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ملــة بــين التفكيــر الناقــد واالســتدالل العــام يهــدف هــذا البحــث إلــى الكشــف عــن العالقــة المحت
 ،(الرياضي) لدى عينة من طلبة قسمي علم النفس واإلرشاد النفسـي فـي كليـة التربيـة بجامعـة دمشـق

وهــي عينــة طبقيــة مقصــودة متــوافرة  ،طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الســنة الثالثــة) 283(بلــغ عــدد أفرادهــا 
ـــا للتفكيـــر الناقـــد باســـتخدام المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، واســـتخدا ، CCTSIم مقيـــاس كاليفورني

حيث يستند البحث إلى فرضية مفادها أن األداء في التفكير الناقـد  .ومقياس عامل االستدالل العام
يرتبط إيجابيًا باألداء باالستدالل العام (الرياضي)، كما أن البحث حاول اإلجابة عن السؤال التـالي: 

واالســتدالل العــام (الرياضــي) تبعــاً لمتغيــرات الجــنس والشــهادة  هــل هنــاك فــروق فــي التفكيــر الناقــد
  الثانوية واالختصاص الدراسي؟ 

  وبعد اختبار الفرضيات تم التوصل إلى النتائج التالية:
  وجود عالقة ارتباط إيجابية بين التفكير الناقد واالستدالل العام (الرياضي). -1
ــر الجــنس (ذكــور،  -2 ــر الناقــد واالســتدالل العــام وجــود فــروق بالنســبة لمتغي ــاث) فــي التفكي إن

  (الرياضي) لصالح الذكور. 
وجود فروق بالنسبة لمتغيـر الشـهادة الثانويـة (علمـي، أدبـي) فـي التفكيـر الناقـد واالسـتدالل  -3

  العام (الرياضي) لصالح الفرع العلمي. 
فــي التفكيــر  وجــود فــروق بالنســبة لمتغيــر االختصــاص الدراســي (علــم نفــس، إرشــاد نفســي) -4

  . الناقد واالستدالل العام (الرياضي) لصالح اختصاص علم نفس
  
  
  
  .دمشقجامعة  -كلية الرتبية ,  علم النفسقسم  -مساعد أستاذ  *
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  المقدمةـ  1
يعد التفكري الناقد من أنواع التفكري املهمة، يساعد على تفسري الظواهر الفيزيائية واالجتماعية والنفسية 

شكل منطقي بعيدًا عن التحيز واخلرافة والذاتية، وهذا التفكري له أمهية يف حتديث املعارف والسياسية ب
وتفسريها وقبول املهم منها، ورفض املعارف غري القائمة على أسس منطقية علمية (عبد اهلادي وعياد 

2009  ،89 .(  
نتشاهلا من كم اإلغراق املعلومايت أو إن من دوافع االهتمام بالتفكري الناقد هو تقييم وانتقاء املعلومات، وا

تضاعف اإلنتاج الفكري. وهي مصطلحات تستخدم للداللة على ضخامة ما يواجهه اإلنسان املعاصر من 
املعلومات ومصادرها كمًا ونوعاً. وكذلك االفتقاد إىل املوضوعية اليت تدفع الفرد إىل التعامل مع األفكار 

احل الشخصية، وأن يتحّيد العقل يف سعيه إىل احلقيقة عن العوامل الذاتية واملواقف بعيداً عن العواطف واملص
اليت قد تشوه إدراكه لألمر، ويقوم بدًال من ذلك بالنظر للموضوع من منظور خارجي مستقل يقود إىل 

بداد احلقيقة، فيبتعد بذلك عن املربرات الذاتية إىل املربرات الواقعية، وعن االنفعال وتضخيم الذات واالست
بالرأي إىل توجيه النقد لآلخرين، وتقبله منهم بصدر رحب وسعة أفق أي تشجيع النقد البناء 

  ).97، 38،  1998(الشيمي
بأنه مصطلح يستخدم للداللة على التفكري الغرضي املنطقي  التفكري الناقد  Helpernوقد عّرف هالربن

شكالت، وتكوين اآلراء واالستنتاجات، وتبّني واهلادف، وأنه ذلك النوع من التفكري املتضمن يف حل امل
).أما عبد اهلادي وعياد فقد عرّفاه بأنه يقوم على 28، 1998أوجه التشابه واختاذ القرار (الشيمي 

خطوات علمية قائمة على الشعور باملشكلة وحتديدها، ووضع الفروض واعتبارها عن طريق املالحظة 
له نتقبل التحليل املنطقي، ونرفض النتائج الذاتية غري الواضحة والتجريب، مث الوصول إىل حلول، فمن خال

) بأنه Oxman,Barell,1983). كما عرّفه أوكسمانو باريل (90، 2009(عبد اهلادي وعياد 
) Johnson,1988وقد عرّفه جونسون وجونسون ( تفكري تأملي ومنطقي يسري من املقدمات إىل التعميم،

عد االستدالل املنطقي، وجتنب األخطاء الشائعة يف احلكم (العتوم بأنه القدرة على استخدام قوا
  ). 71، 2007وآخرون

هو عملية عقلية تستهدف الوصول من املقدمات إىل النتائج،حيث أن االستدالل يقتضي  االستداللو 
تعليل تدخل عمليات عقلية راقية كالتذكر والتخيل واحلكم واالستبصار والتعميم واالستنتاج والتمييز وال

والنقد، فاالستدالل له صلة بالتفكري الناقد الذي يتمثل بدوره يف اإلحجام عند قبول القضايا واآلراء إال 
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بعد أن تفحص بعناية، وجتنب التبسيط الزائد أو التعميم السريع والدراسة املتأنية الدقيقة للمقدمات قبل 
  ). 434،  2009الوصول إىل النتائج (ربيع 

ث يسعى إىل حماولة التعرف على العالقة احملتملة بني مهارات التفكري الناقد، وقدرة وبذلك فإن البح
الطالب على استخدام مهارات االستدالل الرياضي املرتبطة ا، مما يسهم يف إلقاء الضوء على هذه 

ي نوع أو العالقة واالستفادة منها يف املمارسة، أي يف مساعدة الطلبة على امتالك املهارات األساسية أل
  إسرتاتيجية من اسرتاتيجيات التفكري.

  ـ مشكلة البحث ومسوغاته 2
يعاين الطلبة بصورة عامة من ضعف يف امتالك جمموعة من مهارات التفكري وسوء توظيفها، وهذا ما يظهر 
لديهم بصورة واضحة يف أدائهم يف املقررات ذات الطبيعة الرياضية، كمادة اإلحصاء وعلم النفس 

ولوجي، اليت تقوم على امتالك وتوظيف مهارات تفكري متنوعة، ترتبط حبل املسائل الرياضية، واليت الفيزي
تشري إىل القدرة على حل املشكالت نظرًا للتشابه الكبري بني حل املسائل وحل املشكالت، من حيث 

  استخدام املهارات واالسرتاتيجيات الذهنية.

بري الذي يقوم به التفكري الناقد يف التعرف على االدعاءات ) الدور الك Beyer,1985وقد حدد باير (
واحلجج الغامضة، والتمييز بني احلقائق اليت ميكن إثباا، وحتديد مصداقية مصدر املعلومات، وحتري التحيز 

،  2007واملغالطات املنطقية،والبحث عن األسباب والبدائل يف عملية االستدالل من الوقائع (جروان 
62.(  
أن االستدالل الرياضي بناء استداليل يبدأ من مقدمات مسلم بصحتها، وتعتمد على املنطق يف  ومبا

للمحتوى الرياضي املعريف، فإن األساليب واألسئلة الصفية اليت يستخدمها املعلم حتقق تعلماً جيداً معاجلته 
عليم املقررات ذات الطبيعة العديد من النتائج، خاصة فيما يتعلق مبهارات التفكري اليت حيققها ت وحتقق

  ).217، 1999الرياضية (زهران 

واألسئلة ذات البناء اجليد تؤدي إىل رفع مستوى املهارات، وبالتايل إىل التعرف على قدرة املفحوص على 
  ).308، 1999جتاوز حدود ما هو معلوم (جروان 

صغرية بسبب سرعة انتشار املعلومات،  إن انتشار التقنيات ووسائل االتصال احلديثة، وحتول العامل إىل قرية
جعل الفرد يقف عاجزًا عن استيعاب هذا الكم اهلائل من املثريات حوله، واألخطر هو تطور أساليب 
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عرض تلك املعلومات، ودخوهلا يف جمال اخلدع اإلدراكية والبصرية، وعدم توازي ذلك مع نسبة معرفة 
أصحاب االختصاص. لذلك كان من الضروري العمل  األفراد ا، حيث أن تلك املعرفة اقتصرت على

على تنمية التفكري الناقد، لرفع القدرة على التمييز وحتليل الوقائع، للوصول إىل احلقائق عن طريق النقد 
  املوضوعي البعيد عن التحيز الشخصي واألحكام العاطفية.

فهو يواجه محالت غزو ثقايف شرسة،   يعيش اإلنسان مناخًا إعالميًا ومعلوماتيًا أقرب إىل تزييف الوعي،
كما يواجه محالت تضليل حتشد هلا الوسائل املعلوماتية، وتتخذ من عاملية الثقافة أداة لعرض قيم وأفكار 
ال تتناسب مع قيمنا وحياتنا الثقافية واالجتماعية. كما أن التدفق احلر للمعلومات، وعدم االهتمام ملسألة 

ري توفريها،وافتقاد التوازن يف أجهزة االتصال،ومدى تطورها بني دول العامل نوعية تلك املعلومات اليت جي
الثالث والدول الصناعية، سبب فجوة معرفية بني عدد قليل من الدول ذات القدرة على االتصال والتحكم 

  ).147،  1998فيه، وبني تلك اليت تستقبل رسائلها (الشيمي
وجيا من حلول سهلة وال حتتاج إىل تفكري، جعلهم يبتعدون عن إن اعتماد الطلبة على ما تقدمه التكنول

عمليات االستدالل بصورة عامة واالستدالل الرياضي بصورة خاصة، وهذا ما أثر بدوره أيضاً على مهارات 
التفكري لديهم، وخاصة يف مهارات التفكري الناقد نظراً للدور الذي تقدمه التقنية يف جعل اإلنسان متلقي 

  ما يدور حوله. سليب لكل
ومبا أن مهارات التفكري الناقد مرتبطة باالستدالل الرياضي، وهي من املهارات األساسية يف حل املشكالت 
أو يف طرائق واسرتاتيجيات غريها، فال بد أن تكون من املهارات األساسية اليت جيب أن ميتلكها الطلبة، 

  وبالتايل توظيفها يف جوانب وجماالت أخرى.

جسد مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال التايل: هل هناك عالقة بني مهارات التفكري الناقد، وهكذا تت
  ومهارات االستدالل الرياضي لدى أفراد عينة البحث؟

  ـ أهمية البحث 3
إن التفكري الناقد حيول عملية اكتساب املعرفة من عملية خاملة إىل نشاط عقلي، يؤدي إىل إتقان أفضل 

مي، ويكسب الطلبة القدرة على تقدمي تعليالت صحيحة للمواضيع املطروحة يف مدى واسع للمحتوى العل
من املشكالت احلياتية، كما يؤدي إىل مراقبة الطلبة لتفكريهم وضبطه، فتكون أفكارهم أكثر دقة وصحة، 

.  )2007،44(احلالقويساعدهم على اختاذ القرارات، حبيث يبعدهم عن االنقياد العاطفي والتشبث بالرأي 



  2017 –العدد الثالث - .......................... المجلد الخامس عشر مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  

 

17 

 

كما يساعد يف التصدي لألفكار والعادات اهلدامة واالبتعاد عن التعصب والتطرف، ويزيد من قدرم على 
التمييز بني احلقيقة والرأي، والتأكد من صدق مصادر املعلومات، واخلروج باستنتاجات منطقية سليمة، 

على تلبية حاجام وحاجات جمتمعهم  والتعامل بكفاءة مع املشكالت واملواقف وربط اخلربات، مما يساعد
  ).296، 2009(الزغول 

  حيث تكمن أهمية البحث في النقاط التالية:
ــأثير المتبــادل  - ــر الناقــد، ومهــارات االســتدالل الرياضــي (الت ــين مهــارات التفكي إن معرفــة العالقــة ب

علــى العمليــات العقليــة بينهمــا)، يســاهم فــي زيــادة االهتمــام بتعلــيم مهــارات التفكيــر الناقــد، والتركيــز 
ـــــب المنطـــــق أو االســـــتدالل  ـــــيم الطال ـــــز علـــــى تعل ـــــى التركي ذات الصـــــلة المباشـــــرة فيهـــــا، إضـــــافة إل
الرياضــي،بدًال مــن أن يــتعلم حــل مســائل الرياضــيات بعينهــا، أي يكــون الهــدف هــو تعلــم العمليــات 

  العقلية، وليس المحتوى الرياضي فقط. 
اقد، ومهارات االستدالل الرياضي المرتبطة بالرياضيات، يسهم إن تعلم الطلبة مهارات التفكير الن -

أيضًا فـي نقـل مـا تعلمـه الطالـب، وتجريبـه فـي ميـدان حياتـه االجتماعيـة، وإثبـات أفكـاره علـى أسـاس 
علمي من خالل فهم المكونات األساسية لكل موضوع، ليصـبح قـادراً علـى إثباتهـا وتأكيـدها بصـورة 

  مناسبة.
ن البحوث القليلة في مجال علم النفس المعرفي، وبذلك يعد رافدًا للمكتبة يعد هذا البحث م -

  المحلية التي تفتقر إلى الدراسات في هذا المجال.

  ـ أهداف البحث 4
  تعًرف العالقة بني التفكري الناقد واالستدالل الرياضي لدى أفراد عينة البحث.  -4-1
ملتغــري اجلــنس "ذكــور، إنــاث" يف مســتوى تعــّرف الفــروق بــني متوســطات الــدرجات تبعــاً  -4-2

  األداء على مقياسي التفكري الناقد واالستدالل الرياضي.
ملتغــري نـوع الشــهادة الثانويــة العامــة "علمــي،  ــ تعــّرف الفــروق بــني متوسـطات الــدرجات تبعــاً 4-3

  أديب" يف مستوى األداء على مقياسي التفكري الناقد واالستدالل الرياضي. 
لفـــروق بـــني متوســـطات الـــدرجات تبعـــاً ملتغـــري التخصـــص الدراســـي "علـــم نفـــس، ـ تعـــّرف ا 4-4

  إرشاد نفسي" يف مستوى األداء على مقياسي التفكري الناقد واالستدالل الرياضي. 
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  الوصول إىل عدد من املقرتحات يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها يف هذا البحث. -4-5

  ـ فرضيات البحث 5
درجات الطلبة على مقياس مهارات التفكري  ارتباط ذات داللة إحصائية بني ـ ال توجد عالقة 1

  الناقد ودرجام على مقياس مهارات االستدالل الرياضي.
مهارات  ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الطلبة على مقياس 2

الشهادة الثانوية "علمي، (اجلنس "ذكور، إناث"  نوع  التفكري الناقد تعزى لكل من متغريات
  أديب"، التخصص الدراسي "علم نفس، إرشاد نفسي"). 

ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الطلبة على مهارات االستدالل  3
متغريات (اجلنس "ذكور، إناث"، نوع الشهادة الثانوية "علمي، أديب"،  الرياضي تعزى لكل من

  فس، إرشاد نفسي").التخصص الدراسي "علم ن

  ـ منهج البحث 6
الذي يهدف إىل وصف املواقف أو الظواهر،حيث يستهدف  يعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي

املنهج الوصفي تقرير خصائص موقف معني، أي وصف العوامل الظاهرة. وهناك أمناط عدة للبحوث 
والدراسات املسحية،  والدراسات التطورية.الوصفية، هي الدراسات املسحية ودراسات العالقات املتبادلة 

هي حماوالت جلمع أوصاف مفصلة عن الظاهرات املوجودة، بقصد استخدم البيانات لتأييد الظروف أو 
املمارسات الراهنة أو لعمل ختطيط بغية حتسني الظروف. والدراسات التطورية تتناول التغريات اليت حتدث 

اليت نعتمد عليها يف البحث احلايل هي الدراسات االرتباطية، وهي منط  نتيجة مرور الزمن. أما منط الدراسة
ضمن دراسات العالقات املتبادلة، اليت تسعى إىل تعقب العالقات بني احلقائق اليت حصلوا عليها للتوصل 

  إىل بصرية أعمق بالظاهرات.
استكشاف حجم ونوع  وتركز الدراسات االرتباطية على استخدام الطرق االرتباطية، اليت دف إىل

العالقات بني البيانات. أي إىل أي حد ترتبط متغريات يف عامل واحد مع متغريات يف عامل آخر. وقد 
ذا داللة إحصائية أو يرجع إىل  ترتبط املتغريات مع بعضها ارتباطًا تاماً، أو ارتباطًا جزئيًا موجبًا أو سالباً 

ت االرتباط وداللتها يف دراسات التنبؤ، وتعترب طريقة الصدفة. وتفيد الطرق اإلحصائية حلساب معامال
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االرتباط ذات قيمة يف حتليل السبب واألثر،وتبني بصورة كمية إىل أي حد يرتبط متغريان (الدويدار 
1999 ،183- 189.(  

  ـ التعريفات اإلجرائية 7
ل احلكم على جدارا أو التفكري الناقد: هو التقييم الواعي واملدروس لألفكار واملعلومات من أج -7-1

  قيمتها، والذي قيس بالدرجة الكلية اليت حصل عليها املفحوص يف أدائه على مقياس التفكري الناقد. 
ـ االستدالل الرياضي: هو القدرة على انتقاء املعلومات املناسبة، وتنظيمها حلل مشكلة ما، والذي  7-2

  دائه على مقياس االستدالل العام(الرياضي). قيس بالدرجة الكلية اليت حصل عليها املفحوص يف أ

  ـ حدود البحث 8

) طالبـاً وطالبـة، مسـحوبة مـن 283تم إجـراء البحـث علـى عينـة متـوافرة مـن الـذكور واإلنـاث بلغـت (
من قسمي علم  2014-2013طلبة السنة الثالثة في كلية التربية بجامعة دمشق في العام الدراسي 

، أي 22/10/2013و  15/10/2013فــي الفتــرة الواقعــة بــين  الــنفس واإلرشــاد النفســي، وذلــك
  في بداية الفصل الدراسي األول.

  ـ الدراسة النظرية 9

هو " الرتيث يف إعطاء األحكام، وتعليقها حلني  التفكير الناقد) أن  Deweyيرى جون ديوي ( 
) Meyer,1991عند بياجيه ( كمن يرى بأن التفكري الناقد يقابل التفكري ارد  التحقق من األمر"، وهنا

  )60، 2007ويتألف من ثالث مكونات هي: (جروان 
 صياغة التعميمات حبذر. -
 النظر والتفكر يف االحتماالت والبدائل. -
 تعليق احلكم عن الشيء حلني توفر معلومات وأدلة كافية.  -

الظواهر، هو التفكري الذي يعمل على تقييم مصداقية  ):Critical thinkingالتفكري الناقد (
والوصول إىل أحكام منطقية من خالل معايري وقواعد حمددة، حماوًال تصويب الذات، وإبراز درجة من 
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احلساسية حنو املواقف والسياق الذي يرد فيه من أجل حل مشكلة ما، أو فحص وتقييم احللول املطروحة 
  ).31، 2007أمام الفرد (احلالق 

يات من أجل الوصول إىل اليقني، ويأخذ شكل فحص وتقييم ويتطلب التفكري الناقد الشك يف املعط
احللول املعروضة ملعرفة زيفها، أو شكل أسلوب حل املشكلة، والتحقق من الشيء وتقييمه باالستناد إىل 

  ) 108، 2007معايري متفق عليها سلفاً (عبد العزيز 
 الستدالل املنطقي وفحص) بأنه يتضمن أنشطة معرفية مثل اBrookfield,1987ويعرفه بروكفيلد (

) بأنه استخدام Johnson,1988املناقشات والتعرف على االفرتاضات.كما عرّفه جونسون وجونسون (
 عرّفه أودالورانيالز قواعد االستدالل املنطقي، وجتنب األخطاء الشائعة يف احلكم.بينما

)Udall,Daniels,1991 االستناد إىل معايري ) بأنه القدرة على التحقق من ظاهرة ما وتقوميها و
 American Psychologicalأما مجعية علم النفس األمريكية ( حمددة،

Association,1990 فعرفته بأنه "عملية اختاذ أحكام ذاتية بناء على مهارات االستقراء واالستنتاج (
  والتوجه وامليل، كالنزعة إىل التساؤل والبحث عن املعرفة واألدلة".

  )79 - 71،  2007كري الناقد: (العتوم وآخرون ومن أهم مهارات التف
ـ تعرف االفرتاضات: القدرة على التمييز بني درجة صدق املعلومات وعدم تصديقها، والتمييز 

  بني احلقيقة والرأي والفرض من املعلومات املعطاة.
انت ـ التفسري: القدرة على حتديد املشكلة، والتعرف على التفسريات املنطقية، وتقرير إذا ك

  التعميمات والنتائج املبنية على معلومات معينة مقبولة أو ال.
  ـ االستنباط: قدرة الفرد على حتديد بعض النتائج املرتتبة على مقدمات أو معلومات سابقة هلا.

ـ االستنتاج: قدرة الفرد على استخالص نتيجة من حقائق معينة مالحظة أو مفرتضة،ويكون 
  النتيجة أو خطئها يف ضوء احلقائق املعطاة. لديه القدرة على إدراك صحة

ـ تقومي احلجج: قدرة الفرد على تقومي الفكرة وقبوهلا أو رفضها، والتمييز بني املصادر األساسية 
  والثانوية واحلجج القوية والضعيفة، وإصدار احلكم على مدى كفاية املعلومات.

ميارسه، كما وحيتاج إىل مهارة يف  ويستلزم التفكري الناقد إصدار حكم من جانب الفرد الذي
  استخدام قواعد املنطق واالستدالل املنظمة لألمور.

  ) مهارات التفكري الناقد يف ثالثة جمموعات هي: Ennis,1985ويلخص إنيس (
  ـ تعريف املشكلة وتوضيحها بدقة.
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  ـ استدالل املعلومات.
  ).65-63، 2007ـ حل املشكلة واستخالص استنتاجات معقولة (جروان 

إن من أهم أسس التفكري الناقد القابليات والقدرات، وبدوا ال يستطيع الفرد أن يستخدم هذا التفكري يف 
جماالت احلياة املختلفة، ونعين ا جمموعة املهارات الكامنة والظاهرة اليت تكون لدى الفرد للقيام بعمل ما، 

اقد. لذلك نرى وجود ارتباط بني التفكري الناقد والقابليات والقدرات هلا أمهية يف تشكيل التفكري الن
والذكاء، وهذا ما أشار إليه جولتون إذ يعد التفكري الناقد من مسات العبقرية، وهي أعلى أنواع درجات 

  ). 91 2009الذكاء ( عبد اهلادي وعياد 
التفكري، واليت تتخذ  وللتفكري الناقد معايري يقصد ا تلك املواصفات املتفق عليها لدى الباحثني يف جمال

أساسًا يف احلكم على نوعية التفكري االستداليل أو التقييمي الذي ميارسه الفرد يف معاجلته للمشكلة أو 
  ): Elder,Paul,1996املوضوع املطروح. ومن أبرز هذه املعايري ما أورده الباحثان ايلدر وبول (

ذا مل تكن العبارة واضحة فلن نستطيع احلكم ـ الوضوح: ويعترب املدخل الرئيسي لباقي املعايري، فإ
  عليها.

  ـ الصحة: أي أن تكون العبارة صحيحة وموثوقة.
  ـ الدقة: أي استيفاء املوضوع حقه من املعاجلة،والتعبري عنه بال زيادة أو نقصان.

  حة.ـ الربط: يعين مدى العالقة بني السؤال أو احلجة أو العبارة مبوضوع النقاش أو املشكلة املطرو 
ـ العمق: حيث تفتقر املعاجلة الفكرية للمشكلة إىل العمق املطلوب الذي يتناسب مع تعقيدات 

  املشكلة أو تشعب املوضوع.
  ـ االتساع: أي أن تؤخذ مجيع جوانب املشكلة أو املوضوع باالعتبار.

د ـ املنطق: من الصفات املهمة للتفكري الناقد أو االستدالل أن يكون منطقياً، حيث يقص
"بالتفكري املنطقي" تنظيم األفكار وتسلسلها بطريقة تؤدي إىل معىن واضح أو نتيجة مرتتبة على 

  ).76-74،  2007حجج معقولة (جروان 
ومعظم املقاييس اليت تقيس الذكاء يكون عامل االستدالل، هو أحد مكونات االختبار، حيث يعّرف هذا 

ملناسبة، وتنظيمها حلل مشكلة ما" (الشيخ وعبد السالم العامل بأنه" القدرة على انتقاء املعلومات ا
ثريستون صاحب نظرية العوامل املتعددة يف الذكاء أن السلوك الذكي يعتمد  ). كما ويرى302، 1996

  على عدة عوامل:
  ـ العامل اللفظي: القدرة على فهم معاين الكلمات والعالقات اللفظية.
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  عمليات احلسابية بدقة وسرعة.ـ العامل العددي: القدرة على إجراء ال
  ـ العامل املكاين: القدرة على التعرف على األشكال املرئية والعالقات املكانية.

  ـ عامل طالقة الكلمات: القدرة على تداعي الكلمات بسرعة.
  العالقات. –الكلمات  -األرقام –ـ عامل الذاكرة: القدرة على تذكر األشكال واملقاطع 

ويتمثل يف القدرة على استنتاج قانون أو قاعدة من عدة أمثلة أو قوانني أو قواعد حلل ـ عامل االستدالل: 
  ). 135، 1995املشكالت (الزيات 

بالتعريف هي: "عملية حبث ذهنية منظمة، دف للوصول إىل حقيقة جمهولة مبساعدة  االستداللوعملية 
  ).424، 2007حقائق ومعلومات معلومة" (قطامي 

وع االستدالل بالذكاء ارتباطاً شديداً، وقد توصل ثريستون إىل جمموعة من القدرات العقلية وقد ارتبط موض
األولية اليت متثل الذكاء كعوامل متعددة، ومن أهم هذه العوامل القدرة على االستدالل االستقرائي، ويقصد 

  ).357، 2000به االستنباط العام أي القدرة على استخالص القواعد أو املبادئ (عالم 

التفكري يف جـوهره نشـاط معـريف، يتنـاول معاجلـة الرمـوز بأنواعهـا املختلفـة، ورمبـا تكـون املفـاهيم أكثـر الرمـوز 
أمهية يف هذا النشاط، وغالباً ما يستخدم التفكري يف أوضاع تنطوي على مشكالت تتطلب حلوًال مناسبة، 

عن القدرة يف معاجلة الرموز واملفاهيم واستخدامها وميثل التفكري أكثر النشاطات املعرفية تعقيداً، وهو ينجم 
بطرق خمتلفة، من أجل حل املشكالت اليت تواجهه يف األوضاع التعليمية واحلياتية املختلفة. إن تفكري الفرد 
يتجــه عــادة حنــو إجيــاد حلــول للمشــكالت ذات األمهيــة احليويــة يف حياتــه، وإن نشــاط التفكــري يــزداد عنــدما 

جيــاد احللــول بنــاًء علــى مهاراتــه الســابقة، ممــا يدفعــه إىل البحــث عــن طــرق تفكــري جديــدة، يفشــل الفــرد يف إ
  ).(Willats 1990, 113تساعده يف إجياد حلول للصعوبات أو املشكالت اليت تواجهه 

فاهلدف األقصى يف عمل البناء املعريف هو توفري نظام كفء للسلوك الذكي العام، لذلك يكمـن اهلـدف يف 
نيـة األساسـية اليت متّكن هذا النظام من إجناز اال الكّلي للمهمات املعـرفية، واستخدام هذا اال توفري الب

  ).Laird 2002, 39يف أساليب حل املشكالت (
ومن وجهة النظر املعرفية تلعب مشكالت االستقراء وخاصة التمثيل أو القياس دورًا رئيسًا يف النظر إىل 

للمعلومات، ولذا ترى معظم النظريات اليت تنظر إىل الذكاء كمعاجلة وجتهيز  الذكاء كمعاجلة وجتهيز
للمعلومات، أن االستدالل االستقرائي هو لب هذه النظريات، وأن مكونات جتهيز املعلومات، إن مل تكن 

أن هي مكونات االستدالل االستقرائي، فإنه بالضرورة يوجد قدر كبري من التداخل بني املفهومني، وميكن 
يكون أحدمها مكان اآلخر يف تفسري الفروق الفردية يف النشاط العقلي، ألن االختبارات اليت تقيس الذكاء 
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العام، تبىن معظم فقراا على االستدالل االستقرائي. حيث ميكن النظر إىل الذكاء العام كوظيفة أو دالة 
ل املتعلقة مبشكالت االستدالل االستقرائي للمكونات العامة ملعاجلة وجتهيز املعلومات، واليت تنتج احللو 

  ).292، 1995(الزيات 

ولالســــتدالل الرياضــــي أمهيـــــة خاصــــة، حيــــث تعـــــد مهــــارة حـــــل املســــائل الرياضــــية وســـــيلة إلثــــارة الفضـــــول 
ـــــتعلم املبـــــادئ والقـــــوانني يف مواقـــــف جديـــــدة، كمـــــا أـــــا  الفكـــــري وحـــــب االســـــتطالع، وامتـــــداداً طبيعيـــــاً ل

ـــــذلك تـــــدريب مناســـــب للفـــــرد، ليصـــــ ـــــه اليوميـــــة، ل ـــــيت تواجهـــــه يف حيات بح قـــــادراً علـــــى حـــــل املشـــــكالت ال
اهتمــــــــت املنــــــــاهج احلديثــــــــة للرياضــــــــيات يف مجيــــــــع دول العــــــــامل بتنميــــــــة التفكــــــــري لــــــــدى الطلبــــــــة، إذ تقــــــــع 
مســــــؤولية تنميــــــة عــــــادات التفكــــــري الفعــــــال واملنــــــتج علــــــى منــــــاهج الرياضــــــيات بشــــــكل خــــــاص (أبــــــو زينــــــة 

1994 ،275-276.(  
التدريب على االستدالل الرياضي الفعال، يؤدي إىل امتالك احلجج االستنتاجية أو  إن التقدم يف

االستداللية. فاملنطق هو الشرط األساس ألي نتيجة تأيت بالضرورة من مقدمات منطقية، وهناك طريقة 
ار اليت واحدة لتعزيز مفهوم احلاجة إىل املنطق، وهي اختبار القدرة على تقدمي احلجة يف املناقشة واحلو 

تتضمن هفوات يف التفكري املنطقي، واألنشطة اليت ميكن تقدميها تقرتح طرقًا مستقبلية مأمولة ملعلمي 
املدارس االبتدائية يف قدرم على بناء هذه املهارة. واألنشطة املعتمدة على احلاجة إىل املنطق، لن تعطى 

يتجزأ عن الربهان والتفكري املنطقي بشكل خاص، لوحدها يف التدريس، وإمنا كجزء من العملية التعليمية ال 
على أن يتم تقييم عملية املناقشة واحلوار أسبوعيًا اليت غالبًا ما جترى يف التعليم اليومي، وقد جاء معيار 
احلاجة إىل املنطق كجزء من الدرس الصفي من خالل تقييم احلوار واملناقشة، الذي بدأ مع تدريس املعلمني 

  .(Yopp 2010, 410-418)للطالب 

  ـ الدراسات السابقة 10

  ) أمريكا 2013دراسة فيكوفيك وآخرون ( •
Vukovic, Rose K.; Roberts, Steven O.; Green Wright, Linnie 

  أثر األهل على إنجاز األطفال في الرياضيات، دور القلق من الرياضياتـ عنوان الدراسة: 
From Parental Involvement to Children's Mathematical 

Performance: The Role of Mathematics Anxiety 
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هدفت الدراسة إىل تعرف فيما إذا كان مشاركة األهل هي املمر األساسي يف خفض ـ هدف الدراسة: 
  القلق من الرياضيات لدى األطفال. 

كز مدين شرق ) عائلة من حمدودي الدخل املقيمني يف مر 78من ( تكونت عينة الدراسةـ عينة الدراسة: 
  الواليات املتحدة مع أطفاهلم. 

  اختبار القلق من الرياضيات لألطفال واستبانة موجهة لألهل. ـ أدوات الدراسة: 
  كشفت النتائج عن:ـ نتائج الدراسة: 
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مشاركة األهل املنزلية ومستوى القلق املنخفض  �

 من الرياضيات.  
ملشاركة األهل املنزلية يف مستوى التحصيل العايل يف أكثر أنواع وجود أثر كبري  �

 الرياضيات صعوبة. 
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني دعم األهل املنزيل وتوقعام يف جتاوز أطفاهلم  �

صعوبات الرياضيات (املسائل احلسابية النصية ومشكالت اجلرب) من خالل ختفيض 
  مستوى القلق من الرياضيات.  

  سوريا )2012دراسة غسان المنصور ( •
عنوان الدراسة: االستدالل المنطقي وعالقته بحّل المشكالت دراسة ميدانية على عينة من طلبة 

  قسمي علم النفس واإلرشاد النفسي في كلية التربية بجامعة دمشق.
ي وحّل يهدف هذا البحث إىل الكشف عن العالقة احملتملة بني االستدالل املنطقهدف الدراسة: 

  املشكالت.
تكونت عينة البحث من طلبة قسمي علم النفس واإلرشاد النفسي يف كلية الرتبية جبامعة عينة الدراسة: 

  طالباً وطالبة من طلبة السنة الثالثة، وهي عينة مقصودة متوافرة. 150دمشق، وبلغ عدد أفرادها 

  أدوات الدراسة:
  مت يف هذا البحث استخدام مقياسني مها:

االستدالل املنطقي وهو أحد مقاييس بطارية االختبارات املعرفية العاملية لـ" اكسرتوم  مقياس �
،فرنش ، هارمان ، ديرمني" وهو من تعريب وإعداد " سليمان الشيخ ، نادية عبد السالم ، أنور 

 .1996الشرقاوي " وهو النسخة املعدلة يف الطبعة الثانية من عام 
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من قبل كل من: ليندا بورز، مارك باريت،  1991ضعه عام مقياس حل املشكالت الذي مت و  �
روزمرييهوسينج، كارولني لوجيوديس، وهو اختبار تشخيصي حلل املشكالت والتفكري الناقد 

  ) سنة.30-10ألعمار ترتاوح بني (
  خلصت الدراسة إىل: ـ نتائج الدراسة،

 ت.وجود عالقة ارتباط إجيابية بني االستدالل املنطقي وحل املشكال �
 وجود أثر ملتغري اجلنس (ذكور وإناث) يف االستدالل املنطقي لصاحل الذكور. �
 أديب) يف االستدالل املنطقي لصاحل الفرع العلمي. –وجود أثر ملتغري الشهادة الثانوية (علمي  �
إرشاد نفسي) يف االستدالل املنطقي وحل  –عدم وجود أثر ملتغري االختصاص (علم نفس  �

 .املشكالت

  ) غزة2012ني األغا (دراسة ها •
أثر تدريس وحدة مقترحة قائمة على الروابط الرياضية في تنمية مهارات التفكير ـ عنوان الدراسة: 

  الناقد، وتقدير القيمة العلمية للرياضيات لدى طالبات الصف الحادي عشر بمحافظات غزة
لى الروابط الرياضية يف هدفت الدراسة إىل تقصي أثر تدريس وحدة مقرتحة قائمة عـ هدف الدراسة: 

تنمية مهارات التفكري الناقد، وتقدير القيمة العلمية للرياضيات لدى طالبات الصف احلادي عشر 
  مبحافظات غزة.

) طالبة، مت تعيينهم عشوائياً بتوزيعهن على جمموعتني جتريبية 65تكونت عينة الدراسة من(ـ عينة الدراسة: 
  وضابطة.

  التفكري الناقد يف الرياضيات ومقياس تقدير القيمة العلمية للرياضيات.اختبار ـ أدوات الدراسة: 

  أظهرت نتائج الدراسة:ـ نتائج الدراسة: 
وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات طالبات اموعتني التجريبية  �

 والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري الناقد لصاحل طالبات اموعة التجريبية.
وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات طالبات اموعتني التجريبية  �

والضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس تقدير القيمة العلمية للرياضيات لصاحل طالبات 
 اموعة التجريبية.
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  ) السعودية2012دراسة فهد المالكي ( •
اء ومهارات التفكير الناقد والتحصيل نمذجة العالقات بين مداخل تعلم اإلحص ـ عنوان الدراسة:

  األكاديمي لدى طالب جامعة أم القرى.
دراسة العالقات املباشرة وغري املباشرة ملداخل تعلم اإلحصاء على التحصيل الدراسي ـ هدف الدراسة: 

  من خالل مهارات التفكري الناقد.

  ة أم القرى.) طالباً من طالب جامع98تكونت عينة الدراسة من (ـ عينة الدراسة: 

وجليسر الذي مت ترمجته إىل العربية  مت استخدم اختبار التفكري الناقد لواطسن ـ أدوات الدراسة:
  ).2010كما مت استخدام مقياس مداخل تعلم اإلحصاء الذي أعده جاد الرب عام (  )،2010عام(

  أظهرت الدراسات النتائج التالية:ـ نتائج الدراسة: 
دال إحصائياً للمدخل االسرتاتيجي واملدخل العميق لتعلم وجود تأثري مباشر موجب و  �

 اإلحصاء على التحصيل يف مقررات اإلحصاء.
وجود تأثري غري مباشر وموجب ودال إحصائيًا للمدخل االسرتاتيجي واملدخل العميق  �

لتعلم اإلحصاء على التحصيل يف اإلحصاء مرورًا مبهارات التفكري الناقد ( االستنتاج 
  التفسري). –معرفة االفرتاضات  –ط االستنبا –

  ) اليمن 2012واألشول ( دراسة الحدابي •
ـ عنوان الدراسة: مدى توافر بعض مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة الموهوبين في المرحلة الثانوية 

  بمدينتي صنعاء وتعز.
لناقد لدى الطلبة هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى توافر بعض مهارات التفكري اـ هدف الدراسة: 

املوهوبني يف املرحلة الثانوية مبدينيت صنعاء وتعز، والكشف عن عالقة كل من اجلنس (ذكور،إناث)، 
  والتحصيل الدراسي مبستوى امتالك أفراد العينة لتلك املهارات.

  ) طالب وطالبة من الطلبة املوهوبني.121تكونت عينة الدراسة من (ـ عينة الدراسة:

مت استخدام مقياس واطسون وجالسر لقياس التفكري الناقد، والذي ترمجه إىل العربية سة: ـ أدوات الدرا
  ).2002جابر عبد احلميد وحيىي هندام وكيفته على البيئة اليمنية سارة احلمادي (

توصل الباحث إىل أن درجة امتالك أفراد العينة ملهارات التفكري الناقد (كل مهارة على ـ نتائج الدراسة: 
  ا واملهارات ككل)،مل تصل إىل احلد املقبول تربوياً.حد
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ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الذكور واإلناث على اختبار مهارات التفكري 
الناقد ككل، ولكنها وجدت يف مهارة االستنباط لصاحل جمموعة الذكور، ويف مهارة معرفة االفرتاضات 

  لصاحل جمموعة اإلناث.
جد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجات أفراد العينة على اختبار مهارات التفكري الناقد ال يو 

  (كل اختبار فرعي على حدا واالختبار ككل) وحتصيلهم الدراسي.
  ) أمريكا2011دراسة وانغ وآخرون ( •

Wang, Haiwen; Woodworth, Katrina 
  الرياضيات على األنترنيت دراسة تجريبية لمنهاجين فيـ عنوان الدراسة: 

A Randomized Controlled Trial of Two Online 
Mathematics Curricula 

هــدفت الدراســة إىل فحــص اآلثــار املرتتبــة علــى التعلــيم اإلضــايف باســتخدام منهــاجني يف  ـــ هــدف الدراســة:
  الرياضيات على اإلنرتنيت.

  ومن عدة صفوف دراسية. ) مدارس 3من ( تكونت عينة الدراسةـ عينة الدراسة: 

) و(العقل Dream Box –منهاجني يف الرياضيات مها (صندوق األحالم ـ أدوات الدراسة: 
  . )Reasoning Mind –االستداليل 

  كشفت النتائج عن:ـ نتائج الدراسة: 
وجود أثر ذو داللة إحصائية لدى طالب الصف السابع بني التطبيق القبلي والتطبيق  �

تكساس ملهارات املعرفة يف الرياضيات باستخدام منهاج العقل  البعدي على مقياس
 االستداليل.  

وجود أثر ذو داللة إحصائية لدى طالب الصف اخلامس بني التطبيق القبلي والتطبيق  �
البعدي على مقياس خاص مبنهاج العقل االستداليل باستخدام منهاج العقل 

 االستداليل. 
دى طالب الصف اخلامس بني التطبيق القبلي عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية ل �

والتطبيق البعدي على مقياس تكساس ملهارات املعرفة يف الرياضيات باستخدام منهاج 
 العقل االستداليل.
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عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لدى طالب الصف اخلامس بني التطبيق القبلي  �
رياضيات باستخدام منهاج والتطبيق البعدي على مقياس تكساس ملهارات املعرفة يف ال

 صندوق األحالم.
عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لدى طالب الصف السابع بني التطبيق القبلي  �

والتطبيق البعدي على مقياس تكساس ملهارات املعرفة يف الرياضيات باستخدام منهاج 
  صندوق األحالم. 

  ) سوريا 2011دراسة غسان المنصور( •
في الرياضيات وعالقته بمهارات التفكير دراسة ميدانية على عينة من  التحصيل ـ عنوان الدراسة:

  تالمذة الصف السادس األساسي في مدارس مدينة دمشق الرسمية.
هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة احملتملة بني التحصيل يف الرياضيات واألداء ـ هدف الدراسة: 

  على مقياس مهارات التفكر لدى عينة البحث.
) تلميذاً وتلميذة من تالمذة الصف السادس من مدارس مدينة 241تكونت العينة من ( ة الدراسة: ـ عين

  دمشق الرمسية.
مقياس مهارات التفكري من إعداد الباحث، ومقياس اختبار حتصيلي يف مادة ـ أدوات الدراسة: 

  الرياضيات من إعداد الباحث.
  لتالية:توصلت الدراسة إىل النتائج اـ نتائج الدراسة: 
وجود عالقة ارتباط إجيابية بني التحصيل يف مادة الرياضيات واألداء على مقياس  �

مهارات التفكري، أي كلما ارتفعت الدرجة يف مادة الرياضيات، ارتفعت الدرجة يف 
 مقياس مهارات التفكري والعكس.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مستويات التحصيل (مرتفع،وسط،ضعيف) يف  �
 ة الرياضيات ومستوى األداء على مقياس مهارات التفكري لصاحل التحصيل املرتفع.ماد

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث على مجيع مستويات التحصيل  �
  يف الرياضيات لصاحل الذكور وعلى الدرجة الكلية يف مهارات التفكري لصاحل الذكور.

  ) سوريا2011( علي دراسة لينا •
فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التفكير الناقد باستخدام إستراتيجية التعلم  ان الدراسة:ـ عنو 

  التعاوني دراسة شبه تجريبية على عينة من تالميذ مرحلة التعليم األساسي في محافظة ريف دمشق.
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د، والتعرف على مدى التحقق من فاعلية الربنامج التدرييب يف تنمية مهارات التفكري الناقـ هدف الدراسة: 
احتفاظ التالميذ بنتائج التدريب على الربنامج بعد مرور شهر على االنتهاء من تطبيقه، والكشف عن 

  اجتاهات التالميذ حنو الربنامج التدرييب املصمم بعد االنتهاء من تصميمه.  

موعتني جتريبية وضابطة ) تلميذاً، موزعني بالتساوي على جم50تكونت عينة الدراسة من (ـ عينة الدراسة: 
  ) تلميذاً لكل منهما. 25بواقع (

  ـ أدوات الدراسة:
 الربنامج التدرييب لتنمية مهارات التفكري الناقد باستخدام إسرتاتيجية التعلم التعاوين. �
 وجالسر للتفكري الناقد. مقياس واطسن �
  مقياس االجتاه حنو الربنامج التدرييب. �

  ـ نتائج الدراسة:   
ة للربنامج يف تنمية التفكري الناقد ومهاراته الفرعية (االستنتاج، التفسري، وجود فاعلي �

 االستنباط، معرفة االفرتاضات، تقومي احلجج).
 استمرار فعالية الربنامج بعد شهر من تطبيقه. �
  أظهر معظم تالميذ اموعة التجريبية اجتاهات إجيابية حنو الربنامج. �

  ) سوريا2007دراسة محمد إسماعيل ( •
ـ عنوان الدراسة: التفكير االبتكاري وعالقته بالتفكير الناقد دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة 

  دمشق.
التعرف على طبيعة العالقة االرتباطية بني التفكري االبتكاري والتفكري الناقد تبعاً ملتغريات ـ هدف الدراسة: 

سط الدرجات يف التفكري الناقد لدى أفراد عينة الكلية، اجلنس، التخصص. والتعرف على الفروق بني متو 
  البحث تبعاً ملتغري الكلية، اجلنس، التخصص. 

) طالباً وطالبة من طالب األقسام التالية (الفنون اجلميلة، 310تكونت عينة البحث من (ـ عينة الدراسة: 
  لفلسفة).اهلندسة املعمارية، اهلندسة امليكانيكية، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، ا

  اختبار تورانس للتفكري االبتكاري، اختبار واطسون وجالسر للتفكري الناقد.ـ أدوات الدراسة: 

  ـ نتائج الدراسة:   
توجد عالقة ارتباطية إجيابية ذات داللة احصائية بني التفكري االبتكاري والتفكري  �

 تبعاً ملتغري اجلنس، الكليات، التخصص. الناقد لدى أفراد العينة



  ........................ د. المنصور  ................................. التفكير الناقد وعالقته باالستدالل العام (الرياضي)

  

 

 30

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد عينة البحث يف التفكري  ال �
 الناقد تبعاً ملتغري اجلنس يف التفكري االبتكاري والتفكري الناقد.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد عينة البحث يف التفكري  �
يلة وطلبة هندسة العمارة لصاحل الناقد تبعًا ملتغري التخصص بني طلبة الفنون اجلم

الفنون التطبيقية، وبني طلبة اآلداب والعلوم اإلنسانية وطلبة هندسة العمارة لصاحل 
  طلبة اآلداب والعوم اإلنسانية.

  ) السعودية2007دراسة خالد العتيبي ( •
وتحسين  ـ عنوان الدراسة: أثر استخدام بعض أجزاء برنامج كورت في تنمية مهارات التفكير الناقد،

  مستوى التحصيل الدراسي لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية في مدينة الرياض 
التفاعل) يف تنمية –معرفة أثر استخدام بعض أجزاء برنامج كورت (توسعة جمال اإلدراك ـ هدف الدراسة: 

نوية يف مدينة مهارات التفكري الناقد، وحتسني مستوى التحصيل الدراسي لدى عينة من طالب املرحلة الثا
  الرياض.

  ) طالب من طالب الصف األول الثانوي مبدينة الرياض.40تكونت عينة الدراسة من (ـ عينة الدراسة: 

)، برنامج كورت(توسعة جمال 2005من إعداد لشرقي( اختبار مهارات التفكري الناقدـ أدوات الدراسة: 
  التفاعل) من إعداد دي بونو. -اإلدراك

  أظهرت الدراسة النتائج التالية: ـ نتائج الدراسة:
وجود فروق دالة إحصائياً بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف مهارات التفكري  �

 الناقد لصاحل اموعة التجريبية.
وجود فروق دالة إحصائياً بني القياس القبلي والبعدي يف مهارات التفكري الناقد لصاحل  �

 املقياس البعدي.
ق دالة إحصائيًا بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف مستوى عدم وجود فرو  �

 التحصيل الدراسي.
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  ) سوريا2003( دراسة لينة جنادي •
  ـ عنوان الدراسة: التفكير الناقد وعالقته بعدد من المتغيرات 

لية: السنة الدراسية هدفت الدراسة إىل دراسة العالقة بني التفكري الناقد واملتغريات التاـ هدف الدراسة: 
كليات العلوم اإلنسانية)،   –رابعة)، التخصص الدراسي (كليات العلوم األساسية والتطبيقية  –(ثانية 

  إناث) التحصيل الدراسي، املستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة. –اجلنس (ذكور 
  مشق والبعث.) طالباً وطالبة من جامعيت د2176من ( تكونت عينة الدراسةـ عينة الدراسة: 

  .اختبار التفكري الناقدـ أدوات الدراسة: 
  كشفت النتائج عن:ـ نتائج الدراسة: 
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات التفكري الناقد والدرجة الكلية له بني  �

 طلبة اجلامعة تعزى ملتغري التخصص الدراسي، وإىل متغري السنة الدراسية.
 ت داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس لدى طلبة جامعة البعث.وجود فوق ذا �
وجود ارتباط موجب ودال إحصائيًا بني مهارات التفكري الناقد والتحصيل الدراسي،  �

  وبني مهارات التفكري الناقد واملستوى االقتصادي االجتماعي لدى أفراد العينة.

  تعقيب على الدراسات السابقة: -
 مع معظم الدراسات يف دراستها ملوضوع التفكري الناقد، وموضوع االستدالل لقد تشابه البحث احلايل

الرياضي. كما تشات مع بعض الدراسات بالنسبة لعينة البحث وهم طلبة اجلامعة، ومع معظم الدراسات 
  بالنسبة ملنهج البحث وهو املنهج الوصفي التحليلي.
موضوع االستدالل الرياضي مع التفكري الناقد، حيث  وقد متيز هذا البحث عن الدراسات السابقة يف ربطه

  مل جيد الباحث أي دراسة حملية تربط املتغريين مع بعضهما.

  ـ إجراءات البحث  11

  أدوات البحث - 1- 11
  مقياس كاليفورنيا للتفكير الناقد -1- 1- 11

عادل البنا عام تعريب وإعداد عبد العال عجوة و  CCTSIمقياس كاليفورنيا ملهارات التفكري الناقد 
) فقرة، وهذه 34) دقيقة إلمتام اإلجابة على فقراته مجيعًا (45م، واالختبار يستغرق زمنًا كليًا ( 2000
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الفقرات يتم اإلجابة عليها بطريقة االختيار من متعدد، ولكل فقرة إجابة صحيحة وثالث أو أربع إجابات 
هارات التفكري الناقد، ومتثل جمموع درجات خاطئة.ويقرر املقياس ستة درجات هي: الدرجة الكلية مل

) فقرة، واخلمس درجات األخرى لالختبارات الفرعية وهي: درجة ملهارة التحليل، 34الفقرات مجيعًا (
ودرجة ملهارة التقييم، ودرجة ملهارة االستنتاج، ودرجة ملهارة االستدالل االستقرائي، ودرجة ملهارة 

  االستدالل االستنباطي.
ر منوذجان (أ) و(ب) حيث تعد الصورة (أ) من االختبار موازية للصورة (ب)، ولكن اإلجابات ولالختبا

غري متطابقة من حيث موقع اإلجابة الصحيحة يف كل منوذج، لذلك جيب التأكد من استخدام منوذج 
  تصحيح الدرجات املناسب للصورة اليت يتم استخدامها.

صحيحة، والدرجة الكلية لالختبار متثل عدد اإلجابات  حيصل كل مفحوص على درجة واحدة لكل إجابة
  ).34الصحيحة من بني إجابات أسئلة االختبار (

  املهارات املقاسة وما يقابلها من الفقرات الصورة (أ) اليت مت استخدامها يف هذا البحث:
  ــ 1ــ الجدول 

  توزع فقرات مقياس التفكري الناقد

  الفقرات  املهارة

  13-12- 11-10-9-8- 7-6-5  التحليل

  34-33-32-31-30-29-28- 27-26-25-4- 3-2-1  التقومي

  24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14  االستنتاج

  27-23-22-19-18-17-16-15-14- 9-8-6-5- 4-2-1  االستدالل االستنتاجي

  34-33-32-31-30-29-28-26-25-24-21-20-13-3  االستدالل االستقرائي

  
العية حلساب الصدق والثبات، بعد عرض املقياس على جمموعة من احملكمني وقد مت إجراء دراسة استط

  :1من ختصصات متعددة، وقد جاءت النتائج على الشكل التايل
  وهو قياس معامل االرتباط بني كل جانب من اجلوانب والدرجة الكلية للمقياس. :ـ التجانس الداخلي

                                                 

دم ا�ر�ز 1��P �
دم ا�ر�ز ، ����tailed)-Sig. (2رة إ�� ا���� ا��������  ����رة إ�� ���وى ا�د���. αو
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  ــ 2ــ الجدول 
  التفكير الناقدمعامالت التجانس الداخلي لمقياس 

  اموعاالستدالل االستدالل  االستنتاج التقومي التحليل  
          1  التحليل
        1 0.8197  التقومي

      1 0.8572 0.8257  االستنتاج

االستدالل 
   1 0.8751 0.8970 0.8593  االستنتاجي

 

االستدالل 
 1 0.8629 0.9362 0.9103 0.8818  االستقرائي

 

 1 0.8776 0.8806 0.8270 0.8593 0.9262  اموع

  
يف حساب معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وبطريقة  SPSS: مت استخدام برنامج ـ معامالت الثبات

  ).0.78)، وكان معامل الثبات بالتنصيف (0.82وقد كان معامل الثبات ألفا كرونباخ ( التنصيف،
كمني، ومن مثتم تقسيم نتائج املقياس إىل إرباعيات، وذلك لقياس الفروق بني : صدق احملـ الصدق

  اموعات الطرفية ( األدىن واألعلى ) للحصول على الصدق التمييزي، وذلك على الشكل التايل:

  ــ 3ــ الجدول 
  المتوسط واالنحراف المعياري للمجموعات الطرفية في مقياس التفكير الناقد

Group Statistics 

  اخلطأ املعياري  االحنراف املعياري  املتوسط  ن  إرباعيات الناقد 

 167. 1.393 25.17 70 أدىن  التفكري الناقد

 401. 3.081 43.24 59 أعلى
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  ـــــ 4ـــــ الجدول 
  الفروق بين المجموعات الطرفية في مقياس التفكير الناقد

Independent Samples Test 

  
  اختبار (ت) ستودنت t-test اختبار ليفني

  حدا الثقة %95     التفكري الناقد

  F  القيمة
 االحتمالية

t القيمة   د.ح
  االحتمالية

  احلد األعلى احلد األدىن  اخلطأ املعياري  فرق املتوسط

 -17.254- -18.878- 410. -18.066- 000. 127 -44.027- 000. 20.675  التفكري الناقد 

 

  

-41.593- 
77.7
71 

.000 -18.066- 

.434 

-18.931- -17.201- 

  
) فهذا يعين أن هناك فروق بني tبالنسبة لقيمة ( P <α = (0.05)يتضح من هذا اجلدول أن 

  اموعات الطرفية وهذا يشري إىل الصدق التمييزي هلذا املقياس.
  مقياس عامل االستدالل العام : 2- 1- 11

ديرمني" وهو من تعريب  هارمان، فرنش، لعاملية لـ "اكسرتوم،هو أحد مقاييس بطارية االختبارات املعرفية ا
  م. 1996وإعداد "سليمان الشيخ،نادية عبد السالم، أنور الشرقاوي" عام 

 اختبار -اختبار االستعداد الرياضي –االستعداد احلسايب  يقاس هذا العامل بثالثة اختبارات (اختبار
مسألة، والدرجة  15مني متكافئني، وكل قسم يتكون من العمليات احلسابية)،ويتكون كل اختبار من قس

  يف االختبار هي عدد اإلجابات الصحيحة خمصوماً منها نسبة عن اإلجابة اخلاطئة.
وقد أجرى الباحث دراسة استطالعية حلساب الصدق والثبات، بعد عرض املقياس على جمموعة من 

  شكل التايل:احملكمني من ختصصات متعددة، وقد جاءت النتائج على ال
  :ـ التجانس الداخلي
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  ــ 5ــ الجدول 
  معامالت التجانس الداخلي لمقياس االستدالل العام

االستعداد   
 احلسايب

العمليات  االستعداد الرياضي
 احلسابية

 اموع

       1  االستعداد احلسايب

     1 0.8644  االستعداد الرياضي

   1 0.8675 0.8462  العمليات احلسابية

 1 0.8537 0.8274 0.8333  اموع

  
يف حساب معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وبطريقة  spss: مت استخدام برنامج ـ معامالت الثبات

  ).0.73)، وكان معامل الثبات بالتنصيف (0.76وقد كان معامل الثبات ألفا كرونباخ ( التنصيف،
ج املقياس إىل إرباعيات، وذلك لقياس الفروق بني : صدق احملكمني، ومن مث مت تقسيم نتائـ الصدق

  اموعات الطرفية ( األدىن واألعلى ) للحصول على الصدق التمييزي، وذلك على الشكل التايل:

  ــ 6ــ الجدول 
  المتوسط واالنحراف المعياري للمجموعات الطرفية في مقياس االستدالل العام

Group Statistics 

  اخلطأ املعياري  االحنراف املعياري  املتوسط  ن  إرباعيات االستدالل 

 213. 1.549 35.79 53 أدىن  االستدالل العام

 391. 3.006 54.97 59 أعلى
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  ــ 7ــ الجدول 
  الفروق بين المجموعات الطرفية في مقياس االستدالل العام

Independent Samples Test 

  اختبار (ت) ستودنت t-test اختبار ليفني  

  حدا الثقة 95%    

  
F القيمة االحتمالية t د.ح  

القيمة 
  االحتمالية

  احلد األعلى احلد األدىن  اخلطأ املعياري  فرق املتوسط

االستدالل العام   68.623 .000 -41.721- 110 .000 -19.174- .460 -20.084- -18.263- 

   -43.050- 88.709 .000 -19.174- .445 -20.059- -18.289- 

) فهذا يعين أن هناك فروق بني tبالنسبة لقيمة ( P <α = (0.05)تضح من هذا اجلدول أن ي
  اموعات الطرفية وهذا يشري إىل الصدق التمييزي هلذا املقياس.

  مجتمع البحث - 2- 11
مت حتديد اتمع األصـلي للدراسـة وهـم طلبـة السـنة الثالثـة املسـجلني يف جامعـة دمشـق كليـة الرتبيـة بقسـمي 

، وقــد بلــغ عــدد أفــراد اتمــع األصــلي 2014/  2013علــم الــنفس واإلرشــاد النفســي يف العــام الدراســي 
) طالباً وطالبة. وقد مت اختيار طلبة السنة الثالثة كوا السـنة املتوسـطة مـن الدراسـة اجلامعيـة، حيـث 541(

   والثانية يف املسح والتعرف. يصل فيها الطالب إىل جمموعة من اخلربات العملية، بعد قضاء السنة األوىل
  ــ 8ــ الجدول 

  المجتمع األصلي وعدد أفراد العينة ونسبة السحب
 اموع إرشاد نفسي علم نفس كلية الرتبية

 541 306 235 اتمع األصلي

 283 160 123 عينة البحث

 % 52.31 % 52.28 % 52.34 نسبة السحب

  

  عينة البحث - 3- 11
) مـــن قســـم اإلرشـــاد 160) مـــن قســـم علـــم الـــنفس، و(123) طالبـــاً وطالبـــة، (283تألفـــت العينـــة مـــن (

النفســـي. وهـــم الطلبـــة الـــذين يواظبـــون علـــى حضـــور احملاضـــرات باســـتمرار، وتعـــد هـــذه العينـــة عينـــة طبقيـــة 
  .% 52.31مقصودة متوافرة، وذلك بنسبة سحب مئوية بلغت 



  2017 –العدد الثالث - .......................... المجلد الخامس عشر مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  

 

37 

 

اجلـنس (ذكـور، إنـاث)، متغـري الشـهادة الثانويـة  وقد مت إجـراء هـذه الدراسـة علـى عـدد مـن املتغـريات: متغـري
(علمي، أديب)، متغري االختصاص الدراسي (علم نفس، إرشاد نفسي)، وبناء على ما سبق فقد ّمت سحب 

 العينة كما هو موضح يف اجلدول التايل:
  ــ 9ــ الجدول 

  توزع أفراد عينة البحث على متغيرات البحث
  متغير االختصاص الدراسي  ويةمتغير الشهادة الثان  متغير الجنس

  إرشاد نفسي  علم نفس  أدبي  علمي  إناث  ذكور
46  237  73  210  123  160  

  ـ عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها 12

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بينالتفكير الناقد واالستدالل الرياضي لدى  - 1- 12
  أفراد عينة البحث.

  ــ 10ــ الجدول 
  مل االرتباط بين التفكير الناقد واالستدالل الرياضييبين معا

Correlations 

 االستدالل الرياضي  

 التفكير الناقد

Pearson 
Correlation 

**.696 

Sig. (2-tailed) .000 

N 283 

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

  ــ 11ــ الجدول 
  اط بين مهارات التفكير الناقد ومهارات االستدالل الرياضييبين معامالت االرتب

Correlations 

  

االستعداد 
 الحسابي

االستعداد 
 الرياضي

العمليات 
 الحسابية

االستدالل 
 الرياضي

 Pearson **.286 **.269 **.304 **.300 التحليل
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Correlation 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 283 283 283 283 

 التقويم

Pearson 
Correlation 

**.362 **.391 **.406 **.404 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 283 283 283 283 

 االستنتاج

Pearson 
Correlation 

**.219 **.252 **.270 **.258 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 283 283 283 283 

االستدالل 
 االستنتاجي

Pearson 
Correlation 

**.852 **.975 **.958 **.971 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 283 283 283 283 

االستدالل 
 االستقرائي

Pearson 
Correlation 

**.293 **.256 **.296 **.296 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 283 283 283 283 

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

  يتبني لنا من هذا اجلدول: 
) فهذا يعين رفض الفرضية لتصبح النتيجة: توجد عالقة ارتباط Rبالنسبة لقيمة ( P <α = (0.05)أن 

  بني مهارات التفكري الناقد ومهارات االستدالل الرياضي.
ر واإلناث في مهارات التفكير الناقد لدى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكو  - 2- 12

  أفراد عينة البحث.
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  ــ 12ــ الجدول 
  يبين قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية في مهارات التفكير الناقد 

Group Statistics 

 N Mean متغري اجلنس
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

 التفكير الناقد
 736. 4.992 42.80 46 ذكور

 288. 4.434 30.21 237 اثإن

 التحليل
 208. 1.410 7.52 46 ذكور

 095. 1.458 4.97 237 إناث

 التقويم
 228. 1.545 10.46 46 ذكور

 127. 1.952 6.94 237 إناث

 االستنتاج
 306. 2.073 7.46 46 ذكور

 096. 1.479 5.75 237 إناث

االستدالل 
 االستنتاجي

 252. 1.709 10.54 46 ذكور

 129. 1.982 7.36 237 إناث

االستدالل 
 االستقرائي

 185. 1.253 6.83 46 ذكور

 087. 1.337 5.19 237 إناث

  ــ 13ــ الجدول 
  يبين الفروق بين الذكور واإلناث في مهارات التفكير الناقد 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

التفكير 
 الناقد

Equal variances 
assumed 

.022 .882 17.270 281 .000 12.598 .729 11.162 14.033 

Equal variances 
not assumed   

15.940 59.569 .000 12.598 .790 11.016 14.179 

 التحليل
Equal variances 

assumed 
.001 .976 10.935 281 .000 2.555 .234 2.095 3.016 

Equal variances 
  

11.185 65.080 .000 2.555 .228 2.099 3.012 
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not assumed 

 التقويم

Equal variances 
assumed 

9.723 .002 11.529 281 .000 3.516 .305 2.915 4.116 

Equal variances 
not assumed   

13.485 75.815 .000 3.516 .261 2.996 4.035 

 االستنتاج

Equal variances 
assumed 

29.190 .000 6.661 281 .000 1.705 .256 1.201 2.209 

Equal variances 
not assumed   

5.323 54.230 .000 1.705 .320 1.063 2.348 

االستدالل 
 االستنتاجي

Equal variances 
assumed 

2.074 .151 10.173 281 .000 3.181 .313 2.565 3.796 

Equal variances 
not assumed   

11.241 70.639 .000 3.181 .283 2.616 3.745 

االستدالل 
 االستقرائي

Equal variances 
assumed 

1.464 .227 7.691 281 .000 1.640 .213 1.221 2.060 

Equal variances 
not assumed   

8.038 66.479 .000 1.640 .204 1.233 2.048 

  
  يتبني لنا من هذا اجلدول: 

) فهــذا يعـين رفــض الفرضـية لتصــبح النتيجـة: توجــد فــروق يف tبالنســبة لقيمـة ( P <α = (0.05)أن 
   الذكور.مهارات التفكري الناقد بني الذكور واإلناث لصاحل

 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مهارات االستدالل الرياضي   - 3- 12

 لدى أفراد عينة البحث.
  ــ 14ــ الجدول 

  يبني قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية يف مهارات االستدالل الرياضي 
Group Statistics 

 N Mean متغري اجلنس
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

 االستدالل الرياضي
 660. 4.478 54.24 46 ذكور

 377. 5.798 43.67 237 إناث

 االستعداد الحسابي
 261. 1.768 20.83 46 ذكور

 140. 2.163 17.09 237 إناث

 252. 1.709 17.54 46 ذكور االستعداد الرياضي
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 130. 1.999 14.29 237 إناث

 العمليات الحسابية
 228. 1.544 15.87 46 ذكور

 131. 2.011 12.29 237 إناث

  
  ـــ 51ــــ الجدول 

  يبني الفروق بني الذكور واإلناث يف مهارات االستدالل الرياضي 
Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

االستدالل 
 الرياضي

Equal 
variances 
assumed 

5.287 .022 11.698 281 .000 10.568 .903 8.790 12.347 

Equal 
variances not 

assumed 
  

13.904 77.479 .000 10.568 .760 9.055 12.082 

االستعداد 
 الحسابي

Equal 
variances 
assumed 

5.054 .025 11.010 281 .000 3.733 .339 3.066 4.401 

Equal 
variances not 

assumed 
  

12.609 73.763 .000 3.733 .296 3.143 4.323 

االستعداد 
 الرياضي

Equal 
variances 
assumed 

2.094 .149 10.324 281 .000 3.252 .315 2.632 3.872 

Equal 
variances not 

assumed 
  

11.474 71.116 .000 3.252 .283 2.687 3.818 

العمليات 
 الحسابية

Equal 
variances 
assumed 

9.208 .003 11.440 281 .000 3.583 .313 2.966 4.199 

Equal 
variances not 

assumed 
  

13.653 77.924 .000 3.583 .262 3.060 4.105 

  يتبني لنا من هذا اجلدول: 
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) فهــذا يعـين رفــض الفرضـية لتصــبح النتيجـة: توجــد فــروق يف tبالنســبة لقيمـة ( P <α = (0.05)أن 
  مهارات االستدالل الرياضي بني الذكور واإلناث لصاحل الذكور.

  
في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نوعي الشهادة الثانوية (العلمي واألدبي)  - 4- 12

  مهارات التفكير الناقد لدى أفراد عينة البحث.
  ــ 16ــ الجدول 

  يبني قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية يف مهارات التفكري الناقد 
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean متغري الشهادة الثانوية

 التفكير الناقد
 928. 7.932 37.56 73 علمي

 323. 4.678 30.41 210 أديب

 التحليل
 233. 1.994 6.47 73 علمي

 100. 1.453 5.00 210 أديب

 التقويم
 285. 2.432 9.03 73 علمي

 138. 1.994 6.99 210 أديب

 االستنتاج
 235. 2.007 6.74 73 علمي

 105. 1.519 5.78 210 أديب

االستدالل 
 االستنتاجي

 291. 2.485 9.18 73 علمي

 138. 2.002 7.43 210 أديب

 االستدالل االستقرائي
 182. 1.552 6.15 73 علمي

 092. 1.339 5.21 210 أديب

  
  ــ 17ــ الجدول 

  يبني الفروق بني العلمي واألديب يف مهارات التفكري الناقد 
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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 التفكير الناقد

Equal 
variances 
assumed 

81.282 .000 9.249 281 .000 7.152 .773 5.630 8.674 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
7.277 90.007 .000 7.152 .983 5.199 9.105 

 التحليل

Equal 
variances 
assumed 

23.510 .000 6.684 281 .000 1.461 .219 1.031 1.891 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
5.753 99.855 .000 1.461 .254 .957 1.965 

 التقويم

Equal 
variances 
assumed 

10.798 .001 7.105 281 .000 2.042 .287 1.476 2.607 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
6.457 107.549 .000 2.042 .316 1.415 2.668 

 االستنتاج

Equal 
variances 
assumed 

32.351 .000 4.257 281 .000 .959 .225 .515 1.402 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
3.727 102.110 .000 .959 .257 .449 1.469 

االستدالل 
 االستنتاجي

Equal 
variances 
assumed 

2.214 .138 6.028 281 .000 1.750 .290 1.178 2.321 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
5.433 106.275 .000 1.750 .322 1.111 2.388 

االستدالل 
 االستقرائي

Equal 
variances 
assumed 

8.333 .004 4.960 281 .000 .941 .190 .568 1.315 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
4.619 111.535 .000 .941 .204 .537 1.345 

  يتبني لنا من هذا اجلدول: 
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) فهــذا يعـين رفــض الفرضـية لتصــبح النتيجـة: توجــد فــروق يف tبالنســبة لقيمـة ( P <α = (0.05)أن 
  لصاحل الفرع العلمي. )نوعي الشهادة الثانوية (العلمي واألديبمهارات التفكري الناقد بني 

  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نوعي الشهادة الثانوية (العلمي واألدبي) في  - 5- 12

  مهارات االستدالل الرياضي لدى أفراد عينة البحث.
  ــ 18ــ الجدول 

  يبني قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية يف مهارات االستدالل الرياضي 
Group Statistics 

 N Mean متغري الشهادة الثانوية
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

االستدالل 
 الرياضي

 879. 7.514 49.71 73 علمي

 406. 5.883 43.89 210 أديب

االستعداد 
 الحسابي

 321. 2.745 19.22 73 علمي

 152. 2.200 17.17 210 أديب

االستعداد 
 الرياضي

 299. 2.558 16.11 73 علمي

 139. 2.013 14.37 210 أديب

العمليات 
 الحسابية

 297. 2.537 14.38 73 علمي

 141. 2.037 12.34 210 أديب

  

  ــ 19ــ الجدول 
  يبني الفروق بني العلمي واألديب يف مهارات االستدالل الرياضي 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

االستدالل 
Equal 

variances 
5.974 .015 6.763 281 .000 5.827 .862 4.131 7.523 
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 assumed الرياضي

Equal 
variances 

not assumed 

    6.015 104.323 .000 5.827 .969 3.906 7.747 

االستعداد 
 الحسابي

Equal 
variances 
assumed 

5.394 .021 6.408 281 .000 2.048 .320 1.419 2.677 

Equal 
variances 

not assumed 

    5.763 105.935 .000 2.048 .355 1.343 2.752 

االستعداد 
 الرياضي

Equal 
variances 
assumed 

3.235 .073 5.907 281 .000 1.738 .294 1.159 2.317 

Equal 
variances 

not assumed 

    5.266 104.670 .000 1.738 .330 1.084 2.393 

العمليات 
 الحسابية

Equal 
variances 
assumed 

4.329 .038 6.902 281 .000 2.041 .296 1.459 2.623 

Equal 
variances 

not assumed 

    6.213 106.068 .000 2.041 .328 1.389 2.692 

  يتبني لنا من هذا اجلدول: 
) فهــذا يعـين رفــض الفرضـية لتصــبح النتيجـة: توجــد فــروق يف tبالنســبة لقيمـة ( P <α = (0.05)أن 

  لصاحل الفرع العلمي. نوعي الشهادة الثانوية (العلمي واألديب)مهارات االستدالل الرياضي بني 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تخصصي علم النفس واإلرشاد النفسي في ال - 6- 12

  مهارات التفكير الناقد لدى أفراد عينة البحث.
  ــ 20ــ الجدول 

  يبني قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية يف مهارات التفكري الناقد 
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean متغري االختصاص

 التفكير الناقد
 653. 7.244 33.15 123 علم نفس

 456. 5.771 31.56 160 إرشاد نفسي

 التحليل
 167. 1.847 5.69 123 علم نفس

 126. 1.597 5.14 160 إرشاد نفسي

 التقويم
 221. 2.451 7.75 123 علم نفس

 170. 2.154 7.33 160 إرشاد نفسي
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 االستنتاج
 165. 1.825 6.21 123 علم نفس

 127. 1.602 5.89 160 إرشاد نفسي

االستدالل 
 االستنتاجي

 216. 2.395 7.98 123 علم نفس

 171. 2.165 7.80 160 إرشاد نفسي

 االستدالل االستقرائي
 132. 1.462 5.52 123 علم نفس

 115. 1.450 5.40 160 إرشاد نفسي

  ــ 21ــ الجدول 
  رشاد النفسي يف مهارات التفكري الناقد يبني الفروق بني علم النفس واإل

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 التفكير الناقد

Equal 
variances 
assumed 

10.314 .001 2.058 281 .041 1.592 .774 .069 3.115 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
1.998 228.375 .047 1.592 .797 .022 3.162 

 التحليل

Equal 
variances 
assumed 

9.736 .002 2.669 281 .008 .547 .205 .144 .951 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
2.619 241.381 .009 .547 .209 .136 .959 

 التقويم

Equal 
variances 
assumed 

4.775 .030 1.519 281 .130 .417 .274 -.123 .957 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
1.494 243.846 .137 .417 .279 -.133 .966 

 االستنتاج

Equal 
variances 
assumed 

6.182 .013 1.586 281 .114 .324 .204 -.078 .726 

Equal 
variances   

1.560 243.676 .120 .324 .208 -.085 .733 
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not 
assumed 

االستدالل 
 االستنتاجي

Equal 
variances 
assumed 

.858 .355 .676 281 .500 .184 .272 -.352 .719 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
.667 248.268 .506 .184 .276 -.359 .727 

االستدالل 
 االستقرائي

Equal 
variances 
assumed 

.219 .640 .690 281 .491 .120 .175 -.223 .464 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
.689 261.563 .492 .120 .175 -.224 .464 

  
  يتبني لنا من هذا اجلدول: 

 رفــض الفرضـية لتصــبح النتيجـة: توجــد فــروق يف ) فهــذا يعـينtبالنســبة لقيمـة ( P <α = (0.05)أن 
  لصاحل علم النفس. ختصصي علم النفس واإلرشاد النفسيمهارات التفكري الناقد بني 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تخصصي علم النفس واإلرشاد النفسي في  - 7- 12
  مهارات االستدالل الرياضي لدى أفراد عينة البحث.
  ــ 22ــ الجدول 

  يبني قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية يف االستدالل الرياضي ومهاراته
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean متغري االختصاص

 االستدالل الرياضي
 657. 7.285 45.72 123 علم نفس

 511. 6.461 45.13 160 إرشاد نفسي

االستعداد 
 الحسابي

 252. 2.796 17.70 123 علم نفس

 180. 2.281 17.70 160 إرشاد نفسي

 االستعداد الرياضي
 216. 2.395 14.98 123 علم نفس

 175. 2.209 14.69 160 إرشاد نفسي

 العمليات الحسابية
 230. 2.552 13.04 123 علم نفس

 172. 2.179 12.74 160 إرشاد نفسي
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  ــ 23ــ الجدول 
  س واإلرشاد النفسي يف االستدالل الرياضي ومهاراتهيبني الفروق بني علم النف

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

االستدالل 
 الرياضي

Equal 
variances 
assumed 

1.957 .163 .723 281 .470 .592 .819 -1.020 2.205 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
.712 245.335 .477 .592 .832 -1.047 2.231 

االستعداد 
 الحسابي

Equal 
variances 
assumed 

6.744 .010 -.003 281 .998 -.001 .302 -.595 .594 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
-.003 232.169 .998 -.001 .310 -.612 .610 

االستعداد 
 الرياضي

Equal 
variances 
assumed 

.369 .544 1.055 281 .292 .290 .275 -.251 .831 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
1.044 251.280 .297 .290 .278 -.257 .837 

عمليات ال
 الحسابية

Equal 
variances 
assumed 

4.466 .035 1.076 281 .283 .303 .282 -.251 .858 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
1.055 239.357 .293 .303 .287 -.263 .869 

  يتبني لنا من هذا اجلدول: 
: توجــد فــروق يف ) فهــذا يعـين رفــض الفرضـية لتصــبح النتيجـةtبالنســبة لقيمـة ( P <α = (0.05)أن 

  لصاحل علم النفس. ختصصي علم النفس واإلرشاد النفسيمهارات االستدالل الرياضي بني 
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  ـ تفسير النتائج 13
  

ظهرت عالقة ارتباط إجيابية بني التفكري الناقد واالستدالل العام (الرياضي)، وهذا يعين أنه كلما  -13-1
سه الفرعية، ارتفعت الدرجة على مقياس االستدالل العام ارتفعت الدرجة على مقياس التفكري الناقد ومقايي

  (الرياضي) والعكس صحيح.
وهـذه النتــائج إن دلـت علــى شــيء فإمنـا تــدل علـى الــدور اهلــام لعمليـة التفكــري الناقـد يف رفــع مســتوى األداء 

ملنصــور علــى مقيــاس االســتدالل العــام (الرياضــي)، وهــذا يتفــق مــع النتــائج الــيت جــاءت يف كــل مــن دراســة (ا
  ).2003، جنادي 2007، إمساعيل 2011، املنصور 2012

حيــث يلقــى موضــوع التفكــري الناقــد اهتمامــاً كبــرياً مــن علمــاء الــنفس والرتبيــة، نظــراً لألمهيــة الــيت تــربط هــذا 
املوضوع بالقدرة على جتاوز الصعوبات الدراسية واحلياتية على حد سـواء، وخاصـة إذا ارتبطـت مـع موضـوع 

العـــام (الرياضـــي). وأكثـــر األســـاليب احلديثـــة انتشـــاراً يف التـــدريس يتعلـــق باســـرتاتيجيات التفكـــري االســتدالل 
الناقــد واالســتدالل ومهاراــا الــيت تبــىن يف األســاس علــى أســاليب ومهــارات االســتدالل العقلــي. وقــد تكــون 

ــــاً. ــــاهج الدراســــية أوًال وعلــــى مــــن يدّرســــها ثاني ــــري علــــى املن ــــائج متعلقــــة بشــــكل كب فعصــــر االتصــــاالت  النت
والتكنولوجيــا الــذي نعــيش فيــه حيتــاج إىل منــاهج حديثــة، تتحــدى قــدرات الطلبــة ومهــارام، كمــا حتتــاج إىل 
طرائق تدريس، تعتمد على أسس املنطق واالستدالل لبناء نظـم عقليـة ذكيـة، تتعامـل مـع األحـداث اليوميـة 

وصول إليه إال من خالل املدرس الذي ميتلك هذه بنقدية عالية وحتليل وتركيب وتقييم ... وهذا ال ميكن ال
املهــارات والطرائــق، وخاصـــة يف املراحــل الدراســـية األوىل مــن الصــف األول إىل الثانويـــة العامــة إىل التـــدريس 
اجلامعي، ولكن قـدوم الطلبـة مـن املـدارس وهـم حيملـون طريقـة واحـدة يف التعامـل مـع البيانـات واملعلومـات، 

يل ستبعدهم عن امتالك املهـارات الضـرورية هلـم، سـواء أكـان ذلـك يف مهنـة املسـتقبل وهي طريقة احلفظ اآل
أم يف حيام اليومية، وجتعلهم عرضة للتأثر مبواضيع اإلحياء املمارس عليهم من قبل وسائل اإلعالم والنـاس 

  احمليطني م.
لـــــــى مجيــــــــع أمـــــــا بالنســـــــبة ملوضـــــــوع الفـــــــروق بـــــــني الـــــــذكور واإلنـــــــاث، فقـــــــد ظهـــــــرت فـــــــروق ع -13-2

املقــــــــاييس، وكانــــــــت مجيعهــــــــا لصــــــــاحل الــــــــذكور. فمــــــــن املعــــــــروف أن القــــــــدرات االســــــــتداللية واالســــــــتدالل 
العــــام (الرياضــــي) وبالتــــايل التفكــــري الناقــــد، يتفــــوق ــــا الــــذكور علــــى اإلنــــاث، وهــــذا يتفــــق مــــع دراســــات 

) وخيتلـــــــــــف مـــــــــــع دراســـــــــــة (احلدابيواألشـــــــــــول 2003، جنـــــــــــادي 2011، املنصـــــــــــور 2012(املنصـــــــــــور 
). فمـــــن خــــــالل هـــــذه الدراســــــات ودراســـــات نظريـــــة وميدانيــــــة أخـــــرى تؤكــــــد 2007، وإمساعيـــــل 2012
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تفـــــوق الـــــذكور يف الـــــذكاء الرياضـــــي واملكـــــاين علـــــى اإلنـــــاث. وهـــــذا ال يعـــــين أن بعـــــض اإلنـــــاث ال ميكـــــن 
أن يتفـــــوقن رياضـــــياً ومكانيـــــاً علـــــى بعـــــض الـــــذكور، ولكـــــن احلكـــــم يـــــتم دائمـــــاً مـــــن خـــــالل النســـــبة املئويـــــة 

. إضـــــافة إىل العوامـــــل املـــــؤثرة األخـــــرى كالعوامـــــل االجتماعيـــــة الـــــيت تتـــــيح جمـــــال واســـــع الكتســـــاب للتعمــــيم
  اخلربات للذكور، ومتنعها عن اإلناث يف بعض البيئات االجتماعية.  

أمـا بالنسـبة للفـروق الـيت ظهـرت علـى متغـري الشـهادة الثانويـة (علمـي، أديب)، فقـد ظهـرت فـروق  -13-3
انت مجيعها لصاحل الفرع العلمي. وهذه النتائج تشري مرة أخرى إىل أن العالقة وثيقة على مجيع املقاييس وك

بني نوع الدراسة (علمي، أديب) ومستوى التفكري الناقد واالستدالل العام (الرياضي)، وهذا يتفق مع دراسة 
خصــص ). وتعــد هــذه النتــائج طبيعيــة، ألن ذوي الت2003، جنــادي 2011، واملنصــور 2012(املنصــور 

العلمي ميلكون القدرة على استخدام املهارات الذهنية أكثر من غريهم، فهم أكثر ذكاًء استداللياً لتعاملهم 
وتدرم على املواد العلمية اليت حتتاج إىل االستدالل االستقرائي، وأكثر قدرة على التحليل وأكثر قدرة على 

دام هذه املهارات سواء أكان ذلك يف التفكري الناقد الرتكيب ... وهذا بالتايل ما يعطيهم القدرة على استخ
  أم يف االستدالل العام (الرياضي).   

أما بالنسـبة لدراسـة الفـروق الـيت علـى متغـري االختصـاص الدراسـي (علـم نفـس ، إرشـاد نفسـي)،  -13-4
سـة ) وخيتلـف مـع درا2003فقد ظهرت فروق على املقـاييس املسـتخدمة، وهـذا يتفـق مـع دراسـة (جنـادي 

). علماً أن الطلبة يتعرضون لنفس التدريب واملران سواء أكان ذلك يف احملاضرات النظرية 2012(املنصور 
أم يف جلسات العملي وحلقات البحث. ولكـن قـد يكـون السـبب األساسـي وراء هـذه الفـروق، هـو ارتفـاع 

ن هلـا باملقارنـة مـع طلبـة مستوى االهتمام لدى طلبة قسـم علـم الـنفس وعـدد املـواد التخصصـية الـيت يتعرضـو 
قسـم اإلرشـاد النفسـي، إضـافة إىل جمموعـة مـن العوامـل الـيت تتعلـق مبسـتوى التـدريب والدافعيـة املتـوفرة أكثــر 

  على مستوى قسم علم النفس.

  ـ نتائج البحث 14
  وأخرياً ميكن القول إن البحث قد حقق أهدافه واليت تتلخص يف النقاط التالية:

عن وجود عالقـة ارتبـاط إجيابيـة بـني األداء علـى مقيـاس التفكـري الناقـد ومقاييسـه كشفت النتائج   -14-1
  الفرعية واألداء على مقياس االستدالل العام ومقاييسه الفرعية.

كشـفت النتــائج عــن وجــود أثــر ملتغــري اجلــنس (ذكــور، إنــاث) يف مقيــاس التفكــري الناقــد ومقاييســه   -14-2
  مقاييسه الفرعية. الفرعية ومقياس االستدالل العام و 
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كشـــفت النتـــائج عـــن وجـــود أثـــر ملتغـــري الشـــهادة الثانويـــة (علمـــي، أديب) يف األداء علـــى مقيـــاس   -14-3
  التفكري الناقد ومقاييسه الفرعية واألداء على مقياس االستدالل العام ومقاييسه الفرعية. 

إرشـاد نفسـي) يف األداء كشفت النتائج عن وجـود أثـر ملتغـري االختصـاص الدراسـي (علـم نفـس،   -14-4
  على مقياس التفكري الناقد ومقاييسه الفرعية واألداء على مقياس االستدالل العام ومقاييسه الفرعية.

  ـ المقترحات 15
  من خالل ما توصل إليه البحث من نتائج، ميكن العمل على املقرتحات التالية:

اهج الدراســــية، وختـــتص مبهــــارات التفكــــري العمـــل علــــى إقامـــة دورات تدريبيــــة للطلبـــة تتعلــــق باملنـــ -15-1
 واالستدالل العام.

العمــل علــى تطــوير منهجيــة حلقــات البحــث وجلســات العملــي، وتضــمينها تــدريبات متنوعــة يف  -15-2
  جماالت التفكري واالستدالل.

اجلامعي العمل على تطبيق نتائج الدراسات والبحوث امليدانية والتجريبية يف التعليم العام والتعليم  -15-3
  املختصة ذه ااالت.

إجراء املزيد من البحوث والدراسات اليت دف إىل رفع سوية الطالب اجلامعي مبهـارات التفكـري  -15-4
  وعمليات االستدالل، ورصد املعوقات املختلفة أمام تطبيق اخلطط واإلجراءات املنهجية للتدريب عليها. 
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فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التفكير الناقد باستخدام ): 2011علي، لينا ( -
  ، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة دمشق، سوريا.ة التعلم التعاونيإستراتيجي

  ، دار املسرية، عمان، األردن.تعليم التفكير لجميع األطفال): 2007قطامي، يوسف ( -

نمذجة العالقات بين مداخل تعلم اإلحصاء ومهارات التفكير ): 2012املالكي، فهد ( -
، رسالة ماجستري غري أم القرىالناقد والتحصيل األكاديمي لدى طالب جامعة 

  منشورة،جامعة أم القرى، السعودية.



  ........................ د. المنصور  ................................. التفكير الناقد وعالقته باالستدالل العام (الرياضي)

  

 

 54

االستدالل المنطقي وعالقته بحل المشكالت دراسة ميدانية ): 2012املنصور، غسان ( -
، على عينة من طلبة قسمي علم النفس واإلرشاد النفسي في كلية التربية بجامعة دمشق

  مشق، سوريا، العدد األول، د 28جملة جامعة دمشق، الد 
التحصيل في الرياضيات وعالقته بمهارات التفكير دراسة ): 2011املنصور، غسان ( -

 ميدانية على عينة من تالمذة الصف السادس األساسي في مدارس مدينة دمشق الرسمية،
  ، العدد الثالث + الرابع، دمشق، سوريا.27جملة جامعة دمشق، الد 

  
  المراجع األجنبية 

- Laird, J.E.& et al (2002): An Architecture for General 
Intelligence, Soar System for Problem Solving, Journal of 

Cognitive Psychology, v.96, San Diego.  
-Vukovic, Rose K.; Roberts, Steven O.; Green Wright, Linnie 
(2013): From Parental Involvement to Children's Mathematical 
Performance: The Role of Mathematics Anxiety, Early Education 
and Development, v24 n4 p446-467, ERIC Number: EJ1010576 
-Wang, Haiwen; Woodworth, Katrina (2011): A Randomized 
Controlled Trial of Two Online Mathematics Curricula, Society 
for Research on Educational Effectiveness, 
ERICNumber:ED528686 
- Willats, p. (1990): Development of problem solving strategies in 
infancy, In D. Bjorklund (ED.), children's strategies: 
Contemporary views of Cognitive Development, New York. 
- Yopp, David (2010): Identifying Logical Necessity, Journal of 
Teaching Children Mathematics, v16 n7 p410-418 Mar 2010, 
ERIC: EJ876167.  


��ر<< و�� ھ�  ����� ا  >>�15/6/2016.ا-,� +�� *(�ه 
��ر#"،  و�&رت ا8/5/2016 #"ا ا! � إ


