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علمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا فــي المرحلــة األساســية هــدفت هــذه الدراســة معرفــة درجــة امــتالك م
العليا في تربية بني كنانة لمهارات التفكيـر الناقـد ودرجـة ممارسـتهم لهـا، مـن وجهـة نظـرهم فـي ضـوء 

وقــد ســعت هــذه الدراســة إلــى اإلجابــة عــن  ،متغيــرات الجــنس، والمؤهــل العلمــي، والخبــرة التعليميــة
   :األسئلة اآلتية

معلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية العليا في تربية بني كنانة لمهارات ما درجة امتالك  -1
   التفكير الناقد من وجهة نظرهم؟

مـــا درجـــة ممارســـة معلمـــي اللغـــة العربيـــة فـــي المرحلـــة األساســـية العليـــا فـــي تربيـــة بنـــي كنانـــة  -2
  لمهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم؟ 

ة العربية في المرحلة األساسية العليا في تربية بني كنانة هل تختلف درجة امتالك معلمي اللغ -3
  لمهارات التفكير الناقد باختالف الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة في التدريس؟ 

هل تختلف درجة ممارسة معلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية العليا في تربية بني كنانة  -4
  والمؤهل العلمي، والخبرة في التدريس؟ لمهارات التفكير الناقد باختالف الجنس، 

هــل توجــد عالقــة ارتباطيــه بــين درجــة امــتالك مهــارات التفكيــر الناقــد ودرجــة الممارســة لــدى  -5
  معلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية العليا في تربية بني كنانة؟ 

) 46راسـة مـن () معلم ومعلمة، في حين تألفـت أداة الد100تكون أفراد عينة الدراسة من (    
ــم التأكــد مــن صــدق اال ســتبانة وثباتهــا، واســتخدمت الحزمــة فقــرة موزعــة علــى خمــس مجــاالت، وت

  وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:، في تحليل البيانات SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية 
بيـة بنـي كنانـة درجة امتالك معلمي اللغـة العربيـة ومعلماتهـا فـي المرحلـة األساسـية العليـا فـي تر -1

 لمهارات التفكير الناقد ودرجة ممارستهم لها كانت عالية.  
_______________________________________  

  .األردن –جامعة آل البيت / املفرق  -كلية العلوم الرتبوية   -  قسم املناهج والتدريس -دكتور  *
  .األردن –مدرسة الصفوة الثانوية/ املفرق  -معلمة **
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جاء مجال االستنتاج في المرتبة األولى، ومجال التقويم في المرتبة األخيرة، ومجال التفسـير -2

ــة فــي  ــة الثاني ــة فــي االمــتالك والممارســة. فــي حــين جــاء مجــال التحليــل فــي المرتب ــة الثاني فــي المرتب
ثالثـــة فـــي االمـــتالك والرابعـــة فـــي الممارســـة، ومجـــال االســـتقراء فـــي المرتبـــة الرابعـــة فـــي االمـــتالك وال

  الممارسة.
امـتالك معلمـي  ) في درجـة=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ( -3

اللغة العربية ومعلماتها في المرحلة األساسية العليا في تربية بني كنانة لمهارات التفكير الناقد ودرجة 
أكثر، وعدم وجود فروق تعـزى ) سنوات ف10يعزى إلى الخبرة في التدريس لصالح ( ،ممارستهم لها

  إلى الجنس، والمؤهل العلمي. 
وجود عالقة ارتباطيه قوية إيجابية بين درجـة امـتالك معلمـي اللغـة العربيـة ومعلماتهـا لمهـارات -4

  . %85التفكير الناقد ودرجة ممارستهم لها إذ بلغ معامل االرتباط بينهما 
  وء النتائج.وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في ض

  .     الكلمات المفتاحية: التفكير الناقد، معلمو اللغة العربية، المرحلة األساسية
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المقدمة  -1  

نسان اليوم بأنه يعيش حياة مضطربة، فهناك املشكالت املرتاكمة اليت يواجهها سواء يف اإليشعر      
فبات عليه أن يقف يف وجه هذا  حملدودية موارده. املهدد باخلطرجمتمعه أو على سطح هذا الكوكب 

التحدي، والبحث عن العقول الناقدة واملبتكرة لتأيت حبلول جديدة مثالية، قد دئ من اضطرابه وختفف 
  . من حدة الصراع، وتساعده على تطوير جمتمعه وتقدمه

التفكري الناقد من قبل كثري من لقد شهد العقد الثامن من القرن املاضي اهتمامًا متزايًدا بدراسة      
  وذلك بسبب ضعف خمرجات العملية التعليمية، يف الواليات املتحدة األمريكية وخاصة الرتبويني يف العامل،

 .(Lipman,1995,145)   فقد كتبت نيويورك تاميز عن ضرورة اهتمام املدارس عامة باكتشاف
وكذلك دعت جملة الرتبية األمريكية إىل  ،ل وتدريبهم عليه، والعمل على تعليمه لألطفا أمهية التفكري الناقد

ويعد كتاب "أمة يف خطر وكتاب نيومان " عن التعليم العايل دعوة قوية إىل  .دعم هذا النوع من التفكري
ألسباب وطنية واقتصادية، حيث أن املواطن ذا التفكري  قومياً  االهتمام بالتفكري الناقد، باعتباره مطلباً 

  . )47,1995السيد، كون أكثر مشاركة يف احلياة السياسية واالجتماعية ( الناقد ي

إن أمهية التفكري الناقد ال تكمن يف إثراء حياة اإلنسان ومساعدته يف تغيري أوضاعه حنو األحسن فقط، 
 ،حيث يساعده يف القدرة على االختيار السليم، (Brookfield,1987) معوإمنا بأثره اإلجيايب يف ات

 اختاذ القرار الصحيح  يف ضوء تأثريات أجهزة اإلعالم  وظهور األيدلوجيات املتعددة واملتصارعة و 
(Nickcrson, 1985) .  

إىل أن من األهداف الرتبوية اليت تسعى الرتبية   (Mcfarland,1985,70)أشارت مكفرالند قد و 
ل تدريبهم وتدريسهم وتعليمهم من أجل احلديثة إىل حتقيقها هو تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة من خال

  بناء شخصية متكاملة قادرة على املشاركة يف جمتمع تسوده احلياة الدميقراطية.

إن تعليم التفكري الناقد  ، (Norris,1985,43)  ) املشار إليه يف نورسMicpickويرى مكبك ( 
  .ناقداً  يتعلموا كيف يفكرون تفكرياً  ، إمنا هو ضرورة تربوية ملحة، ومن حق الطالب أنتربوياً  ليس خياراً 

ويعد التفكري الناقد املفتاح حلل املشكالت اليومية اليت تواجهنا كمعلمني، فإذا مل نستخدم التفكري       
وعادة ما يتعرض املعلمون ملواقف يضطرون فيها لصنع القرارات احلامسة  .الناقد نصبح جزءًا من املشكلة

  حتديث املعلومات بشكل مستمر هو مربر للتفكري الناقد. إن ديدة، و والتكيف مع هذه املواقف اجل
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للمحتوى املعريف الذي  وتربز أمهية تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة من أا تؤدي إىل فهم أكثر عمقاً 
كما أا   ،وكذلك متكن الطالب من مواجهة متطلبات احلياة .وربط عناصرها بعضها ببعض ،يتعلمونه

وحترره من التبعية والتمحور الضيق حول الذات لالنطالق إىل  ،فرد إىل االستقالل يف تفكريهتؤدي بال
أو استكشاف  والبحث وعدم التسلم باحلقائق دون حترٍ  ،جماالت أوسع من خالل تشجيع روح التساؤل

 وتتطلب تنمية مهارات التفكري الناقد استخدام طرائق حديثة يف ).112،1998احلموري، والوهر،(
للطالب، وتركز بفاعلية يف عملية التعلم  اً أساسي اً التدريس واسرتاتيجيات تعليمية حمددة املعايري، وتعطي دور 

  ).4،2002اخلوالدة،( ومنظماً  حبيث يكون فيها املعلم ميسراً 

R., Brandt, R.,, Maronzo  )وال بد من وجود نشاطات تعليمية مقرتحة لتنمية التفكري الناقد 
Hughes, C., Jones, B., Presseisen, B., Rankin, R., & Suhor, C. (1998). ومن .

  :)2005احلالق،(أبرزها

   .إغناء املناهج والكتب املدرسية ملهارات التفكري الناقد - 

   .ومناقشة ذلك وتقاليد خمتلفة تشجيع الطلبة على قراءة األدب الذي يعكس قيماً  - 

حيث يقدم الطلبة آراءهم اليت حتمل وجهات إدارة نقاشات ومناظرات يف موضوعات عامة،  - 
  .نظر خمتلفة، وتبين كل جمموعة وجهة نظر معينة تدافع عنها يف مواجهة الرأي اآلخر

أو تشجيع الطلبة على ، تشجيع الطلبة على حتليل مقاالت الصحف ومن النشاطات أيضاً  - 
   .ع أنفسهم ومع أقرامالكتابة يف موضوعات ذات صلة حبيام املعاصرة، ومناقشة ما يكتبون م

تبني أمهيته ومنها: التكيف مع األوضاع املتغرية، وزيادة  وقد اهتم الرتبويون بالتفكري الناقد وأوردوا أسباباً 
قدرة األفراد على التعامل بكفاءة مع املشكالت، والفهم األعمق للتحديات واملشكالت اليت تتطلب 

ومن مث التصدي لألفكار والعادات واخلطأ  ،صادر املعلوماتمهارات التفكري ارد، والتأكد من صدق م
   .واالبتعاد عن التطرف والتعصب

ن تشجيع التفكري الناقد هو يف األساس نفسه تشجيع إلحالل العمل االجيايب بدًال إوعالوة على ذلك ف
  . (Brookfield, 1987)على حتقيق أهدافه وأهداف جمتمعه  الذي جيعل الفرد أكثر عزماً  ،من السليب
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بل يتعلم كيف ومىت وملا  ،العشوائية يف تعلمه إن الطفل ذو التفكري الناقد ال يدع جماًال للصدفة أو      
وعليه فإن أمهية التفكري الناقد ال تكمن بإثراء حياة اإلنسان بشكله الفردي  .(Fisher,1991)  يتعلم 

 (Nickcrson,1985) ر نايكرسونوقد أشا .فحسب، بل مساعدته يف حتسني أوضاع جمتمعه ككل
إىل أن التفكري الناقد لدى األفراد جيعلهم أكثر قدرة على التكيف والشعور باملسؤولية، واختاذ القرار 

  ومواجهة املشكالت بفاعلية وكفاءة وفردية. 

الختالف وجهات نظرهم ومدارسهم  لقد اختلف الباحثون يف حتديد مفهوم واضح للتفكري الناقد تبعاً 
) بأنه " احملاولة املستمرة الختبار احلقائق أو Watson & Glaserفقد عرّفه واطسن وجليسر( ،فكريةال

ويتضمن بالتايل معرفة طرق البحث املنطقي  .اآلراء يف ضوء األدلة اليت تسندها بدًال من القفز إىل النتائج
وتقدمي  ،ختبار صحة هذه النتائجاألدلة للوصول إىل نتائج سليمة وا ةاليت تساعده يف حتديد قيمة خمتلف

). وقد اقرتح واطسون وجليسر 1982عبد السالم، وسليمان،( املناقشات بطريقة موضوعية خالصة
)Watson&Glaser,1991,13 ،املهارات الرئيسة اآلتية للتفكري الناقد وهي: معرفة االفرتاضات (

  اج.والتفسري، وتقومي املناقشات ( احلجج)، واالستنباط، واالستنت

) التفكري الناقد على أنه التفكري بالتفكري دف تنميته وجعل Gerlid,2003,1ويعّرف جري ليد (     
) "بأنه منط تفكري Lipman,1991,103خمرجاته ذات معىن وأمهية للفرد. يف حني يراه ليبمان ( 

   .ىل احملاكمة العقلية"، ذايت التقومي، حساس للسياق، تأملي، ويهدف إحمكوم مبعايري متفق عليها مسبقاً 

وهناك من يرى بأن التفكري يقابل التفكري ارد عند بياجيه، فهو يتضمن ثالثة مكونات: صياغة 
التعميمات حبذر، والنظر يف االحتماالت والبدائل، وتعليق احلكم على املوقف حلني توافر أدلة كافية 

)Meyer,1991,24" بأنه  )126،2001قطامي،يف (" املشار إليه 1986). كما عرّفه منصور
"التفكري الذي يعتمد على التحليل، والفرز، واالختيار، واالختبار ملا لدى الفرد من معلومات، دف 

بأنه " عملية تقيميه  ،)1972،286وقد عرّفه( سيد وأبو حطب، . التمييز بني األفكار السليمة واخلاطئة
 لتفكري، وهي خامتة لعمليات الذاكرة والفهم واالستنتاج".ميثل فيها اجلانب احلاسم  واخلتامي يف عملية ا

فالتفكري الناقد هو مفهوم مركب له ارتباطات بعدد غري حمدود من السلوكيات يف عدد غري حمدود من 
والتعلم، ونظرية املعرفة، ويعرب  وهو متداخل مع مفاهيم أخرى كاملنطق، وحل املشكلة، املواقف واألوضاع،

إنه التمهل يف إعطاء األحكام  ر التفكري الناقد يف كتابه (كيف نفكر) بالقول:جون ديوي عن جوه
 .وتعليقها حلني التحقق من األمر
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ين أشبه التفكري الناقد بعملية تنفس إ :) املشار إليه يف جروانMaclure,1991ويقول مكلري (     
كري؛ ألن التفكري أشبه ما يكون بنشاط حباجة إىل التف األفراد فكون الفرد حباجة للتنفس ليعيش فهو أيضاً 

ن الفرد حباجة ألن يتعلم مهارات إلذلك ف .طبيعي ال ميكن أن يستغين عنه اإلنسان يف حياته اليومية
التفكري، وذلك نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي واملعريف الذي شهدها ويشهدها العامل وما جنم عنه من 

 ،كم املعريف بقدر ما يعتمد على كيفية استخدام املعرفة وتطبيقهاالبد من أن يعتمد على الو حتديات، 
  ).  25،2002جروان،( ن ما يتعلمه الفرد يف املدرسة واجلامعة ال يكفي لضمان مستقبل زاهر لهأوخاصة 

إن بعض املربني ساوى ، (Beyer,1987)فقد ذكر باير  ،وقد اهتم العديد من املربني بالتفكري الناقد
 .الناقد واملهارات املعرفية العليا يف تصنيف بلوم لألهداف الرتبوية كالتحليل والرتكيب والتقومي بني التفكري

كما اعتقد طرف ثالث بأن التفكري الناقد   ،يف حني ساوى آخرون بني التفكري الناقد والتحليل املنطقي
 .كري الناقد وحل املشكلةمياثل صنع القرار، يف الوقت الذي رأى فيه فريق رابع وجود مساواة بني التف

م عندما يقومون بتدريس طالم أب ،أدت هذه املساواة إىل أن يعتقد بعض املعلمنيفقد وبالتايل 
ومع ذلك فإن التفكري الناقد وحل  ،فإم يعلموم مهارة التفكري الناقد ،إسرتاتيجية حل املشكالت

   املشكلة آمران خمتلفان.

قد حيقق  ،لنفسية والرتبوية إىل أن متكن الطلبة من مهارات التفكري الناقدوتشري العديد من الدراسات ا
  ):521،2010؛ بشارة والشريدة،91،2007( العتوم، األهداف اآلتية

  . تتطور قدرات الطلبة على استخدام عقوهلم بدالً من عواطفهم •
   .يطور قدرة الطلبة على التعلم الذايت والبحث العميق يف الكثري من األمور •
   .مع ذوام جيعل الطلبة أكثر صدقاً  •
 .عن التطرف يساعد الطلبة على صنع القرارات السليمة يف حيام بعيداً  •

كما تؤكد األدبيات الرتبوية أن هناك خصائص للمفكر الناقد منها: احملاكمة املنطقية للمعلومة، واالنفتاح 
ادلة عند توافر املعرفة، ومواجهة مواقف الصعوبة الذهين حنو أفكار اآلخرين، واالستعداد لتغيري اخلطأ، وا

  ).  Facione,1998,23;Petress,2004,261والتحدي، واختاذ القرارات الصائبة (
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وذلك  ،) بأن هناك إمكانية لتطوير التفكري الناقدElder&Paul,2001,40ويرى الدر وبول (     
مث املتحدي، مث املفكر املبتدئ، مث املفكر بتدريب الطالب حبيث يبدأ من مرحلة املفكر غري التأملي 

  . ناقداً  األستاذ، وباملمارسة املنتظمة يصبح مفكراً  املمارس، مث املفكر املتقدم، مث املفكر

الهتمام السياسة الرتبوية يف األردن مبهارات التفكري الناقد، ونظرًا ألمهية التفكري  ويف ضوء ما تقدم ونظراً 
فإن  ،للدور اهلام الذي يلعبه املعلم ونظراً  .ضروريًا بل ملحاً  ا للمتعلمني أمراً الناقد، وملا كان إكسا

   إكساب الطلبة هلذه املهارات يتوقف وبدرجة كبرية على درجة اكتساب معلميهم هلا.

من هنا جاءت هذه الدراسة يف حماولة منها ملعرفة درجة امتالك معلمي اللغة العربية معلماا مهارات 
  الناقد ودرجة ممارستهم هلا.التفكري 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها  -2

 يزداد االهتمام بتنمية مهارات التفكري يف األوساط الرتبوية، إال أن أكثر تلك املهارات أمهية يف هذا العصر 
) parkay and Stanford,2005,333( هي: مهارات التفكري الناقد، ويؤكد باركي وستانفورد

من أهم  والتفكري الناقد خصوصاً  ) بأن مهارات التفكري عموماً 2009ة (احلريب،املشار إليه يف دراس
املعارف واملهارات اليت ستعد الطالب لعصر املعلومات املتعومل، والذي جيب االستعداد له لتعليم الطالب  

أوتشيدا وآخرون  ويشري ،سلوب خالق ليتمكنوا من حل املشكالت غري املتوقعةأكيف يفكرون ب
)Uchida and others,2004,44 إىل أن من أهم املهارات اليت سوف حيتاجها الطالب يف (

  .هي مهارات التفكري الناقد واالستنتاج وحل املشكالت ،القرن احلادي والعشرين

) "بان مهارات التفكري الناقد هي من أهم ما حيتاج إليه الشخص Paul,1992,1كما يرى باول (  
) بأن عملية تنمية 2003،64). ويرى (املصري،2009،33التغري"( احلريب، للبقاء يف هذا العامل سريع

ملام املعلمني بعدد من االسرتاتيجيات واملهارات اليت ينبغي إمهارات التفكري الناقد لدى الطالب تقتضي 
كما تؤكد العديد من  ممارستها داخل الصف، حىت يتمكن من تنمية تلك املهارات لدى طالم.

هناك عالقة قوية بني مهاريت التفكري الناقد والتحصيل مثل دراسة (عبد السالم  الدراسات أن
   .)2005، ودراسة الشريف،2005؛ ودراسة الغامدي،1982وسليمان،

) بأن هناك عالقة بني تدريب املعلمني على مهارات Cotton,1991,6كما تؤكد دراسة كوتن (
ب، وأنه ينبغي دمج مهارات التفكري الناقد يف برامج إعداد واسرتاتيجيات تنميتها لدى الطالالتفكري الناقد 
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). وتعد تنمية مهارات التفكري 2009،33املعلمني قبل اخلدمة وتدريبهم عليها أثناء اخلدمة ( احلريب،
  .الناقد من األهداف الرئيسة اليت يسعى إليها نظام التعليم يف األردن نظراً ألمهيته على الساحة التعليمية

لباحثان القيام ذه الدراسة اليت دف إىل معرفة درجة امتالك معلمي اللغة العربية يف املرحلة رأى ا 
وحتديداً ميكن حصر مشكلة  ،األساسية العليا يف تربية بين كنانة ملهارات التفكري الناقد ودرجة ممارستهم هلا

  الدراسة يف األسئلة اآلتية:

عربية يف املرحلة األساسية العليا يف تربية بين كنانة ملهارات التفكري ما درجة امتالك معلمي اللغة ال  -1 -2
 الناقد من وجهة نظرهم؟ 

ما درجة ممارسة معلمي اللغة العربية يف املرحلة األساسية العليا يف تربية بين كنانة ملهارات التفكري   -2 -2
 الناقد من وجهة نظرهم؟ 

العربية يف املرحلة األساسية العليا يف تربية بين كنانة ملهارات  هل ختتلف درجة امتالك معلمي اللغة -3 -2
 التفكري الناقد باختالف اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة يف التدريس؟ 

هل ختتلف درجة ممارسة معلمي اللغة العربية يف املرحلة األساسية العليا يف تربية بين كنانة ملهارات  -4 -2
 نس، واملؤهل العلمي، واخلربة يف التدريس؟ التفكري الناقد باختالف اجل

هل توجد عالقة ارتباطيه بني درجة امتالك مهارات التفكري الناقد ودرجة املمارسة لدى معلمي اللغة  -5 -2
  العربية يف املرحلة األساسية العليا يف تربية بين كنانة ؟ 

  أهمية الدراسة  -3

ربية، وحلداثة موضوع التفكري الناقد يف الساحة الرتبوية، وألمهيته املنوط مبعلم اللغة الع انطالقًا من الدور 
رأى الباحثان إجراء هذه الدراسة ملعرفة درجة امتالك معلمي اللغة العربية فقد يف العملية التعليمية التعلمية، 

  ملهارات التفكري الناقد ودرجة ممارستهم هلا من وجهة نظرهم، وتكمن أمهية الدراسة فيما يأيت:

ستفيد املعلمني يف تدريسهم ملبحث اللغة العربية داخل الغرفة الصفية واملشرفني الرتبويني يف تدريب  -3-1
 املعلمني على مهارات التفكري الناقد.

ستفيد واضعي املناهج حبيث يعملون على مراعاة مهارات التفكري الناقد عند ختطيط املناهج  -3-2
 وتطويرها.
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والتأهيل حبيث يعملون على تدريب املعلمني على ممارسة هذه  على برامج التدريب ستفيد القائمني -3-3
  املهارات بفاعلية داخل الغرفة الصفية.

  التعريفات اإلجرائية  -4

: تعين درجة توافر مهارات التفكري الناقد لدى معلمي اللغة العربية يف مديرية تربية بين  درجة االمتالك -4-1
 علم لنفسه يف األداة املعتمدة هلذا الغرض.واليت قيست بالدرجة اليت يضعها امل ،كنانة

: وتعين درجة استخدام معلم اللغة العربية يف تربية بين كنانة ملهارات التفكري الناقد اليت درجة الممارسة -4-2
ومت قياسها مبجموع الدرجات اليت قدرها املعلم لنفسه يف إجابته عن قائمة  ،ميتلكها يف املوقف التعليمي

 املهارات.
 : املهارات املكونة للتفكري الناقد لدى األفراد والقائمة على وضع الفرضياتلتفكير الناقدمهارات ا -4-3

 والتمييز بينها، ومجع املعلومات وتصنيفها وحتليلها، والتأكد من دقتها وصدقها وحداثتها وكفايتها.
بع، الثامن، التاسع، : األشخاص الذين يّدرسون مبحث اللغة العربية للصفوف السامعلمو اللغة العربية -4-4

  م.2009-2008والعاشر يف مديرية الرتبية والتعليم للواء بين كنانة للعام الدراسي 

  محددات الدراسة  -5

الذين يدرسون اللغة  ،تقتصر هذه الدراسة على عينة من معلمي اللغة العربية ومعلماا 5-1
كومية التابعة ملديرية الرتبية العربية للصفوف السابع والثامن والتاسع والعاشر يف املدارس احل

  .م2009-2008والتعليم للواء بين كنانة يف العام الدراسي 
األداة اليت استخدمت جلمع املعلومات يف هذه الدراسة هي من إعداد الباحثني وحسب  5-2

ولذلك فإن نتائج الدراسة تتوقف على درجة صدق األداة  .اطالعهما على الدراسات السابقة
قدرا على الكشف عن التباين بني معلمي اللغة العربية ومعلماا يف تقديرهم لتحديد و  ،وثباا

 ودرجة ممارستهم من وجهة نظر املعلمني أنفسهم. ،درجة امتالكهم مهارات التفكري الناقد
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 الدراسات السابقة  -6

ظاهر التفكري الناقد اليت تناولت م ،أمكن للباحثان حصر الدراسات ذات الصلة بالتفكري الناقد ومهاراته 
يف سلوك املعلمني والدراسات اليت تناولت التفكري الناقد يف الكتب واملناهج الدراسية، ومت تصنيفها وترتيبها 

  وعرضها حسب سنواا على النحو اآليت:

) دراسة هدفت معرفة مهارات التفكري الناقد، اليت Christensen , 1994أجرى كريستنسن ( 6-1
تدريس حمددة تبعًا لتقديرات معلمي املرحلتني االبتدائية والثانوية يف مدارس أوهاما يف متارس يف طرق 
   .الواليات املتحدة

أظهرت النتائج تفاوت ممارسة معلمي املرحلتني ملهارات التفكري الناقد، وأن هناك فروق ذات داللة 
ممارسة مهارات التفكري الناقد داخل إحصائية لصاحل معلمي املرحلة االبتدائية يف الزمن الذي يقضونه يف 

الغرفة الصفية، كما أوجدت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ممارسة معلمي املرحلتني ملهارات 
   .التفكري الناقد يعزي إىل اخلربة، واملؤهل العلمي

 ) دراسة هدفت التعرف على مظاهر التفكري الناقد يف التدريس الصفي1995وأجرى شهاب ( 6-2
   .ملعلمي اللغة اإلجنليزية يف برنامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة

وأظهرت نتائج الدراسة أن معلمي اللغة اإلجنليزية الذين خضعوا إىل برنامج التدريب أثناء اخلدمة يف 
األردن، ويدرسون الصفوف املذكورة، مل يتوجهوا يف تدريسهم بشكل عام حنو تنمية التفكري الناقد لدى 

 بة.الطل

) فقد هدفت معرفة العالقة بني درجة اكتساب معلمي الدراسات 1995أما دراسة زيادات ( 6-3 
االجتماعية يف املرحلة الثانوية يف األردن ملهارات التفكري الناقد ودرجة اكتساب طلبتهم هلا يف نفس 

   .املرحلة

ماعية وطلبتهم من املرحلة إن اكتساب معلمي الدراسات االجت وقد توصلت الدراسة إىل نتائج منها:
)، يف حني أظهرت عدم وجود فروق %80الثانوية ملهارات التفكري الناقد أقل من املستوى املقبول تربوياً (

ذات داللة إحصائية بني معلمي الدراسات االجتماعية يف املرحلة الثانوية يف درجة اكتسام مهارات 
م وجود عالقة بني درجة اكتساب معلمي الدراسات التفكري الناقد يعزى إىل اجلنس والتخصص، وعد

  االجتماعية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، ودرجة اكتساب طلبتهم هلا يف نفس املرحلة.
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) دراسة هدفت تقدير معرفة معلمي الدراسات االجتماعية ملهارات التفكري 1997وأجرى املّساد ( 6-4
   .الناقد ودرجة ممارستهم هلا

 وقد أظهرت نتائج الدراسة إىل أن معرفة معلمي الدراسات االجتماعية ملهارات التفكري الناقد عالية،
)، ووجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة %80وكانت ضمن املستوى املقبول تربويًا (

)=0.05يف  .ية لصاحل املرحلة الثانوية) يف معرفة املعلمني ملهارات التفكري الناقد يعزى إىل املرحلة التعليم
حني أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يعزى إىل اجلنس، أو اخلربة، أو التخصص، 

) وهي أقل من املستوى املقبول  %74(  وإن ممارسة املعلمني ملهارات التفكري الناقد وفقاً لتقديرام كانت
) =0.05روق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة (وأظهرت أيضًا عدم وجود ف .)%80تربويًا (

يف درجة ممارسة معلمي الدراسات االجتماعية ملهارات التفكري الناقد يعزى إىل املرحلة التعليمية أو اجلنس، 
جيابية بني درجة معرفة املعلمني ملهارات التفكري الناقد إأو اخلربة، أو التخصص، ووجود عالقة ارتباطيه قوية 

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجة  ،)%83ارستهم هلا، إذ بلغ معامل االرتباط بينهما (ومم
االرتباط يف معرفة املعلمني ملهارات التفكري الناقد وممارستهم هلا يف املرحلة األساسية، ودرجة االرتباط يف 

  نوية لصاحل املرحلة األساسية.معرفة املعلمني ملهارات التفكري الناقد وممارستهم هلا يف املرحلة الثا

) دراسة هدفت التعرف إىل آراء Chiodo & Sai , 1997, pp,3-12وساي ( وأجرى شايدو، 6-5
معلمي الدراسات االجتماعية حول درجة معرفتهم ملهارات التفكري الناقد ودرجة استخدامهم لطرق 

ن إمعرفتهم مبهارات التفكري الناقد، و  وقد أظهرت نتائج الدراسة تدين .التدريس اليت تنمي تلك املهارات
  استخدامهم للطرائق اليت تنمي التفكري الناقد كان قليالً.

) دراسة هدفت تعليم التفكري اإلبداعي والناقد من خالل مقرر البالغة والنقد 2000وأجرت حاجي ( 6-6
   .لطالبات الصف الثالث الثانوي األديب باملدينة املنورة

بني املتوسطات القبلية واملتوسطات البعدية لدرجات طالبات  ئج الدراسة فروقًا دالة إحصائياً وقد أظهرت نتا     
وفروقاَ دالة إحصائًيا بني املتوسطات القبلية  ،اموعة الضابطة يف الطالقة الفكرية والتفكري اإلبداعي ككل

ائية واألصالة، كما إن الغرض الثاين واملتوسطات البعدية لدرجات طالبات اموعة الضابطة يف املرونة التلق
حصائيَا بني إدالة  إذ أظهرت فروقاً  .، والتفكري الناقد عامة مل يتحقق فيما خيتص بالتفسري، واالستنباط

  املتوسطات القبلية، واملتوسطات البعدية لدرجات طالبات اموعة الضابطة، لصاحل املتوسطات البعدية.
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برنامج مقرتح يف القراءة يف ضوء القضايا املعاصرة وأثره يف تنمية التفكري الناقد ) بإعداد 2000وقام اليف ( 6-7
   لدى طالب املرحلة الثانوية.

وقد أظهرت نتائج الدراسة تدين مستوى أداء طالب الصف األول الثانوي يف مهارات التفكري الناقد      
حصائيًا بني متوسطي أداء طالب إدالة  والتحصيل قبل دراسة الربنامج الذي أعده الباحث، ووجود فروق

ويف كل مهارة فرعية من مهارات القراءة الناقدة قبل  الصف األول الثانوي يف مهارات القراءة الناقدة ككل،
مما يعين إن الربنامج الذي أعده الباحث كان فعاًال يف تنمية  .دراسة الربنامج وبعده لصاحل االختبار البعدي

  عرفة املسلمات واالستنباط والتفسري وتقومي احلجج. مهارات االستنتاج وم

) بدراسة هدفت التعرف على درجة تركيز أسئلة كتب اللغة العربية املقررة على طلبة 2001وقام اهلوميل ( 6-8
   .الصف األول الثانوي األديب على تنمية مهارات التفكري عند الطلبة

األسئلة الواردة يف كتاب تاريخ األدب والنصوص يف املستويات  وقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية: تركزت     
) من األسئلة، وخال %26يف حني مل حتظ املستويات العليا إال ( .)%74الدنيا (املعرفة والفهم ) بنسبة (

مستوى الرتكيب من األسئلة، وتركزت األسئلة الواردة يف كتاب النحو والصرف يف مستويي التطبيق والفهم 
وخال الكتاب من أسئلة يف مستوى الرتكيب، وتركزت  )%33 -%57فجاءت نسبتها ( ،تيبعلى الرت 

على الرتتيب فجاءت نسبتهما  األسئلة الواردة يف كتاب البالغة والعروض يف مستويي الفهم والتطبيق
) وخال الكتاب من أسئلة يف مستوى التقومي. وتركزت األسئلة الواردة يف كتاب الثقافة 33%-51%(
- %39ولكن بنسب متقاربة فجاءت النسب على الرتتيب ( ،ألدبية واللغوية يف مستويي التطبيق والفهما

). كما توصلت الدراسة إىل أن هناك فرقًا ذا داللة بني تركيز أسئلة الكتب األربعة على املستويات 37%
  املعرفية الستة.

الناقد يف التاريخ لدى طلبة قسمي التاريخ بدراسة هدفت تعرف مستوى التفكري  ) 2001وقام إبراهيم ( 6-9
  يف كلييت اآلداب والرتبية يف جامعة املوصل وفق متغريي اجلنس ونوع الكلية. 

ومل  ، توصلت الدراسة إىل أن أداء أفراد العينة على اختبار التفكري الناقد يف التاريخ يقع يف املستوى املتوسط     
على االختبار ذاته، وكان أداء  وا أداًء ضعيفاً من الطلبة أدّ  %15,7يرتق إىل املستوى العايل، وظهر أن 

أما يف جمال االستنتاجات فكان  .الطلبة يف جمال تقومي احلجج واألدلة التارخيية أكرب من بقية ااالت
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، ومل تظهر الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية بني استجابات الطالب والطالبات لكلتا الكليتني ضعيفاً 
  لى االختبار كله وعلى ااالت الفرعية، ومل تظهر تلك الفروق على استجابات طلبة كلية الرتبية. ع

)  دراسة هدفت تعرف مستوى مسامهة معلمي التاريخ للمرحلة الثانوية يف 2001كما أجرى اخلريشة (  6-10
س املعلم وخربته ومؤهله يف تنمية مهارات التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي لدى طلبتهم، ومعرفة أثر جن

ذلك، وحتديد العالقة بني آراء املعلمني حول مستوى مسامهتهم يف تنمية مهارات التفكري وبني مسامهتهم 
   .من خالل مالحظتهم مالحظة مباشرة داخل احلجرة الصفية

قد والتفكري اإلبداعي أشارت النتائج إىل تدين مستوى مسامهة معلمي التاريخ يف تنمية مهارات التفكري النا     
واملهارات جمتمعة سواء من خالل آراء املعلمني من خالل مالحظتهم داخل حجرة الدراسة، فقد كان 

حصائيًا بني آراء إكما مل تظهر فروق دالة   ،)%85مستوى مسامهتهم أقل من املستوى املقبول تربويًا (
ستوى مسامهتهم يف تنمية مهارات التفكري ونتيجة ملالحظتهم داخل حجرة الدراسة يف ممعلمي التاريخ، 

  تعزى إىل جنس املعلم أو خربته أو مؤهله.

) هدفت تعرف مظاهر التفكري الناقد اليت تظهر يف حصص القراءة 2002ويف دراسة أجرا الاليف ( 6-11
ولتحقيق  للمرحلة األساسية العليا ودرجة شيوعها، وهل تتأثر مبتغري اجلنس، والصف الذي يدرسه املعلم،

هذه األهداف ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، متثلت يف منوذج تصنيفي ملظاهر التفكري الناقد اليت تشيع يف 
سلوك املعلمني الصفي يف أثناء تدريسهم للقراءة طورت من خالل حتليل عدد من احلصص اليت سجلت 

  فكري الناقد واجتاهاته. وعرض ما استخلص من أمناط سلوكية على تصنيف إنس لقدرات الت ،للمعلمني

وأظهرت نتائج التحليل إن معلمي اللغة العربية ومعلماا بشكل عام ال يركزون يف تدريسهم على تنمية      
  ) فقط منهم يتوجهون يف تدريسهم حنو تنميته.%6التفكري الناقد لدى طلبتهم، وأن (

للغة العربية ومعلميها للمرحلة الثانوية يف ) بدراسة عنواا " درجة تركيز كتب ا2004وقام العتوم ( 6-12
األردن على مهارات التفكري الناقد واإلبداعي " ترمي إىل تعرف درجة الرتكيز على مهارات التفكري الناقد 

املستوى األول هو  ،واإلبداعي يف مستويني من مستويات منهاج اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف األردن
ملستوى الثاين هو املنهاج اإلجرائي املنفذ. أوضحت نتائج التحليل إىل أن نسبة الرتكيز املنهاج املكتوب، وا

ويف املنهاج  ،)%46،2على مهارات التفكري الناقد يف املنهاج املكتوب أي يف الكتب جمتمعة كانت (
كيز بني ) وعلى صعيد التفكري اإلبداعي بلغ درجة الرت %30( اإلجرائي املنفذ إىل حصص املعلمني بلغت

  على صعيد التفكري الناقد.  مستوى املنهاج أو بني منطي التفكري، ولكن الفجوة كانت أكثر وضوحاً 
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اتفقت معظم  :يتضح من العرض للدراسات السابقة اليت تناولت مهارات التفكري الناقد ما يلي     
 درجة امتالك الدراسات على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل اجلنس والتخصص يف

  ).1995)، ودراسة زيادات (1997املعلمني ملهارات التفكري الناقد كما هو وارد يف دراسة املساد (

كما تنوعت الدراسات فمنها دراسات أجريت على معلمي اللغة االجنليزية مثل: دراسة شهاب   
) 2001سة اهلوميل ()، فقد أجريت على كتب اللغة العربية، ودرا2004)، أما دراسة العتوم (1995(

يف حني أن دراسة . ) تناولت مقرر البالغة والنقد2000( على أسئلة كتب اللغة العربية، ودراسة حاجي
) تناولت الدراسات 1995)، وزيادات(1997)، واملساد (2001)، ودراسة اخلريشة (2001إبراهيم (

يف تدريسهم على تنمية مهارات كما الحظ الباحثان أن املعلمني بشكل عام ال يركزون   .االجتماعية
فقط منهم يتوجهون يف تدريسهم حنو تنميته، كما هو وارد يف  %6التفكري الناقد لدى طلبتهم، وأن 

 , Chiodo & Sai)، ودراسة شايدو وساي (1995)، ودراسة شهاب (2002دراسة الاليف (
1997.( 

اا، إال أن هذه الدراسة متيزت يف أا تناولت ) يف عنو 1997اتفقت هذه الدراسة مع دراسة املساد (          
أما دراسة املساد فقد تناولت  .معلمي اللغة العربية يف املرحلة األساسية العليا يف مديرية تربية بين كنانة

معلمي الدراسات االجتماعية، وأّن هذه الدراسة ختتلف عن الدراسات السابقة يف تناوهلا مهارات التفكري 
كما اتفقت هذه الدراسة   .ومت حساب درجة االمتالك واملمارسة لكل جمال ،ضمن جماالت الناقد موزعة

) يف تناول متغريي اخلربة، واملؤهل العلمي، ومع دراسة Christensen , 1994مع دراسة كرستنسن (
كري )، يف متغري اجلنس، وأن هذه الدراسة تأيت استكماًال جلهود الباحثني املتعلقة بالتف1997املساد(
وأفاد الباحثان من الدراسات السابقة يف تعريف مهارات التفكري الناقد، وحتديد جماالت أداة  .الناقد

  الدراسة، ويف بناء قائمة املهارات، ويف تفسري نتائج الدراسة احلالية ومناقشتها.

  الطريقة واإلجراءات -7

  منهج الدراسة -7-1

نه يتالءم مع طبيعة هذه الدراسة اليت تم بتقدير درجة امتالك استخدم الباحثان املنهج الوصفي أل         
معلمي اللغة العربية يف املرحلة األساسية العليا يف تربية بين كنانة ملهارات التفكري الناقد ودرجة ممارستهم 

 هلا من وجهة نظر معلمي اللغة العربية.
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  مجتمع الدراسة -7-2

السابع الثامن  فملعلمني واملعلمات الذين يدرسون اللغة العربية للصفو تكون جمتمع الدراسة من مجيع ا       
والتاسع والعاشر يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف لواء بين كنانة للعام الدراسي 

  ) معلمة. 142) معلماَ و(  108) معلماَ ومعلمة، منهم: ( 250م، والبالغ عددهم (2009/2010

  عينة الدراسة -7-3

) معلم ومعلمة ممن يدرسون اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا مت  100تكونت عينة الدراسة من (       
) يبني توزيع أفراد عينة الدراسة 1واجلدول ( اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، يف ضوء متغريات الدراسة

  حسب اجلنس واملؤهل العلمي واخلربة .

  )1جدول (
  توزيع أفراد العينة حسب الجنس والمؤهل العلمي والخبرة في التدريس.

  اموع  اخلربة يف التدريس  املؤهل العلمي  اجلنس  املتغريات
دراسات   بكالوريوس  انثى  ذكر

  عليا
اقل من  -1

  سنوات 5
اقل من  -5
  سنوات 10

سنوات  10
  فأكثر

  

 100 53 15 32 22 57 57 43  العدد
 %100 %53 %15 %32 %22  %57 %57 %43  النسبة

  أداة الدراسة  -7-4

تكونت أداة الدراسة من استبانة قام الباحثان بتطويرها وكتابة فقراا يف ضوء خربما، وبالرجوع إىل      
؛ 2002؛ والاليف،1999املتعلقة بالتفكري الناقد كدراسة (املساد، األدب الرتبوي والدراسات السابقة

ونت أداة الدراسة من جزأين: تضمن اجلزء األول بيانات عامة متعلقة بأفراد العينة تك .)2004والعتوم،
وتضمن اجلزء الثاين: فقرات االستبانة وجماالا وكان . من حيث اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة يف التعليم

فقرات، ) 9) جماالت، هي: جمال التحليل واشتمل على ( 5) فقرة، توزعت ضمن (46عددها الكلي (
) فقرة، 11) فقرات، وجمال االستنتاج وفيه (8) فقرات، وجمال التفسري وفيه (7وجمال االستقراء وفيه (

، عالية، ) فقرة. واعتمد الباحثان مقياس ليكرت اخلماسي ( عالية جداً 11وجمال التقومي اشتمل على (
) العالمة العليا للفقرة، 5ميثل الرقم ()، حبيث 1،2،3،4،5) ويقابلها باألرقام (متوسطة، قليلة، قليلة جداً 
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)، والعالمة 5يف ( ) العالمة الدنيا للفقرة، أما العالمة العليا للمجال فتساوي عدد فقراته مضروباً 1والرقم (
)، 5يف ( )، ولالستبانة العالمة العليا تساوي عدد فقراا مضروباً 1يف ( الدنيا تساوي عدد فقراته مضروباً 

  ).1يف ( عدد فقراا مضروباً  والعالمة الدنيا

  صدق األداة -7-5  

) منهم 3) حمكماً(11للتأكد من صدق األداة عرضت على جلنة من احملكمني بلغ عدد أفرادها (                 
) من محلة درجة الدكتوراه يف علم 3محلة درجة الدكتوراه يف مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها، و(

) من محلة درجة الدكتوراه يف 1محلة درجة الدكتوراه يف الدراسات االجتماعية، و( ) من1النفس، و(
) من محلة درجة املاجستري 2) من محلة درجة الدكتوراه يف القياس والتقومي، و(1الرتبية اإلسالمية، و(

جة وقد طلب من كل حمكم إبداء رأيه يف در  .من مشريف اللغة العربية يف مديرية تربية بين كنانة
املالءمة، والصياغة اللغوية، ودرجة مناسبتها لقياس درجة امتالك معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري 

  الناقد، ودرجة املمارسة. 

وقام الباحثان بإجراء بعض التعديالت على فقرات االستبانة، يف ضوء مالحظات احملكمني، وكانت تلك             
وتركزت تلك على الصياغة اللغوية،  ،على وجوب تعديلها اً ) حمكم11) من (%77اليت اتفق (

وتوزيع الفقرات على أبعاد مهارات التفكري الناقد، ومت حذف وإضافة بعض الفقرات، لتصبح جمموع 
) مهارات يف جمال التحليل 9) فقرة موزعة على أبعاد التفكري الناقد منها (46فقرات االستبانة (

 ) يف جمال التقومي.11) يف جمال االستنتاج و(11) يف جمال التفسري و(8) يف جمال االستقراء و(7و(

  ثبات األداة -7-6  

) معلمًا ومعلمة 30وقد اختارا ( ،وللتأكد من ثبات األداة قام الباحثان بتطبيقها على عينة استطالعية            
عرفتهم وممارستهم ملهارات وطلب منهم تقدير درجة م ،من معلمي اللغة العربية يف تربية بين كنانة

 التفكري الناقد الواردة يف األداة.

معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا، مت التحقق من ثبات أداة املعلمني، وذلك حبساب  وباستخدام      
) لالمتالك واملمارسة، 0.96معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا، الذي كشف ثبات األداة فكان (

  افياً ومناسباً لتحقيق أغراض الدراسة.واعترب ذلك ك
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 إجراءات تطبيق أداة الدراسة 7-7

 بعد إعداد األداة بصورا النهائية والتأكد من صدقها وثباا مت:
على قائمة بأعداد املعلمني واملعلمات من مديرية الرتبية والتعليم املعنية بالدراسة واختيار  احلصول -7-7-1

  عينة عشوائية من بينها.
يارة املدارس واالجتماع إىل املعلمني لتقدمي اإلرشادات الالزمة عن كيفية التعامل مع االستبانة ز  -7-7-2

 وتوزيعها. 
 مجع البيانات وحتليلها.  -7-7-3
 التوصل إىل عدد من التوصيات واملقرتحات. -7-7-4

 متغيرات الدراسة 7-8

 تضمنت الدراسة ثالثة متغريات مستقلة ومتغرياً تابعاً  

  املستقلة وتشمل:املتغريات   -7-8-1

  .أنثى2. ذكر  ، 1 وله مستويان  :اجلنس

.  دراسات عليا                                                            2  .  بكالوريوس  ،1املؤهل العلمي : وله مستويان  

سنوات   ،                       10أقل من  -5. 2سنوات   ،  5.أقل من  1اخلربة يف التدريس: وهلا ثالثة مستويات  
  سنوات فأكثر           10 .3                                                  

 املرحلة األساسية العليا ملهارات التفكري درجة امتالك معلمي اللغة العربية يف وهو - : املتغري التابع -7-8-2
  معلمي اللغة العربية يف املرحلة األساسية العليا ملهارات التفكري الناقد.   و درجة ممارسة، الناقد

  المعالجة اإلحصائية  7-9

كما مت  مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابة عن السؤالني األول والثاين، 
  استخدام حتليل التباين املتعدد واملقارنات البعدية بطريقة شيفه لإلجابة عن السؤالني الثالث والرابع،

  كما مت استخدام معامل ارتباط بريسون لإلجابة عن السؤال اخلامس.
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   نتائج الدراسة ومناقشتها -8

  فيما يأيت عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها حسب أسئلتها: 

تعلقة بالسؤال األول ونصه: ما درجة امتالك معلمي اللغة العربية يف املرحلة األساسية العليا النتائج امل  -8-1
  يف تربية بين كنانة ملهارات التفكري الناقد من وجهة نظرهم؟

لإلجابة عن السؤال األول فقد قام الباحثان باستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية       
ت معلمي اللغة العربية لدرجة امتالكهم مهارات التفكري الناقد لكل جمال من جماالت والرتب لتقديرا

). واعتمد الباحثان احملك التايل للحكم على درجة امتالك 2كما هو وارد يف اجلدول (  الدراسة مرتبة تنازلياً 
  معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري الناقد، ودرجة ممارستهم هلا:

  امتالك أو ممارسة قليلة جداً درجة  1.49 -1

  قليلة 2.49 -1.5

  متوسطة 3.49 -2.5

  عالية  4.49 -3.5

  عالية جداً  5 -4.5

الترتيب التنازلي إلجابة أفراد عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت مهارات التفكير الناقد  )2جدول(
  حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي حازتها

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  اال  قم االر   الرتبة
  0.56  4.24  االستنتاج  4  1
  0.58  4.18  التحليل  1  2
  0.62  4.18  التفسري  3  2
  0.62  4.15  االستقراء  2  4
  0.63  4.11  التقومي  5  5
  0.52  4.17  الكلي    

تاج جاء يف املرتبة األوىل يف ااالت، إذ نال ) أن جمال االستن2يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول (              
، وجاء جمال التحليل يف املرتبة الثانية .)0.56) واحنرافًا معياريًا مقداره (4.24متوسطًا حسابيًا مقداره (
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وجاء جمال التفسري يف املرتبة  .)0.58) واحنرافًا معياريًا مقداره (4.18فنال متوسطًا حسابيًا مقداره (
كما جاء جمال االستقراء يف .  )0.60) واحنراف معياري مقداره(4.18توسط حسايب مقداره (الثانية مب

وجاء جمال التقومي  .)0.62) واحنرافًا معياريًا مقداره (4.15فنال متوسطًا حسابيًا مقداره ( ،املرتبة الرابعة
   .) 0.63ياً مقداره () و واحنرافاً معيار 4.11( مقدارهفنال متوسطاً حسابياً  ،يف املرتبة األخرية

)، واحنراف معياري 4.17كما أظهرت نتائج الدراسة أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات األداة جمتمعة بلغ (        
)، وهذا يشري إىل درجة امتالك معلمي اللغة العربية مهارات التفكري الناقد بدرجة (عالية)، 0.52مقداره (

  .)%80وضمن املستوى املقبول تربوياً (

وميكن تفسري سبب هذه النتيجة إىل أن  ،)1994اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة املساد(       
، ومتشيًا مع منطلقات التطوير الرتبوي اليت  مناهج اللغة العربية ومقرراا اجلديدة، ركزت على هذا النمط

باإلضافة إىل  ،ى اختاذ القرارات وغريهااهتمت بتنمية مهارات التفكري الناقد كوضع الفرضيات والقدرة عل
ويعزز هذا  .اهتمت بتنمية مهارات التفكري الناقد أن الدورات التدريبية اليت حضرها معلمو اللغة العربية

وشايدو وساي )  Christensen , 1994التفسري نتائج بعض الدراسات كدراسة كريستنسن، (
)Chiodo & Sai , 1997, pp,3-12 تا إىل أن تدريب املعلمني على أمناط تعليمية ) اللتان أشار

إىل  وقد يعزى ذلك أيضاً  .ذات عالقة بالتفكري الناقد، يزيد من معرفتهم ومعرفة طالم ذه املهارات
املساقات األكادميية، واملسلكية، والنظرية اليت درسها املعلمون يف اجلامعات، وكليات اتمع، اليت ركزت 

  .لتفكري الناقد قبل اخلدمة وأثنائهاعلى تنمية مهارات ا

: مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ولإلجابة عن السؤال األول أيضاً       
ومت ترتيب املهارات ضمن كل جمال  ،لتقديرات معلمي اللغة العربية لدرجة امتالكهم مهارات التفكري الناقد

 ).3رافات املعيارية كما هو وارد يف اجلدول(حسب املتوسطات احلسابية واالحن

  الترتيب التنازلي لدرجة امتالك معلمي اللغة العربية لمهارات التفكير الناقد) 3جدول (
  حسب المجال والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي حازتها

  الفقرات  الرقم  الرتبة
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  التحليل أوًال: مجال

 88. 4.56  التمييز بني الكلمات املتضادة أو املتشاة يف املعىن.  7 1
 83. 4.40  حتليل النصوص األدبية إىل عناصرها الفنية.  6  2
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 81. 4.30  إدراك العالقة بني السبب والنتيجة يف املقروء.  3 3
 79. 4.26  التمييز بني احلقائق واآلراء الواردة يف النصوص.  1 4
 93. 4.15  التمييز بني العبارات ذات الصلة باملقروء وتلك اليت ال صلة هلا.  5 5
 80. 4.11  التعرف إىل أسباب وسلوكيات األفراد واجلماعات ودوافعها يف موقف معني.  4 6

7 2  
التمييز بني العبارات الدالة واملتضمنة للحقائق والعبارات الدالة على مبادئ 

  عامة يف املقروء.
4.10 .77 

 88. 4.07  التعرف إىل وجهة نظر كاتب النص.  8 8
 97. 3.68  حتديد مواضع التمييز يف النصوص املقروءة.  9 9

 ثانياً: مجال االستقراء
 73. 4.54  القدرة على حتديد األفكار الفرعية املتوافرة يف النص املقروء.  7 1
 91. 4.43  استخراج الصور البالغية من النصوص املقروءة.  6  2
 88. 4.35  استخالص السمات الفنية اليت متيز النص عن غريه.  5 3
 87. 4.03  التوصل إىل تعميمات من خالل الربط بني األجزاء ذات العالقة.  4 4
 77. 4.01  التعرف إىل العالقات بني السبب والنتيجة عن طريق االستدالل اللفظي.  1 5
 91. 3.91  طريق االستدالل املنطقي.التعرف إىل العالقات بني السبب والنتيجة عن   2 6
 87. 3.79  التعرف إىل العالقات بني السبب والنتيجة عن طريق االستدالل املكاين.  3 7

  التفسير ثالثاً : مجال
 74. 4.44  القدرة على إعطاء معىن للنص املقروء.  1 1
 70. 4.40  القدرة على تفسري املغزى أو العربة اليت حيملها النص املقروء.  2  2

3 
القدرة على إعطاء تفسريات وتعليالت للقضايا النحوية والصرفية يف النص   4

  املقروء.
4.25 .82 

 74. 4.18  القدرة على تفسري وجهة نظر أو فكرة الكاتب.  3 4
 80. 4.16  القدرة على تفسري اإلشارات الضمنية اليت حتتملها األلفاظ(الداللة).  5 5
 82. 4.13  ومات الواردة يف النص املقروء.القدرة على تفسري املعل  7 6
 81. 4.10  القدرة على تفسري النتائج يف ضوء حتليل املعلومات املتوافرة.  6 7

8 
القدرة على التفسريات املنطقية للتعميمات والنتائج املبنية على معلومات معينة   8

  مقبولة أم ال. 
3.82 .94 

 رابعاً: مجال االستنتاج

 60. 4.62  اقرتاح عنوان للنص املقروء.القدرة على   7 1
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 83. 4.50  حتديد الفكرة الرئيسة املتوافرة يف النص املقروء.  2  2
 87. 4.42  استنتاج عاطفة األديب من خالل النص املقروء والتعرف إليه.  4 3
 84. 4.31  القدرة على اقرتاح اية أخرى للنص القصصي.  8 4
 81. 4.26  التوصل إىل استنتاجات أدبية يف ضوء قراءة النصوص.  3 5
 80. 4.17  إتاحة الفرصة للطلبة للتنبوء بالنتائج احملتملة.  5 6
 85. 4.15  القدرة على توليد األدلة واحلجج.  9 7
 98. 4.10  اكتشاف التناقضات يف مواقف معينة.  1 8
 77. 4.08  عنها. مساعدة الطلبة بعمل استنتاجات ميكن الدفاع  6 9
 84. 4.08  القدرة على تتبع األفكار وربطها للتنبوء بالنتائج.  11  9

 88. 3.92  القدرة على صياغة افرتاضات من النصوص املقروءة والبناء عليها  10  11
  خامساً: مجال التقويم

 .86 4.22  إبداء الرأي واحلكم على النص املقروء حكماً موضوعياً.  6  1
 79. 4.22  رأي حول املسائل والقضايا األدبية.إبداء ال  8  1
 78. 4.20  القدرة على تقومي الفكرة الواردة يف املقروء من حيث قبوهلا أو رفضها.  2 3
 96. 4.20  الرتيث يف عملية إصدار األحكام وعدم القفز إىل النتائج.  11 3
 85. 4.18  منها. إبداء الرأي حول االستعماالت اللغوية املختلفة ومتييز األفضل  7 5
 79. 4.14  تقييم صحة وصدق املعلومات واألفكار الواردة يف املقروء.  1 6
 85. 4.09  القدرة على التمييز بني احلجج القوية والضعيفة يف املقروء.  9 7
 83. 4.04  تقييم احلجج واآلراء واألدلة يف ضوء الدليل املناسب.  5 8
 91. 4.00  يف املقروء. احلكم على درجة كفاية املعلومات  10 9

 94. 3.99  اكتشاف املبالغة وعدم الدقة العلمية.  4  10
 83. 3.94  حتري جوانب التحيز والذاتية يف املقروء.  3  11

أن أكثر املهارات اليت ميتلكها املعلمون وفقًا  لتقديرام ) 3يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول (      
ستنتاج ونصها " القدرة على اقرتاح عنوان للنص املقروء" وحصلت على متوسط يف جمال اال )7املهارة رقم (

ونصها  ) يف جمال التحليل7واملهارة رقم ( )، 0.60) واحنراف معياري مقداره (4.62حسايب مقداره (
رافاً ) واحن4.56"التمييز بني الكلمات املتضادة أو املتشاة يف املعىن" إذ نالت متوسطًا حسابيًا مقداره ( 

) يف جمال االستقراء ونصها " القدرة على حتديد األفكار الفرعية املتوافرة 7)، واملهارة رقم (0.88معيارياً (
)، واملهارة رقم 0.73( ) واحنرافًا معياريًا مقداره4.54يف النص املقروء " فنالت متوسطًا حسابيًا مقداره(

ىن للنص املقروء " إذ نالت متوسطًا حسابيًا مقداره ) يف جمال التفسري ونصها " القدرة على إعطاء مع1(
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) يف جمال التقومي و نصها " إبداء الرأي واحلكم 6)، واملهارة رقم (0.74) واحنرافاً معيارياً مقداره (4.44(
) واحنرافًا معياريًا مقداره 4.22على النص املقروء حكمًا موضوعيًا " إذ نالت متوسطًا حسابيًا مقداره (

)0.86.(   

ورمبا يعود امتالك املعلمني العالية هلذه املهارات إىل أن هذه املهارات منبثقة عن فلسفة الرتبية والتعليم يف 
كما أظهرت نتائج الدراسة أن أقل ،  األردن واليت تركز على إتباع املنهج العلمي يف الوصول إىل نتائج سليمة

  :  املهارات اليت يعرفها املعلمون وفقاً لتقديرام هي

)  يف جمال التحليل ونصها " حتديد مواضع التمييز يف النصوص املقروءة " إذ نالت متوسطاً 9املهارة رقم (
) يف جمال االستقراء ونصها " 3) ، واملهارة رقم (0.97مقداره( معيارياً  ) واحنرافاً 3.68حسابيًا مقداره (

ل املكاين " وحصلت على متوسط حسايب التعرف إىل العالقات بني السبب والنتيجة عن طريق االستدال
القدرة ) يف جمال التفسري ونصها " 8)، واملهارة رقم (0.87) واحنراف معياري مقداره(3.79مقداره (

على التفسريات املنطقية للتعميمات والنتائج املبنية على معلومات معينة مقبولة أم ال" حصلت على 
) يف جمال االستنتاج 10)، واملهارة رقم (0.94ي مقداره() واحنراف معيار 3.82متوسط حسايب مقداره ( 

القدرة على صياغة افرتاضات من النصوص املقروءة والبناء عليها " حصلت على متوسط حسايب  ونصها "
ونصها "حتري جوانب ) يف جمال التقومي 3)، واملهارة رقم (0.88) واحنراف معياري مقداره(3.92مقداره( 

). 0.83) واحنرافًا معياريًا مقداره (3.94( ملقروء " إذ نالت متوسطًا حسابيًا مقدارهالتحيز والذاتية يف ا
ورمبا يعود امتالك املعلمني هلذه املهارات بدرجة متوسطة إىل افتقار املناهج القدمية واملساقات اجلامعية 

  وبرامج التأهيل إىل هذا النمط من املهارات.

اين ونصه: ما درجة ممارسة معلمي اللغة العربية يف املرحلة األساسية العليا يف النتائج املتعلقة بالسؤال الث -8-2
  تربية بين كنانة ملهارات التفكري الناقد من وجهة نظرهم؟

لإلجابة عن السؤال الثاين فقد قام الباحثان باستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية      
عربية لدرجة ممارستهم مهارات التفكري الناقد لكل جمال من جماالت والرتب لتقديرات معلمي اللغة ال

  ). 4كما هو وارد يف اجلدول (  الدراسة مرتبة تنازلياً 

  

  



 2017 – الثانيالعدد  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 

 265

ارات التفكير الناقد حسب الترتيب التنازلي لدرجة ممارسة معلمي اللغة العربية لمه )4الجدول(
  حازتهاوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي المجال 

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  اال  رقم اال  الرتبة
  0.51  4.17  االستنتاج  4  1
  0.58  4.15  التفسري  3  2
  0.60  4.12  االستقراء  2  3
  0.52  4.11  التحليل  1  4
  0.63  3.96  التقومي  5  5
  0.50  4.10  لكلي    

الستنتاج جاء يف املرتبة األوىل من ااالت، إذ نال ) أن جمال ا4يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول (     
)، يف حني جاء جمال التفسري يف املرتبة 0.51واحنرافًا معياريًا مقداره ( ،)4.17متوسطًا حسابيًا مقداره (

وجاء جمال االستقراء يف  ،)0.58مقداره ( واحنرافًا معيارياً  ،)4.15ونال متوسطاً حسابياً مقداره ( ،الثانية
)، كما جاء جمال التحليل 0.60واحنراف معياري مقداره ( ،)4.12رتبة الثالثة مبتوسط حسايب مقداره (امل

)، يف حني  جاء 0.52واحنرافًا معيارياً مقداره ( ،)4.11ونال متوسطًا حسابياً مقداره ( ،يف املرتبة الرابعة
  ).  0.63) واحنرافاً معيارياً مقداره (3.96ونال متوسطاً حسابياً مقداره ( ،جمال التقومي يف املرتبة األخرية

واحنراف  ،)4.10جمتمعة بلغت ( ةداكما أظهرت نتائج الدراسة أن املتوسطات احلسابية جلميع فقرات األ
وهذا يشري إىل درجة ممارسة معلمي اللغة العربية مهارات التفكري الناقد بدرجة (  ،)0.50معياري مقداره (

  ). %80قبول تربوياً (عالية)، وضمن املستوى امل

اليت أشارت إىل أن ممارسة معلمي  ،)1997واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة املساد(
)، وهي أقل من املستوى %74الدراسات االجتماعية ملهارات التفكري الناقد وفقًا لتقديرام كانت (

)، إىل أن هذه  4ة عالية اليت وردت يف اجلدول (ورمبا يعود ممارسة املعلمني للمهارات بدرج .املقبول تربوياً 
، اليت ركزت على تطبيق املنهجية العلمية، وتوفر كافة يف األردن املهارات منبثقة عن فلسفة الرتبية والتعليم

ورمبا يعزى إىل  .مما تساعد على ممارسة مهارات التفكري الناقد يف الغرفة الصفية ،التسهيالت يف املدرسة
درسية اجلديدة اليت تشجع على التفكري الناقد وإىل التغريات اجلديدة يف ااالت السياسية املناهج امل

إىل )،  4واالقتصادية، وكما يعزى سبب ممارسة املعلمني للمهارات بدرجة متوسطة اليت وردت يف اجلدول (
ها، وهلذا فال داعي رسوخ بعض املعتقدات بأذهام بأن املقررات الدراسية ال تتحمل اخلطأ أو الشك في
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وكثرة املعلومات يف املقررات  وكذلك ضيق وقت احلصة، إىل إعادة النظر فيها، أو متحيصها، أو تدقيقها،
  الدراسية. 

إذ شكل ما  ،)4.10كما أظهرت نتائج الدراسة أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات األداة جمتمعة بلغ (
علمي اللغة العربية مهارات التفكري الناقد بدرجة (عالية) وهذا يشري إىل درجة ممارسة م ،)%80نسبته (

  ).%80وضمن املستوى املقبول تربوياً(

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب لتقديرات  :ولإلجابة عن السؤال الثاين أيضاً 
املهارات ضمن كل جمال حسب معلمي اللغة العربية لدرجة ممارستهم مهارات التفكري الناقد، ومت ترتيب 

  ).5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية كما هو وارد يف اجلدول(

  الترتيب التنازلي لدرجة ممارسة معلمي اللغة العربية لمهارات التفكير الناقد) 5جدول(
  حسب المجال والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي حازتها

  اتالفقر   الرقم  الرتبة
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  أوالً : مجال التحليل
 62.  4.61  التمييز بني الكلمات املتضادة أو املتشاة يف املعىن.  7 1
 87. 4.34  حتليل النصوص األدبية إىل عناصرها الفنية.  6  2
 89. 4.23  إدراك العالقة بني السبب والنتيجة يف املقروء.  3 3
 81. 4.18  احلقائق واآلراء الواردة يف النصوص. التمييز بني  1 4
 93. 4.04  التمييز بني العبارات ذات الصلة باملقروء وتلك اليت ال صلة هلا.  5 5
 79. 4.04  التعرف إىل وجهة نظر كاتب النص.  8 5

7 4  
التعرف إىل أسباب وسلوكيات األفراد واجلماعات ودوافعها يف 

  موقف معني.
3.95 .88 

8 2  
ييز بني العبارات الدالة واملتضمنة للحقائق والعبارات الدالة التم

  على مبادئ عامة يف املقروء.
3.92 .79 

 93. 3.66  حتديد مواضع التمييز يف النصوص املقروءة.  9 9
 ثانياً :مجال االستقراء

 73. 4.43  القدرة على حتديد األفكار الفرعية املتوافرة يف النص املقروء.  7 1
 84. 4.38  الص السمات الفنية اليت متيز النص عن غريه.استخ  5  2
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 84. 4.37  استخراج الصور البالغية من النصوص املقروءة.  6 3

4 1  
التعرف إىل العالقات بني السبب والنتيجة عن طريق االستدالل 

  اللفظي.
3.99 .81 

5 4  
التوصل إىل تعميمات من خالل الربط بني األجزاء ذات 

  العالقة.
3.96 .82 

6 2  
التعرف إىل العالقات بني السبب والنتيجة عن طريق االستدالل 

  املنطقي.
3.88 .84 

7 3  
التعرف إىل العالقات بني السبب والنتيجة عن طريق االستدالل  

  املكاين.
3.85 .83 

  ثالثاً : مجال التفسير
 64. 4.47  القدرة على إعطاء معىن للنص املقروء.  1 1
 73. 4.31  ري املغزى أو العربة اليت حيملها النص املقروء.القدرة على تفس  2  2

3 4  
القدرة على إعطاء تفسريات وتعليالت للقضايا النحوية 

  والصرفية يف النص املقروء.
4.20 .79 

 74. 4.17  القدرة على تفسري وجهة نظر أو فكرة الكاتب.  3 4
 80. 4.10  .القدرة على تفسري املعلومات الواردة يف النص املقروء  7 5
 78. 4.06  القدرة على تفسري النتائج يف ضوء حتليل املعلومات املتوافرة.  6 6

7 5  
الضمنية اليت حتتملها  اإلشارات القدرة على تفسري
  األلفاظ(الداللة).

4.05 .82 

8 8  
القدرة على التفسريات املنطقية للتعميمات والنتائج املبنية على 

  معلومات معينة مقبولة أم ال.
3.86 .98 

  رابعاً : مجال االستنتاج
 66. 4.52  حتديد الفكرة الرئيسة املتوافرة يف النص املقروء.  2 1
 67. 4.50  القدرة على اقرتاح عنوان للنص املقروء.  7  2
 76. 4.38  استنتاج عاطفة األديب من خالل النص املقروء والتعرف إليه.  4 3
 82. 4.22  ص القصصي.القدرة على اقرتاح اية أخرى للن  8 4
 78. 4.15  إتاحة الفرصة للطلبة للتنبوء بالنتائج احملتملة.  5 5
 82. 4.14  التوصل إىل استنتاجات أدبية يف ضوء قراءة النصوص.  3 6
 84. 4.12  اكتشاف التناقضات يف مواقف معينة.  1 7
 76. 4.07  القدرة على توليد األدلة واحلجج.  9 8
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 81. 4.03  األفكار وربطها للتنبوء بالنتائج. القدرة على تتبع  11 9
 72. 3.97  مساعدة الطلبة بعمل استنتاجات ميكن الدفاع عنها.  6  10

11  10  
  القدرة على صياغة افرتاضات من النصوص

  املقروءة والبناء عليها.
3.78 .88 

  خامساً : مجال التقويم
 92. 4.08  لنتائج.الرتيث يف عملية إصدار األحكام وعدم القفز إىل ا  11 1
 81. 4.07  إبداء الرأي حول املسائل والقضايا األدبية.  8  2

3 2  
القدرة على تقومي الفكرة الواردة يف املقروء من حيث قبوهلا أو 

  رفضها.
4.04 .76 

4 7  
إبداء الرأي حول االستعماالت اللغوية املختلفة ومتييز األفضل 

  منها.
4.03 .85 

 84. 4.02  علومات واألفكار الواردة يف املقروء.تقييم صحة وصدق امل  1 5
 80. 4.00  إبداء الرأي واحلكم على النص املقروء حكماً موضوعياً.  6 6
 90. 3.91  القدرة على التمييز بني احلجج القوية والضعيفة يف املقروء.  9 7
 80. 3.89  تقييم احلجج واآلراء واألدلة يف ضوء الدليل املناسب.  5 8
 86. 3.88  جوانب التحيز والذاتية يف املقروء. حتري  3 9

 92. 3.84  اكتشاف املبالغة وعدم الدقة العلمية.  4  10
 87. 3.82  احلكم على درجة كفاية املعلومات يف املقروء  10  11

 أن أكثر املهارات اليت ميارسها املعلمون وفقًا لتقديرام هي :) 5يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول( 
) يف جمال التحليل ونصها " التمييز بني الكلمات املتضادة أو املتشاة يف املعىن " إذ نالت 7هارة رقم (امل

) يف جمال االستقراء 7)، واملهارة رقم (0.62) واحنرافًا معياريًا مقداره(4.61متوسطًا حسابيًا مقداره ( 
املقروء " فنالت متوسطًا حسابيًا مقداره ونصها "القدرة على حتديد األفكار الفرعية املتوافرة يف النص 

) يف جمال التفسري ونصها " القدرة على إعطاء 1)، واملهارة رقم (0.73) واحنرافاً معيارياً مقداره (4.43(
)، واملهارة 0.64) واحنرافًا معياريًا مقداره (4.47معىن للنص املقروء " إذ نالت متوسطًا حسابيًا مقداره (

الستنتاج و نصها "حتديد الفكرة الرئيسة املتوافرة يف النص املقروء" حصلت على متوسط ) يف جمال ا2رقم (
) يف جمال التقومي  ونصها " 11)، واملهارة رقم (0.66) واحنراف معياري مقداره (4.52حسايب مقداره (

) 4.08(الرتيث يف عملية إصدار األحكام وعدم القفز إىل النتائج " حصلت على متوسط حسايب مقداره 
   ) .0.92واحنراف معياري مقداره (
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منبثقة  وقد يعزى سبب ممارسة معلمي اللغة العربية هلذه املهارات بدرجة عالية إىل أن هذه املهارات أيضاً 
عن فلسفة الرتبية والتعليم اليت ركزت على تطبيق املنهجية العلمية، وتوفر كافة التسهيالت يف املدرسة مما 

هارات التفكري الناقد يف الغرفة الصفية، ورمبا يعزى إىل املناهج املدرسية اجلديدة اليت تساعد على ممارسة م
  تشجع على التفكري الناقد، وإىل التغريات اجلديدة يف ااالت السياسية واالقتصادية.

التحليل  ) يف جمال9املهارة رقم(  -أما أقل املهارات اليت ميارسها املعلمون وفقًا لتقديرام هي:       
) واحنرافاً 3.66ونصها " حتديد مواضع التمييز يف النصوص املقروءة " إذ نالت متوسطًا حسابيًا مقداره (

) يف جمال االستقراء ونصها " التعرف إىل العالقات بني السبب 3)، واملهارة رقم (0.93معياريًا مقداره (
) واحنراف معياري 3.85حسايب مقداره (والنتيجة عن طريق االستدالل املكاين " وحصلت على متوسط 

القدرة على التفسريات املنطقية للتعميمات ) يف جمال التفسري ونصها " 8)، واملهارة رقم (0.83مقداره (
) 3.86والنتائج املبنية على معلومات معينة مقبولة أم ال " وحصلت على متوسط حسايب مقداره ( 

القدرة على صياغة  ونصها ") يف جمال االستنتاج 10رقم ( )، واملهارة0.98واحنراف معياري مقداره (
) واحنراف 3.78افرتاضات من النصوص املقروءة والبناء عليها" وحصلت على متوسط حسايب مقداره ( 

" احلكم على درجة كفاية املعلومات ونصها ) يف جمال التقومي 10)، واملهارة رقم (0.88معياري مقداره (
   ).0.87) واحنراف معياري مقداره (3.82لى متوسط حسايب مقداره (يف املقروء " وحصلت ع

وميكن أن يعزى سبب ممارسة املعلمني هلذه املهارات بدرجة متوسطة اىل رسوخ بعض املعتقدات بأذهام 
بأن املقررات الدراسية ال تتحمل اخلطأ أو الشك فيها، وهلذا فال داعي إىل إعادة النظر فيها، أو متحيصها، 

  وكثرة املعلومات يف املقررات الدراسية. وكذلك ضيق وقت احلصة، تدقيقها،أو 

هل ختتلف درجة امتالك معلمي اللغة العربية يف املرحلة األساسية  النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ونصه: -8-3
  ربة يف التدريس ؟العليا يف تربية بين كنانة ملهارات التفكري الناقد باختالف اجلنس، واملؤهل العلمي، واخل

ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية االت الدراسة مرتبة تنازلياً 
اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة يف التدريس، كما مت حساب حتليل التباين املتعدد  -حسب املتغريات: 

  ).9،8،7،6داة ككل، كما هو وارد يف اجلداول (ملعرفة أثر اجلنس، واخلربة، واملؤهل على األ
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  ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت واألداة ككل6جدول (
  حسب متغيرات الجنس والمؤهل والخبرة لدرجة االمتالك

 املتغريات
 

مهارة 
 التحليل

مهارة 
 االستقراء

مهارة 
 التفسري

مهارة 
 االستنتاج

مهارة 
 ة ككلاألدا التقومي

 ذكر اجلنس
  

 4.08 4.01 4.14 4.10 4.06 4.12  س
 59. 76. 69. 62. 69. 59. ع

 أنثى
  

 4.24 4.19 4.31 4.25 4.22 4.22 س
 45. 50. 44. 58. 55. 57. ع

 بكالوريوس املؤهل
  

 4.17 4.11 4.26 4.18 4.14 4.14  س
 52. 61. 54. 61. 62. 59. ع

 دراسات عليا
  

 4.19 4.10 4.17 4.19 4.18 4.32 س
 53. 71. 66. 56. 62. 53. ع

اقل من  -1  اخلربة
  سنوات 5

 4.01 3.89 4.08 3.97 4.10 4.05  س
 55. 65. 63. 66. 64. 63. ع

اقل من  -5
  سنوات 10

 4.06 4.01 4.15 3.92 4.07 4.13  س
 39. 49. 41. 52. 44. 51. ع

سنوات  10
  فأكثر

 4.30 4.27 4.36 4.39 4.20 4.27 س
 50. 62. 54. 50. 65. 55.  ع

) إىل وجود فروق ظاهرية بني متوسطات إجابة أفراد عينة الدراسة 6تشري النتائج الواردة يف اجلدول (       
وفقًا ملتغريات اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة يف التدريس على جماالت الدراسة، كما نالحظ أن املتوسط 

)، وإن اإلناث امتلكن 4.24)، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لإلناث (4.08كور بلغ (احلسايب للذ 
 - 4.19ما بني (احلسابية املهارات أكثر من الذكور يف مجيع جماالت التفكري الناقد، وتراوحت متوسطاا 

 كما نالحظ من اجلدول أن مؤهل الدراسات العليا جاء  ) للذكور.4.14 -4.01) لإلناث، و(4.31
)، يف حني جاء مؤهل البكالوريوس يف املرتبة الثانية، 4.19يف املرتبة األوىل، مبتوسط حسايب مقداره (

   .)4.17مبتوسط حسايب مقداره (

) سنوات بلغ  5أقل من -1كما أن النتائج تشري إىل أن املتوسط احلسايب الكلي لسنوات اخلربة (
) سنوات 10أقل من -5تالك، كما جاء متغري اخلربة من ()، وجاء يف املرتبة الثالثة يف درجة االم4.01(



 2017 – الثانيالعدد  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 

 271

سنوات فأكثر ) يف 10)، يف حني جاء متغري اخلربة (4.06يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب كلي مقداره (
)، وللكشف عن داللة هذه الفروق فقد مت استخدام حتليل 4.30املرتبة األوىل مبتوسط حسايب مقداره (

  ).8،7املتغريات على ااالت كما هو وارد يف اجلدولني ( التباين املتعدد ألثر

  ألثر متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة في التدريسالمتعدد  تحليل التبايننتائج ) 7جدول (
  امتالك مهارات التفكير الناقدعلى درجة 

 ااالت  مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
لداللة ا

  اإلحصائية
 096. 2.826 911. 1 911. مهارة التحليل  اجلنس

 107. 2.648 1.010 1 1.010 مهارة االستقراء  
 070. 3.355 1.018 1 1.018 مهارة التفسري  043.هوتلنج=

 095. 2.851 849. 1 849. مهارة االستنتاج  560.ح=
 073. 3.277 1.200 1 1.200 مهارة التقومي 

 189. 1.752 565. 1 565. رة التحليل مها املؤهل
 633. 229. 087. 1 087. مهارة االستقراء  

 511. 435. 132. 1 132. مهارة التفسري  083.هوتلنج =
 396. 726. 216. 1 216. مهارة االستنتاج 195.ح=
 741. 110. 040. 1 040. مهارة التقومي 

 273. 1.315 424. 2 848. مهارة التحليل  سنوات اخلربة
 590. 531. 202. 2 405. مهارة االستقراء  

 000. 9.531 2.892 2 5.785 مهارة التفسري  753.ويلكس=
 018. 4.188 1.247 2 2.494 مهارة االستنتاج 003.ح=
 007. 5.174 1.895 2 3.790 مهارة التقومي 

   322. 95 30.631 مهارة التحليل   اخلطأ
   381. 95 36.232 مهارة االستقراء  

   303. 95 28.830 مهارة التفسري 
   298. 95 28.289 مهارة االستنتاج  
   366. 95 34.789 مهارة التقومي  

    99 32.782 مهارة التحليل  الكلي
    99 37.584 مهارة االستقراء 
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 ااالت  مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
لداللة ا

  اإلحصائية
    99 35.327 مهارة التفسري 
    99 31.569 مهارة االستنتاج 
    99 39.464 مهارة التقومي 

) تعزى  =0.05) إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 7تشري النتائج الواردة يف اجلدول (     
إىل اجلنس يف تقدير املعلمني لدرجة امتالكهم ملهارات التفكري الناقد، كما تشري إىل عدم وجود فروق ذات 

دراسات عليا)، وميكن أن  –لوريوس تعزى إىل متغري املؤهل العلمي (بكا 0.05)=داللة إحصائية ( 
يعزى ذلك إىل أن الظروف البيئية، واالجتماعية، والثقافية اليت يعيشها كال اجلنسني متشاة وكذلك 
املدارس اليت يعملون فيها واإلمكانات املادية، والبيئية، والتعليمية متشاة، وخضوعهم لنظام تعليمي 

ملعلمون واملعلمات يف املدارس متشاة، والدورات اليت حيضرها واحد، كما أن املساقات اليت يدرسها ا
كما أن مجيع املؤهالت ختضع   املعلمون واملعلمات يف مرحلة إعدادهم للخدمة هي نفس الدورات والربامج.

ملساقات تربوية بسيطة يف اجلامعة، وخاصة طرائق التدريس املتشاة، وهذا يدل على أن إعدادهم يف 
  م.مناسباً وحسب مستويا اجلامعات كان

) تعزى إىل اخلربة يف التدريس عند الداللة =0.05 (وتشري أيضاً إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية  
  ) باستثناء مهاريت التحليل واالستقراء.  =0.011اإلحصائية (

  ألثر متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة نتائج تحليل التباين) 8جدول (
  اة ككل لدرجة االمتالكعلى األد

  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين
 047. 4.046 995. 1 995. اجلنس

 951. 004. 001. 1 001. املؤهل العلمي

 011. 4.699 1.156 2 2.311 سنوات اخلربة

   246. 95 23.362  اخلطأ

    99 26.455 الكلي
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 ) إىل أن قيمة (ف) احملسوبة ألثر اخلربة يف التدريس كانت8تشري النتائج الواردة يف اجلدول (   
)، وهي ذات داللة إحصائية لدرجة امتالك معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري الناقد، لصاحل 4.699(
الباحثان طريقة شفية وللكشف عن داللة الفروق يف متغري اخلربة، فقد استخدم  ،سنوات فأكثر )10(

  ).9للمقارنات البعدية كما هو وارد يف اجلدول (
  المقارنات البعدية بطريقة شفيه لمعرفة الفروق حسب درجة االمتالك نتائج )9جدول(

  مستوى الداللة مستوى اإلختالف اخلربة يف التدريس (J) اخلربة يف التدريس (I) ااالت
 957. 05. سنوات 10اقل من  -5 سنوات 5اقل من  -1 امتالك -مهارة التفسري

 005. (*)42.- سنوات فأكثر 10    
 957. 05.- سنوات 5اقل من  -1 سنوات 10اقل من  -5  
 018. (*)47.- سنوات فأكثر 10    
 005. (*)42. سنوات 5اقل من  -1 سنوات فأكثر 10  
 018. (*)47. سنوات 10اقل من  -5    

 918. 07.- سنوات 10اقل من  -5 سنوات 5اقل من  -1 تالكام - مهارة االستنتاج
 050.  *28.- سنوات فأكثر 10    
 918. 07. سنوات 5اقل من  -1 سنوات 10اقل من  -5  
 453. 21.- سنوات فأكثر 10    
 050.  *28. سنوات 5اقل من  -1 سنوات فأكثر 10  
 453. 21. سنوات 10اقل من  -5    

 822. 12.- سنوات 10اقل من  -5 سنوات 5اقل من  -1 امتالك -مهارة التقومي
 025. (*)38.- سنوات فأكثر 10    
 822. 12. سنوات 5اقل من  -1 سنوات 10اقل من  -5  
 356. 26.- سنوات فأكثر 10    
 025. (*)38. سنوات 5اقل من  -1 سنوات فأكثر 10  
 356. 26. سنوات 10اقل من  -5    

 955. 05.- سنوات 10اقل من  -5 سنوات 5اقل من  -1 امتالك -ككلاألداة  
 040. (*)29.- سنوات فأكثر 10    
 955. 05. سنوات 5اقل من  -1 سنوات 10اقل من  -5  
 263. 24.- سنوات فأكثر 10     
 040. (*)29. سنوات 5اقل من  -1 سنوات فأكثر 10  
 263. 24. سنوات 10اقل من  -5    
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)  لصاحل  =0.05( ) إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية 9تشري النتائج الواردة يف اجلدول (    
سنوات فأكثر) حسب درجة االمتالك يف جمال مهارات التفسري، ومهارات االستنتاج،  10سنوات اخلربة (

  ومهارات التقومي. 

 عدم وجود فروق ذات داللة أشارت إىل إذ)، 1997واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة املساد (
وميكن تفسري ذلك إىل أن وزارة الرتبية والتعليم حترص  إحصائية يعزى إىل اجلنس، واخلربة، والتخصص.

على منو املعلمني األردنيني، عن طريق االشرتاك يف الدورات التدريبية، اليت تكسب املعلمني خربات جديدة 
الناقد، وكذلك فإن لإلشراف الرتبوي أثر يف مساعدة املعلمني  جتعلهم قادرين على امتالك مهارات التفكري

  على امتالك الكثري من مهارات التفكري الناقد، والكفايات التعليمية.

هل ختتلف درجة ممارسة معلمي اللغة العربية يف املرحلة  النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع ونصه:-8-4
رات التفكري الناقد باختالف اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة يف األساسية العليا يف تربية بين كنانة ملها

  التدريس؟

ولإلجابة عن السؤال الرابع: مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية االت التفكري الناقد 
ل التباين كما مت حساب حتلي  .مرتبة تنازليًا حسب متغريات: اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة يف التدريس

الثالثي ملعرفة أثر اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة يف التدريس، على األداة ككل كما هو وارد يف اجلداول 
)13،12،11،10.(  

  ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت واألداة ككل10جدول (
  حسب متغيرات الجنس والمؤهل والخبرة لدرجة ممارسة

 املتغريات

 

هارة م
 –التحليل 

 ممارسة

مهارة 
 -االستقراء

 ممارسة

مهارة 
 - التفسري
 ممارسة

مهارة 
 -االستنتاج

 ممارسة

مهارة 
 -التقومي
 ممارسة

األداة  
 - ككل
 ممارسة

 ذكر اجلنس
  

 4.02 3.87 4.09 4.04 4.04 4.09  س
 51. 71. 53. 58. 61. 54. ع

 أنثى
  

 4.16 4.03 4.23 4.24 4.18 4.12 س
 49. 56. 49. 57. 59. 50. ع

 بكالوريوس املؤهل
  

 4.11 4.00 4.20 4.17 4.11 4.09  س
 49. 59. 48. 59. 63. 51. ع



 2017 – الثانيالعدد  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 

 275

 املتغريات

 

هارة م
 –التحليل 

 ممارسة

مهارة 
 -االستقراء

 ممارسة

مهارة 
 - التفسري
 ممارسة

مهارة 
 -االستنتاج

 ممارسة

مهارة 
 -التقومي
 ممارسة

األداة  
 - ككل
 ممارسة

 دراسات عليا
  

 4.05 3.84 4.07 4.09 4.17 4.17 س
 55. 75. 60. 54. 50. 53. ع

 5اقل من  -1  اخلربة
  سنوات

 4.02 3.83 4.11 4.07 4.08 4.05  س
 45. 59. 51. 52. 57. 48. ع

 10اقل من  -5
  سنوات

 3.91 3.82 4.02 3.86 3.94 3.89  س
 42. 56. 39. 47. 40. 51. ع

 4.20 4.08 4.25 4.29 4.20 4.21 س  سنوات فأكثر 10
 53. 66. 53. 61. 66. 52. ع

ة الدراسة وفقاً ) إىل وجود فروق ظاهرية بني متوسطات إجابة عين10تشري النتائج الواردة يف اجلدول (    
كما نالحظ أن املتوسط   .ملتغريات اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة يف التدريس على جماالت الدراسة

)، وإن اإلناث مارسن 4.16)، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لإلناث (4.02احلسايب للذكور بلغ (
-4.03متوسطاا احلسابية ما بني (املهارات أكثر من الذكور يف مجيع جماالت التفكري الناقد وتراوحت 

كما نالحظ من اجلدول أن مؤهل البكالوريوس جاء يف .  ) للذكور4.09-3.87و( ) لإلناث،4.24
)، يف حني حصل مؤهل الدراسات العليا على متوسط 4.11املرتبة األوىل، مبتوسط حسايب مقداره ( 

  .)4.05حسايب مقداره (

) سنوات بلغ  5أقل من - 1ط احلسايب الكلي لسنوات اخلربة (كما أن النتائج تشري إىل أن املتوس  
) سنوات يف 10أقل من-5) وجاء يف املرتبة الثانية يف درجة املمارسة، كما جاء متغري اخلربة من (4.02(

سنوات فأكثر) يف 10)، يف حني جاء متغري اخلربة (3.91املرتبة الثالثة، مبتوسط حسايب كلي مقداره (
). وللكشف عن داللة هذه الفروق، فقد مت استخدام حتليل 4.20مبتوسط حسايب مقداره ( املرتبة األوىل،

  ).12،11التباين املتعدد ألثر املتغريات على ااالت، كما هو وارد يف اجلدولني (
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ألثر متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة في المتعدد  نتائج تحليل التباين) 11جدول (
  درجة ممارسة مهارات التفكير الناقدالتدريس على 

 درجات احلرية جمموع املربعات ااالت  مصدر التباين
متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
الداللة 

  اإلحصائية
 469. 528. 138. 1 138. مهارة التحليل  اجلنس

 129. 2.339 835. 1 835. مهارة االستقراء  
 066. 3.472 1.048 1 1.048 مهارة التفسري  053.هوتلنج=

 245. 1.367 336. 1 336. مهارة االستنتاج  444.ح=
 247. 1.359 511. 1 511. مهارة التقومي 

 884. 021. 006. 1 006. مهارة التحليل املؤهل
 655. 201. 072. 1 072. مهارة االستقراء  

 349. 886. 267. 1 267. مهارة التفسري  076.هوتلنج =
 212. 1.576 388. 1 388. مهارة االستنتاج 238.ح=
 188. 1.760 661. 1 661. مهارة التقومي 

 095. 2.412 630. 2 1.261 مهارة التحليل  سنوات اخلربة
 298. 1.226 437. 2 875. مهارة االستقراء  

 005. 5.714 1.724 2 3.448 مهارة التفسري  855.ويلكس=
 053. 3.029 745. 2 1.490 مهارة االستنتاج 149.ح=
 029. 3.668 1.378 2 2.756 التقومي مهارة 

   261. 95 24.828 مهارة التحليل   اخلطأ
   357. 95 33.896 مهارة االستقراء  

   302. 95 28.667 مهارة التفسري 
   246. 95 23.364 مهارة االستنتاج  
   376. 95 35.697 مهارة التقومي  

    99 26.308 مهارة التحليل  الكلي
    99 35.593 الستقراءمهارة ا 
    99 33.112 مهارة التفسري 
    99 25.377 مهارة االستنتاج 
    99 39.210 مهارة التقومي 
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تعزى  ،) =0.05( ) إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية11تشري النتائج الواردة يف اجلدول (     
التفكري الناقد، كما تشري إىل عدم وجود فروق ذات إىل اجلنس يف تقدير املعلمني لدرجة ممارستهم ملهارات 

وتشري أيضاً  .دراسات عليا ) –تعزى إىل متغري املؤهل العلمي (بكالوريوس  ،)=0.05داللة إحصائية ( 
) تعزى إىل اخلربة يف التدريس عند الداللة اإلحصائية =0.05إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 

) = ( 0.023رات التحليل واالستقراء واالستنتاج. باستثناء مها  

  ألثر متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة في التدريس نتائج تحليل التباين) 12جدول (
  على األداة ككل لدرجة الممارسة 

  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين
 152. 2.085 489. 1 489. اجلنس

 437. 609. 143. 1 143. املؤهل العلمي
 023. 3.925 920. 2 1.841 سنوات اخلربة

   234. 95 22.273  اخلطأ
    99 24.555 الكلي

) 3.925( ) إن قيمة (ف) احملسوبة ألثر اخلربة يف التدريس كانت12تشري النتائج الواردة يف اجلدول (    
وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة  )=0.05(وهي ذات داللة إحصائية عند املستوى 

وللكشف عن داللة الفروق  ،سنوات فأكثر)10ممارسة معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري الناقد لصاحل (
  ).13يف متغري اخلربة، فقد استخدم الباحثان طريقة شفية للمقارنات البعدية كما هو وارد يف اجلدول (

  المقارنات البعدية بطريقة شفيه لمعرفة الفروق حسب درجة الممارسةئج نتا) 13جدول (

 مستوى الداللة  مستوى االختالف اخلربة يف التدريس (J) اخلربة يف التدريس (I)  ااالت
 487. 21. سنوات 10اقل من  -5 سنوات 5اقل من  -1 ممارسة -مهارة التفسري

 237. 22.- سنوات فأكثر 10     
 487. 21.- سنوات 5اقل من  -1 سنوات 10من اقل  -5  
 038. (*)43.- سنوات فأكثر 10    
 237. 22. سنوات 5اقل من  -1 سنوات فأكثر 10  
 038. (*)43. سنوات 10اقل من  -5    

 998. 01. سنوات 10اقل من  -5 سنوات 5اقل من  -1 ممارسة -مهارة التقومي
 198. 25.- سنوات فأكثر 10     
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 998. 01.- سنوات 5اقل من  -1 سنوات 10اقل من  -5  
 045. *26.- سنوات فأكثر 10    
 198. 25. سنوات 5اقل من  -1 سنوات فأكثر 10  
 045. *26. سنوات 10اقل من  -5    

 764. 11. سنوات 10اقل من  -5 سنوات 5اقل من  -1 ممارسة -األداة ككل
 256. 18.- سنوات فأكثر 10    
 764.  11.- سنوات 5اقل من  -1 سنوات 10اقل من  -5  
 047. 29.-* سنوات فأكثر 10    
 256. 18. سنوات 5اقل من  -1 سنوات فأكثر 10  
 047.  *29. سنوات 10اقل من  -5    

)  لصاحل  =0.05( ) إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية13تشري النتائج الواردة يف اجلدول (     
 سنوات فأكثر) حسب درجة املمارسة يف جمال مهارات التفسري ومهارات التقومي،10ربة ( سنوات اخل

إذ أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة  ،)1997واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة املساد (
اخلربة يعزى إىل اجلنس و  ،إحصائية يف درجة ممارسة معلمي الدراسات االجتماعية ملهارات التفكري الناقد

   .التعليمية والتخصص

وميكن تفسري ذلك إىل أن ممارسات املعلم يف الغرفة الصفية متصلة اتصاًال وثيقاً باملعرفة اليت ميتلكها املعلم، 
   .وأن ممارسته هلا ال تتعدى حدود معرفته املهارات

جة امتالك مهارات هل توجد عالقة ارتباطيه بني در  -النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس ونصه  : -8-5
  التفكري الناقد ودرجة املمارسة لدى معلمي اللغة العربية يف املرحلة األساسية العليا يف تربية بين كنانة ؟  

لإلجابة عن السؤال اخلامس استخرج الباحثان معامل ارتباط بريسون للكشف عن العالقة االرتباطية بني 
مارسة لدى معلمي اللغة العربية يف املرحلة األساسية العليا يف درجة امتالك مهارات التفكري الناقد ودرجة امل

  ).14تربية بين كنانة كما هو وارد يف اجلدول(
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 درجة االرتباط بين االمتالك والممارسة حسب معامل ارتباط بيرسون) 14جدول (

 درجة االمتالك 

 درجة الممارسة  

لمهارة التحلي  اءمهارة االستقر   ريمهارة التفس  اجمهارة االستنت  ميمهارة التقو    االداة ككل 
 (**)674. (**)534. (**)518. (**)554. (**)703. (**)719. معامل االرتباط جمال lمهارة التحليل 
ةمستوى الدالل    .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 100 100 100 100 100 100 العدد  
اءجمال مهارة االستقر   (**)682. (**)464. (**)533. (**)650. (**)825. (**)641. معامل االرتباط 

ةمستوى الدالل    .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 100 100 100 100 100 100 العدد  

مهارة التفسريجمال   (**)799. (**)674. (**)705. (**)819. (**)661. (**)677. معامل االرتباط 
ةمستوى الدالل    .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 100 100 100 100 100 100 العدد  

اججمال مهارة االستنت  (**)752. (**)618. (**)782. (**)726. (**)567. (**)617. معامل االرتباط 
ةمستوى الدالل    .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 100 100 100 100 100 100 العدد  
 (**)786. (**)804. (**)679. (**)725. (**)574. (**)626. معامل االرتباط جمال مهارة التقومي
ةمستوى الدالل    .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 100 100 100 100 100 100 العدد  
 (**)857. (**)732. (**)754. (**)805. (**)751. (**)753. معامل االرتباط األداة ككل
ةمستوى الدالل    .000 .000 .000 .000 .000 .000 
لعددا    100 100 100 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

) أن معاملي االرتباط بني درجات امتالك 12دلت نتائج التحليل اإلحصائي الواردة يف اجلدول (      
، فبلغ ان عاليًا وموجباً معلمي اللغة العربية ومعلماا ملهارات التفكري الناقد ودرجة ممارستهم هلا ك

)0.85(.   

مما يعين أن العالقة بني درجيت االمتالك واملمارسة قوية وإجيابية، وهذا يعين أنه كلما زادت درجة امتالك 
والدليل على صحة هذا االستنتاج أن املهارات اليت جاءت  .املعلم للمهارة زادت درجة ممارسته هلذه املهارة
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خرية ضمن ااالت اخلمسة عند احلديث عن امتالك املعلمني هلذه املهارة جاءت يف املراتب األوىل، أو األ
يف املراتب نفسها عند احلديث عن ممارسة املعلمني هلذه املهارة، مع اآلخذ يف احلسبان املسببات اليت تقف 

  .وراء اخنفاض درجة ممارسة املعلمني واملعلمات للمهارات بشكل عام

وميكن تفسري ذلك إىل أن املعلمني يوظفون  ،)1997ع نتيجة دراسة املساد (واتفقت هذه النتيجة م 
معرفتهم النظرية ذات العالقة بالتفكري الناقد ومهارته يف ممارسة وتطبيق عملي يف الغرفة الصفية بشكل 

حتوت كما إن عمليات تطوير املناهج الدراسية قد وجهت منذ البداية حنو املرحلة األساسية اليت ا  .متالزم
على العديد من األنشطة التدريسية اليت تثري التفكري الناقد، مما يستوجب على املعلم أن يكون على اطالع 

ترشدهم إىل   ،باإلضافة إىل توافر أدلة تعليمية لدى معلمي املرحلة األساسية العليا .بتنفيذ هذه األنشطة
  .كيفية التعامل مع املقررات واألنشطة املتوفرة للمناهج

  التوصيات  -9

  -يف ضوء النتائج اليت كشفت عنها هذه الدراسة يوصي الباحثان باآليت : 

يلتحق ا معلمو اللغة  ،تزيد من إتقان مهارات التفكري الناقد عملياً  ،االستمرار يف عقد دورات قصرية -9-1
 العربية أثناء اخلدمة وخباصة معلمي املرحلة األساسية العليا.

داد املعلمني يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعة، لكي تتضمن مساقات عن  إعادة النظر يف برامج إع -9-2
 كيفية تدريس مهارات التفكري الناقد.

 تزويد املدارس األساسية بدليل للمعلم يركز على استخدام مهارات التفكري الناقد. -9-3

  .اقدتضمني مناهج اللغة العربية ملرحلة التعليم األساسية العليا مهارات التفكري الن -9-4

 تزويد املدارس بكافة التسهيالت الالزمة لتطبيق مهارات التفكري الناقد. -9-5

اإلكثار من املسابقات اليت حتفز املعلمني واملعلمات على التميز يف التماشي مع التطورات يف وزارة  -9-6
 الرتبية والتعليم.
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  المقترحات - 10

  يف ضوء نتائج الدراسة يقرتح الباحثان اآليت: 

مشاة يف مناطق تعليمية أخرى يف اململكة، للكشف عن درجة امتالك معلمي اللغة إجراء دراسات  -10-1
  ودرجة ممارستهم هلا. العربية ملهارات التفكري الناقد

إصدار نشرات دورية توزع على املعلمني يف امليدان، تتضمن شرحًا وافيًا عن كيفية تدريس مهارات  -10-2
 التفكري الناقد.

 حتفز املعلمني على ممارسة وتطبيق مهارات التفكري الناقد. ،ردنيةوضع مساقات يف اجلامعات األ -10-3



   ينأ. الشواه –حمادنة ....................................... د. درجة امتالك معلمي اللغة العربية لمهارات التفكير الناقد

  
 

 282

  المراجع

  المراجع العربية:

درجة معرفة التفكير الناقد في التاريخ لدى طلبة قسمي ). 2001إبراهيم، خريي علي. ( -
. رسالة ماجستري غري منشورة، املوصل، آلداب والتربية في جامعة الموصلاالتاريخ في كليتي 

 .العراق

مظاهر التفكير الناقد في التدريس الصفي لمعلمي ). 1995أبو شهاب، خالد حممد. ( - 
. رسالة ماجستري غري منشورة، اللغة االنجليزية في برنامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة

 اجلامعة األردنية، عمان، األردن.
. عمان: دار 2تعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات، ط).  2002جروان، فتحي عبد الرمحن. ( - 

 الفكر.
تعليم التفكير اإلبداعي والناقد من خالل مقرر البالغة ). 2001حاجي، خدجية حممد. ( - 

. رسالة ماجستري غري منشورة، والنقد لطالبات الصف الثالث الثانوي األدبي بالمدينة المنورة
 .جامعة امللك عبد العزيز، كلية الرتبية، املدينة املنورة

فعالية برنامج تدريبي مقترح لمعلمي التاريخ في تنمية ). 2009م نوجيع.(احلريب، عبد الرحي - 
أطروحة دكتوراه غري منشورة،  .مهارات التفكير الناقد والتحصيل الدراسي لدى طالبهم

  جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية.
المقيد أثر استراتيجيات التعبير الكتابي الحر والموجه و ). 2005احلالق، على سامي. ( - 

. في تنمية مهارات التفكير الناقد واألداء التعبيري لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن
  أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن.

تطور القدرة على التفكير الناقد ). 1998احلموري، هند عبد ايد والوهر، حممود طاهر. ( - 
جملة دراسات اجلامعة األردنية، العلوم .العمري والجنس وفرع الدراسةوعالقة ذلك بالمستوى 

  . 126 -112)، 1(25الرتبوية، 



 2017 – الثانيالعدد  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 

 283

مستوى مساهمة معلمي التاريخ للمرحلة الثانوية في تنمية ). 2001اخلريشة، علي كايد. ( - 
ة جملة مركز البحوث الرتبوية ،جامع.  مهارات التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي لدى طلبتهم

 .45- 13)، 19( 10قطر، 
تنمية مهارات التفكير أثر توظيف األحداث الجارية في ). 2002اخلوالدة، حممد عبد اهللا. ( - 

. رسالة ماجستري غري منشورة،  الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مبحث التاريخ
 جامعة الريموك، إربد، األردن. 

رجة اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية العالقة بين د). 1995زيادات، ماهر مفلح. ( - 
في المرحلة الثانوية في األردن لمهارات التفكير الناقد ودرجة اكتساب طلبتهم لها في 

  . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، اربد، األردن. المرحلة نفسها
. اإلسكندرية: التفكير الناقد دراسة في علم النفس المعرفي). 1995السيد، عزيزة حممد. ( - 

 دار املعرفة اجلامعية.
التفكير المركب وعالقته ببعض ). 2010الشريدة, حممد خليفة, وبشارة، موفق سليم ( - 

جملة جامعة دمشق للعلوم  المتغيرات ( دراسة ميدانية لدى طلبة جامعة الحسين بن طالل ).
 .  552-517), 3(26الرتبوية والنفسية, 

اختبار التفكير الناقد مكة المكرمة. مركز ). 1982ممدوح. ( عبد السالم، فاروق وسليمان، - 
 ، جامعة أم القرى. البحوث التربوية والنفسية

تنمية ). 2007العتوم, عدنان يوسف واجلراح, عبد الناصر ذياب, وبشارة, موفق سليم ( - 
 ., عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع مهارات التفكير ( نماذج نظرية وتطبيقات عملية )

مدى تركيز كتب اللغة العربية ومعلميها للمرحلة الثانوية في ). 2004عتوم، كامل علي. ( - 
، رسالة ماجستري غري منشورة ، اجلامعة  األردن على مهارات التفكير الناقد واإلبداعي

  األردنية ،عمان، األردن .
. سيةالتفكير:دراسات نف). 1978عثمان، سيد أمحد وأبو حطب، فؤاد عبد اللطيف. ( - 

 القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.
عمان: دار الفكر للطباعة  تعليم التفكير للمرحلة األساسية.). 2001قطامي، نايفة حممد. ( - 

 والنشر والتوزيع. 



   ينأ. الشواه –حمادنة ....................................... د. درجة امتالك معلمي اللغة العربية لمهارات التفكير الناقد

  
 

 284

برنامج مقترح في القراءة في ضوء القضايا المعاصرة وأثره ). 2000اليف، سعيد عبد اهللا. ( - 
. املؤمتر العلمي الثاين عشر للجمعية مرحلة الثانويةفي تنمية التفكير الناقد لدى طالب ال

 يوليو.  26املصرية للمناهج وطرق التدريس، " مناهج التعليم وتنمية التفكري"، عدد 
مدى تركيز معلمي اللغة العربية على تنمية مهارات التفكير ). 2002الاليف، وفاء يوسف. ( - 

  منشورة، اجلامعة األردنية، عمان، األردن. . رسالة ماجستري غري الناقد في المرحلة األساسية
معرفة معلمي الدراسات االجتماعية لمهارات التفكير ). 1997املساد، إبراهيم عاصي. ( - 

  . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، اربد، األردن. الناقد ودرجة ممارستهم لها
, اربد: مطبعة 2, طجتماعيةتعليم التفكير في الدراسات اال). 2003املصري, قاسم حممد ( - 

  الروزنا . 
درجة تركيز أسئلة كتب اللغة العربية المقررة على طلبة ). 2001اهلوميل، عمر عبد الرزاق. ( - 

. رسالة ماجستري غري الصف األول الثانوي األدبي على تنمية مهارات التفكير عند الطلبة
  منشورة، جامعة الريموك، اربد، األردن.

  ة:المراجع األجنبي

- Beyer, B. (1987). Practical  strategies for the Teaching 
of thinking. Boston: Allyn and Bacon.                                                     

- Brookfield, D. (1987). Developing Critical Thinking. 
England: Edition Open University Press. 

- Chiodo, J., &  Sai, Min- Hgih, C. (1997). Secondary school 
teachers perspectives of teaching critical thinking in social 
studies classes in the republic of china. The Journal of 
Social Studies Review, 21(2), 3- 12. 

- Christensen, C. (1994). The use of critical thinking skill in 
the elementary and high school of the Ohama public 



 2017 – الثانيالعدد  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 

 285

schools. Dissertation  Abstract International, 54(9), p: 
3306-A.                                                                                  

- Elder, L .U & Paul, R(2001). Critical thinking: thinking 
to some purpose Journal of development education, 
25(1), 40-42 

- faction, P (1998). Critical thinking : what it is and why it 
counts, California academic press. 

- Fisher, R. (1991). Teaching children to think Basil 
black well . Boston: Mifflin Co. 

-  Lipman, M(1991). Thinking in Education, U .S .A , 
Cambridge university press . 

- Lipman,M. (1995). Critical Thinking – what can it be Inc. 
Allan Contemporary Issues in Curriculum.p.145-151.                       

- Maronzo, R., Brandt, R., Hughes, C., Jones, B., Presseisen, 
B., Rankin, R., & Suhor, C. (1998). Dimension of 
thinking: A framework for curriculum and 
instruction, Alexandria . New Jersey: Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc . 

- Mcfarland,M(1985). Critical Thinking Skills.Social 
Education,42(7),70-92. 

- Meyer, C (1991). Teaching students to think critically: 
a guide for faculty in all disciplines ,  San Francisco, CA: 
Joss – bass publishers . 



   ينأ. الشواه –حمادنة ....................................... د. درجة امتالك معلمي اللغة العربية لمهارات التفكير الناقد

  
 

 286

- Nickcrson, S. (1985). The teaching of thinking 
Lawrence Erl   baum associations. New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates, Inc . 

- Norris. (1985). Synthesis of research on critical thinking. 
Educational Leadership, 42(8), 40- 45. 

-  Watson, E & Glaser, M(1991) . Watson Glaser manual 
forms A , B and C, UK, the psychological Corporation. 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

28/2/2011�� ا ا���� إ�� ا����� ��ر<< و	� ھ�،  ��  >> 20/10/2011 و	)رت ا��&ا%$� #�� "! ه ��ر


