرار، ولكنه يتجنب فعل ذلك        
  : سبق
   -: مثال

أعتقـد أن   : عند زيارما للبيت اجلديد اللذان يريدان شـراءه       " رىب"لزوجته  " ياسر"يقول  
قيقة متعادلة، أجـل    كالنا نرى يف هذا البيت بعض احلسنات وبعض السيئات، وهي يف احل           

  .سأتصل بوالدي ليقرر عنا إذا كان يتوجب شراء البيت أم ال... اآلن ... 
  
  -:  التشبيه اخلاطئ– ١٠

يقيم الشخص بشكل خاطئ عندما يستخدم تشبيها غري مالئم ، حيث أنه ال يوجد تـشبيه                
وبعض عمليـات  " املقارنة بني أوجه التشابه يف شيئني خمتلفني      " كامل، فتعريف التشبيه هو     

  :التشبيه صحيحة والبعض اآلخر خاطئ، وفيما يلي مثال عن التشبيه اخلاطئ 
  -: مثال

إن كـال مـن البعـوض    : يف أحد برامج األطفال، يقوم مقدم الربامج موعة من األطفال        
والذباب حشرات، وكالمها ميلك جناحني، وكالمها طري وخيرج نفس الصوت ويلسع، فإذا            

  . إىل اإلنسان ، فال بد أن الذباب ينقله أيضاًا املالريكان البعوض ينقل
  
  -:  التشبيه اخلاطئ باستخدام األمثلة املنطقية– ١١

يستخدم التشبيه اخلاطئ األمثلة املنطقية حىت يدعم الفكـرة، أو يوصـل معلومـة مـا إىل        
  -: اآلخرين، وهذا مثال على ذلك

  : مثال
لقد كان اجلميـع ودودا  : األول يف عملها اجلديد سلمى تتحدث إىل والدا عن يومها  -   

معي بشكل واضح، حىت املدير كان لطيفا معي، أشعر بأنين سأستمتع كثريا بالعمل يف هذا               
  .املكان
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١٥٥

أنت دائما تتسرعي يف احلكم، فهل يوم عمل واحد كفيل بأن يعطيك مثل             :  والدة سلمى  -
  .هذا الشعور

"  أن تأكلي كل الكعكة حىت تعريف أـا لذيـذة         لست جمربة   " أمل تسمعي بأنك    :  سلمى -
ألا ممزوجة مع بعضها البعض قبل أن ختبز، فقطعة         ، فالكعكة متشاة الطعم يف كل أجزائها     

  .واحدة منها جتعلنا نعرف طعم الكعكة كلها
ولكن هل العمل كالكعكة، فهناك أيام جيدة، وأيام سيئة يف أية وظيفـة،             :  والدة سلمى  -

 .ن يوما واحدا يف عمل ما ال جيعلنا حنكم إذا كانت طبيعة العمل جيدة أم الوهذا جيعل أ
والتشبيه يـستخدم غالبـاً    .  هو مقارنة بني شيئني خمتلفني ميلكان بعض التشاات      :التشبيه

ستشاهدون اليوم صـفا مـن   : قد يقول معلم الرياضيات للطلبة : لشرح فكرة جديدة، مثال   
 ختيلوا إنكم تقفون بثبات يف نقطة ما، مث ختيلـوا أنفـسكم             األرقام، ولكن قبل مشاهدته،   

تتقدمون إىل األمام ثالث خطوات كبرية، مث أرجعوا إىل نفس نقطة الثبات، مث ختيلوا أنكـم        
تعودون ثالثة خطوات كبرية إىل اخللف، لقد قمتم بعمل ثالثة خطـوات كـبرية مـرتني                

ل مرة بعد اخلطوات الثالثة كنتم جتدون       خمتلفتني، إحدامها لألمام واألخرى للخلف، ويف ك      
أنفسكم يف مكان خمتلف، وأنكم تعرفون املكان الذي أعنيه عندما أقول لألمام أو للخلف،              

  .ولكننا يف األرقام ال نستعمل إىل األمام أو اخللف بل إىل اليمني واليسار
v فوهنا يستخدم املعلم التشبيه بني اخلطوات واألرقام سواء لألمام أو اخلل. 
 
  :  التشبيه اخلاطئ والعالقة اخلاطئة– ١٢

  التشبيه اخلاطئ يشبه العالقة اخلاطئة، ولكن االختالف بينهما يظهر يف أن العالقة اخلاطئـة    
التشبيه "تدلنا على أن األشياء اليت هلا بعض جوانب التشابه تكون مرتبطة مع بعضها، ولكن               

بعض جوانب التشابه، هلا أيضا أوجـه تـشابه         اخلاطئ يدلنا على أن األشياء اليت تكون هلا         
  : وفيما يلي ثالث أمثلة لتوضيح ذلك" أخرى، واليت ليس بالضرورة أن متلكها حقا 

  .الدراجة مثل الكرسي املتحرك للمعاقني، فكالمها هلما عجلتان" أمحد لعبد الرحيم  " :مثال
  . كرسي املعاقني هو دراجة:العالقة اخلاطئة
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١٥٦

اجة مثل الكرسي املتحرك للمعاقني، الذي له بداالت لتجعل العجـالت           الدر: تشبيه خاطئ 
  . تدور

السيارة مثل الشاحنة حتتاج إىل سائق، والشاحنة       " وليد يقول لعثمان ليقنعه بشراء شاحنة       " 
  .مثل السيارة تنقل بعض الركاب، والشاحنة مثل السيارة العادية هلا حمرك

  .ية الشاحنة سيارة عاد:العالقة اخلاطئة
  . الشاحنة مركبة نقل صغرية نسبيا، مثل السيارة:تشبيه خاطئ

  :  نفس املثال السابق ولكنه مصاغ بطريقة أخرى-جـ 
الشاحنات والسيارات العادية حتتاج إىل سائقني، وبإمكاا أن تنقل بعض الركـاب، وهلـا              

  .حمركات
  . الشاحنات سيارات عادية:العالقة اخلاطئة
  .حنات والسيارات العادية هي مركبات نقل صغرية نسبياً الشا:التشبيه اخلاطئ

  
يالحظ يف األمثلة السابقة، إثبات العالقة اخلاطئة من خالل أن الشيئني متـشاان ألمـا               
ميتلكان أشياء معينة مشتركة ولكن التشبيه اخلاطئ يثبت أن الشيئني متشاان بشكل معني،             

  .ألما كانا متشاني يف نواح أخرى
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١٥٧

   )١( التمرين 
  ورقة عمل

  أخطاء يف التفكري : املهارة : ..................................        االسم 
  : .................      التاريخ   : .................................الصف 

  -:أختر نوع خطأ التفكري الوارد يف النصوص التالية 
  اإلجابة  التمرين  الرقم
أجل ميكنك اخلروج اآلن للعب الكرة مادامـت قـد          : علياء البنها   ١

أيت واجباتك البيتية، فقد أخربتك مسبقاً أنه جيب عليك إاؤهـا           
  إذا أردت أن تلعب بالكرة، أليس كذلك ؟

  

لن يقنعين أحد بأنه ال يوجد خطر من وجود كل هذه           : جدي يقول   ٢
فما طار طري وارتفـع إال   ! األقمار االصطناعية اليت تدور يف الفضاء     

  .كما طار وقع

  

هذا النوع مـن  : أحد اجلراحني يقول يف املؤمتر العريب جلراحة القلب   ٣
األدوات الدقيقة اليت ستسهل إجراء عمليات جراحية حرجة ال ميكن          

  .اختراعه، فلو كان ذلك ممكنا، لتم اختراعه يف السابق

  

ـ ت جـاء ةمعلمكل  : االي ألحد زم  ة املدرسي املرشدة  ٤ ه علم هـذ ت ل
تفـق مـع    ت لـن    الذا فإ ، ا املشاكل معه  ت من قبل واجه   الطالبة
  . مطلقاًاتاملعلم

  

إذا أجنزت  : املدير اجلديد للشركة السياحية الكبرية يتحدث ملساعده        ٥
املهام املوكلة إليك سنكون متفقني أي أننا لن نتفق إذا مل تنجز املهام             

  .املوكلة إليك

  

لقـد  :  الشركات يف رده على سؤال أحد الـصحفيني        مدير أحدى   ٦
سألتين إذا كنت أعتقد أنه يتوجب أن يكون لدينا تـأمني صـحي             
شامل يف الشركة، ولكن أعتقد أن السؤال الذي يطرح نفسه، هـو            
فيما إذا كنا حباجة لنظام التأمني الصحي الشامل يف الشركة أم ال ؟             
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١٥٨

  .هذا ما سأحتدث لك عنه
ال ميكن ألي حكومة أن تـنجح       : كومات السابقة رئيس إحدى احل    ٧

بدون دعم الشعب، حيث أن دعم املواطن العادي يعـد ضـرورياً            
  .لنجاح أية حكومة

  

جيب علينا ان ال نسمح باسـتمرار اسـتقدام         :  تقول سارة جلارا    ٨
بل نعتقد انه من املمكن ان      ، العمالة املرتلية اخلارجية يف مجيع املنازل     

رأة عامله العمالة املرتلية اخلارجية بـسبب انـشغاهلا         تستقدم كل ام  
 .بعملها
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١٥٩

  مفتاح إجابات التمارين 
  -:أختر نوع خطأ التفكري الوارد يف النصوص التالية

  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  
أجل ميكنك اخلروج اآلن للعب الكرة مادامت قـد         : علياء البنها 

 أخربتك مسبقاً أنه جيب عليك إاؤها       أيت واجباتك البيتية، فقد   
  إذا أردت أن تلعب بالكرة، أليس كذلك ؟

استبدال 
احلديث 

  حبديث آخر

٢  
لن يقنعين أحد بأنه ال يوجد خطر من وجود كـل           : جدي يقول 

فما طـار طـري     ! هذه األقمار االصطناعية اليت تدور يف الفضاء        
  .وارتفع إال كما طار وقع

  العالقة اخلاطئة

٣  
هذا النوع من   :  اجلراحني يقول يف املؤمتر العريب جلراحة القلب       أحد

األدوات الدقيقة اليت ستسهل إجراء عمليات جراحية حرجـة ال          
  .ميكن اختراعه، فلو كان ذلك ممكنا، لتم اختراعه يف السابق

  قوة الربهان

٤  

ـ  ت جاء ةكل معلم : االي ألحد زم  ة املدرسي املرشدة ه علم هـذ  ت ل
تفـق مـع    ت لن   الذا فإ ، ا املشاكل معه  ت واجه  من قبل  الطالبة
 . مطلقاًاتاملعلم

  

الربهنة على 
صحة الكالم 
من خالل 

  املوقف

٥  
إذا : املدير اجلديد للشركة السياحية الكبرية يتحـدث ملـساعده        

أجنزت املهام املوكلة إليك سنكون متفقني أي أننا لن نتفـق إذا مل          
  .تنجز املهام املوكلة إليك

  حعكس املقتر

٦  

لقـد  : مدير أحدى الشركات يف رده على سؤال أحد الصحفيني        
سألتين إذا كنت أعتقد أنه يتوجب أن يكون لدينا تأمني صـحي            
شامل يف الشركة، ولكن أعتقد أن السؤال الذي يطرح نفسه، هو           
فيما إذا كنا حباجة لنظام التأمني الصحي الشامل يف الشركة أم ال؟            

  .هذا ما سأحتدث لك عنه
  

نب اإلجابة جت
  على السؤال
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١٦٠

٧  
ال ميكن ألي حكومة أن تنجح      : رئيس إحدى احلكومات السابقة   

بدون دعم الشعب، حيث أن دعم املواطن العادي يعد ضـرورياً           
  .لنجاح أية حكومة

  التفكري الدائري

٨  

جيب علينا ان ال نسمح باستمرار اسـتقدام        :  تقول سارة جلارا  
بل نعتقد انه من املمكـن      ، مجيع املنازل العمالة املرتلية اخلارجية يف     

ان تستقدم كل امرأة عامله العمالة املرتلية اخلارجية بسبب انشغاهلا          
 .بعملها

  

املعايري اخلاصة 
  بالشخص
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١٦١

   )٢( التمرين 
  ورقة عمل

   أخطاء يف التفكري: املهارة   : ............................         االسم 
  : ....................                 التاريخ    ..........................:الصف 

أختر نوع التفكري اخلاطئ املستخدم يف النصوص التالية، مفترضـاً أن ال أحـد يقـول إال                 
  -: احلقيقة
  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  

ال يهمين ما   : محيد يتحدث إىل زوجته اليت تتهم اخلادمة بسرقة املال        
! عك من إثباتات على ذلك، فأنا أعرف أن مسعود مل يأخذ املال             م

األمر الذي ال جيعلـين     ... أنا أعرفه منذ زمن بعيد، وأعرف أخالقه        
  .أصدق أنه فعل هذا

  

٢  

لقد دعيت يوم اخلمـيس القـادم حلفلـيت    : لبىن شرين تتحدث إىل  
ورمبـا  ، األوىل عند عائلة علي واألخرى عند عائلة حسني        ، زفاف

ولكن كال العائلتني ال حتبـان      ، أقضي وقتاً ممتعاً يف كال احلفلتني     س
 إحدامها ستغـضب    ويترتب على ذلك أنين إذا ذهبت إىل      ، بعضهما
،  أحدامها قبل األخرى   وسيغضبون أكثر إذا ما ذهبت إىل     ، األخرى

  .اعتقد انه من األفضل ان ابقي يف البيت

  

٣  

يف صحيفة الغد " بري صغري وك" أحدهم أعجبين ما كتب عن كلميت     
أن كلميت كبري وصغري تعتربان نسبيتني متاما، مثلما أن احلصان          : وهو

صغري حني يقارن باإلسطبل، فإن احلصان يكون كبرياُ حني يقـارن           
  .بقطة

  

٤  

، يتحرك حكم املباراة يف إحدى املباريات، ويترك منطقة التحكـيم         
و خارجها، إال   للتأكد من مكان سقوط الكرة داخل منطقة امللعب أ        

، "ال أستطيع أن أقرر فيما إذا سقطت الكرة هنا أم هناك            " أنه قال   
لذا أقترح أن يعاد إرسال الكرة مرة أخرى، علما بأنه شاهد مكان            

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )٢(امللحق رقم
  )تصحيح التفكري(الباب األول ) قوة التفكري(لتعليم التفكري الناقد اجلزء الثالث " Risk"دليل املعلم برنامج ريسكـ 

 

    

١٦٢

  .سقوطها بالضبط

٥  

حتدث طالل إىل والده عن مشاهدته احد أفراد عائلـة املـسعود يف       
ة املسعود وكـانوا    لقد درست سابقا مع أبناء عائل     : " صفه اجلديد 
لذا فإن الذي شاهدته يف صفي اجلديد من تلك العائلة          ، مجيعا أذكياء 

  .سيكون ذكيا أيضا

  

٦  

مدير املدرسة ملعلم العلوم اجلديد الذي يعامل الطالب املـشاغب يف           
فإن سـلوكياته  ، إذا مل خترج هذا الطالب من الصف : الصف بلطف 

ن تفاحة واحدة فاسـدة     حيث أ ، ستنتشر بني بقية الطلبة يف الصف     
  .تتلف صندوقاً مليئاً بالتفاح

  

٧  

مجعية رئاسة  لقد رشح حممد وامحد نفسيهما ل     : قال سليمان ليوسف  
النظام يف املدرسة لقد عرفت كليهما منـذ أن كنـت يف املرحلـة            

ولذا أظن أنـين لـن      ، ومها مناسبان لرئاسة مجعية النظام    ، االبتدائية
 .  أصوت ألحد هذه املرة
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١٦٣

  مفتاح إجابات التمارين 
  -: أختر نوع خطأ التفكري الوارد يف النصوص التالية

  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  

ال يهمين ما   : محيد يتحدث إىل زوجته اليت تتهم اخلادمة بسرقة املال        
! معك من إثباتات على ذلك، فأنا أعرف أن مسعود مل يأخذ املال             

األمر الذي ال جيعلـين  ... من بعيد، وأعرف أخالقه أنا أعرفه منذ ز  
  .أصدق أنه فعل هذا

  الالمعقولية

٢  

لقد دعيت يوم اخلميس القـادم حلفلـيت        : لبىن شرين تتحدث إىل  
ورمبـا  ، األوىل عند عائلة علي واألخرى عند عائلة حسني       ، زفاف

 ولكن كال العائلتني ال حتبـان     ، سأقضي وقتاً ممتعاً يف كال احلفلتني     
 إحدامها ستغـضب    ويترتب على ذلك أنين إذا ذهبت إىل      ، بعضهما
،  أحدامها قبل األخرى   وسيغضبون أكثر إذا ما ذهبت إىل     ، األخرى

  .اعتقد انه من األفضل ان ابقي يف البيت

الوقوف عند 
  املنتصف

٣  

يف صـحيفة   " صغري وكبري   " أحدهم أعجبين ما كتب عن كلميت       
 تعتربان نسبيتني متاما، مثلمـا أن       أن كلميت كبري وصغري   : الغد وهو 

احلصان صغري حني يقارن باإلسطبل، فإن احلصان يكون كبرياُ حني          
  .يقارن بقطة

ال شيء مما 
  ذكر

٤  

، يتحرك حكم املباراة يف إحدى املباريات، ويترك منطقة التحكـيم         
للتأكد من مكان سقوط الكرة داخل منطقة امللعب أو خارجها، إال           

" طيع أن أقرر فيما إذا سقطت الكرة هنا أم هنـاك  ال أست" أنه قال  
لذا أقترح أن يعاد إرسال الكرة مرة أخرى، علما بأنه شاهد مكان            

  .سقوطها بالضبط

  املنتصف

٥  
حتدث طالل إىل والده عن مشاهدته احد أفراد عائلة املـسعود يف            

لقد درست سابقا مع أبناء عائلة املـسعود وكـانوا          " صفه اجلديد   
كياء لذا فإن الذي شاهدته يف صفي اجلديد من تلك العائلة           مجيعا أذ 

  تشبيه خاطئ
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١٦٤

  .سيكون ذكيا أيضا

٦  

مدير املدرسة ملعلم العلوم اجلديد الذي يعامل الطالب املـشاغب يف          
فإن سلوكياته  ، إذا مل خترج هذا الطالب من الصف      : الصف بلطف 

سـدة  حيث أن تفاحة واحدة فا    ، ستنتشر بني بقية الطلبة يف الصف     
  .تتلف صندوقا مليئا بالتفاح

تشبيه خاطئ 
باستخدام 
األمثلة 
  املنطقية

٧  

مجعية رئاسة  لقد رشح حممد وامحد نفسيهما ل     : قال سليمان ليوسف  
النظام يف املدرسة لقد عرفت كليهما منذ أن كنـت يف املرحلـة             

ولذا أظن أنـين لـن      ، ومها مناسبان لرئاسة مجعية النظام    ، االبتدائية
 .  د هذه املرةأصوت ألح

  

الوقوف يف 
  املنتصف
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١٦٥

  الربهنة على صحة الكالم
يف أحيان كثرية يتوجب علينا القيام بعمل تعميمات تستند إىل قاعدة ما مـرت علينـا أو                 

هل هذه األشياء اليت مرت     : شاهدناها يف السابق، ولكن يتوجب علينا طرح التساؤل التايل        
بق متثل كل شيء وكل نوع ؟ لذا فإن موضوع التـساؤل الـسابق   بنا أو شاهدناها يف السا   

  ".الربهنة على صحة الكالم " يقودنا إىل أحد األخطاء الشائعة يف التفكري الذي يسمى 
   ): ١( مثال 

مدير شؤون املوظفني يف إحدى الشركات الكربى يتحدث ملساعده عن تعـيني املوظـف              
  :اجلديد يف قسم التسويق، فيقول

رة قمنا بتعيني شخص يف هذا القسم وتأخر عن املقابلة دون سبب مقنع، ومل يكن               يف كل م  
هندامه مرتباً، يتبني فيما بعد أن هذا املوظف غري جيد يف أداء العمل، ومـن اآلن فـصاعدا       
يتوجب على كل شخص نريد تعيينه أن يكون مرتب اهلندام يف املقابلة، وأن يأيت يف الوقت                

  . سببا مقنعاً– فيما لو تأخر –ون سبب تأخريه عن املقابلة احملدد هلا، أو أن يك
   ): ٢( مثال 

يتـبني يل  ) عوين ( يف كل مرة كنت أعني بائعاً أمسه : صاحب أحد األسواق التجارية يقول   
فيما بعد أنه غري نشيط وغري كفؤ هلذا العمل، واعتبـاراً مـن اآلن لـن أعـني شخـصاً                 

  ).عوين(أمسه
يتبني أنه من غري املالئم أن يعتقد املتحدث أن كـل شـخص بتلـك               ، يف املثالني السابقني  

رمبا يكون هناك خروج عن     " وعوضاً عن ذلك ميكنه القول      . املواصفات يعترب عامالً ضعيفاً   
القاعدة، فبدالً من أن يقول بأن كل شخص ذه الصفات يعترب عامالً ضعيفاً ميكنه القـول                

، والعامل الضعيف يكلفنا ماالً ووقتاً أكثر مما ينتجه         أن تدريب كل عامل يكلف وقتاً وماالً      
لنا، لذا فلن أخاطر بتعيني شخص كهذا، حيث أن خربتـي الــسابقة فـي هـــذا              

  ". تؤكد أن األمر ينتهي بتكليفنا الوقت واملال دائماوعــموضــال
واقـف  يسمى هذا النوع من التفكري، الربهنة على صحة الكالم عن طريق االستـشهاد مب             

خمتارة، حيث يبدوا أن قرار املتحدث األول مقبول، يف حني يبدو أن قرار املتحدث الثـاين                
ففي العادة يظهر   . ولتوضيح ذلك، جيب أن نلقي نظرة أكثر قربا على املوضوع         . غري مقبول 
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١٦٦

األشخاص الذين يعتربون عمال جيدون انطباعا جيدا أثناء مقابالت التوظيف مـن خـالل          
س نظيفة وتقيدهم مبوعد املقابلة، وإذا تأخروا عن موعد املقابلة يقدمون سبباً            ارتدائهم مالب 

وبتعبري آخر فإن هناك ارتباطاً بني سوء هندام طالب الوظيفة وعدم تقيـده             . مقنعاً لتأخرهم 
مبوعد املقابلة دون أسباب مقنعة، وبني الضعف يف العمل، وهذا االرتبـاط جعـل كـالم                

يف حني ما هو االرتباط بني اسم عوين والعمل الـضعيف، ال            . والًاملتحدث األول يبدو مقب   
ومن هنا فإننا لـن خنـرج       . ، وهذا ما جعل قرار املتكلم الثاين يبدوا غري مقبول         ....شيء  

  .بتعميمات من خالل أمثلة منتقاة
v          فالربهنة على صحة الكالم عن طريق مواقف خمتارة سـيكون مقبـوالً إذا كانـت

أو تبدو مقبولة، لذلك فإننا لن نطلق على املثال الثاين أنه ضمن أسـلوب   التعميمات منطقية   
 .الربهان من خالل أمثلة منتقاة داعمة للقرار

 
  -: مثال
v            مث أستنتج  ) س  ( قام أحد علماء الفيزياء بإجراء جتربة جديدة، وحصل على النتيجة

 ).س ( بأن أي عامل سيقوم بإجراء هذه التجربة سيحصل على النتيجة 
v              وكربهان من خالل انتقاء مثال داعم للقرار املستنتج، فإن معظم العلماء لن يتوصلوا

). س(ملثل هذا االستنتاج إال بعد أن يكرروا التجربة عدة مرات، وحيصلوا على نفس النتيجة             
 ) .س( مث بعد ذلك تأيت عملية التفسري يف إجياد األسباب اليت قادت للنتيجة 

  

  -: مثال
كات التأمني على السيارات أا دائما ختسر مبالغ كبرية علـى عقـود             الحظت إحدى شر  

التأمني، حيث تكون كلفة صيانة السيارات عالية، علما بأن مبالغ التأمني املقبوضـة مـن               
الزبائن ثابتة، فقررت الشركة متابعة تكاليف صيانة السيارات، لتقرر على ضوء ذلك رفـع              

  .قيمة التأمني
v    ك ارتباط مباشر بني كلفة الصيانة للـسيارة وقيمـة التـأمني           يبدو هذا معقوال فهنا

املدفوع للشركة، حيث يتوجب تقسيم قيمة التكلفة اإلضافية للـصيانة علـى األقـساط              
 .املستحقة أصال يف عقد التأمني
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١٦٧

   )١( التمرين 
  ورقة عمل

    الربهنة على صحة الكالم: املهارة   : ..............................االسم 
  : .........................التاريخ : .............................       الصف 

تظهر هذه املسألة أنه قد مت التوصل إىل النتائج العامة بعد مشاهدة موقـف مـا أو بعـض                   
، إذا كانت النتائج تعد موقفاً خمتاراً للداللة على صحة الربهـان       ) نعم  ( املواقف، أجب بـ    

  -): ال ( ت النتائج غري معقولة فإنك ستجيب بـ وتذكر، إذا بد
  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  

 سنوات، يقترب دائماً من القطة اليت تعيش يف بيته،          ٤شادي عمره   
، ويف إحدى املرات قام بشدها من ذيلها بعنف فقامـت خبرمـشته           

ومنذ ذلك الوقت يعترب أن مشاهدة القطط أو احلديث عنها أمـراً            
  .اجيسبب له اإلزع

  

٢  

اشترك حممد يف دورة لتعليم التزجل على اجلليد، وعنـدما كـان يف             
إحدى التدريبات سقط زمالء له على األرض، وتكسرت عظامهم ،      
فاستنتج حممد أنه يتوجب على املشتركني يف الـدورة أن يكونـوا            

  .حذرين أثناء التدريب

  

٣  

لـى  هناك طبيبة تعترب أمهر جراحات القلب، وقد عملت مؤخرا ع         
تطوير طريقة جديدة إلجراء عمليات التضييق الشرياين من خـالل          
جتربتها املخربية على احليوانات، وكان أحد مرضاها يعـاين مـن           
التضييق الشرياين، غري أن األساليب والطرق اجلراحية املعروفة حالياً         

فقامـت  . غري قادرة على إنقاذه فساءت حالته واقترب من املـوت         
ديدة يف اجلراحة على املريض مبوافقتـه، وقـد         بإجراء طريقتها اجل  

جنحت احملاولة، فاستنتجت أن طريقتها اجلديدة يف إجراء عمليـات          
  .التضييق الشرياين ملثل هذا النوع من املرض ناجحة
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١٦٨

٤  

 العربية  اململكة"هند إحدى طالبات الصف الثاين ثانوي يف مدارس         
ن الـصف األول   صفها هذا متدرجة م    وقد وصلت إىل  ،  "السعودية

وطوال فترة تواجدها يف هذه املدرسـة       . االبتدائي يف نفس املدرسة   
وقـد  . تعاقب على تدريسها مثانية معلمات يف مادة اللغة العربيـة         

كانت املعلمات يتذمرن من أوضاع التدريس أكثر من بقية املعلمات          
فاستنتجت هند ان معلمات اللغة العربية أكثر تذمراً من         ، يف املدرسة 

  .بقية املعلمات اللوايت يدرسن بقية املواد 
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١٦٩

  مفتاح إجابات التمارين 
تظهر هذه املسائل أنه قد مت التوصل إىل النتائج العامة بعد مشاهدة موقـف مـا أو بعـض        

، إذا كانت النتائج تعد موقفاً خمتاراً للداللة على صحة الربهـان       ) نعم  ( املواقف، أجب بـ    
  -): ال ( إذا بدت النتائج غري معقولة فإنك ستجيب بـ وتذكر، 
  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  
 سنوات ، يقترب دائما من القطة اليت تعيش يف بيتـه، ويف     ٤شادي عمره   

ومنـذ ذلـك   ، إحدى املرات قام بشدها من ذيلها بعنف فقامت خبرمشته 
  . اإلزعاجالوقت يعترب أن مشاهدة القطط أو احلديث عنها أمراً يسبب له

  نعم

٢  
اشترك حممد يف دورة لتعليم التزجل على اجلليد، وعندما كان يف إحـدى             
التدريبات سقط زمالء له على األرض، وتكسرت عظامهم، فاستنتج حممد     

  .أنه يتوجب على املشتركني يف الدورة أن يكونوا حذرين أثناء التدريب
  ال

٣  

لت مؤخرا على تطـوير     هناك طبيبة تعترب أمهر جراحات القلب، وقد عم       
طريقة جديدة إلجراء عمليات التضييق الشرياين من خالل جتربتها املخربية          
على احليوانات، وكان أحد مرضاها يعاين من التضييق الشرياين، غـري أن            
األساليب والطرق اجلراحية املعروفة حالياً غري قادرة على إنقاذه فـساءت           

طريقتها اجلديدة يف اجلراحة على     فقامت بإجراء   . حالته واقترب من املوت   
املريض مبوافقته، وقد جنحت احملاولة، فاستنتجت أن طريقتها اجلديـدة يف           

  .إجراء عمليات التضييق الشرياين ملثل هذا النوع من املرض ناجحة

  ال

٤  

 العربيـة   اململكـة "هند إحدى طالبات الصف الثاين ثانوي يف مـدارس          
ذا متدرجـة مـن الـصف األول         صفها ه  وقد وصلت إىل  ،  "السعودية

وطوال فترة تواجدها يف هذه املدرسة تعاقـب     . االبتدائي يف نفس املدرسة   
وقد كانت املعلمـات    . على تدريسها مثانية معلمات يف مادة اللغة العربية       

، يتذمرن من أوضاع التدريس أكثر مـن بقيـة املعلمـات يف املدرسـة             
 تذمراً من بقيـة املعلمـات       فاستنتجت هند ان معلمات اللغة العربية أكثر      

  .اللوايت يدرسن بقية املواد

  نعم
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١٧٠

  التعليل اخلاطئ
يقوم الشخص بالتفكري اخلاطئ عن طريق ارتكابه أسلوب السببية اخلاطئة، وحيدث ذلك إذا             

يف حني ال يكون ذلك األمر قد تسبب حقيقة ، قال الشخص أن أحد األمور قد سبب اآلخر     
  . يف حدوث األمر اآلخر

  
   ): ١ ( مثال

يبـدأ  ":السعودية اململكة العربية " يف املدينة املنورة" بساتني النخيل بقباء  "يقول احد سكان    
ولكن ، وال يستطيع تفسري ذلك   ، حلول اجلو الدافئ عندما يبدأ ظهور الطلع يف فصل الشتاء         

  .القنو حيل فصل الربيع بطريقة ما عندما يلقح
أو ،  اعتقد ان حلول فصل الربيع سببه ظهور الطلع        ارتكب هذا الشخص تفكرياً خاطئاً حني     

لو : " يرتكب الشخص التفكري اخلاطئ من خالل قيامه بالسببية اخلاطئة حني يقول          . العكس
 ". لكان حدث ما ميكن ان يكون أفضل، ان هذا األمر مل حيدث

  
   ): ٢( مثال 

مل يكتـشف   "  النفـيس    ابن" لو أن   : يقول الطبيب العريب يف املؤمتر العلمي ألمراض الدم       
  .الدورة الدموية يف جسم اإلنسان، ملا متكن العلماء اليوم من معاجلة أمراض ضغط الدم

لقد جتاهل الطبيب إمكانية اكتشاف شخص آخر الدورة الدموية يف جسم اإلنسان، لـو أن   
  .ابن النفيس مل يقم بذلك

  
ة الواضحة، ويعـين ذلـك أن   أحياناً يرتبط أسلوب السببية اخلاطئة مع أخطاء عكس احلقيق       

الشخص سيستخدم أسلوب عكس احلقيقة الواضحة، حىت يظهـر أن شـيئاً مـا أدى إىل                
وحني حيدث ذلك سنقول أن أخطاء عكـس احلقيقـة          ، )خبالف احلقيقة   ( حدوث اآلخر   

  .الواضحة أكثر وضوحاً من أسلوب السببية اخلاطئة
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )٢(امللحق رقم
  )تصحيح التفكري(الباب األول ) قوة التفكري(لتعليم التفكري الناقد اجلزء الثالث " Risk"دليل املعلم برنامج ريسكـ 

 

    

١٧١

   )١( التمرين 
  ورقة عمل

    التعليل اخلاطئ: املهارة   ...................: ............االسم 
  : ...................التاريخ : .............................       الصف 

أخـــتر نوع خطأ التفكري املستخدم يف النصوص التالية ، علماً بأن اإلجابات املقترحـة      
   عكس احلقيقة الواضحة -    سببية خاطئة -:  ستكون إما 

  اإلجابة  التمرين  رقمال

خالـد اشـترى سـيارة    . السيارة اجلديدة قد تسبب مشاكل كثرية   ١
  .جديدة وتعرض بعد أسبوع حلادث سري

  

٢  

: يتحدث لشريكه فيصل  " فناتري  " مشعل مدير شركة ألعاب تعليمية      
كل مرة يتأخر العامل أمحد عن القدوم للعمل، حتدث لدينا مـشكلة           

فمثال تأخر أمحد باألمس    . يوم يف حلها  كبرية تستغرق معظم ذلك ال    
عن العمل ربع ساعة فقط، فقام أحد زبائننا املهمني بعدها بنـصف            
ساعة باالتصال معي، يشكو أن الطلبية اليت بعثناها إليه ليست كمـا     
هو مطلوب، وأستغرق حل هذه املشكلة عدة ساعات، فلو مل يتأخر           

  .اج حللولأمحد عن القدوم للعمل لقلت املشاكل اليت حتت

  

فلو انه مل حيضر إىل املدرسـة     ، كسرت ساق فالح يف حصة الرياضة       ٣
  .هذا اليوم ملا كسرت ساقه

  

الزم احلظ العاثر سعيد طوال سبعة أعوام بعد أن كسر تلك املـرآة،               ٤
  .فكان يتوجب عليه أن يعرف نتيجة قيامه بذلك قبل أن يقوم به

  

 أن معظم الطلبة يكونـون      تسبب املدارس الكثري من الغضب، حيث       ٥
  . غري سعداء عندما حيصلون على عالمات متدنية يف االمتحانات

  

٦  
، تسبب املدارس الكثري من الغضب، فلو مل يكن هذا الغضب موجوداً   

  .ملا حصل الطالب على نتائج ضعيفة، ولكانوا أكثر سعادة
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١٧٢

٧  

ـ : "احد النواب يف التعليق على خطاب املوازنة العامـة         ون يف  املوظف
ففي كل مرة تنخفض فيهـا أسـعار        ، البورصة هم سبب مشاكلنا   

  ". تدخل البالد يف أزمات مالية حقيقية، العمالت
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١٧٣

  مفتاح إجابات التمارين 
أخـــتر نوع خطأ التفكري املستخدم يف النصوص التالية، علما بأن اإلجابات املقترحـة             

   عكس احلقيقة الواضحة -     سببية خاطئة-:  ستكون إما 
  اإلجابة  التمرين  الرقم

خالد اشـترى سـيارة     . السيارة اجلديدة قد تسبب مشاكل كثرية       ١
  سببية خاطئة  .جديدة وتعرض بعد أسبوع حلادث سري

٢  

: يتحدث لشريكه فيصل  " فناتري  " مشعل مدير شركة ألعاب تعليمية    
ث لدينا مشكلة   كل مرة يتأخر العامل أمحد عن القدوم للعمل، حتد        

فمثال تأخر أمحد باألمس    . كبرية تستغرق معظم ذلك اليوم يف حلها      
عن العمل ربع ساعة فقط، فقام أحد زبائننا املهمني بعدها بنـصف           
ساعة باالتصال معي، يشكو أن الطلبية اليت بعثناها إليه ليست كما           
هو مطلوب، وأستغرق حل هذه املشكلة عدة ساعات، فلو مل يتأخر         

  . عن القدوم للعمل لقلت املشاكل اليت حتتاج حللولأمحد

عكس 
احلقيقة 
  الواضحة

٣  
 املدرسة  فلو انه مل حيضر إىل    ، كسرت ساق فالح يف حصة الرياضة     

  .هذا اليوم ملا كسرت ساقه
  

عكس 
احلقيقة 
  الواضحة

٤  

الزم احلظ العاثر سعيد طوال سبعة أعوام بعد أن كسر تلك املرآة،            
  .ن يعرف نتيجة قيامه بذلك قبل أن يقوم بهفكان يتوجب عليه أ

سببية خاطئة 
 +  

عكس 
  احلقيقة

تسبب املدارس الكثري من الغضب، حيث أن معظم الطلبة يكونون            ٥
  سببية خاطئة  .غري سعداء عندما حيصلون على عالمات متدنية يف االمتحانات

٦  
تسبب املدارس الكثري من الغضب، فلو مل يكن هذا الغضب موجوداً      

  .ملا حصل الطالب على نتائج ضعيفة، ولكانوا أكثر سعادة
  

عكس 
احلقيقة 
  الواضحة
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١٧٤

٧  

: " علق احد أعضاء جملس الشورى على خطاب امليزانيـة العامـة          
ففي كل مرة تـنخفض     ، املوظفون يف البورصة هم سبب مشاكلنا     

  ". تدخل البالد يف أزمات مالية حقيقية، فيها أسعار العمالت
  

  سببية خاطئة
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١٧٥

  التـبـريـر
يستخدم الشخص أسلوب التربير عندما جيد أن تفسرياً أو حالً ما غري صحيح، ليربر مشاعر               

ويعترب التربير نوع من الكذب، ولكن الشخص ، أو تصرفات صدرت عنه وعن شخص آخر     
  .الذي يربر يكذب على نفسه وعلى اآلخرون

   ):١( مثال 
، ومل يبق على انتهاء املباراة سوى عشر ثـوانٍ      ،  القدم على التلفاز   يشاهد سلمان مباراة كرة   

  .فإذا أحرز فريقه هدفاً حيقق التعادل ،واهلجمة اآلن مع الفريق الذي يشجعه
زوجة سلمان تناديه من الغرفة ااورة لتسأله عما حدث معه يف اجتماع أولياء أمـور    ، رمي

وعنـدما  ،  ان يتجاهلها حـىت تنتـهي املبـاراة        وقد قرر سلمان   ،الطلبة يف مدرسة أبنائهم   
أعتقـد أن صـوتك كـان       ، مل أمسعك : قال هلا ، استفسرت رمي عن سبب عدم رده عليها      

  .منخفضاً
  .ويربر تصرفه) التجاهل ( لقد كانت هذه كذبة أراد ان يتملص ا من احلقيقة 

   ):٢( مثال 
بـصوت  " امحد"  حيدثه    .لكإال انه يرفض االعتراف بذ    ، يعاين زيد من ضعف يف السمع      

عما حصل معه عندما ذهب معه لشراء الطعـام مـن           ، عادي على بعد متريني خلف ظهره     
  ! ". كيف تتوقع ان يفهمك احد و أنت مس، ارفع صوتك" :فيقول له، السوق التجاري

وانه ال يوجد   ، بأن صوته منخفض  " امحد  " عدم قدرته على مساع صوت      " زيد"  هنا يربر  -
ففي هذا املثال ميكن ان ينظر للتربير يف إطار التفسري أو الـتفكري الغـري            ، عي لدية ضعف مس 

  . املنطقي
v               املثال التايل يظهر لنا ان التربير ميكن أن يأخذ شكل السببية اخلاطئة، وعكس احلقيقة

  .الواضحة
   ) : ٣( مثال 

ـ             –أ   د مـن اخلدمـة      عباس يف الثامنة والثالثني من عمره، عاطل عن العمل بعد أن تقاع
ال جدوى مـن  : " العسكرية، وحىت يبني أن ليس باستطاعته عمل شيء بشأن ذلك،  يقول     

  ".فقد كربت على ذلك، مجيع حماواليت تعلم مهنة جديدة
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١٧٦

v                كما أن ميكن أن بشمل التربير استبدال أسلوب احلديث حبديث آخـر، أو قلـب
  .املقترح ملقترح آخر

 عمره، عاطل عن العمل بعد أن تقاعـد مـن اخلدمـة     عباس يف الثامنة والثالثني من     –ب  
باسـتطاعيت أن   : " العسكرية، وحىت يبني أن ليس باستطاعته عمل شيء بشأن ذلك فيقول          

  ".أتعلم مهنة جديدة لو أم أكن متقدماً يف السن
يستخدم عباس هنا التربير إىل جانب أسلوب استبدال احلديث حبديث آخر، أو قلب املقترح              

خيفي حقيقة عنا ولكن ليس     (  وال نستطيع أن نعرف إذا كان الشخص يكذب          .ملقترح آخر 
أو ال يفعل   ، )خيفي احلقيقة عن نفسه موحياً لنفسه أنه صادق معنا        ( أو أنه يربر    ، )عن نفسه   
  .أياً منهما

   ): ٤( مثال 
مل ":"محـزة "قال  ". سعد"، فارتطمت الكرة بوجه     "سعد"الكرة بقوة باجتاه    " محزة"ضرب  

  ".لقد أردت أن أرمي الكرة له فقط" سعد" أقصد أن أضرب الكرة على وجهأكن
   . يكذبويعلم ذلك فهو " سعد "قصد ضرب الكرة بقوة على وجه " محزة " إذا كان -
لكنـه اآلن   ، يف تلك اللحظة  "سعد  " أن يضرب الكرة بقوة على وجه     " محزة  " إذا قصد    -

  .يربر يعتقد أنه كان يرمي الكرة له فقط فإنه
ال يكذب وال   فإنه  ، "سعد" ولكنه إذا مل يكن يعلم أن رميه للكرة بقوة سيصل إىل وجه              -
  .يربر

  :مواصفات التربير
يستخدم أسلوب التربير من قبل شخص ما عندما يعتقد بأن تصرفاته ودوافعه ختتلف عـن               

  .دوافعه احلقيقية
  .  يكذب الشخص عندما خيربنا شيئا ما وهو يؤمن بشيء آخر-
  . ميكننا معرفة فيما إذا كان الشخص يكذب، أو يربر، أو ال يفعل أيا منهما ال-
  . يشتمل التربير على التفكري اخلاطئ أو التفسري غري املنطقي أو غري الصحيح-
 – غالباً ما يشمل التربير على أنواع أخرى من التفكري اخلاطئ ومن ضمنها السببية اخلاطئة              -

  .ال احلديث حبديث آخر، أو قلب املقترح ملقترح آخراستبد، وعكس احلقيقة الواضحة
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١٧٧

   )١( التمرين 
  ورقة عمل

     التربير: املهارة     : .......................االسم 
  : .........................التاريخ     : ......................الصف 

االختيـار علـى   أخـــتر نوع خـطأ التفكري املستخدم يف النصوص التالية، معتمدا يف       
  -: األنواع التالية

   عكس احلقيقة  -    عكس احلقيقة +  التربير -   التربير -   قوة الربهان-
  اإلجابة  التمرين  الرقم

لو أن املعلم مل يـصر علـى أداء   : مسعود يتحدث لزميله يف الصف   ١
  .الواجب البييت ألديته من تلقاء نفسي

  

مرمي عندما قالت أنه يتوجب     لقد كان ذنب    : " تقول فاطمة لوالدا    ٢
  ".علي أن أفتح الباب ففتحته، فدخلت القطة

  

أعتقـد  " ال ميكنين تفهم ملاذا ال أستطيع احلصول على وظيفة          : علي  ٣
  .مبا فيه الكفاية ألحصل على الوظيفة" أنين لست وسيما 

  

٤  
لو كنـت   : فاتن تتحدث لزوجها زيدون عن عدم العدالة يف عملها        

الفرص اليت حصل عليها زمالئـي يف العمـل،         حصلت على نفس    
  .لكنت قد ترقيت يف عملي منذ مدة طويلة

  

كان من املمكن أن أصبح عبقرياً      " زياد يتحدث لصديقه عبد القادر      ٥
  .لو مل أكن غبياً هلذه الدرجة

  

٦  
ال أعـرف   : رشا تندب حظها بسبب عدم ترقيتها يف العمل قائلـة         

ر جديدة لتطوير العمـل، فكـل       كيف يتوقعون مين أن آيت بأفكا     
  .األفكار اجلديدة مت استعماهلا سابقا

  

لو : والذي طلب منه القيام بأمر ما     ، هاشم يرد على مديره يف العمل       ٧
  .كان من املمكن القيام بذلك لقام به أحد قبلي
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١٧٨

  مفتاح إجابات التمارين 
اً يف االختيـار علـى   أخـــتر نوع خـطأ التفكري املستخدم يف النصوص التالية، معتمد      

   -: األنواع التالية
   عكس احلقيقة  -    عكس احلقيقة +  التربير -   التربير -   قوة الربهان-

  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  
لو أن املعلم مل يـصر علـى أداء   : مسعود يتحدث لزميله يف الصف 

  .الواجب البييت ألديته من تلقاء نفسي
+ التربير 

عكس 
  احلقيقة

لقد كان ذنب مرمي عندما قالت أنه يتوجب        : " طمة لوالدا تقول فا   ٢
  التربير  ".علي أن أفتح الباب ففتحته، فدخلت القطة

أعتقـد  " ال ميكنين تفهم ملاذا ال أستطيع احلصول على وظيفة          : علي  ٣
  التربير  .مبا فيه الكفاية ألحصل على الوظيفة" أنين لست وسيما 

٤  
لو كنـت   : عدم العدالة يف عملها   فاتن تتحدث لزوجها زيدون عن      

حصلت على نفس الفرص اليت حصل عليها زمالئـي يف العمـل،            
  .لكنت قد ترقيت يف عملي منذ مدة طويلة

  التربير

٥  
كان من املمكن أن أصبح عبقرياً      " زياد يتحدث لصديقه عبد القادر    

  .لو مل أكن غبياً هلذه الدرجة
+ التربير 

عكس 
  احلقيقة

٦  
ال أعـرف   :  بسبب عدم ترقيتها يف العمل قائلـة       رشا تندب حظها  

كيف يتوقعون مين أن آيت بأفكار جديدة لتطوير العمـل، فكـل            
  .األفكار اجلديدة مت استعماهلا سابقا

  التربير

لو : والذي طلب منه القيام بأمر ما     ، هاشم يرد على مديره يف العمل       ٧
  هانقوة الرب  .كان من املمكن القيام بذلك لقام به أحد قبلي
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١٧٩

  الكل إىل اجلزء واجلزء إىل الكل
يرتكب الشخص خطأ يف التفكري، عندما يعتقد أن الشيء الصحيح بالكامل جيب أن تكون              

  .أجزاؤه صحيحة
  

   ):١( مثال 
عبد الناصر أستاذ يف إحدى املدارس، وزع على طلبته يف الصف أوراقاً بيضاء، وطلب منهم               

رسها هلم، كما طلب منهم عدم كتابة أمسائهم على الورقـة،    التعبري عن رأيهم باملادة اليت يد     
وعندما قرأ عبـد الناصـر      . وتعهد هلم بعدم قراءة األوراق إال بعد انتهاء الفصل الدراسي         

: " فقال لنفسه". شيقة " ، "مثرية " ،"جيدة جداً " األوراق وجد فيها آراء تصف مادته بـ      
ماً شيقاً ومفيداً، فكم أنا سـعيد بنجـاحي         لقد عملت جبد، حىت أجعل كل يوم دراسي يو        

  ".ذلك
v               الكـل  "يتضح من هذا املثال أن األستاذ عبد الناصر أرتكب خطأ يف التفكري يسمى

 .حيث يعتقد أن الطلبة أحبوا كل يوم دراسي معه، ألم أحبوا مادته الدراسية، "إىل اجلزء 
  

   ): ٢( مثال 
يـا  :  الصحراء القاحلة، وخاطب نفسه قائالً     ضل أحد الصيادين طريقه عندما كان يسري يف       

إهلي، أنا يف الصحراء الكبرية، وال أعرف كيف سأخرج منها، فحىت لو كانت مـساحتها               
  .عشرة كيلومترات مربعة فقط ملا استطعت أن أخرج منها أيضاً

 ارتكب الصياد خطأ التفكري املسمى الكل إىل اجلزء عندما اعتقد بأن صفات اجلزء جيب               -
  .تلك نفس صفات الكلأن مت

  

   ): ٣( مثال 
وهو اآلن يعمل يف إحدى األنشطة اليت       ،  يف املخيم الكشفي   نيحسن أحد الطالب املشارك   

واخلروج من الغابة دون    ،  علي كيفية التعامل مع البيئة الطبيعية      ني تدريب املشارك  دف إىل 
  .مساعدة
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١٨٠

 نقطة التجمع املتفـق عليـه    إىلوبعد ساعتني من حماولته اخلروج من ذلك املكان والوصول     
أقف وسط هذه الغابة وال اعرف طريقة للخـروج منـها           ، يا اهللا : سابقاً حاور نفسه قائالً   
 .لن أستطيع اخلروج منها، فحىت لو كان هناك عشرة أشجار فقط، والعودة لنقطة االنطالق

جيب ان   )لغابةا(عندما يعتقد ان الكل   "  الكل اجلزء إىل "حسن يرتكب خطأ التفكري املسمى    *
 ).األشجار العشرة(ميتلك نفس صفات األجزاء املنفصلة

   ): ٤( مثال 
إن كل  : " مدرب املنتخب الوطين لكرة القدم يتحدث عن تشكيلة املنتخب الوطين اجلديدة            

لذلك فالفريق سـيقوم بعمـل      ، شخص يتم اختياره لالنضمام إىل الفريق يقوم بعمل رائع        
  ".رائع

الربهنة على صحة الكـالم  " ب خطأ اجلزء إىل الكل خيتلف عن أسلوبنالحظ هنا أن أسلو  
أن هذا صحيح بالنـسبة إىل      : " فخطأ اجلزء إىل الكل يعرب عن     ، "من خالل مواقف خمتارة     

يف حني أن الربهنة على صحة ، "جزء أو أكثر من الكل، لذلك هو صحيح بالنسبة إىل الكل      
أن هذا صحيح بالنسبة إىل جزء  أو أكثر مـن           : " الكالم من خالل مواقف خمتارة يعرب عن      

  ".الكل، لذلك هو صحيح بالنسبة إىل مجيع األجزاء من الكل
  

  : اجلزء إىل الكل
على درجة من النظـام  ، مجيع اإلداريني الذين التقيت م يف هذه الشركة حىت اآلن      : " مثال

  ".لذا فإن هذه الشركة منظمة بشكل جيد 
v    مجيع اإلداريني الذين التقيـت     : "م من خالل مواقف خمتارة    الربهان على صحة الكال

لذا فإن مجيع اإلداريني يف هذه      ، م يف هذه الشركة حىت اآلن على درجة من النظام         
 ".الشركة على درجة من النظام
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١٨١

   )١( التمرين 
  ورقة عمل

     لاجلزء إىل الك/ الكل إىل اجلزء : املهارة    : ....................االسم 
  : .........................التاريخ     : ........................الصف 

  : دقق النظر يف القائمة التالية
  عكس احلقيقة +  الكل إىل جزأ-   الكل إىل جزأ  -    الربهنة على صحة الكالم-
   عكس احلقيقة -       اجلزء إىل الكل -

  :   التاليةمث أختر نوع خطأ التفكري املستخدم يف النصوص 
  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  
: سعاد تتحدث عن جغرافية األرض يف الربنامج التلفزيوين تضاريس        

، وحىت اية الشارع تعترب األرض مـستوية      ، )حيث أقف   ( من هنا 
  .لذلك فإن األرض مسطحة

  

٢  

يقول األستاذ عماد وهو أحد معلمي الرياضيات يف إحدى حلقات          
هذه اخلطـوط   : ليمي، مشريا إىل لوح العرض    برنامج التلفزيون التع  

وهكذا فإن ثالثة   " ... الثالثة املنفصلة مبكن استخدامها لعمل مثلث       
  .أجزاء من اخلطوط ميكن أن تشكل مثلثاً

  

 خطوط منفـصلة،    ٣هذا املثلث يتكون من     ): املتحدث السابق   (   ٣
  . زوايااملثلث له زوايا، فإن اخلطوط املنفصلة اليت تشكل املثلث هلا 

  

. ميكن استخدام اخلطوط املنفصلة لعمل مثلث     ): املتحدث السابق   (   ٤
  .اخلطوط املنفصلة ليس هلا زوايا، إذن فإن املثلث ليس له زوايا

  

٥  

من الواضح يا   " املفتش اجلمركي يف املنطقة احلدودية يتحدث ملديره        
بقيـة  أراهن أن   ، سيدي أنه مل يتم تفتيش تلك السيارة قبل مغادرا        

وقبل خروجهـا مـن     ، املفتشني ال يفتشون أي سيارة بعد حتميلها      
  .املنطقة احلدودية
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١٨٢

من الواضح يا سيدي أنه مل يتم تفتيش هـذه          ): املتحدث السابق   (   ٦
  .السيارة قبل مغادرا، أراهن أن عمل باقي املفتشني كله سيئ

  

٧  

 ١٥٠كون من   أحد طلبة الدراسات العليا طُلب منه أن يقرأ كتاباً يت         
 ساعات ليقدم ملخصا عن حمتوياته ملـدة        ٣صفحة يف جلسة مدا     

هذا الكتاب طويل جدا وال ميكن قراءته يف جلسة         : ربع ساعة، فقال  
  .حىت أنين ال أستطيع قراءة أي جزء منه يف جلسة واحدة، واحدة

  

٨  

الناطق باسم وزارة اخلارجية يتحدث عن دور جامعة الدول العربية          
لو كان أمني عام جامعـة      : نشوب احلرب يف املنطقة قائالً    يف وقف   

ألستطاع نزع  ، الدول العربية أكثر دبلوماسية بني األطراف املتنازعة      
  . فتيل األزمة قبل نشوب احلرب

  

٩  

رئيس جلنة التعليم يف جملس النواب يتحدث عن املدرسة اخلاصة اليت           
دة وعدم التقيد   دار اجلدل مؤخرا حول متاديها تطبيق مناهج مستور       

إن نظام هذه املدرسة هو أحـد       : مبناهج وزارة التربية والتعليم قائالً    
أسوأ األنظمة يف الوطن، وكل مدرسة تتعامل ذا النظام هي من بني       

  .املدارس ذات األنظمة األسوأ
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١٨٣

  مفتاح إجابات التمارين 
  : دقق النظر يف القائمة التالية

  عكس احلقيقة +  الكل إىل جزء-   الكل إىل جزء -   لكالم الربهنة على صحة ا-
   عكس احلقيقة -       اجلزء إىل الكل -

  :   مث أختر نوع خطأ التفكري املستخدم يف النصوص التالية
  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  
: سعاد تتحدث عن جغرافية األرض يف الربنامج التلفزيوين تضاريس        

،  الشارع تعترب األرض مـستوية وحىت اية، )حيث أقف  ( من هنا   
  .لذلك فإن األرض مسطحة

اجلزء إىل 
  الكل

٢  

يقول األستاذ عماد وهو أحد معلمي الرياضيات يف إحدى حلقات          
هذه اخلطـوط   : برنامج التلفزيون التعليمي، مشريا إىل لوح العرض      

وهكذا فإن ثالثة   " ... الثالثة املنفصلة مبكن استخدامها لعمل مثلث     
  .خلطوط ميكن أن تشكل مثلثاًأجزاء من ا

الربهنة على 
  صحة الكالم

 خطوط منفـصلة،    ٣هذا املثلث يتكون من     ): املتحدث السابق   (   ٣
  الكل للجزء  .املثلث له زوايا، فإن اخلطوط املنفصلة اليت تشكل املثلث هلا زوايا

٤  
ميكن استخدام اخلطوط املنفصلة لعمل مثلث      ): املتحدث السابق   ( 

  .نفصلة ليس هلا زوايا، إذن فإن املثلث ليس له زوايااخلطوط امل
  

  الكل للجزء

٥  

من الواضح يا   " املفتش اجلمركي يف املنطقة احلدودية يتحدث ملديره        
سيدي أنه مل يتم تفتيش تلك السيارة قبل مغادرا أراهن أن بقيـة             
املفتشني ال يفتشون أي سيارة بعد حتميلها وقبل خروجهـا مـن            

  .وديةاملنطقة احلد
  

اجلزء إىل 
  الكل

من الواضح يا سيدي أنه مل يتم تفتيش هـذه          ):املتحدث السابق   (   ٦
  .السيارة قبل مغادرا، أراهن أن عمل باقي املفتشني كله سيئ

اجلزء إىل 
  الكل
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١٨٤

٧  

 ١٥٠أحد طلبة الدراسات العليا طلب منه أن يقرأ كتابا يتكون من            
ا عن حمتوياته ملـدة      ساعات ليقدم ملخص   ٣صفحة يف جلسة مدا     

هذا الكتاب طويل جدا وال ميكن قراءته يف جلسة         : ربع ساعة، فقال  
  .حىت أنين ال أستطيع قراءة أي جزء منه يف جلسة واحدة، واحدة

الكل للجزء 
عكس + 

احلقيقة 
  الواضحة

٨  

الناطق باسم وزارة اخلارجية يتحدث عن دور جامعة الدول العربية          
لو كان أمني عام جامعـة      : نطقة قائالً يف وقف نشوب احلرب يف امل     

الدول العربية أكثر دبلوماسية بني األطراف املتنازعة ألستطاع نزع         
  .فتيل األزمة قبل نشوب احلرب

عكس 
  احلقيقة

٩  

رئيس جلنة التعليم يف جملس الشورى يتحدث عن املدرسة اخلاصـة           
ـ           دم اليت دار اجلدل مؤخراً حول متاديها بتطبيق مناهج مستوردة وع

ان نظام هذه املدرسة هو     : التقيد مبناهج بوزارة التربية والتعليم قائالًً     
وكل مدرسة تتعامل ذا النظام هـي       ،  األنظمة يف الوطن   أاحد أسو 

  .من بني املدارس ذات األنظمة األسوأ
  

الكل إىل 
  اجلزء
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١٨٥

  التفكري الدائري
اول الشخص إثبات صحة شيء ما مـن        يدعى التفكري الدائري باستدعاء السؤال، حيث حي      

حيدث التفكري الدائري أيضاً حـني      ".  فهو صحيح ألنه صحيح   "، خالل االدعاء أنه صحيح   
ينتهي النقاش عند النقطة اليت بدأ منها، ويف هذه احلالة يبدو وكأن النقاش بدأ يف نقطة على                 

ن حاالت التفكري الـدائري  م. الدائرة ودار حول الدائرة ليعود إىل نفس النقطة اليت بدأ منها     
حيث يتم تعريف الكلمة بطريقة قطعية ال ميكن اادلة         " االنتصار من خالل التعريف   " حالة  
  .فيها

  ".للكاتب لويس كارول " أليس يف بالد العجائب " حوار من كتاب  ): ١( مثال 
  ! ".أفعى ، أفعى : " صاحت احلمامة عندما شاهدت أليس

  ....أنا ... أنا ! إنين لست أفعى ! أقول لك : مامةأليس حماولة دئة احل
  ".وحتاولني اختراع جواب ، أرى أنك مترددة... آه "ماذا إذاً ؟ ! حسنا : احلمامة

  ".أنا ، أنا فتاه صغرية .... أنا : أليس
فلقد " ،  "وتابعت  ! " هذه قصة خيالية فعال   : " احلمامة بنربة مليئة بعدم التصديق واالستنكار     

ال !  العديد من الفتيات الصغريات، ولكن مل أشاهد فتاة برقبة طويلة مثل رقبتـك               شاهدت
أظنك ستقولني يل، أنـك مل      .....  من إنكار ذلك     ىال أصدقك فأنت أفعى وال جدو     ... 

  !.تأكلي بيضة من قبل 
  ". فالفتيات الصغريات يأكلن البيض كما تفعل األفاعي" لقد أكلت البيض طبعا : " أليس
فإن يعتربن  ... ال أصدق ذلك، ولكن إذا كانت الفتيات الصغريات يفعلن ذلك           : مةاحلما

  ".من األفاعي وهذا كل ما أستطيع قوله 
   ) ٢( مثال 

أحد التعريفات اليت وجدها قالت     . أو العاطفة " الوجدان  " حبث تيسري يف املعجم عن كلمة       
فوجد معناها الوجدان أو    ، "احلب  " أنه احلب، ومل يكن متأكداً من قصد املعجم يف كلمة           

فوجدها تعين التقدير العايل، فبحث عـن  ، "اإلعجاب " مث حبث عن معىن كلمة   . اإلعجاب
" االحترام  " وحبث عن معىن كلمة     ، "االحترام العظيم   " فوجد أا تعين    ، "التقدير  " كلمة  

  .فوجدها تعين الوجدان أو العاطفة، يف املعجم
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١٨٦

   )١( التمرين 
  عملورقة 

     التفكري الدائري: املهارة     : ................................االسم 
  : ...................        التاريخ   : ............................... الصف 

إذا ) ال  ( إذا كان التفكري الدائري مستخدماً يف النصوص التالية ، وبـ           ) نعم  ( أجب بـ   
  -:مل يستخدم 

  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  

: عمـر " ملاذا تدىن مستوى عالماتك يا عمر ؟      :" املرشد اجلامعي 
ومل أعد أقض الوقت يف الدراسة كمـا كنـت    ، إنين أعمل اآلن  "

  ".سابقا 
هل جيب عليك أن تعمل ؟ أال تستطيع أن تترك العمـل            : "املرشد

  ".حىت تنهي دراستك اجلامعية ؟
املال كي أستطيع دفع مثن     ال،  يتوجب علي العمل لكسب       :" عمر

  ".السيارة 
  " . ملاذا حتتاج للسيارة ؟: "املرشد
  ". أحتاجها يف الذهاب للعمل والعودة منه:" عمر

  

  تعترب حوارات من كتاب أليس يف بالد العجائب : ٦ – ٢الفقرات من 

٢  
ملـاذا  : " تتحدث إىل الطفل الصغري على باب السريك        " أليس  " 

  "جتلس هنا وحدك ؟ 
  ".ألنه ال يوجد أحد معي، ...ملاذا : " الطفل باكيا ضجراً 

  

٣  

حياكم خادم القلوب بتهمة سرقة الكعك من املطـبخ، امللـك يف            
موقع القاضي متحمسا لالنتهاء من احملاكمة، و باعتقاده أن خادم          

  .القلوب مذنب
  .أثناء احملاكمة مت التقاط ورقة من األرض تتضمن دليل براءة املتهم

يبدو أا رسالة كتبها املتهم من قبل،       : مساعد القاضي األول  قال  
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١٨٧

ال إا ليست رسالة بل جمموعة من أبيات  : ونظر إليها جيدا مث قال    
  .الشعر

  هل هي خبط السجني ؟ : سأل مساعد القاضي الثاين
  ! الغريب أا ليست خبط السجني : األرنب األبيض

نـدما كتـب علـى      ال بد أن املتهم قلد خط أحد آخر ع        : امللك
  .الورقة

أرجوك يا صاحب اجلاللة، أنـا مل أكتبـها، وال          : خادم القلوب 
  .فال يوجد توقيع يف آخر الورقة، يستطيع أحد إثبات إين فعلت

إذا مل توقعها فإن ذلك جيعل األمر أكثر سوءاً، فال بد أنك            : امللك
قصدت من ذلك التشويش على احملاكمة، وإال فإنك كنت ستوقع          

  .أي رجل صادق وأمنيأمسك ك

٤  

نظرت الدودة وأليس لبعضهما البعض فترة من الوقـت دون أن           
تبادر أحدمها بالكالم مع األخرى، وأخرياً بادرت الدودة بقول مل          

  من أنِت ؟ : يكن بداية مشجعة للحديث فقالت
، أكاد ال أعرف نفسي يا سيديت     ... أنا  : أليس جتيب حبياء واضح   

من أنا عندما استيقظت هذا الـصباح،       فعلى األقل كنت أعرف     
  .ولكنين اعتقد أنين تغريت عدة مرات منذ ذلك الوقت

  ! ماذا تعنني بذلك ؟ عريف نفسك ؟: الدودة حبزم
ال أستطيع أن أعرف نفسي يا سيديت، فأنا خائفة، ألنـين           : أليس

  لست نفسي، أفهمت ؟ 
  .ال مل أفهم: الدودة

انه ال ميكنين تفـسري     أخشى  :  أليس بصوت هادئ يظهر األدب    
ذلك بوضوح أكثر، ألنين ال أستطيع فهم املوضوع أصـالً حـىت        

وكوين قد تغريت لعدة أحجام خالل يوم واحد أشعر         ، أفسره لك 
  .باالنزعاج واحلرية
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١٨٨

ليس حمرياً أبـداً مـا      ... ليس حمرياً   : حاولت الدودة دئة أليس   
  .حصل لك

و ذلك، ولكن كل    رمبا تكون مشاعرك يا سيديت خمتلفة حن      : أليس
  .ما أعرفه عن ذلك ، أنه شعور غريب بالنسبة يل

  من أنت ؟ ... صمتت الدودة لبعض الوقت مث قالت أنت 

٥   

، لقد حصلنا يف املاضي علـى       ... آه  : قالت السلحفاة بسخرية    
  ... تعليم جيد فقد كنا نذهب كل يوم إىل املدرسة 

اعـي ألن تفخـري     وأنا كذلك ذهبت إىل املدرسة، فال د      : أليس
  .بذلك هلذه الدرجة

وهـل  : سألت السلحفاة الساخرة بطريقة يبدو عليها االستغراب      
  ! تعلمت املواد اإلضافية ؟ 

  .نعم ، فلقد تعلمنا اللغة الفرنسية واملوسيقى: أليس 
  هل تعلمتم الغسيل ؟ : السلحفاة بسخرية

  .بالتأكيد ال: أليس بغضب
، فمدرسـتك مل تكـن      ...!هآ: السلحفاة بصوت مليء بالراحة     

  .جيدة كثرياً
  

  

٦  

يف هذا  ، ...آه  : قالت القطة من بالد العجائب ألليس عن الغابة         
املكان لن تستطيعي تقدمي املساعدة برفقة هؤالء اـانني، فكلنـا     

  .جمانني أنا جمنونة وأنت جمنونة
  ! كيف تعرفني أنين جمنونة ؟ : أليس 
 تكوين كذلك، ملا كنت جئت إىل       البد أنك جمنونة، فلو مل    : القطة
  ...هنا 
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١٨٩

  مفتاح إجابات التمارين 
إذا مل  ) ال  ( إذا كان التفكري الدائري مستخدماً يف النصوص التالية، وبـ          ) نعم  ( أجب بـ   

  -:يستخدم
  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  

: عمـر " ملاذا تدىن مستوى عالماتك يا عمر ؟      :" املرشد اجلامعي 
 ومل أعد أقض الوقت يف الدراسة كمـا كنـت    ،إنين أعمل اآلن  "

  ".سابقا 
هل جيب عليك أن تعمل ؟ أال تستطيع أن تترك العمـل            : "املرشد

  ".حىت تنهي دراستك اجلامعية ؟
ال،  يتوجب علي العمل لكسب املال كي أستطيع دفع مثن           :" عمر

  ".السيارة 
  " . ملاذا حتتاج للسيارة ؟: "املرشد
  ". ب للعمل والعودة منه أحتاجها يف الذها:" عمر

  
  
  
  نعم

  تعترب حوارات من كتاب أليس يف بالد العجائب : ٦ – ٢الفقرات من 

٢  
ملـاذا  :" تتحدث إىل الطفل الصغري على باب الـسريك     " أليس  " 

  "جتلس هنا وحدك ؟ 
  ".ألنه ال يوجد أحد معي، ...ملاذا : " الطفل باكيا ضجراً 

  
  نعم

٣  

ة سرقة الكعك من املطـبخ، امللـك يف         حياكم خادم القلوب بتهم   
موقع القاضي متحمسا لالنتهاء من احملاكمة، و باعتقاده أن خادم          

أثناء احملاكمة مت التقاط ورقة من األرض تتـضمن       . القلوب مذنب 
  .دليل براءة املتهم

يبدو أا رسالة كتبها املتهم من قبل،       : قال مساعد القاضي األول   
 إا ليست رسالة بل جمموعة من أبيات  ال: ونظر إليها جيدا مث قال    

  .الشعر
  هل هي خبط السجني ؟ : سأل مساعد القاضي الثاين 

  
  
  

  نعم
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١٩٠

  ! الغريب أا ليست خبط السجني : األرنب األبيض
ال بد أن املتهم قلد خط أحد آخر عنـدما كتـب علـى              : امللك
  .الورقة

أرجوك يا صاحب اجلاللة، أنـا مل أكتبـها، وال          : خادم القلوب 
  .فال يوجد توقيع يف آخر الورقة، ع أحد إثبات إين فعلتيستطي
إذا مل توقعها فإن ذلك جيعل األمر أكثر سوءاً، فال بد أنك            : امللك

قصدت من ذلك التشويش على احملاكمة، وإال فإنك كنت ستوقع          
  .أمسك كأي رجل صادق وأمني

٤  

ن نظرت الدودة و أليس لبعضهما البعض فترة من الوقـت دون أ           
تبادر أحدمها بالكالم مع األخرى، وأخرياً بادرت الدودة بقول مل          

  من أنِت ؟ : يكن بداية مشجعة للحديث فقالت
، أكاد ال أعرف نفسي يا سيديت     ... أنا  : أليس جتيب حبياء واضح   

فعلى األقل كنت أعرف من أنا عندما استيقظت هذا الـصباح،           
  .الوقتولكنين اعتقد أنين تغريت عدة مرات منذ ذلك 

  ؟ !ماذا تعنني بذلك ؟ عريف نفسك : الدودة حبزم
ال أستطيع أن أعرف نفسي يا سيديت، فأنا خائفة، ألنـين           : أليس

  لست نفسي، أفهمت ؟ 
  .ال مل أفهم: الدودة

أخشى انه ال ميكنين تفـسري      :  أليس بصوت هادئ يظهر األدب    
ذلك بوضوح أكثر، ألنين ال أستطيع فهم املوضوع أصـالً حـىت        

وكوين قد تغريت لعدة أحجام خالل يوم واحد أشعر         ، أفسره لك 
  .باالنزعاج واحلرية

ليس حمرياً أبـداً مـا      ... ليس حمرياً   : حاولت الدودة دئة أليس   
  .حصل لك

رمبا تكون مشاعرك يا سيديت خمتلفة حنو ذلك، ولكن كل          : أليس

   
  
  
  
  
  
  
  نعم
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١٩١

  .ما أعرفه عن ذلك، أنه شعور غريب بالنسبة يل
  من أنت ؟ ... ض الوقت مث قالت أنت صمتت الدودة لبع

٥   

، لقد حصلنا يف املاضـي علـى   ...آه : قالت السلحفاة بسخرية    
  ... تعليم جيد فقد كنا نذهب كل يوم إىل املدرسة 

وأنا كذلك ذهبت إىل املدرسة، فال داعـي ألن تفخـري           : أليس
  .بذلك هلذه الدرجة

وهـل  :  عليها االستغراب  سألت السلحفاة الساخرة بطريقة يبدو    
  ! تعلمت املواد اإلضافية ؟ 

  .نعم ، فلقد تعلمنا اللغة الفرنسية واملوسيقى: أليس
  هل تعلمتم الغسيل ؟ : السلحفاة بسخرية

  .بالتأكيد ال: أليس بغضب
، فمدرسـتك مل تكـن   ... آه : السلحفاة بصوت مليء بالراحة     

  .جيدة كثرياً
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

٦  

يف هذا  ، ...!آه  : بالد العجائب ألليس عن الغابة      قالت القطة من    
املكان لن تستطيعي تقدمي املساعدة برفقة هؤالء اـانني، فكلنـا     

  .جمانني أنا جمنونة وأنت جمنونة
  ! كيف تعرفني أنين جمنونة ؟ : أليس
البد أنك جمنونة، فلو مل تكوين كذلك، ملا كنت جئت إىل           : القطة
  ...هنا 

   
  
  نعم
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١٩٢

   أو–إما 
عندما يكون أمامه عدد من اخليـارات       "  أو   –إما  "  يقوم الشخص خبطأ التفكري من نوع         

  . أو ذاك–احلل إما هذا : ولكنه خيتار شيئني منهما فقط، ويقول، املنطقية
 أو، يضع حداً فاصالً مبكان ال داعي أن يضعه فيه، حيـث             –فنرى أن املفكر بأسلوب إما      

أو احلد الذي يلـيب     ( حن نضع احلد عند املدى الذي حنتاجه فيه         فن. ميكننا ختطي ذلك احلد   
وهنا إما أن نرفض احلد يف املكان احملدد، أو نرفض أن نضعه أصالً، وهذا اخلطأ               ، )حاجاتنا  

  .يف التفكري يدعى بعدم وضع احلد الفاصل
  

   ): ١( مثال 
عن العمالة اخلارجيـة    أحد أصحاب املزارع الكربى يعلق على قرار وزير العمل باالستغناء           

لقد أصدر الوزير قراراً باالستغناء عن العمالة اخلارجية للتقليل من خروج العمـالت             : قائالً
هل يفضل الوزير أن تتلف احملاصيل والثمار دون أن جتد مـن            ، ولكن، األجنبية من الدولة  

  !.جيمعها ؟ 
v       ـ        –املتحدث استخدم هنا أسلوب أما ارات األخـرى    أو ، ولكنه مل ينظر إىل اخلي

املمكنة كاستخدام آالت جين احملاصيل، العمالة الداخلية، االستعانة بأفراد اجليش، االستعانة           
  .بطلبة املدارس واجلامعات يف إطار برامج خدمة اتمع 

  
   ):٢( مثال 

  :  قائالًاحلكوميةاحد األساتذة يف اجلامعة يبدي اعتراضه على سياسة القبول يف اجلامعات  
 السحري الـذي تـراه   يءفما هو الش ! ؟% ٦٥ذا حندد اقل معدل للقبول يف جامعاتنا        ملا" 

؟ وملاذا يوجـد    % ٥٠أو  % ٦٠وملاذا ال تكون النسبة     ! وزارة التعليم العايل ذه النسبة ؟     
  ! ؟احلكوميةأصالً حتديد نسبة مئوية ملعدالت القبول يف اجلامعات 

فما دامت  ،  احلد عيف املكان الذي يتوجب فيه وض     األستاذ يف كالمه السابق ال يضع حداً        * 
فإنه البد من وجود أسلوب غري شخصي       ، املدارس تستخدم املعدالت املئوية يف تقييم طلبتها      

  .لتقييم املعدالت بشكل عادل
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١٩٣

v     من املفترض وجود أسلوب غـري شخـصي يف تقيـيم           ": ورمبا أنك تفكر مبا يلي
لكن ذلك ال يعين أن يكون هذا األسلوب، أسلوباً         املعدالت للقبول يف اجلامعات الرمسية، و     

مئوياً، فرمبا يعين األستاذ أو ينوي اقتراح أسلوب غري شخصي خيتلف عن أسلوب النـسب               
وإذا كان ذلك ما يريده فأنت على حق، ولكن توجـب           " ... املئوية وحياول التلميح إليه     

  : عليه القول
ملاذا نستعمل أسـلوب   ! جلامعات احلكومية؟   كحد أدىن للقبول يف ا     % ٦٥ملاذا حندد نسبة    

  النسبة املئوية بشكل قاطع ؟ فلماذا ال نستعمل كذا وكذا بدال من ذلك ؟ 
  

ومن خالل ما تقدم يف املثال السابق يظهر لنا أن األستاذ وقع يف خطأ وذلك بعـدم وضـع      
  .احلد الفاصل
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١٩٤

   )١( التمرين 
  ورقة عمل

      احلد الفاصل/  أو –إما : املهارة     ................: ..........االسم 
  : .........................التاريخ     : .........................الصف 

  -: أختر من القائمة التالية نوع خطأ التفكري املستخدم يف النصوص التالية
   عدم وضع احلد الفاصل -           التربير -
  عكس احلقيقة +  التربير -      رح عكس املقت+  إما ـ لو -

  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  

 الغاضـب   هطالب يف السادس عشرة من عمرة يتحدث لوالـد        
لقد قلت يل انـه ميكـنين ان        : لتأخره خارج البيت مساء األمس    

!  البيت الساعة التاسعة مساء أيام األربعاء واخلمـيس          أعود إىل 
علمـاً  ، يام األسبوع ولكن ال تسمح يل بالعودة كذلك يف باقي أ        

  ! املدرسة ؟لذهاب إىللبأنين استيقظ دائماً يف الوقت املخصص 
  

  

٢  

يقول أحد عمال املصانع الكبرية ألبنه املرتعج من عمـل والـده           
لو عاملين مجيع أساتذيت بنفس املعاملـة       : يا بين : املتدين املستوى 

اليت عاملوا ا زمالئي يف املدرسـة، ألصـبحت اآلن مبـستوى         
فضل، ولكان مبقدوري احلصول على وظيفة أفضل مـن هـذه           أ

  .الوظيفة

  

٣  

يعاين قائالً، يف زاوية مشاكل الـشباب يف صـحيفة          " ن  . م  " 
 سنة بالذهاب إىل    ١٨يسمح ألخي البالغ من العمر      : شباب اليوم 

.  سنة ١٦أي مكان، ولكن ال ميسح يل بذلك، حبجة أن عمري           
يع فهم السبب الذي جيعـل      أخي يكربين بسنتني فقط، وال أستط     

  .أهلي ال يعاملونين بإنصاف
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١٩٥

٤  

حمرر صفحة الشؤون العائلية يف صحيفة شباب الغد، يعلق علـى           
إذا مل تكـن    : صور التقطت من إحدى دور املسنني يف العاصمة       

معاملتك شديدة مع أبنائك فسيتحكمون بك، ولذا حنن شديدو         
يتحكمـوا بنـا، وإال     املعاملة معهم، فعلى األقل لدينا فرصة أال        

  ! يرسلونا عندما نتقدم يف السن إىل دور رعاية املسنني 
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١٩٦

  مفتاح إجابات التمارين
  -:أختر من القائمة التالية نوع خطأ التفكري املستخدم يف النصوص التالية 
   عدم وضع احلد الفاصل -           التربير -
  عكس املقترح + ربير  الت-      عكس املقترح +  لو – إما -

  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  

 الغاضـب   هطالب يف السادس عشرة من عمرة يتحدث لوالـد        
لقد قلت يل انه ميكـنين ان       : لتأخره خارج البيت مساء األمس    

!  البيت الساعة التاسعة مساء أيام األربعاء واخلمـيس          أعود إىل 
علماً ، ولكن ال تسمح يل بالعودة كذلك يف باقي أيام األسبوع         

  ! املدرسة ؟لذهاب إىللبأنين استيقظ دائماً يف الوقت املخصص 

عدم وضع 
  احلد الفاصل

٢  

يقول أحد عمال املصانع الكبرية ألبنه املرتعج من عمل والـده           
لو عاملين مجيع أساتذيت بنفس املعاملـة       : يا بين : املتدين املستوى 

ـ           ستوى اليت عاملوا ا زمالئي يف املدرسة، ألصـبحت اآلن مب
أفضل، ولكان مبقدوري احلصول على وظيفة أفضل من هـذه          

  .الوظيفة

  التربير

٣  

يعاين قائالً، يف زاوية مشاكل الـشباب يف صـحيفة          " ن  . م  " 
 سنة بالـذهاب    ١٨يسمح ألخي البالغ من العمر      : شباب اليوم 

 ١٦إىل أي مكان، ولكن ال ميسح يل بذلك،  حبجة أن عمري             
 فقط، وال أستطيع فهم السبب الذي       أخي يكربين بسنتني  . سنة

  .جيعل أهلي ال يعاملونين بإنصاف

التربير 
وعكس 
  احلقيقة

٤  

حمرر صفحة الشؤون العائلية يف صحيفة شباب الغد، يعلق على          
إذا مل تكـن    : صور التقطت من إحدى دور املسنني يف العاصمة       

معاملتك شديدة مع أبنائك فسيتحكمون بك، ولذا حنن شديدو         
لة معهم، فعلى األقل لدينا فرصة أال يتحكمـوا بنـا، وإال         املعام

  ! يرسلونا عندما نتقدم يف السن إىل دور رعاية املسنني 

+  أو –إما 
عكس 
  املقترح
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١٩٧

  األمثلة املنطـــقية
  ).ولكنه أحيانا ليس كذلك ( األمثلة املنطقية هي قول مأثور أو مثل شعيب يبدو معقوالً 

   ): ١( مثال 
  -: ألمثال واألقوال املأثورةجمموعة من ا

  .عصفور يف اليد أفضل من عشرة على الشجرة  -أ 
  .العيار اللي ما بصيب يدوش  -ب 
  .اللي يف اجلدر بيطلعوا املالس  -ج 
  .كثرة الطباخني تفسد الطبخة  -د 
 .يا ما يف السجن مظاليم  -ه 

اً عندما يستخدم مثال شعبيا أو قوالً مأثور ، يقوم الشخص خبطأ التفكري يف األمثلة املنطقية      
  .لينهي به حواراً ما

  
   ): ٢( مثال 

  . سوف ينفصالن عن بعض" زريق" و" زريقة " لقد مسعت أن : عواد يتحدث لزوجته رميا
فلقد كنت عندهم عصر أمس، وشـاهدما       ، أوه، ال ميكن أن يكون ذلك صحيحاً      :" رميا

، واملدارس الـيت    خيططان لبناء بيتهما اجلديد، وحيددان األماكن اليت سيشتريان األثاث منها         
فال بد أن يكون بينهما مشاكل كبرية أصـال، فـال   ... سيدخالن أبنائهما فيها ، ال أدري   

  ".دخان بدون نار 
   الغري املقـبولـةجيدعم النتائ) ال دخان بدون نار ( هنا تعتقد رميا أن منطقة املثال 

ما ( ف ذلك ويــسمح بتــجاهــل األدلة واحلقائق اليت تثبت خال) االنفصال  ( 
  .فهنا  جتاهلت احلقائق وأخذت بالشائعات ودعمتها مبثل شعيب). شاهدته عصر أمس 
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١٩٨

   )١( التمرين 
  ورقة عمل

       األمثلة املنطقية: املهارة   : ..............................االسم 
  : ....................التاريخ   : .............................الصف 

  :ةر من القائمة التالية نوع خطأ التفكري املستخدم يف النصوص، وأستعن بالقائمة التاليأخت
   األمثلة املنطقية -            التربير -
   اجلزء للكل، الربهنة، األمثلة  -      األمثلة املنطقية +  التربير -

  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  

نفـس وظيفـة   أمتىن لو كان يل   ... آه  : خوله تتحدث لزميلتها مىن   
هدى يف قسم املبيعات، فهي حتصل على ضعفي راتيب، وتعمل وقتاً           

  .أقصر من الذي أعمله
صحيح ما تقوين، ولكن لديها متاعب يف العمل أكثـر ممـا            : مىن

  .لديك
ليس مهماً، إنين على استعداد لتحمل مـشاكل ومتاعـب          : سلوى

  .العمل اإلضافية
 أحببت وظيفتك، ولكـن     إنين متأكدة لو أنك كنت مكاا ملا      : مىن

  ".العشب أكثر نضارة يف حديقة اجلارة "

  

٢  

أمسعت ما حصل لصديقك مهند، لقد أعلن       : حممود يتحدث ملأمون  
إفالسه بعد شهر من افتتاحه فرعاً جديداً لشركته يف منطقة األعمار           
يف امليناء، وبعد أن قام بشراء أسهم شركة وليد اليت أعلنت إفالسها            

ومل ، رض مبالغا ضخماً من البنك يف العـام املاضـي         مؤخرا فقد اقت  
  .يستطع سداد ما عليه من ديون

ولكن ، فهو ال يستحق ذلك   ، أنا حزين على ما أصاب مهند     : مأمون
عصفور يف اليد خري من عشرة على       :" هذا ذنبه، فقد قلت له دائما     

  ".الشجرة 
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١٩٩

٣  

نـت  دائما تفصل من عملك، وعموما أ: مسرية ختاطب زوجها بسام   
  !.ولكن ملاذا ال تتعلم مهنة جديدة؟. ال حتب عملك كثرياً

لقد كربت يا مسرية على تعلم مهنة جديدة، فال تـستطيع أن            : بسام
  .تعلم شخصاً هرماً، ألعاباً وحيالً جديدة

بالتأكيد تستطيع أن تـتعلم مهنـة       ! ما كل هذا التشاؤم ؟      : مسرية
  ".فالعلم ال يتوقف عند عمر معني " جديدة 

  

٤  

سأشتري بكل أموايل أسهماً يف شركة القمح       : عدنان ملساعده مؤيد  
 سنوات وال بد أن     ٣الوطنية ، فلقد تضاعف سعر السهم فيها منذ         

  .مجيع املسامهني فرحني بذلك
أوافقك الرأي يا سيدي، فأنت حمظوظ ولكـن لـيس مـن     : مؤيد

ال تضع مجيع ما    " احلكمة أن تضع أموالك يف مكان واحد،  حبيث          
  ".متلك من بيض يف سلة واحدة

  

٥  

تقابل مجيل ومجال صدفة يف أحد حمال املالبس، وكان مجيل ينظـر            
إىل البدالت الغالية الثمن، يف حني نظر مجال إىل البدالت اليت كتب            

   % .٥٠عليها ختفيضات حىت 
ففي الشهر املاضي كانت هـذه      ، األسعار هنا مغرية جداً     : مجال  

التخفيض بني تلك البدالت اليت تنظر إليها يـا  البدالت اليت يشملها   
  .مجيل، ومل يكن عليها ختفيض يف السعر

ال، فلقد تعودت أال أشتري إال الغايل، فإذا مت ختفيض          ... ال  : مجيل
الغلي سعره  "السعر فإن ذلك يعين، وجود عيب يف البذلة فكما تعلم         

  ".فيه
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٢٠٠

  مفتاح إجابات التمارين 
   -:ةلتالية نوع خطأ التفكري املستخدم يف النصوص، وأستعن بالقائمة التاليأختر من القائمة ا

   األمثلة املنطقية -           التربير -
   اجلزء للكل، الربهنة، األمثلة  -      األمثلة املنطقية +  التربير -

  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  

أمتىن لو كان يل نفـس وظيفـة      ... آه  : خوله تتحدث لزميلتها مىن   
 يف قسم املبيعات، فهي حتصل على ضعفي راتيب، وتعمل وقتاً           هدى

  .أقصر من الذي أعمله
صحيح ما تقوين، ولكن لديها متاعب يف العمل أكثـر ممـا            : مىن

  .لديك
ليس مهما، إنين على استعداد لتحمل مـشاكل ومتاعـب          : سلوى

  .العمل اإلضافية
 إنين متأكدة لو أنك كنت مكاا ملـا أحببـت وظيفتـك،           : مىن

  ".لعشب أكثر نضارة يف حديقة اجلارة"ولكن
  

  أمثلة منطقية

٢  

أمسعت ما حصل لصديقك مهند، لقد أعلن       : حممود يتحدث ملأمون  
إفالسه بعد شهر من افتتاحه فرعاً جديداً لشركته يف منطقة األعمار           
يف امليناء، وبعد أن قام بشراء أسهم شركة وليد اليت أعلنت إفالسها            

 مبالغاً ضخماً من البنك يف العـام املاضـي ومل           فقد اقترض . مؤخراً
  .يستطع سداد ما عليه من ديون

ولكن ، فهو ال يستحق ذلك   ، أنا حزين على ما أصاب مهند     : مأمون
عصفور يف اليد خري من عشرة علـى        : هذا ذنبه، فقد قلت له دائماً     

  ".الشجرة 
  
  

  أمثلة منطقية
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٢٠١

٣  

ملك، وعموما أنت   دائما تفصل من ع   : مسرية ختاطب زوجها بسام     
  ! ولكن ملاذا ال تتعلم مهنة جديدة ؟، ال حتب عملك كثرياً

لقد كربت يا مسرية على تعلم مهنة جديدة، فال تـستطيع أن            : بسام
  .تعلم شخصاً هرماً، ألعاباً وحيالً جديدة

بالتأكيد تستطيع أن تـتعلم مهنـة       ! ما كل هذا التشاؤم ؟      : مسرية
  ". عمر معنيفالعلم ال يتوقف عند" جديدة 

أمثلة + تربير 
  منطقية

٤  

سأشتري بكل أمـوايل أسـهماً يف شـركة         : عدنان ملساعدة مؤيد  
والبـد ان   ،  سنوات ٣فلقد تضاعف سعر السهم فيها منذ       ، سابك

  . مجيع املسامهني فرحني بذلك
ولكن لـيس مـن     ، فأنت حمظوظ ، أوافقك الرأي يا سيدي   : مؤيد

ال تضع مجيع   " احد حبيث   احلكمة ان تضع كل أموالك يف مكان و       
  ".ما متلك من بيض يف سلة واحدة

  

+ جزء للكل 
+ الربهنة 

  أمثلة منطقية

٥  

تقابل مجيل ومجال صدفة يف أحد حمال املالبس، وكان مجيل ينظـر            
إىل البدالت الغالية الثمن، يف حني نظر مجال إىل البدالت اليت كتب            

   % .٥٠عليها ختفيضات حىت 
ففي الشهر املاضي كانـت هـذه       ، مغرية جداً األسعار هنا   : مجال

البدالت اليت يشملها التخفيض بني تلك البدالت اليت تنظر إليها يـا     
  .مجيل، ومل يكن عليها ختفيض يف السعر

ال، فلقد تعودت أال أشتري إال الغايل، فإذا مت ختفيض          ... ال  : مجيل
سعره الغلي  "السعر فإن ذلك يعين، وجود عيب يف البذلة فكما تعلم         

  ".فيه

  أمثلة منطقية
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٢٠٢

  عدم التسلسل
يستخدم الشخص أسلوب عدم التسلسل عندما يتوصل إىل نتائج غـري متـصلة أو غـري                

  .منسجمة مع األسباب واألدلة اليت قدمها
وغالبا ما يرتبط التفكري غري املتسلسل باحلوار اخلاطئ، والذي يتبني خطـأه دون وجـود                

 يف التفكري غري مصنف ضمن األخطاء املتعارف عليهـا       مسمى آخر له، حيث أن هذا اخلطأ      
  .والواضحة

  
  ) تفكري غري متسلسل  ) ( ١( مثال 

هل الحظت أن كل البيوت يف املنطقة الغربية غالية الثمن ؟ لذلك البد             : لبىن لزوجها فيصل  
  .أن مجيعها بنيت بشكل متميز

  
   ): ٢( مثال 

تاح بطولة ألعاب القوى ملدارس اململكة والـيت        أمحد يتحدث هاتفياً مع والده مساء يوم افت       
 ثانيـة، لـذا     ١٢يف زمن   ،   م ١٠٠لقد أحرزت اليوم بطولة سباق      : " أقيمت يف الرياض  

  ". ثانية ٢٤ م يف زمن ٢٠٠سيكون مبقدوري غدا أن أحرز بطولة 
v                هكذا تفكري من اجلزء إىل الكل، ويطلق عليه أيضا تفكري غري متسلـسل، ولكننـا

  .طاملا أن له مسمى معني) من اجلزء إىل الكل ( ه سندعوه بامس
  

   ): ٣( مثال 
يف التلفزيون من حق أطفالك احلـصول علـى أفـــضل           ) املراعي  (  يف إعالن حليب    

غــذاء مـتكامل ميكنك توفريه هلم، لذا فنحن متأكدون أنك ستشتري هلـم حليـب               
  .الغين بالفيتامينات) املراعي (
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٢٠٣

   )١( التمرين 
   عملورقة

        التفكري غري املتسلسل: املهارة : .........................                االسم 
  : .....................   التاريخ    : .........................  الصف 

  
  : التمارين 

  -):يف منوذج اإلجابة ( اقرأ النصوص التالية بدقة، وأجب على األسئلة اليت تليها 
  : مرين األولالت

أن معرفة األفـراد البـالغني الثالثـة        : العدد املاضي خرب يقول   ) املستقبل  ( ورد يف صحيفة    
. والعشرين من العمر بالرياضيات أفضل من معرفة األفراد البالغني السابعة عشرة من العمـر           

ضيات منذ وهذا يدل على أن األفراد الذين يف الثالثة والعشرين من عمرهم قد تعلموا يف الريا  
  .أن غادروا املدارس أكثر مما تعلموه يف املدرسة

v أعط سببني للداللة على أن هذا االستنتاج ميثل أسلوب التفكري غري املتسلسل :  
  : اجلواب

................................................................................  
  : التمرين الثاين

لقد قابلنا عددا من املـسئولني عـن عمـال    : لدول كتب يقولمراسل صحيفة يف إحدى ا    
منهم، أم عاملوا العمال بعدالة وإنسانية، وقد كان األشخاص          % ٨٠حيث قال   ، النظافة

  .الذين متت مقابلتهم ميثلون خمتلف أنواع املسؤولني
v              بافتراض صحة اجلمل السابقة، وضح ملاذا يعترب االستنتاجان التاليان مثـاالً علـى

  ؟ ) دون أن تكرر التفسري يف كال االستنتاجني ( استخدام أسلوب التفكري غري املتسلسل 
  .من املسؤولني عاملوا العمال بعدل % ٨٠ لذا فإن –أ 

  .من العمال عوملوا بعدل % ٨٠ لذا فإن –ب 
  : اجلواب

................................................................................  
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٢٠٤

  مفتاح إجابات التمارين
  : التمارين

  ):يف منوذج اإلجابة ( اقرأ النصوص التالية بدقة وأجب على األسئلة اليت تليها 
  

  :  التمرين األول
أن معرفة األفـراد البـالغني الثالثـة        : العدد املاضي خرب يقول   ) املستقبل  ( ورد يف صحيفة    

.  األفراد البالغني السابعة عشرة من العمـر     والعشرين من العمر بالرياضيات أفضل من معرفة      
وهذا يدل على أن األفراد الذين يف الثالثة والعشرين من عمرهم قد تعلموا يف الرياضيات منذ   

  .أن غادروا املدارس أكثر مما تعلموه يف املدرسة
  

v أعط سببني للداللة على أن هذا االستنتاج ميثل أسلوب التفكري غري املتسلسل .  
  : اجلواب

  . ال يوجد ما يؤكد أنه كلما زاد العمر كانت املعرفة بالرياضيات أفضل  -أ 
 . ال يوجد ما يؤكد أن تعلم الرياضيات خارج املدرسة حيصل بشكل أكثر  -ب 

  

  : التمرين الثاين
، لقد قابلنا عددا من مسئولني عمال النظافـة       : مراسل صحيفة يف إحدى الدول كتب يقول      

العمال بعدالة وإنسانية، وقد كان األشخاص الـذين        منهم، أم عاملوا     % ٨٠حيث قال   
  .متت مقابلتهم ميثلون خمتلف أنواع املسؤولني

  

بافتراض صحة اجلمل السابقة، وضح ملاذا يعترب االستنتاجان التاليان مثاالً علـى اسـتخدام              
  ؟ ) دون أن تكرر التفسري يف كال االستنتاجني ( أسلوب التفكري غري املتسلسل 

  .من املسؤولني عاملوا العمال بعدل % ٨٠ن  لذا فإ–أ 
  .من العمال عوملوا بعدل % ٨٠ لذا فإن –ب 

  : اجلواب
  .من املسؤولني قالوا وبالتايل ليس بالضرورة أم عاملوا  % ٨٠ –أ 

  .من املسؤولني  % ٨٠من العمال يعملون لدى  % ٨٠ ليس بالضرورة أن –ب 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )٢(امللحق رقم
  )تصحيح التفكري(الباب األول ) قوة التفكري(لتعليم التفكري الناقد اجلزء الثالث " Risk"دليل املعلم برنامج ريسكـ 

 

    

٢٠٥

   )١( التمرين 
  ورقة عمل

       مجيع املهارات السابقة+ عدم التسلسل : املهارة ..................... : ......االسم 
  : .........................التاريخ : ...........................   الصف 

  : أستعن بالقائمة التالية
 قوة الربهان من    – العالقة اخلاطئة    -   قوة الربهان من خالل الفشل يف إجياد مثال  -

   الكل إىل اجلزء-     عدم التسلسل -    املواقف املختارة  خالل 
     -:مث أختر نوع خطأ التفكري يف النصوص التالية

  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  
نوف تتحدث إىل جاسم عن العامل اجلديد الذي استخدمه للعنايـة           

مل يسبق يل أن رأيت شخصاً أمحر الشعر ومل يكـن           :" حبديقة املرتل 
  ".أن يكونوا مجيعهم كسولنيكسوالً، أفترض 

  

كل شخص أمحر الشعر التقيت به      : "رفيف تتحدث إىل زوجها زياد      ٢
  ".كان كسوالً فالبد أن يكونوا مجيعهم كسولني 

  

٣  
 على سؤال صحفي حول تقييم      هيف رد ) نادي النصر   ( الناطق باسم   

 ان كُالً من العبـي االحتـاد     : يقول) نادي االحتاد واألهلي    (عمل  
  .لذا البد أم متشاون، هلي يتصرفون بشكل صارم وحاداألو

  

٤  
يف كل مرة كنت أقوم بإعطائك      : صاحب البقالة خياطب جاره بسام    

كنت غري صادق معي يف موعد تسديدك للدين فلـيس          ، ما حتتاجه 
  !.لدي سبب واحد جيعلين أعتقد أنك ستصدق معي هذه املرة 

  

٥  

 أن تدرس كي ال ترسب، وإال       أم علي تصرخ على ابنها نزيه، جيب      
  !. ملاذا ندفع ملعلم اللغة اإلجنليزية مقابل الدروس اخلصوصية ؟

يف اللغـة    % ٧٥لقد انتهى الفصل األول وحصلت علـى        :  نزيه -
فلماذا ،  عالمة فقط حىت أجنح٢٥االجنليزية، ويلزمين يف الفصل الثاين    

  .ال ألعب وأمرح، مبا أنين سوف أجنح 
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٢٠٦

   التمارين مفتاح إجابات
 العالقة اخلاطئـة  - قوة الربهان من خالل الفشل يف إجياد مثال       -: أستعن بالقائمة التالية  

   الكل إىل اجلزء- عدم التسلسل       - قوة الربهان من خالل املواقف املختارة   –
  :  مث أختر نوع خطأ التفكري يف النصوص التالية

  اإلجابة  التمرين  الرقم

١  

إىل جاسم عن العامل اجلديد الذي اسـتخدمه   نوف تتحدث   
مل يسبق يل أن رأيت شخـصاً أمحـر   : "للعناية حبديقة املرتل  

الشعر ومل يكن كـسوالً، أفتـرض أن يكونـوا مجـيعهم            
  ". كسولني

قوة الربهان من 
خالل الفشل 
يف إجياد مثال 
  مضاد ملا قيل

كل شخص أمحر الـشعر     : "رفيف تتحدث إىل زوجها زياد      ٢
  ".فالبد أن يكونوا مجيعهم كسولني،   به كان كسوالًالتقيت

قوة الربهان من 
  خالل املواقف

٣  

فـي رده على سؤال صحفي     ، )نادي العني   ( الناطق باسم   
يقول إن كـال    ، )نادي االحتاد واجلزيرة    ( حول تقييم عمل    

لذا ، من العيب االحتاد واجلزيرة يتصرفون بشكل صارم وحاد       
  .ال بد أم متشاون

  العالقة اخلاطئة

٤  

يف كل مرة كنت أقـوم      : صاحب البقالة خياطب جاره بسام    
بإعطائك ما حتتاجه كنت غري صادق معي يف موعد تسديدك          
للدين فليس لدي سبب واحد جيعلين أعتقد أنك ستـصدق          

  !.معي هذه املرة 

  الكل إىل اجلزء

٥  

أم علي تصرخ على ابنها نزيه، جيـب أن تـدرس كـي ال             
ال ملاذا ندفع ملعلم اللغة اإلجنليزية مقابل الـدروس         ترسب، وإ 
  ! اخلصوصية؟

يف  % ٧٥لقد انتهى الفصل األول وحصلت علـى       :  نزيه -
 عالمـة فقـط   ٢٥اللغة االجنليزية، ويلزمين يف الفصل الثاين      

  .فلماذا ال ألعب وأمرح، مبا أنين سوف أجنح، حىت أجنح

عدم التسلسل 
  يف التفكري
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  لدراسة باللغة االجنليزيةملخص ا 
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٢٠٧

 
Summary 

The Risk Program and its effect on the teaching of the 
Critical Thinking amongst female students in the section of 

Social Sciences in Taiba University 
 

Prepared by: Rania Ahmad Ali Faqeehi 
 

The present study aims at knowing the essence of  the Risk program in 
teaching the critical thinking amongst female students in the section of 
social sciences in Taiba University, where the original society was taken as 
a sample of study from all the female students in the section of social 
sciences in Taiba University under the ministry of higher education, from 
the second term of the (1426-1427/ 2005-2006) academic year, and their 
number was one hundred and eighty two (182) female students, and then 
another sample of study was chosen in a simple random way in order to 
represent the original society and their number reached sixty (60) students 
from the fourth standard, and then the students were divided in a simple 
random manner into two groups, thirty (30) students in the experimental 
group and thirty (30) students in the regular group in a changeable manner 
appraising the critical thinking of Watson and Glaser (known as the Watson 
and Glaser Critical Thinking Appraisal) available in the Saudi an 
environment, and that was to determine the proportion, and then the Risk 
program was implemented to teach the Critical thinking. The third part (the 
power of thinking) the first chapter (correcting the thinking) on the 
experimental group. The experimental time took five weeks in ten hours. 

 

 The statistics was prepared by the T test computer program called: 
"Statistical package for Social Science" to know the impact of the 
differences between the intermediate levels of both the experimental group 
and the regular one. 

 

Final results obtained by the study was the existence of differences 
that had statistical impact on the a standard base of (0.05) between 
intermediate levels of both the experimental group and the regular one in 
favor of the experimental group on appraising the Critical thinking at a 
distant point, and in every skill of it . 

 

This result shows the clear effect of the Risk program in teaching the 
critical thinking on female students in the section of social sciences in 
Taiba University. 

 

On the basis of this result the researcher hereby recommends the 
implementation of programs of teaching critical thinking among the teacher 
training program in Universities of Saudi Arabia. 
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