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ر الناقد درجة ممارسة معممي المرحمة األساسية الدنيا في المدراس الحكومية لميارات التفكي
  ي محافظة طولكـر مف وجية نظرىـ واتجاىاتيـ نحوه ف

 إعداد 
 خالد سميـ خضر خميؿ

 إشراؼ 
 أ.د. عمـ الديف الخطيب 

 
 الممخص

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى وجيات نظر معممي المرحمة األساسية الدنيا في المدارس  
اىاتيـ نحو ىذه الممارسة, وبياف أثر كؿ  الحكومية نحو ممارستيـ  لميارات التاكير الناقد وعمى اتج

مف المتغيرات الجنس والتخصص والمؤىؿ العممي وسنوات الخبرة عمى وجية النظر تمؾ لدرجة 
  : الممارسة واالتجاه نحو الممارسة

ال معممًا ومعممة مف جميع معممي ومعممات المرحمة 461وقد تكوف مجتمع الدراسة مف ل 
ال 63ال معممة موزعيف عمى ل184ول ال معمماً 277منيـ ل طولكـر األساسية الدنيا في محافظة

ال مختمطة وذلؾ في العاـ الدراسي 23ال لئلناث و ل18ال لمذكور و ل22مدرسة منيا ل
التخصص , و وقد تـ اختيارىـ بالطريقة العنقودية حسب متغيرات : الجنس ,  .2013/2014

 المؤىؿ العممي و سنوات الخبرة .و 
لدراسة قاـ الباحث بإعداد ولتحقيؽ أىداؼ االمنيج الوصاي التحميمي ,  وقد استخدـ الباحث 
مجاالت رئيسة  7موزعة عمى  ال فقرة32األولى مرتبطة بدرجة الممارسة وتتكوف مف ل تيف استبان
ميارات التاكير العميا وأخيرًا  و ,التمييزو  ,التصنيؼ و ,المبلحظة و ,التمخيص و ,المقارنة ىي :
استخداميـ لميارات  نحو معممي المرحمة األساسية الدنيا  تجاىاتثانية مرتبطة باوال , .التقويـ

  . ال فقرة19وتتكوف مف لالتاكير الناقد 
وقد تـ التأكد مف صدؽ األداة بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف مف أعضاء ىيئة  

 .التدريس في الجامعات الامسطينية مف حممة درجة الدكتوراه في التربية



  ش

 

الثبات عمى  عامؿكرونباخ ألاا حيث كانت قيمة م ثبات األداة فقد تـ حسابو وفؽ معادلة أما 
 . ال0.86ل مقياس الممارسة كانت 

ولئلجابة عف أسئمة الدراسة وفحص الارضيات المنبثقة عنيا تـ استخراج المتوسطات  
وتحميؿ  نتيف مستقمتيف ت لعي اختباروالنسب المئوية لكؿ مجاؿ و  واالنحرافات المعيارية  الحسابية

 :وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يميالتبايف األحادي 
كانت درجة ممارسة معممي المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية لميارات التاكير  - 

 .ال78.25بنسبة ل مرتاعةالناقد  في محافظة طولكـر في المجمؿ 
يا في المدارس الحكومية لميارات التاكير الناقد كانت اتجاىات معممي المرحمة األساسية الدن  -

 .ال76.46في محافظة طولكـر في المجمؿ عالية بنسبة ل
في درجة ممارسة معممي ال α=0.05لال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -

كـر المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية لميارات التاكير الناقد في محافظة طول
 .سنوات الخبرة و ,المؤىؿ العمميو  ,التخصص و ,الجنس :لمتغيراتتعزى  مف وجية نظرىـ

في اتجاىات معممي  الα=0.05لال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -
المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية نحو ممارستيـ لميارات التاكير الناقد في 

 ,المؤىؿ العمميو  ,التخصصو  ,الجنس :لمتغيرات تعزى  مف وجية نظرىـ محافظة طولكـر
 .سنوات الخبرةو 

التاكير الناقد ممارسة في مجاؿ التقويـ يمييا مجاؿ المبلحظة  كانت أكثر ميارات والتصنيؼ   -
 .وأخيرًا التمييزثـ مجاؿ ميارات التاكير العميا  ثـ يمييا مجاؿ التمخيص فالمقارنة 

 :أىميا  إلى عدة توصيات مف حث البا توصؿو 
 .إجراء دراسات مماثمة لمدراسة في مناطؽ أخرى مف مناطؽ الوطف ولمتغيرات أخرى -
 .ناسو  الموضوع حوؿ الغوث حكومية ومدارس وكالة المدارس الإجراء دراسات مقارنو بيف  -



1 
 

 
 

 الف ؿ األوؿ
 خمفية الدراسة وأىميتيا 

 
  .مقدمة الدراسة -
  .مشكمة الدراسة -
  .اسئمة الدراسة -
  .فرضيات الدراسة -
  .اىداؼ الدراسة  -
 .اىمية الدراسة  -
  .حدود الدراسة -
  .م طمحات الدراسة -
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 الف ؿ األوؿ
 خمفية الدراسة وأىميتيا

  مقدمة الدراسة
يعػػد التاكيػػر الناقػػد مػػف الموضػػوعات الميمػػة والحيويػػة التػػي انشػػغمت بيػػا التربيػػة قػػديمًا وحػػديثًا,  

الػػتعمـ فػػي عمميػػة  كػػيف المتعممػػيف مػػف ميػػارات المعمػػـ االساسػػيةلػػو مػػف أىميػػة بالغػػة مػػف تم وذلػػؾ لمػػا
عمػػى اخػػتبلؼ مػػواقعيـ العمميػػة عمػػى تبنػػي  بػػوييف جوانػػب ىػػذه األىميػػة فػػي ميػػؿ التر  والتعمػػيـإ إذ تتجمػػى

اليػدؼ  أف  إذ , فػي تػدريس ميػارات التاكيػر الناقػد والقػيـ التربويػة يات تعميـ وتعمـ ميارات المعمـػ استراتيج
 التاكيػر لػدى الطمبػة,  فػي تنميػة األساسي مف تعميـ وتعمػـ التاكيػر الناقػد ىػو تحسػيف ميػارات المعمػـ

ع روح التسػػػاؤؿ والبحػػػػث يشػػػػج وتمكػػػنيـ مػػػػف النجػػػاح فػػػػي مختمػػػؼ جوانػػػػب حيػػػاتيـ, كمػػػػا أنػػػ بالتػػػالي
إلػػى توسػػيع  فػػاؽ  واالسػػتاياـ, وعػػدـ التسػػميـ بالحقػػائؽ دوف التحػػري أو االستكشػػاؼ كػػؿ ذلػػؾ يػػؤدي

الطمبػػة المعرفيػػة, ويػػدفعيـ نحػػو االنطػػبلؽ إلػػى مجػػاالت عمميػػة أوسػػع, ممػػا يعمػػؿ عمػػى ثػػراء أبنيػػتيـ 
وجيػة النظػر القائمػة أف الػتعمـ  تاقػت مػعيـ, وتػزداد أىميتػو إذا مػا االمعرفية وزيادة الػتعمـ النػوعي لػدي

 ال.2006 وفؿ نو , ل مرعي ىمية تعميـ وتعمـ التاكير الناقدعظـ أمما يتاكير 
مػف المحػاوالت األولػى فػي تعريػؼ التاكيػر ال ,1938JohnDewyلمحاولة جوف ديػوي كانت  

بػػػالمتوقع مػػػف و يػػػرتبط بالنشػػػاط والمثػػػابرة  (Reflective)الناقػػػد حيػػػث عّرفػػػو بأنػػػو: تاكيػػػر انعكاسػػػي 
شػكؿ عػاـ المعرفة بوجود أرضية حقيقية تدعميا باالستنتاج. كما يرى جوف ديوي أف التاكيػر الناقػد ب

لمقػػيـ, ومػػدى الثقػػة بالقضػػايا أو الارضػػيات, ويقػػود إلػػى حكػػـ أو اتجػػاه مػػدعوـ بالعمػػؿ  يشػػمؿ التقيػػيـ
 ال. 2004لالربضي, 

أف التاكيػػػػر الناقػػػد يتضػػػػمف مجموعػػػة مػػػػف العمميػػػات التػػػػي ال (Bayer,1998فيمػػػا يػػػػرى بػػػاير  
ارات المعمػػػـ  التاكيػػػر تسػػػتعمؿ مناػػػردة أو مجتمعػػػة, أو بػػػأي تنظػػػيـ  خػػػر, لكنػػػو أكثػػػر تعقيػػػدًا مػػػف ميػػػ

األساسػػػية, فػػػالتاكير الناقػػػد مػػػف وجيػػػة نظػػػره يبػػػدأ بادعػػػاء أو نتيجػػػة معينػػػة, حيػػػث يسػػػأؿ عػػػف مػػػدى 
صػدقيا, أو جػدارتيا, أو أىميتيػػا أو دقتيػا, كمػا يتضػػمف طرقػًا لمتاكيػر تػػدعـ حكمػو, ويؤكػد بػػاير أف 

 .التاكير الناقد ليس مرادفًا لصنع القرارات أو حؿ المشكبلت
فيػػػرى أف التاكيػػػر الناقػػػد ىػػػو التاكيػػػر التػػػأممي واالسػػػتداللي الػػػذي  ال(Ennis,1998نػػػيس إأّمػػػا  

 يركز عمى اتخاذ القرارات. 
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إلى التاكير الناقد عمى أنػو يعنػي تصػحيل التاكيػر فػي مسػعى  ال(Paul,1995أشار بوؿ  وقد 
 المعرفة المعنية والموثوقة حوؿ العالـ. 

فيشػػير إلػػى أف التاكيػػر  ال (Sternberg&williams,2004أّمػػا الباحػػث المعرفػػي سػػتيرنبريج  
واالسػػػتراتيجيات والتمثػػػيبلت التػػػي يوظايػػػا  الناقػػػد يتضػػػمف مجموعػػػة مػػػف العمميػػػات العقميػػػة لالذىنيػػػػةال

 . بلت, والعمؿ عمى ُصنع القراراتالمشك المتعمموف لحػؿ
 راسػؿ فيعرفو  ,ال عف مجموعة مف التربوييف تعرياات لمتاكير الناقد2009ويورد عبد العزيز ل 

بأنو عممية تقويـ أو تصنيؼ وفؽ معيار سابؽ متاؽ عميو وىو اختيار منطقي   الRassel ,1980ل
 ئع بعيدًا عف المؤثرات العاطاية لموقا

التاكيػػػر الناقػػػد تعريػػػؼ   الBrowne&Keely,1986برونػػػي وكيمػػػي ل ال عػػػف2003ويػػػذكر سػػػعادة ل
 .ات الصمة عف المعمومات غير ذات الصمةعمى أنو عممية  تصاية األمور وفصؿ المعمومات ذ

فػػػالتاكير الناقػػػد تاكيػػػر تػػػأممي ومسػػػؤوؿ ومػػػاىر ومنطقػػػي يعمػػػؿ عمػػػى تصػػػحيل مسػػػار التاكيػػػر  
وتوجييػو بيػدؼ لػو عبلقػة بالمعرفػػة أو ىػو تاكيػر تػأممي محكػـو بقواعػػد المنطػؽ والتحميػؿ وىػو نتػػاج 

ناقشػػػػات واالسػػػػتنباط واالسػػػػػتنتاج لمظػػػػاىر معرفيػػػػة عػػػػدة كمعرفػػػػة االفتراضػػػػات والتاسػػػػير وتقػػػػويـ الم
 .ال2012 ,لالبرقعاوي
كمػػا يعػػرؼ التاكيػػر الناقػػد عمػػى أنػػو تاكيػػر قابػػؿ لمتقيػػيـ المتضػػمف لمتحمػػيبلت اليادفػػة والدقيقػػة  

والمتواصػػمة ألي إدعػػػاء أو معتقػػػد ومػػػف أي مصػػػدر مػػػف أجػػؿ الحكػػػـ عمػػػى دقتػػػو وصػػػبلحيتو وقيمتػػػو 
 ال.2011ل غباري, أبوشعيره  الحقيقية
الختبلؼ الباحثيف حوؿ مايـو التاكير الناقد , فقد قامت مجموعة مف الخبراء والباحثيف نظرًا  

ال 46الميتمػػيف بموضػػوع التاكيػػر الناقػػد بػػدعوه مػػف الجمعيػػة الامسػػاية األمريكيػػة إذ اجتمػػع مػػا يقػػارب ل
اعيػػة خبيػػرًا يمثمػػوف مجموعػػة مػػف البػػاحثيف مػػف مختمػػؼ الحقػػوؿ األكاديميػػة كػػالعموـ االنسػػانية واالجتم

والطبيعيػػة والتربيػػة وذلػػؾ لبحػػث مايػػـو التاكيػػر الناقػػد ومياراتػػو األساسػػية, وقػػد اسػػتمر البحػػث لمػػدة 
 ال .1992-1990عاميف ل 
ال لبلجابػػة عػػف السػػؤاؿ األساسػػي Delphi Methodلولقػػد اسػػتخدـ الخبػػراء اسػػتراتيجية دلاػػي  

لمػدرب مسػاؽ التاكيػر الناقػد وىو : كيؼ يمكف تعريؼ التاكيػر الناقػد لمسػتوى الجامعػة بحيػث يمكػف 
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يقػػـو بيػػا عمميػػة عقميػػة  الناقػػد ىػػوأف يتعػػرؼ إلػػى ميػػارات التاكيػػر الناقػػد ويػػرى الباحػػث أف التاكيػػر 
طالب المرحمة األساسية الدنيا عندما يتعرض لموقؼ ما يواجيو فػي محتػوى المنيػاج , ويعمػؿ عمػى 

 حؿ تمؾ المشكمة . 
ميتمػػيف بموضػػوع  التاكيػػر الناقػػد بػػدعوه مػػف الجمعيػػة وقػػد توصػػمت ىيئػػة الخبػػراء والبػػاحثيف ال  

   الامساية األمريكية إلى تعريؼ شامؿ لمايـو التاكير الناقد عمى النحو التالي :  
لػػػى  التاكير الناقػػػد فػػػ  حكػػػـ مػػػنظـ ذاتيػػػًا ييػػػدؼ إلػػػى التاسػػػير, والتحميػػػؿ والتقيػػػيـ, واالسػػػتنتاج, وا 

ة باألدلػػة والبػػراىيف, والماػػاىيـ, والطػػرؽ والمقػػػاييس جانػػب ذلػػؾ فإنػػو ييػػتـ بشػػرح االعتبػػػارات المتعمقػػ
والتي يستند إلييا الحكـ الذي تـ التوصؿ إليو. ويعد التاكير الناقد أداة أساسػية لبلستقصػاء, وضػمف 
ىػػذا المايػػوـ فػػإف التاكيػػر الناقػػد يعػػد قػػوة تحريريػػة فػػي مجػػاؿ التربيػػة, ومصػػدرًا غنيػػًا فػػي حيػػاة المػػرء 

د فػػي الغالػب شخصػػًا محبػػًا لممعرفػػة, ويتمتػع بسػػعة االطػػبلع, ويسػػتند ويثػػؽ الماكر الناقػػفػػالشخصػية. 
بػػالمنطؽ, ويتصػػؼ بالمرونػػة, وسػػعة األفػػؽ, ولديػػو الرغبػػة فػػي إعػػادة النظػػر, واضػػل الرؤيػػة لمقضػػايا 
المطروحة عميو, يمتـز بالنظاـ في معالجة المسائؿ والقضػايا المتعػددة, ويبػذؿ جيػدًا فػي البحػث عػف 

الصػػػمة بالموضػػػوع المطػػػروح لمبحػػػث, ويتبػػػع المنطػػػؽ فػػػي اختيػػػار المعػػػايير, ويبػػػدي المعمومػػػات ذات 
تركيزًا عاليًا في عممية االستقصاء, إذ يكوف مثابرًا في عممية البحػث عػف نتػائج دقيقػة بمػا تسػمل بػو 
يجػاد ماكػريف نقػدييف يقتضػي بالضػرورة العمػؿ باتجػاه المثػؿ  ظروؼ البحث. إّف العمػؿ عمػى تعمػيـ وا 

وىػػذه العمميػػة تجمػػع بػػيف تطػػوير ميػػارات المعمػػـ   فػػي تػػدريس ميػػارات التاكيػػر الناقػػد والقػػيـ  العميػػا,
ويتسػػػـ النظػػػاـ اإلداري . التػػػي تعػػػد أسػػػاس المجتمػػػع العقبلنػػػي التربويػػػة ومػػػف ثػػػـ تغذيػػػة تمػػػؾ الميػػػوؿ 

ميػػة والماػػاىيـ العم التربػػوي دائمػػا بأنػػو فػػي حالػػة تجديػػد وتحػػديث بنػػاء عمػػى التطػػور الاكػػري العػػالمي,
مف شػػأنيا رفػػع فاعميػػة وكاػػاءة ,وىػػذا يحػػتـ إدخػػاؿ تقنيػػات ووسػػائط تربويػػة جديػػدة ,والتربويػػة المتجػػددة

ذا العمميػػة التعميميػػة لتتنػػاغـ مػػع روح العمػػؿ اإلداري التربػػوي فػػي المػػدارس و الجامعػػات وغيرىػػا.   وا 
المػػداخؿ األساسػػية مػػف كػػاف التعمػػيـ وسػػيمتنا إلعػػداد األجيػػاؿ الحاضػػرة والمقبمػػة فػػإف المعمػػـ يعػػد أحػػد 

مدخبلت العممية التعميمية, مما يساعد بدور أكبر في نجػاح التربيػة بمػوغ غاياتيػا وتحقيػؽ دورىػا فػي 
 ال.2006نوفؿ  و مرعي ,تطوير الحياة ل

إف تنػػامي االىتمػػاـ بتنميػػة التاكيػػر الناقػػد لػػدى الطمبػػة يرجػػع الػػى االيمػػاف بأنػػو يػػؤدي إلػػى فيػػـ  
وأف  .ي الػػذي يتعممونػو عمػػى اعتبػار اف التعمػػيـ فػي أساسػػو عمميػة تاكيػػرأعمػؽ لػدى المحتػػوى المعرفػ
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توظيؼ التاكير الناقػد فػي التعمػيـ يحػوؿ عمميػة اكتسػاب المعرفػة مػف عمميػة خاممػة إلػى نشػاط عقمػي 
لػػى ربػػط عناصػػره المختماػػة ببعضػػيا بػػبعض  .ياضػػي إلػػى إتقػػاف أفضػػؿ لممحتػػوى المعرفػػي لممػػتعمـ وا 

لػػى تحػػرره مػػف ومػػف المعػػروؼ أف تنميػػة ال تاكيػػر الناقػػد تػػؤدي بالطالػػب إلػػى االسػػتقبلؿ فػػي تاكيػػره وا 
طمبػػة إلػػى التبعيػػة, أي إلػػى تكػػويف العقػػؿ المسػػتقؿ الموضػػوعي. وأف اسػػتخداـ التاكيػػر الناقػػد يػػؤدي بال

 .أف تكوف أفكارىـ أكثر دقة وصحة , األمر الذي ينشأ عنومراقبة تاكيرىـ وطبيعتو
ة لتػػدريب الطمبػػة عمػػى صػػنع القػػرارات الحياتيػػة ممػػا يمبػػي حاجػػػة التاكير الناقػػد فرصػػة مواتيػػفػػ 

يعتقد بما ىو سميـ وصحيل  ,أساسية لممجتمع الديمقراطي متمثمة في تكويف مواطف مستنير في رأيو
أف التدني المبلحػظ فػي القػدرة عمػى التاكيػر ويرى بعض الباحثيف  وينزع إلى التصرؼ بعقؿ وحكمو,

منيا: طبيعة المناىج المدرسية وعدـ توجو المعمميف إلػى تػدريس قػدرات  الناقد يرجع إلى عدة عوامؿ
لتاكيػر الناقػد, إمػا لعػدـ إدراكيػػـ لطبيعػة التاكيػر الناقػد أو لعػدـ معػػرفتيـ بالكيايػة التػي يمكػف بيػػا أف ا

   .ال2003, ثابتل تنظيـ النشاط الصاي لتنمية ىذا النوع مف التاكير
نتػاج أفكػار ال اف التاكير الن2006ويرى فراج ل اقد يعمؿ في مواقؼ حؿ المشكبلت مػف اجػؿ توليػد وا 

 .جديدة لمعالجة ىذه المشكبلت وحميا
 ويعد التاكير الناقد نوعًا مف أنواع التاكير الميمة التي يمجػأ إلييػا الاػرد فػي تعاممػو مػع الكثيػر 

 ,كػالتاكير اإلبػداعي ,وىو ال يقؿ أىمية عف أنماط التاكيػر األخػرى,.مف المواقؼ والمثيرات المتعددة
 ,ألف األفػػراد يواجيػػوف الكثيػػر مػػف المواقػػؼ والمشػػكبلت التػػي تتطمػػب الايػػـ والتقيػػيـ ,وحػػؿ المشػػكبلت
 .ال2007, خمؼلمناسبة حياليا ل واتخاذ القرارات ا

ماكػروف الفعندما يسػتخدـ  األخرى,وتظير الحاجة لمتاكير الناقد كجانب متمـ ألنماط التاكير  
بتغييػػر وتوسػػيع إدراكػػاتيـ فػػي حػػؿ مشػػاكميـ, يحتػػاجوف لمتاكيػػر الناقػػد كجانػػب مػػف التاكيػػر المتشػػعب 

 ال.2000, المقدادي لالتاكير القائـ عمى تقييـ األدلة واتخاذ القرار 
سػػػعى إليػػػو فػػػي الوقػػػت ن أف ف أف تعمػػػيـ التاكيػػػر الناقػػػد يعػػػد ىػػػدفًا عامػػػا يجػػػبو ويػػػرى التربويػػػ 

ضػر نحػو تعمػيـ التبلميػػذ التاكيػر الناقػد لمسػاعدتيـ فػػي وأف يتجػو االىتمػاـ فػي الوقػػت الحا, الحاضػر
معالجػػػة المسػػػػائؿ والقضػػػػايا وصػػػعوبات التعمػػػػيـ التػػػػي تػػػواجييـ فػػػػي المدرسػػػػة ولتنميػػػة قػػػػدراتيـ عمػػػػى 

 اوأف عمى المدارس والمعمميف العمؿ عمى تطوير أساليب التاكيػر لػدى الطمبػة كمػا يػرو  ,االستكشاؼ
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عمػى أىميػة  وفكمػا يؤكػد ,يػر ىػي مسػؤولية العػامميف فػي التربيػةأف تعميـ وتدريب الطمبػة ميػارة التاك
تساعدىـ في التكييػؼ  ةزويد الطمبة بميارات تاكير أساسيتعميـ التاكير مف خبلؿ المنياج التربوي لت

   .ال2012 ,الخزاعمة و,  لالحويجيمع المتغيرات المتجدده في العالـ 

 ;وأسئمتيا الدراسة مشكمة
لمػػػا تمثمػػػو بعػػػدًا ميمػػػا فػػػي حيػػػاة الطمبػػػة ,   التاكيػػػر الناقػػػد ممارسػػػةفػػػي تشػػػكؿ ميػػػارات المعمػػػـ 

مػػف أىميػػة بالغػػة فػػي تحصػػينيـ ضػػد التغيػػرات  قػػد ميػػارات المعمػػـ  فػػي تػػدريس ميػػارات التاكيػػر النا
المتسػػػارعة التػػػي تشػػػيدىا األلايػػػة الثالثػػػة فػػػي مختمػػػؼ نػػػواحي الحيػػػاةإ إذ يتعػػػرض الطمبػػػة إلػػػى أنػػػواع 

التي يتمقونيا أو يحصموف عمييا مف مصادر كثيرة, وفػي أحيػاف أخػرى تكػوف  متباينة مف المعمومات
ىػػػذه المعمومػػػات سػػػمتيا التنػػػاقض, األمػػػر الػػػذي يقتضػػػي مػػػف الطمبػػػة ممارسػػػة مجموعػػػة مػػػف ميػػػارات 

وقػػد استشػػعر الباحػػث بالمشػػكمة مػػف خػػبلؿ عممػػو كمعمػػـ  , ت التاكيػػر الناقػػد فػػي تػػدريس ميػػارا المعمػػـ
  .ومف خبلؿ  راء الزمبلء

 :سئمة التاليةاألمحاولة اإلجابة عمى في  وتكمف مشكمة الدراسة 
التاكيػر  لميػارات فػي المػدارس الحكوميػة لػدنيا درجة ممارسػة معممػي المرحمػة االساسػية اما  -1

 ؟مف وجية نظرىـ محافظة طولكـرفي  الناقد
لكـر فػػي المػػدارس الحكوميػػة فػػي محافظػػة طػػو مػػا اتجاىػػات معممػػي المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا  -2

 نحو استخداميـ لميارات التاكير الناقد مف وجية نظرىـ؟
تختمؼ درجػة ممارسػة معممػي المرحمػة االساسػية الػدنيا فػي المػدارس الحكوميػة لميػارات ىؿ  -3

, نظػػػػرىـ بػػػػاختبلؼ المتغيػػػػرات: لالجػػػػنسمػػػػف وجيػػػػة  التاكيػػػػر الناقػػػػد فػػػػي محافظػػػػة طػػػػولكـر
 ؟ التخصص, المؤىؿ العممي وسنوات الخبرة ال

ؼ اتجاىػػات معممػػي المرحمػػة االساسػػية الػػدنيا فػػي المػػدارس الحكوميػػة فػػي محافظػػة ىػػؿ تختمػػ -4
المتغيػػػرات: مػػػف وجيػػػة نظػػػرىـ بػػػاختبلؼ  طػػػولكـر نحػػػو اسػػػتخداميـ لميػػػارات لمتاكيػػػر الناقػػػد

 ؟ , التخصص, المؤىؿ العممي وسنوات الخبرة اللالجنس
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 فرضيات الدراسة;
 ية:التال الصارية  تسعى الدراسة الى فحص الارضيات

في درجة ممارسة معممي ال α=0.05لفروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة توجد ال  .1
محافظػػة طػػولكـر فػػي  لميػػارات التاكيػػر الناقػػد الحكوميػػةالمػػدارس المرحمػػة االساسػػية الػػدنيا فػػي 

 .مف وجية نظرىـ تعزى لمتغير الجنس
في درجة ممارسة معممي ال α=0.05لفروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة توجد ال  .2

لميػػارات التاكيػػر الناقػػد فػػي محافظػػة طػػولكـر  المػػدارس الحكوميػػةالمرحمػػة االساسػػية الػػدنيا فػػي 
 .التخصص مف وجية نظرىـ تعزى لمتغير 

في درجة ممارسة معممي ال α=0.05لفروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة توجد ال  .3
فػػي محافظػػة طػػولكـر   لميػػارات التاكيػػر الناقػػد الحكوميػػةالمػػدارس المرحمػػة االساسػػية الػػدنيا فػػي 

 .المؤىؿ العمميمف وجية نظرىـ تعزى لمتغير 
في درجة ممارسة معممي ال α=0.05لفروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة توجد ال  .4

لميػػارات التاكيػػر الناقػػد فػػي محافظػػة طػػولكـر  الحكوميػػة المػػدارسالمرحمػػة االساسػػية الػػدنيا فػػي 
 .الخبرة سنوات وجية نظرىـ تعزى لمتغير مف

معممػػػي اتجاىػػػات فػػي ال α=0.05لفػػػروؽ ذات داللػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػتوى الداللػػػة توجػػد ال . 5
  نحػػػػو اسػػػػتخداميـفػػػػي محافظػػػػة طػػػػولكـر   الحكوميػػػػةالمػػػػدارس المرحمػػػػة االساسػػػػية الػػػػدنيا فػػػػي 

 وجية نظرىـ باختبلؼ متغير الجنس. مفلميارات التاكير الناقد 
معممػػػي اتجاىػػػات فػػي ال α=0.05لفػػػروؽ ذات داللػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػتوى الداللػػػة توجػػد  ال .6

نحػػػػو اسػػػػتخداميـ فػػػػي محافظػػػػة طػػػػولكـر    المػػػػدارس الحكوميػػػػةالمرحمػػػة االساسػػػػية الػػػػدنيا فػػػػي 
 .التخصص لميارات لمتاكير الناقد مف وجية نظرىـ باختبلؼ متغير 

معممػػػي اتجاىػػػات فػػي ال α=0.05لداللػػػة فػػػروؽ ذات داللػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػتوى التوجػػد ال . 7
لميارات  نحو استخداميـالمدارس الحكومية في محافظة طولكـر  المرحمة االساسية الدنيا في 

 .المؤىؿ العمميجية نظرىـ باختبلؼ متغير التاكير الناقد مف و 
معممػػػي اتجاىػػػات فػػي ال α=0.05لفػػػروؽ ذات داللػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػتوى الداللػػػة توجػػد ال  .8

لميػارات نحػو اسػتخداميـ المدارس الحكومية في محافظة طػولكـر حمة االساسية الدنيا في المر 
 .الخبرة سنوات متغير باختبلؼالتاكير الناقد مف وجية نظرىـ 
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 أىداؼ الدراسة;
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

لميػػارات  فػػي المػػدارس الحكوميػػة دنيادرجػػة ممارسػػة معممػػي المرحمػػة االساسػػية الػػالتعػػرؼ إلػػى  .1
 .ىـمف وجية نظر  في محافظة طولكـر تاكير الناقدال

الػػدنيا فػػػي درجػػػة ممارسػػة معممػػػي المرحمػػة االساسػػػية التعػػرؼ ِإلػػى أثػػػر متغيػػرات الدراسػػػة فػػي   .2
 .ىـف وجية نظر لميارات التاكير الناقد في محافظة طولكـر م المدارس الحكومية

محافظػػة س الحكوميػػة فػػي المػػدار التعػػرؼ إلػػى اتجاىػػات معممػػي المرحمػػة االساسػػية الػػدنيا فػػي  .3
 .طولكـر  نحو استخداميـ لميارات التاكير الناقد مف وجية نظرىـ

 أىمية الدراسة;
 األىمية النظرية :
لميػػارات  فػػي المػػدارس الحكوميػػة لػػدنيادرجػػة ممارسػػة معممػػي المرحمػػة االساسػػية اتمقػػي الضػػوء عمػػى 

ذلػؾ لمػا لػو مػف  حػوؿ عطػي انطباعػاً وبالتػالي ت .ىـمف وجية نظر  محافظة طولكـرفي  التاكير الناقد
تحاّػػػز أصػػػحاب القػػػرار فػػػي وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ العػػػالي الامسػػػطينية إلػػػى  ,كما وأىميػػػة فػػػي التػػػدريس

 بتعزيز قيمة المقررات المتضمنة  لميارات التاكير الناقد  ودورىا في تطوير عممية المبادرة
لناقػػد واالنتمػػاء المينػي لػػدى معممػػي المرحمػػة تجمػع بػػيف عنصػػري التاكيػر اكمػػا و  , المدرسػػية التعمػيـ

 .المدارس الحكومية في محافظة طولكـر في دنياال األساسية
 األىمية التطبيقية :

ومػديرات المػدارس  يالتربية والتعميـ ومدير ف في مديرية ييو ف التربيالمشرف ىذه الدراسة كؿ مفتايد   
باتخػػػاذ القػػػرارات وحػػػؿ  فػػػي محافظػػػة طػػػولكـر ف وكػػػؿ مػػػف لػػػو عبلقػػػة بحقػػػؿ التربيػػػة والتعمػػػيـيوالمعممػػػ

تطػػوير ميػػارات التاكيػػر الناقػػد لػػدى المػػتعمـ لمسػػاعدتو عمػػى تيسػػير المشػػكبلت التػػي تواجػػو المنيػػاج و 
أمور حياتو اليومية, وذلؾ الرتباط التاكير الناقد بحياة األفراد اليومية وما تحتويو مف مشاكؿ واتخاذ 

  .ممة ومتاحصة لؤلحداث مف حوليـقرارات وتخطيط لممستقبؿ, وقراءة شا

 حدود الدراسة;
 ىذه الدراسة عمى الحدود اآلتية: اقتصرت
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 .ظة طولكـرمحاف في الدنيا : معممي ومعممات المدارس الحكومية اأَلساسيةالحدود التشرية .1
 .محافظة طولكـر التربية والتعميـ فيية : مدير الحدود المكانية .2
 .2014/2013لعاـ الدراسيمف الثاني : الاصؿ الدراسي االحدود الزمانية .3
المػدارس فػي  دنياالمرحمػة األساسػية الػ ومعممػات عينة عشوائية مػف معممػي :التشري لُمَحددا .4

 . محافظة طولكـرفي  الحكومية
: ىذه الدراسة محددة بأدواتيا المستخدمة في جمع البيانات مف اإلح ائي واإلجرائي لُمَحددا .5

  .طمحات الدراسة حيث الصدؽ والثبات وفي ضوء مص

 م طمحات الدراسة;
ر الناقػػد ىػػو عمميػػة عقميػػة يقػػـو بيػػا طالػػب المرحمػػة األساسػػية ويػػرى الباحػػث أف التاكيػػ التفكيػػر الناقػػد

 الدنيا عندما يتعرض لموقؼ ما يواجيو في محتوى المنياج , ويعمؿ عمى حؿ تمؾ المشكمة .  
وؼ مػػف األوؿ وحتػػى الرابػػع طيني ىػػي الصػػاحسػػب قػػانوف التعمػػيـ الامسػػ :الػػدنيا األساسػػية المرحمػػة
  .األساسي
وصؼ وتصنيؼ بعض أنواع السػموؾ المبلحػظ مػف جانػب المعمػـ أو التمميػذ وذلػؾ إجرائيًا ;  الميارة

  في ضوء محكات أو مستويات األداء المتوقعة مف التمميذ أو المعمـ في موقؼ معيف
 ال .2009ل الراجحي , 

بالعاطاة تميؿ إلى تحريؾ  سموؾ الارد تجاه األفراد والمواقؼ واألشياء  : فكرة مشبعة ه إجرائياً ا تجا
 ال .2009المحيطة بو ل الراجحي , 
كػػؿ مػػا يقػػوـ بػػو المعمػػـ مػػف أسػػاليب وطػػرؽ لتشػػجيع التاكيػػر بتاػػاعميـ مػػع درجػػة الممارسػػة إجرائيػػًا ;

مػػيف والمعممػػات عمػػى التبلميػػذ سػػواء أكػػاف قبػػؿ الحصػػة أـ خبلليػػا أـ بعػػدىا , وتقػػاس باسػػتجابة المعم
 ال2012أداة الدراسة ل فريحات , 
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 الف ؿ الثاني
 اإلطار النظري والدراسات الساتقة

 المقدمة
 اإلطار النظري; 

ورىا غطػػت جوانػػب , والتػػي بػػدمتاكيػػر الناقػػدمتعػػددة لتعرياػػات إلػػى تػػوفر  األدب التربػػوي يشػػير 
بالرغـ مػف اخػتبلؼ ىػذه التعرياػات إال أنيػا تعػد مػف النػواحي و متعددة مف ميارات المعمـ المختماة. 

لنوفػؿ , و  مػف البحػث والدراسػة بػيف البػاحثيفاإليجابية, إذ يمكف أف يسيـ ىذا االختبلؼ إلػى مزيػد 
 ال.2006مرعي 

 لتاكير الناقد : ال بعض  ميارات ا 2013ويورد ل القواسمو , و غزالة  
تستخدـ لاحػص شػيئيف أو فكػرة بػيف مػوقعيف الكتشػاؼ أوجػو االخػتبلؼ واالتاػاؽ بػيف  أوً  المقارنة;  

 شيئيف أو أكثر .
عػػادة التاكيػػر فييػػا والتعبيػػر عػػف ذلػػؾ بأسػػموبو وبمغتػػو  ;التمخػػيص ثانيػػاً  تأمػػؿ فكػػرة مػػا أو موقػػؼ مػػا وا 

 الخاصة .
 وتحميميا . اكتشاؼ المعمومات ;ثالثًا المالحظة
 وضع األشياء في مجموعات أو فئات وفقًا لمعيار أو مبدأ معيف . ;راتعًا الت نيؼ
 القابمية عمى تحديد موعد جديدة أو فيـ مادة تـ تقديميا في وقت سابؽ . ;خامسًا التمييز

ميػػارات تاكيػػر عمميػػة تسػػعى البتكػػار أشػػياء وايجػػاد حمػػوؿ لممواقػػؼ  سادسػػًا ميػػارات تفكيػػر عميػػا ;
 لمختماة .ا

 اصدار حكـ أو إبداء رأي في ضوء معايير .  ;ساتعًا التقويـ

 اف ىناؾ عشر ميارات لمتاكير الناقد ىي: Bayer,1998)ال عف بايرل2011ل وينقؿ العياصره 
 .التمييز بيف الحقائؽ القابمة لبلثبات وبيف االدعاءات -1
 تبط باالدعاءات.التمييز بيف االثباتات االولى الموضوعيو والعشوائية التي تر  -2
 القدرة عمى تحديد مصداقية الخبرة او الرأي. -3
 التحقؽ مف مصداقية مصدر الخبرة. -4
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 تمييز االدعاءات والبراىيف الغامضة مف الموضوعية. -5
 .االبتعاد عف التحيز والتحامؿ -6
 القدرة عمى تمييز المغالطات التي تبدو منطقية. -7
  النص ة فيالتعرؼ عمى االفتراضات غير الظاىرة أو المتضمن  -8
 وجو التناقض.أالتعرؼ عمى  -9
 تحديد قوة البراىيف والدليؿ او االدعاءات.  -10

 ;خ ائص المفكر الناقد
عمى  خصائص الماكر الناقدأف  (Ferret,1997)فيرت  ال عف 2006ورد نوفؿ ومرعي ل أو  

  النحو اآلتي : 
 يطرح أسئمة وثيقة الصمة بالمادة التي يطالعيا, أو يبحث عنيا.  -1
 . (Arguments)عمى التصريحات والمجادالت يحكـ  -2
 لديو القدرة عمى االعتراؼ بأف لديو نقص في الايـ أو المعمومات.  -3
 يممؾ حب االستطبلع والاضوؿ.  -4
 ييتـ باكتشاؼ الحموؿ الجديدة.  -5
 لديو قدرة واضحة عمى تحديد مجموعة مف المعايير لتحميؿ األفكار.  -6
 ممات واآلراء وجعميا مستندة إلى الحقيقة. لديو الرغبة في تاحص المعتقدات والمس -7
 االستماع بحرص شديد إلى اآلخريف ولديو القدرة عمى إعطاء صدى ليذا االستماع الناقد.  -8
 يرى أف عممية التاكير الناقد عممية دائمة التقدير الذاتي.  -9

 يعدؿ في  رائو عندما يحصؿ عمى حقائؽ جديدة.  -10
 تقدات. بحث عف الدليؿ لدعـ المسممات والمعي -11
يعمػػػػؽ إصػػػػدار األحكػػػػاـ عمػػػػى الحقػػػػائؽ حتػػػػى تتجمػػػػع لديػػػػو المعمومػػػػات التػػػػي تؤخػػػػذ بعػػػػيف  -12

 ال2006لمرعي , و نوفؿ االعتبار. 
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 أىمية تعميـ التفكير الناقد;
ف أىميػة التاكيػر الناقػد تكمػف أبػال Guzy, 1999وجوزي ل  , (Ramer, 1999 )يرى رامر  

 فيما يمي:
نتاج منجزات عممية قيمة ومسؤولة. ف قدرة المعمميف في مجاؿ ايحسّ  .1  لتدريس وا 
ؿ قػدرة المعممػيف عمػى إنتػاج أنشػطة تسػمل لطمبػتيـ بممارسػة ىػذه الميػارات المعمػـ  فػي يسيّ  .2

 الغرفة الصاية. 
يطػػػور لػػػدى المتعممػػػيف تربيػػػة وطنيػػػة مثاليػػػة, وحسػػػًا عاليػػػًا بػػػالمجتمع المحػػػيط والتااعػػػؿ معػػػو  .3

 يًا بالمشاركة السياسية الاعالة والتوجو الديمقراطي. والسعي لرقيو وتقدمو, وينمي شعورًا قو 
 ف مف تحصيؿ الطمبة في المواد الدراسية المختماة. يحسّ  .4
مثػؿ: حػؿ  الناقػد تاكيػرلمع المتعمميف عمى ممارسػة مجموعػة كبيػرة مػف ميػارات المعمػـ  يشجّ  .5

اقشػػة, واألصػػالة المشػػكبلت, والتاكيػػر المتشػػعب, والتاكيػػر اإلبػػداعي, والمقارنػػة الدقيقػػة, والمن
فػػي إنتػػاج األفكػػار, ورؤيػػة مػػا وراء األشػػياء لالرؤيػػة المتاحصػػة الشػػاممةال والتحميػػؿ, والتقيػػيـ, 
واالسػػػتنتاج, والبحػػػث, واالسػػػتدالؿ, واتخػػػاذ القػػػرارات اآلمنػػػة, والتنظػػػيـ, والمرونػػػة والتواصػػػؿ, 

 والتااوض الذكي مع الذات ومع اآلخريف. 
 سـ بحرية الحوار والمناقشة اليادفة. ع عمى خمؽ بيئة صاية مريحة تتيشجّ  .6
ي قدرة المتعمـ عمى التعمـ الذاتي بالبحث والتقصي عف المعرفة الواضػحةإ ليػنعكس ذلػؾ ينمّ  .7

عمػػػى إعبلئػػػو مػػػف قيمػػػة ذاتػػػو ومنجزاتػػػو الخاصػػػة بػػػو, ويجعػػػؿ المتعممػػػيف أكثػػػر تقػػػببل لمتنػػػوع 
 المعرفي وتوظياو في سموكيـ الصاي الناجل. 

عمػػػى فيػػػـ الاػػػروؽ الثقافيػػػة بػػػيف الحضػػػارات, واسػػػتيعاب دور المكػػػاف  يكسػػػب الطمبػػػة القػػػدرة .8
 لالجغرافيةال في تشكيؿ الحضارة اإلنسانية. 

ؿ عمميػػة اكتسػػاب المعرفػػة مػػف عمميػػة خاممػػة إلػػى نشػػاط عقمػػي يػػؤدي إلػػى إتقػػاف أفضػػؿ يحػػوّ  .9
 . لممحتوى المعرفي, وفيـ أعمؽ لو عمى اعتبار أف التعمـ إنما ىو في األساس عممية تاكير

كسػػػػب الطمبػػػػة تعمػػػػيبلت صػػػػحيحة ومقبولػػػػة لمموضػػػػوعات المطروحػػػػة فػػػػي مػػػػدى واسػػػػع مػػػػف يُ  .10
 مشكبلت الحياة اليومية, ويعمؿ عمى تقميؿ االدعاءات الخاطئة. 
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يػػػؤدي إلػػػى قيػػػاـ الطمبػػػة بمراقبػػػة تاكيػػػرىـ وضػػػبطيـ ممػػػا يسػػػاعدىـ فػػػي صػػػنع القػػػرارات فػػػي  .11
 ال2006لمرعي , و نوفؿ حياتيـ. 

تاكيػػػر الناقػػػد كعمميػػػة ضػػػمف العمميػػػات المعرفيػػػة التػػػي تسػػػتخدـ ال ال1998ل ويػػػورد عصػػػاور
لتمخيص  ,نشطة عقمية يمكف تطبيقو عمى ميارات تعميمية محددةأالشتقاؽ المعنى وتوليده وتتضمف 

و مقارنػة أو تصنياا أعداد الخرائط كما ويتضمف استراتيجيات لتنايذ ميارات معينة تتضمف تحميبل ا  و 
نػػو مػػف الميػػـ عنػػد تعمػػيـ أتعمـ مػػرة واحػػدة و ُيػػنواعػػو ومنيػػا الناقػػد الأاكيػػر بف التأو اسػػتدالؿ. ويؤكػػد أ

تػى نػو حألػى ميػارات مختماػة و إالطمبة اسػتخداـ ميػارات تاكيػر مػا تعمػيميـ كيػؼ ينقمػوف ىػذه الميػارة 
فضػؿ كممػا أف الطمبػة ياكػروف يوزع اىتماما وانتباىػا مسػتمريف ألف أف التعميـ يجب إنكوف ناجحيف ف

ى التاكير واف عمميات التاكير تنمو وتتطور عندىـ عبر الزمف ومف خبلؿ المناىج يصبل تدربوا عم
الاػػرد اكثػػر خبػػرة فػػي اسػػتخداميا فػػي مختمػػؼ المحتويػػات الدراسػػية ويرشػػد المعمػػـ الػػى اجػػراءات اتاػػؽ 

 دريب ميارات التاكير ومنيا:عمييا المربوف التربويوف بخصوص ت
 .ط التعميمياف تحدد الميارة عند بدء النشا -أ
 .اف تقدـ وتشرح لمطمبة باساليب تتاؽ وخبراتيـ وقدراتيـ العقمية -ب
 .اف يحدد نوع النشاط اف كاف كتابيا او لاظيا -ج

ف المدرسة ىػي الوحػدة المركزيػة فػي حركػة التطػوير التربػوي ميمػا أال 1997ل جرواف ويرى 
بلح التربوي كاف يتقرر بدرجة كبيرة كانت اتجاىاتيا ومتطمباتيا واف مصير محاوالت التطوير واالص

ة يمثػػػؿ حجػػػر الزاويػػػة او  /عمػػػى مسػػػتوى المبنػػػى الدراسػػػي وداخػػػؿ الغػػػرؼ الصػػػاية فييػػػا واف المعمػػػـ
االساس في عممية التطوير وكذلؾ المدير والمشرؼ واف ىذه القيػادات تمعػب دورا جوىريػا فػي تػوفير 

ؼ اف نجاح ىذه القيػادات فػي خمػؽ االجػواء كما ويضي.الشروط المحازه لبلبداع والتاكير لدى الطمبة
المدرسػػػية المثيػػػره لمتاكيػػػر واالبػػػداع يتوقػػػؼ اساسػػػا عمػػػى ايمانيػػػا العميػػػؽ بالعمػػػؿ نحػػػو ذلػػػؾ وفيميػػػا 

ويػػذكر اف فػي العمػػؿ, كمػػا  ؤولية المترتبػة عمػػى النجػػاح او االخاػػاؽواسػتعدادىا لممبػػادره وتحمػػؿ المسػػ
لمجودة او النوعيو وانتاج ما يمكػف تقويما كير جيد يتضمف التاكير بانواعو ومنو التاكير الناقد ىو تا

وصاو بالخبرة الف الػدماغ عنػدما ينشػغؿ بعمميػة تاكيػر فػاف أي عمميػو تاكيػر تكػوف مدعومػو بعمميػة 
  ,Bayer) 1998ل  .ي التي تتنوع تبعا لنوع الميمةولكف نواتج التاكير ى, تاكير مف نوع  خر
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 ;لتفكير الناقدا خ ائص
 .قاربتاكير مت .1
 . يعمؿ عمى تقويـ مصداقية امور موجوده .2
 .يقبؿ المبادئ الموجودة وال يعمؿ عمى تغييرىا .3
 .يتحدد بالقواعد المنطقية ويمكف التنبؤ بنتائجو .4
 .تاكير تحميمي .5

 قود الى نتاجات يمكف التنبؤ بياف التاكير الناقد محكـو بقواعد المنطؽ ويأيقوؿ و 

 :ال 2001لقطامي ىا حددكما   التفكير الناقد افتراضات
 التاكير الناقد يمكف اف يعمـ ويدرب عميو. -1
 التاكير الناقد نشاط ذىني عممي. -2
التاكير الناقد يكسب المتعمميف تعميبلت صحيحة ومقبولة لمموضوعات المطروحػة فػي مػدى  -3

 واسع مف المشكبلت اليومية.
ممػا  ,ي افكػارىـ اكثػر دقػةوبالتال ,التاكير الناقد يؤدي الى مراقبة المتعمميف تاكيرىـ وضبطو -4

 .يساعدىـ في صنع القرارات
ويعتمػػػد عمػػػى  ,موجػػػو نحػػػو النتاجػػػات التعميميػػػةو ويضػػػيؼ اف التاكيػػػر الناقػػػد تاكيػػػر ىػػػادؼ 

 ,وسػػػع مػػػف البحػػػث عػػػف حػػػؿ واحػػػد لممشػػػكمةأ وىػػػو ,عمميػػػة المشػػػتقة مػػػف البحػػػث والتحػػػريالمعرفػػػة ال
 صوؿ الى النتاجات المرغوبة.واختيار افضميا لمو  ,ويتضمف تحديد الخبرات او البدائؿ

ف التاكيػػر الناقػػد سػػواءا كػػاف اسػػتقرائيا او اسػػتنباطيا فيػػو يحتػػاج الػػى أال (2004جبػػر رى تػػو 
بيئػػة صػػايو واجتماعيػػػة محميػػة تسػػاعد عمػػػى النمػػاء وتػػذكر اف المعمػػػـ يمعػػب الػػدور االكبػػػر فػػي ىػػػذا 

ويزعػػزع البنيػػة الديمقراطيػػو  النشػػاط بتبنيػػو خطابػػا صػػايا يشػػجع النقػػد ويضػػيؼ اف التاكيػػر الناقػػد ينمػػو
 ويخبو ويتراجع الى بيئة القمع والتعسؼ.

وتػػػرى اف تػػػدريب الطػػػبلب عمػػػى التاكيػػػر الناقػػػد ال يحتػػػاج الػػػى جيػػػد كبيػػػر بػػػؿ مجػػػػرد كمػػػا 
استقراءات شخصػية وناسػية تسػاعد فػي خمػؽ اجػواء صػاية تسػتوعب الاكػر الناقػد وتعتبػر انػو لطالمػا 
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ف ميارتو تمتػاز بانيػا خاضػعو لمقيػاس وتسػود مجموعػة إالمنطؽ ف كاف التاكير الناقد محكوما بقواعد
  :تي يكوف الطالب الناقد قادرا عمى القياـ بيامف االمور ال

 تصنيؼ االشياء حسب معايير محددة مسبقا. .12
 ترتيب االشياء واالفكار واالحداث عمى التوالي. .13
 .أفكاراصدار احكاـ عمى مواقؼ  .14
 .ة السابقةالتنبؤ بحدث ما بناء عمى المعرف .15
 التمييز بيف الحقيقة والرأي. .16
التاكيػػر العممػػي بطريقػػة غيػػر مباشػػرة يػػؤدي الػػى تنظػػيـ داخمػػي  فتػػرى أف  ال2002لمػػا قرعػػاف أ 

لمحقػائؽ وتعمػػيـ مصػػطمحات واسػػتخداـ االجػراءات العمميػػة وىػػو بػػذلؾ يختمػؼ عػػف التعمػػيـ التقميػػدي بانػػو 
ويضػيؼ انػو عمػى المعممػيف ادراؾ  . المصػطمحات تعمـ اشد ارتباطا باالفكار التي نتجت مػف اسػتخداـ

اف الطمبة يقوموف بتطوير مااىيـ خاصة حوؿ عالميـ المادي وبالتالي البد مف استخداـ التاكير الناقد 
 . الف ذلؾ يساعد عمى نقؿ اثر التعمـ الى اوضاع معرفية جديدة

المتعمـ لكي تحقؽ  تحديد الخطوات التي أف يسير بيانو يمكف أال 2009ويرى عبد العزيز ل
 :لديو ميارات التاكير الناقد عمى النحو التالي

 .ة مف الدراسات واألبحاث والمعمومات والوقائع المتصمة بموضوع الدراسةمجمع سمس -1
 .استعراض اآلراء المختماة المتصمة بالموضوع -2
 .مناقشة اآلراء المختماة لتحديد الصحيل منيا وغير الصحيل -3
 .احي الضعؼ في اآلراء المتعارضةتمييز نواحي القوة ونو  -4
 .تقييـ اآلراء بطريقة موضوعية بعيدة عف التحيز والذاتية -5
 .البرىنة وتقديـ الحجة عمى صحة الرأي الذي تتـ الموافقة عميو -6
 .الرجوع إلى مزيد مف المعمومات إذا ما استدعى البرىاف والحجة ذلؾ -7

 :ويتطمب ىذا النوع مف التاكير القدرات التالية
 ة في مبلحظة الوقائع واألحداثالدق. 
  تقييـ موضوعي لمموضوعات والقضايا. 
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  توفر الموضوعية لدى الارد والبعد عف العوامؿ الشخصية. 
 :وحتى يمكف تنمية ىذا النوع مف التاكير, فإف ذلؾ يتطمب مراعاة عدد مف العوامؿ المتصمة, وىي

 .الناس ااقميالنقد العممي, وعدـ االنقياد لآلراء الشائعة التي يتن -1
 .البعد عف النظر إلى األمور مف وجية النظر الخاصة والتعصب ليا -2
 .البعد عف أخذ وجيات النظر المتطرفة -3
 .عدـ القاز إلى النتائج -4
 .التمسؾ بالمعاني الموضوعية, وعدـ االنقياد لمعاف عاطاية -5

 ميارات التفكير الناقد
  ال  ,1991Udall & Danielsل لزال تصػنياًا لمبػاحثيف أودؿ ودانيػا 2003وتػورد ثابػت ل 

 :ميارات التاكير الناقد في ثبلث فئات عمى النحو التاليل

 ;أو ; ميارات التفكير ا ستقرائي وتشمؿ
 .القدرة عمى تحديد العبلقات السببية أو الربط بيف السبب بالمسبب -1
 .القدرة عمى تحميؿ المشكبلت الماتوحة -2
 .القدرة عمى االستدالؿ التمثيمي -3
 .ة عمى التوصؿ الستنتاجاتالقدر  -4
 .القدرة عمى تحديد المعمومات ذات العبلقة بالموضوع -5
 .القدرة عمى التعرؼ عمى العبلقات إما لاظيًا أو عدديًا أو عف طريؽ االستدالؿ المكاني -6

 ;ثانيًا ميارات التفكير ا ستنتاطي وتشمؿ
 .استخداـ المنطؽ -1
 .التعرؼ عمى التناقضات في الموقؼ -2
 .المنطقي تحميؿ القياس -3
 .حؿ مشكبلت قائمة عمى ادراؾ العبلقات المكانية -4
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 ;ثالثًا; ميارات التفكير التقييمي وتشتمؿ عمة
 :إيجاد محكات أو معايير تستند عمييا عممية إصدار األحكاـ وتضـ - أ

 .التعرؼ عمى القضايا والمشكبلت المركزية -1
 .التعرؼ عمى االفتراضات األساسية -2
 .تقييـ الارضيات -3
 .لمترتبات عمى فعؿ ماالتنبؤ با -4
 .التتابع في المعمومات -5
 .التخطيط الستراتيجيات بديمة -6

 :البرىاف  أو إثبات مدى دقة االدعاءات ويضـ - ب
التحػػػػري حػػػػوؿ مصػػػػداقية المرجػػػػع ـ عمػػػػى مصػػػػداقية المعمومػػػػات عػػػػف طريػػػػؽ الحكػػػػ -1

 المكتوب.
 .المشاىدة والحكـ عمى تقارير المشاىدات -2
 .كار المبتذلةتحري الجوانب التحيز واألنماط واألف -3
 .التعرؼ عمى المغة المشحونة -4
 .تصنيؼ المعمومات -5
 .تحديد األسباب الواردة وغير الواردة في الموقؼ -6
 .مقارنة أوجة الشبة وأوجو االختبلؼ -7
 .تقييـ الحجج أو البراىيف -8

 :التعرؼ عمى األخطاء أو األفكار المغموطة منطقيًا وتحديدىا ويندرج تحتو -ج
 األراء.التاريؽ بيف الحقائؽ و  -1
 .التعرؼ عمى المعمومات ذات الصمة بالموضوع -2
 ال2003 ,ل ثابت.التعرؼ عمى االستدالؿ العقمي الواىي أو االستنتاجات المغموطة -3

 :ال فتورد عف واطسوف وجمسير الميارات التالية ( 2000 اما السرور
 .معرفة االفتراضات -1
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 االستنتاج.2- 
 التاسير.3- 
 .االستنباط4- 

 .تقديـ الحجج 

 معايير التفكير الناقد 
يقصد بمعايير التاكير الناقد تمؾ المواصػاات العامػة المتاػؽ عمييػا لػدى البػاحثيف فػي مجػاؿ   

التاكيػػر والتػػي تتخػػذ أساسػػات فػػي الحكػػـ عمػػى نوعيػػة التاكيػػر االسػػتداللي أو التعميمػػي الػػذي يمارسػػو 
ات لكػػؿ مػػف المعمػػـ والطالػػب وىػػي مثابػػة موجيػػ ,الاػػرد فػػي معالجػػة المشػػكمة أو الموضػػوع المطػػروح

ينبغي مبلحظتيا وااللتزاـ بيا في تقييـ عممية التاكير بشكؿ عاـ والتاكيػر الناقػد بشػكؿ خػاص ومػف 
 ورد فػػػي دراسػػػة  كمػػػا ال ,1996Edler & Paulلأبػػػرز المعػػػايير مػػػا أورده الباحثػػػاف ادلػػػر وبػػػوؿ 

 :فيما يمي توجزو  ال 2003 ,ثابتل
لبػاقي المعػايير  ر الناقد باعتباره المػدخؿ الػرئيسيير التاكيفالوضوح يعد مف أىـ معا :الوضوح -1

ولػػػف تسػػػتطيع معرفػػػة مقاصػػػد المػػػتكمـ أو  ,فمػػػف تسػػػتطيع فيميػػػا ,فػػػإذا لػػػـ تكػػػف العبػػػارة واضػػػحة
 .وبالتالي لف يكوف بمقدورنا الحكـ بأي شكؿ مف األشكاؿ ,الطالب

د تكػػػوف العبػػػارة ويقصػػػد بيػػػا معيػػػار الصػػػحة أف تكػػػوف العبػػػارة صػػػحيحة وموثقػػػة وقػػػ :الصػػػحة -2
 .واضحة ولكنيا ليست صحيحة

ويقصػد بالدقػػة فػي التاكيػر بصػػورة عامػة اسػػتيااء الموضػوع حقػو مػػف المعالجػة والتعبيػػر  :الدقػة -3
 .عنو ببل زيادة أو نقصاف

وىو يعني مدى العبلقة بيف السػؤاؿ أو المداخمػة أو الحجػة أو العبػارة بموضػوع النقػاش  :الربط -4
 .أو المشكمة المطروحة

تاتقػػػػر المعالجػػػة الاكريػػػػة لممشػػػكمة أو الموضػػػػوع فػػػػي كثيػػػر مػػػػف األحػػػواؿ إلػػػػى العمػػػػؽ  :مػػػؽالع -5
 .المطموب الذي يتناسب مع تعقيدات المشكمة أو تشعب الموضوع

يوصػؼ التاكيػر الناقػد باالتسػاع أو الشػمولية عنػدما تؤخػذ جميػع جوانػب المشػكمة أو  :االتساع -6
 الموضوع باالعتبار.
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ة لمتاكيػػر الناقػػد أو االسػػتدالؿ أف يكػػوف منطقيػػًا ويقصػػد بػػالتاكير مػػف الصػػاات الميمػػ :المنطػػؽ -7
المنطقػػي األفكػػار وتسمسػػميا وترابطيػػا بطريقػػة تػػؤدي إلػػى معنػػى واضػػل أو نتيجػػة مترتبػػة عمػػى 

 .حجج معقولة

 معوقات التفكير الناقد 
فػػي  ا كػػاف البحػػث فػػي التاكيػػر الناقػػد  قػػد أممػػى عمػػى البحػػوث والدراسػػات الحديثػػة أف تيػػتـلّمػػ  

كيايػػػة مسػػػاعدة الطمبػػػة عمػػػى امػػػتبلؾ ميػػػارات التاكيػػػر العميػػػا مثػػػؿ ميػػػارة التاكيػػػر الناقػػػد وميػػػارة حػػػؿ 
ال فػإف العديػد مػف ىػذه الدراسػات قػد خمصػت ,1988Pentrichالمشكبلت وميػارة المحاكػاة الاعميػة ل

 ال.2003,لثابتإلى أف قدرة الطمبة في مراحؿ التعميـ العاـ المختماة ىي إجمااًل قدرة متدنية 
أف أىػػـ العوامػػؿ التػػي تعػػوؽ التاكيػػر  ال 1995ل  وقػػد أفػػادت الدراسػػة التػػي أجراىػػا الزيػػادات  

 :الناقد كما أظيرتيا نتائج الدراسة ترجع إلى ما يمي
 :ال إلى عدة عوامؿ تعوؽ التاكير ومف ىذه العوامؿ2000لوقد أشار قطامي  
ع المتغيػػرات االجتماعيػػة والسياسػػية عػػدـ امػػتبلؾ الػػنشء ل الطمبػػة ال القػػدرات عمػػى التااعػػؿ مػػ -1

يجػػاد البػػدائؿ التػػي تعتػػرض حيػػاتيـ  واالقتصػػادية والماليػػة والتعميميػػة المتغيػػرة بشػػكؿ متسػػارع وا 
وذلؾ لقصور القائميف عمى التربية سواء كانوا أصحاب قرار إداري أو معمميف أو أولياء أمػور 

 لمقياـ بيذا الدور.
فػػي مراحمػػو المختماػػة مػػف الػػنمط التقميػػدي الػػذي يعتمػػد عمػػى القػػدرة عمػػى االنتقػػاؿ بػػالتعميـ  عػػدـ -2

التمقػػػػيف أو المحاضػػػػرات وحشػػػػو أذىػػػػاف بقػػػػدر ىائػػػػؿ مػػػػف المعمومػػػػات والمعػػػػارؼ التػػػػي يطمػػػػب 
اسػػتظياراىا وتػػذكرىا عنػػد إجػػراء االمتحانػػات إلػػى الػػنمط اآلخػػر الػػذي يػػدعو إلػػى ضػػرورة مػػنل 

والتااعػػؿ مػػع المحػػيط أي تنميػػة قػػدرات  الطالػػب قػػدرًا كافيػػًا مػػف االعتمػػاد عمػػى ذاتػػو فػػي الػػتعمـ
 .التاكير الناقد

إف نسػػبة ضػػئيمة مػػف المعممػػيف الػػذيف يػػوفروف لطمبػػتيـ مناخػػًا تعميميػػًا مشػػجعًا ال يشػػعروف فيػػو  -3
 .باألحراج أو التيديد
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صعوبة الاصؿ بيف العوامػؿ الموضػوعية والشخصػية فػي أي عمػؿ يسػتيدؼ المعرفػة والتاكيػر  -4
واالسػػػتعدادات والمكونػػػات الشخصػػػية لماػػػرد مػػػف ميػػػوؿ واتجاىػػػات  الناقػػػد يتطمػػػب تجػػػذر القػػػيـ

 .ودافعية

 الدراسات الساتقة;

 الدراسات العرتيةأو ; 
حػػػوؿ درجػػػة مسػػػاىمة معممػػػي ريػػػاض االطاػػػاؿ فػػػي تنميػػػة بدراسػػػة   (2011)  الغزيػػػوات  قػػػاـ  

تػػػو فػػػي ذلػػػؾ ميػػػارات التاكيػػػر الناقػػػد لػػػدى طمبػػػتيـ فػػػي محافظػػػة الكػػػرؾ ومعرفػػػة اثػػػر جػػػنس المعمػػػـ وخبر 
وتحديػػػد العبلقػػػة بػػػيف  راء المعممػػػيف حػػػوؿ درجػػػة مسػػػاىمتيـ فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التاكيػػػر وبػػػيف درجػػػة 

ال 52تكونػت عينػة الدراسػة مػفل.مساىمتيـ مف خػبلؿ مبلحظػتيـ مبلحظػة مباشػرة داخػؿ حجػرة الدراسػة
ارات التاكيػر معمما ومعممة طبؽ عمييـ استبانو لمتعرؼ عمى  رائيـ فػي درجػة مسػاىمتيـ فػي تنميػة ميػ

تػػػـ اسػػػتخداـ اسػػتبانة وبطاقػػػة المبلحظػػػة لمتعػػػرؼ عمػػى درجػػػة مسػػػاىمتيـ مػػػف خػػػبلؿ  .الناقػػد واالبػػػداعي
ال مظيػرا سػموكيا تسػيـ فػي تنميػة ميػارات 55واشتممت كؿ مػف االسػتبانو والبطاقػة مػف ل ,حجرة الدراسة

دلػػت النتػػائج عمػػى .البػػداعيال مظيػػرا لمتاكيػػر ا31ال مظيػػرا لمتاكيػػر الناقػػد و ل24التاكيػػر العميػػا منيػػا ل
تدني درجة مساىمة معممي رياض االطااؿ فػي تنميػة ميػارات التاكيػر الناقػد واالبػداعي مجتمعػو سػواء 

فقد كانػت درجػة مسػاىمتيـ اقػؿ ,مف خبلؿ  راء المعمميف او مف خبلؿ مبلحظػتيـ داخػؿ حجػرة الدراسػة
ا بػػػيف اراء المعممػػػيف او نتيجػػػة %ال ولػػػـ تظيػػػر فػػػروؽ دالػػػو احصػػػائي85مػػػف المسػػػتوى المقبػػػوؿ تربويػػػال

لمبلحظتيـ داخؿ حجرة الدراسػة فػي درجػة مسػاىمتيـ فػي تنميػة ميػارات التاكيػر تعػزى لجػنس المػدرس 
ال بػيف اراء المدرسػيف فػي درجػة مسػاىمتيـ فػي α<0.05او خبرتو ولـ تظير ايػة عبلقػة دالػو احصػائيال

 ,ات نتيجة لمبلحظػتيـ داخػؿ حجػرة الدراسػةتنمية ميارات التاكير وبيف مساىمتيـ في تنمية تمؾ الميار 
وقػػػد اوصػػػػت بػػػػاف يركػػػػز المعمػػػػـ والمػػػػنيج عمػػػػى كشػػػػؼ ميػػػػارات التمميػػػػذ العقميػػػػة وتنميػػػػة التاكيػػػػر الناقػػػػد 

 .واالبداعي عنده باعتبار اليدؼ والغاية المنتظره منيا
ىػػدفت الػػى تقػػدير ال التػػي  2009ل الشػػواىيف  دراسػػة ورد الياشػػمي ,العػػزاوي ,الحػػبلؽ عػػفوأ

جػػػة إمػػػتبلؾ معممػػػي المغػػػة العربيػػػة فػػػي المرحمػػػة األساسػػػية العميػػػا لميػػػارات التاكيػػػر الناقػػػد ودرجػػػة در 
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ال معمػـ ومعممػة إختيػروا عشػوائياً  مػف مديريػة التربيػة  100ممارستيـ ليا , وتكونت عينػة الدراسػة ل 
التاكيػػر  ال ميػػارة مػػف ميػػارات 46والتعمػػيـ فػػي بنػػي كنانػػة , وكانػػت أداة الدراسػػة إسػػتبانة تضػػمنت ل 

الناقد , وأظيرت نتائج الدراسة إرتااع درجة إمتبلؾ عينة الدراسػة لميػارات التاكيػر الناقػد وممارسػتيا 
 ليا وجود فرؽ في درجة اإلمتبلؾ والممارسة يعزى لمجنس والمؤىؿ العممي . 

التي ىدفت الى التعرؼ عمى درجة امتبلؾ الطمبة  (2007)الخرابشة، الجعافرةوفي دراسة 
طالب  ال94لاوقيف مف مدرسة اليوبيؿ في األردف لميارات التاكير الناقد حيث بمغت العينو المت

اناث وقد استخدـ  ال44لذكور و  ال50لالعاشر والحادي عشر بواقع  الصايفوطالبة مف طبلب 
يـال التقو و التحميؿ, و االستقراء, و  ,االستدالؿ, و  الباحثاف مقياس كالياورنيا لمتاكير الناقدل االستنتاج

وقد اشارت النتائج الى تدني واضل لدرجات العينو في المجموع الكمي ولكؿ ميارة عمى حده عمى 
المقياس المطبؽ كما ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات يعزى لمتغير الجنس 
 ومتغير مستوى الصؼ الدراسي بينما وجد أثر داؿ احصائيا لتااعؿ الجنس والصؼ الدراسي في
ميارتي االستنتاج واالستقراء لصالل اناث الصؼ العاشر في ميارة االستنتاج ولصالل ذكور 
الصؼ العاشر في ميارة االستقراء وقد اوصت الدراسة بضرورة اعداد برامج لتنمية التاكير الناقد 

عادة النظر في طرائؽ التدريس المستخدمة في مدارس المتاوقيف  .لمطبلب المتاوقيف وا 
مف أجؿ إستقصاء أثر  ال  2004أبو جودة ل  ال عف دراسة2013منصورل , سعادةورد أ  

تعممي مستند الى نظرية العبء المعرفي في تنمية ميارات التاكير الناقد :  –برنامج تعميمي 
التحميؿ , واالستدالؿ , والتقويـ , لدى عينة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في محافظة الزرقاء 

ال طالبًا وطالبة , قسموا بالتساوي إلى مجموعتيف تجربية  88نت الدراسة مفل االردنية . وتكو 
وضابطة , استخدـ اختبار كالياورنيا لقياس ميارات التاكير الناقد قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده عمى 
المجموعتيف , وتوصمت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية بيف متوسط أداء الطمبة الذيف 

تعممي مستند الى نظرية العبء المعرفي , ومتوسط أداء الطمبة في  –رنامج تعميمي تعرضوا ب
المستوى ناسو الذي لـ يتعرضوا لمبرنامج عمى إختبار كالياورنيا لقياس ميارات التاكير الناقد , 

 ولصالل المجموعة التجريبية . 
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لػػى التعػػرؼ ىػػدفت إالتػػي ال  2004الحمػػوري ل  ال عػػف دراسػػة2013أورد سػػعادة , منصػػورل
عمػػى أثػػر برنػػامج إثرائػػي فػػي الدراسػػات االجتماعيػػة عمػػى تنميػػة ميػػارات التاكيػػر الناقػػد , واإلتجاىػػات 
نحوىػػػا لػػػدى طمبػػػة مػػػدارس التميػػػز العممػػػي . وتػػػألؼ أفػػػراد الدراسػػػة مػػػف جميػػػع طمبػػػة الصػػػؼ الثػػػامف 

لػػذيف بمػػه عػػدىـ ل األساسػػي فػػي مدرسػػة الممػػؾ عبػػد ال الثػػاني لمتميػػز فػػي محافظػػة الزرقػػاء األردنيػػة ا
ال طالبًا وطالبة , قسموا إلى مجمػوعتيف تجربيػة وضػابطة , وطّبػؽ عمػييـ إختبػار لمتاكيػر الناقػد  78

 ال لمتاكير الناقػد  Watson – Glaserجميسر ل  –مف إعداد الباحث , عمى غرار إختبار واطسوف 
تجريبيػة والضػابطة ولصػالل . واشارت النتائج إلػى وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف أداء المجموعػة ال

 .   اعية تعزى إلى البرنامج اإلثرائيالمجموعة التجريبية في ميارات التاكير الناقد في الدراسات االجتم
بدراسػػػة ىػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى أثػػػر برنػػػامج تػػػدريبي قػػػائـ عمػػػى  (2004) الربضػػػيوقامػػػت     

بويػػػة فػػػي اكتسػػػاب معممػػػي الدراسػػػات ميػػػارات المعمػػػـ فػػػي تػػػدريس ميػػػارات التاكيػػػر الناقػػػد والقػػػيـ التر 
االجتماعيػة فػي المرحمػة االساسػية فػي األردف تمػؾ الميػارات المعمػـ  ودرجػة ممارسػتيـ ليػا, ومػف ثػـ 

ال معممػػػًا ومعممػػػة 84تكونػػػت عينػػػة الدراسػػة مػػػف ل ,بنػػاء برنػػػامج تػػػدريبي لتنميػػة تمػػػؾ الميػػػارات المعمػػـ
لدراسة تـ اسػتخداـ اختبػار كالياورنيػا لقيػاس يعمموف مباحث الدراسات االجتماعية, ولتحقيؽ أىداؼ ا

      ال,2000ميػػػػػػػػػارات المعمػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػدريس ميػػػػػػػػػارات التاكيػػػػػػػػػر الناقػػػػػػػػػد والقػػػػػػػػػيـ التربويػػػػػػػػػة نمػػػػػػػػػوذج ل
(California Critical Thinking Skills, 2000) كما طورت الربضي أداة مبلحظة لمعممي ,

ى ميارات المعمػـ فػي تػدريس ميػارات ال ميارة فرعية موزعة عم25الدراسات االجتماعية تكونت مف ل
التاكيػػػر الناقػػػد والقػػػيـ التربويػػػة الخمػػػس, وبينػػػت نتػػػائج الدراسػػػة أف درجػػػة اكتسػػػاب معممػػػي الدراسػػػات 
االجتماعيػػة لميػػارات المعمػػـ فػػي تػػدريس ميػػارات التاكيػػر الناقػػد والقػػيـ التربويػػة منخاضػػة بشػػكؿ عػػاـ, 

, كما أظيرت الدراسػة أف درجػة ممارسػة ال12.60%ال بمتوسط حسابي بمه ل37حيث بمغت النسبة ل
معممػػػي الدراسػػػات االجتماعيػػػة لميػػػارات المعمػػػـ   فػػػي تػػػدريس ميػػػارات التاكيػػػر الناقػػػد والقػػػيـ التربويػػػة 

عمػػػى النحػػػو اآلتػػػي: ميػػػارة التحميػػػؿ, فميػػػارة االسػػػتقراء, فميػػػارة منخاضػػػة أيضػػػًا, وىػػػي مرتبػػػة تنازليػػػا 
التقيػػيـ, وكػػاف لمبرنػػامج التػػدريبي أثػػر إيجػػابي فػػي إكسػػاب  االسػػتنتاج, فميػػارة االسػػتدالؿ, وأخيػػرًا ميػػارة

أفراد العينة ميارات المعمـ في تدريس ميارات التاكير الناقد والقيـ التربوية حيث بمغػت نسػبة االكتسػاب 
 ال.24.78%ال بمتوسط حسابي بمه ل72.9لدييـ ل
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قات الخاصػة توصمت الباحثة إلى ارتااع المتوسطات في المعو )  2003) ثابتوفي دراسة 
بالتاكير الناقد عند التبلميذ في المدارس الثانوية في محافظة عماف حيث كاف فػي متوسػطاتيا أكثػر 

ال وقد بررت الباحثة ذلؾ عدـ إعطاء المعمميف التدريس الكافي عمى ميارة التاكيػر الناقػد 3.71مف ل
قػػد كمػػا وأف معانػػاة المعممػػيف كمػػا إلػػى عػػدـ تكػػويف اتجاىػػات إيجابيػػة لػػدى المعممػػيف لػػتعمـ التاكيػػر النا

مػػف الطمبػػة ومػػف العمميػػة التعميميػػة وردود أفعػػاليـ تجػػاه تجػػربتيـ مػػع الطمبػػة افػػرزت لػػدييـ اتجاىػػات 
وتعزو انخااض اتجاىاتيـ اإليجابيػة إلحباطػات المعمػـ المتكػررة مػف جػراء تعاممػو .سمبية تجاه الطمبة

وعػػدـ رغبػة المعمػـ فػي بػذؿ جيػػد  ,حاػظ النظػاـمػع األنمػاط القياديػة , وميػؿ المعمػـ مػػف المبالغػة فػي 
كبير في تحضير أنشطة ووسائؿ تعميـ التاكير, ولوجود المعمـ التقميدي النمطي الذي ال يؤمف بغير 

ونقػػػص قػػػدرة المعمػػػـ عمػػػى الاصػػػؿ فػػػي النظػػػرة لمتاكيػػػر الناقػػػد بػػػيف الجانػػػب االناعػػػالي والجانػػػب  ,رأيػػػو
 ,عػدـ تشػجيع المعمػـ لمتأمػؿ والمناقشػات والحػوار الجمػاعيالمعرفي في فيػـ معنػى التاكيػر الناقػد , ول

واالفتقػػار لممعمػػـ المػػؤمف بالديمقراطيػػة وحريػػػة الاكػػر والممػػارس  ,والتنشػػئة االجتماعيػػة التقميديػػة لممعمػػـ
 .ليا, وافتقار المعمـ لميارات التاكير الناقد أو لمياراتو الجزئية ونقص التدريب

ىػػدفت إلػػى إختبػػار كػػؿ  ال التػػي 2003الزعبػػي ل ال عػػف دراسػػة 2013وأورد سػػعادة , منصػػورل      
مػػػف طػػػرؽ اإلكتشػػػاؼ الموّجػػػو , والمناقشػػػة , والعصػػػؼ الػػػذىني , فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التاكيػػػر الناقػػػد 
والتحصيؿ في مادة التربية االسبلمية لدى طمبة المرحمػة االساسػية العميػا فػي األردف . وتألاػت عينػة 

ال , طالبػػًا وطالبػػة ,  199سػػة بالطريقػػة العشػػوائية , وتكونػػت مػػف ل الدراسػػة مػػف مػػدارس مجتمػػع الدرا
مػػػوزعيف عمػػػػى المجموعػػػػات التجريبيػػػػة والضػػػػابطة فػػػػي االختبارالبعػػػػدي المباشػػػػر والؤجػػػػؿ . وأظيػػػػرت 
الدراسػػػة عػػػددًا مػػػف النتػػػائج ,أىميػػػا أف اسػػػتخداـ طرائػػػؽ اإلكتشػػػاؼ الموّجػػػو , والمناقشػػػة , والعصػػػؼ 

, واالحتاػػػاظ بػػػالتعمـ لاتػػػرة ى تنميػػػة التاكيرالناقػػػد , وزيػػػادة التحصػػػيؿ الػػػذىني , فػػػي التعمػػػيـ يػػػؤدي الػػػ
 . طويمة

لػػػى إىػػػدفت التػػػي ال  2003الزيػػػادات ل  ال عػػػف دراسػػػة 2013كمػػػا وأورد سػػػعادة , منصػػػورل
ستقصائي في التحصيؿ وتنمية التاكير الناقد لدى ثر إستراتيجية فوؽ المعرفية والنوذج اإلأستقصاء إ

ال طالبػػًا  316. وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ل  ةفػػي مبحػػث الجغرافيػػساسػػي طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األ
ال مػػدراس تػػـ اختيػػارىـ بالطريقػػة العشػػوائية العنقوديػػة مػػف منطقػػة إربػػد , ُأسػػتخدـ فػػي  8وطالبػػة فػػي ل 
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ال فقرة . وتوصمت الدراسػة الػى  30ل ختيار مف متعدد مكوف مف إختبار تحصيمي مف نوع إالدراسة 
ت داللػػة احصػػائية فػػي تنميػػة التاكيػػر الناقػػد لػػدى الصػػؼ التاسػػع االساسػػي فػػي عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذا

مبحث الجغرافية تعزى الى الطريقة , أو الجنس أو التااعؿ بينيما عمى اختبػار التاكيػر الناقػد الكمػي 
واالختبارات الارعية , وجود عبلقة ارتباطية ضعياة بيف تحصيؿ الطمبة في مبحث الجغرافية ومػدى 

  .لميارات التاكير الناقد إكتسابيـ
بدراسػػػة ىػػػدفت إلػػػى استقصػػػاء برنػػػامج تػػػدريبي مبنػػػي عمػػػى الػػػتعمـ  (2003) العبػػػدالتوقامػػػت   

بالمشػكبلت فػػي تنميػػة ميػػارات المعمػػـ   فػػي تػػدريس ميػارات التاكيػػر الناقػػد والقػػيـ التربويػػة لػػدى طمبػػة 
ـ تقسػيميـ إلػى مجمػوعتيف, ال طالبًا وطالبػة, تػ112الصؼ العاشر, حيث تكونت عينة الدراسة مف ل

ال طالبًا وطالبة. 62ال طالبًا وطالبة, واألخرى ضابطة تكونت مف ل50إحداىما تجريبية تكونت مف ل
إذ تـ إعداد البرنامج التدريبي بشكؿ مستقؿ عف المواد الدراسية تناوؿ مشكبلت حياتية تتسـ بالواقع, 

لبرنامج التدريبي تػـ تطبيػؽ اختبػار كالياورنيػا وطبؽ عمى أفراد المجموعة التجريبية, ولقياس فاعمية ا
لميػػػارات المعمػػػـ   فػػػي تػػػدريس ميػػػارات التاكيػػػر الناقػػػد والقػػػيـ التربويػػػة كمقيػػػاس قبمػػػي وبعػػػدي ألفػػػراد 
المجموعػػػة التجريبيػػػة والضػػػابطة. أظيػػػرت النتػػػائج وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة لصػػػالل أفػػػراد المجموعػػػة 

المعمـ   فػي تػدريس ميػارات التاكيػر الناقػد والقػيـ التربويػة,  التجريبية عمى اختبار كالياورنيا لميارات
 ولـ تظير فروؽ ذات داللة تعزى لمتغير الجنس والتااعؿ بيف الجنس والمجموعة. 

فقد ىدفت إلى قيػاس اثػر اسػتراتيجية تعميميػة مسػتندة إلػى نظريػة  (2003)  الفيأما دراسة 
التاكير الناقد لدى عينة مف طمبة الصؼ العاشر  معالجة المعمومات واستقصاء فاعميتيا في ميارات

ولتحقيؽ ذلؾ تػـ اختيػار عينػة الدراسػة مػف طمبػة الصػؼ العاشػر فػي المػدارس الحكوميػة   األساسي.
ال طالبػا وطالبػة, مػػوزعيف عمػى أربػع شػعب بواقػػع 150فػي مديريػة عمػاف الثانيػة, حيػػث تكونػت مػف ل

تجريبيػػػة وضػػػابطة, طبقػػػت اسػػػتراتيجية   :شػػػعبتيف لكػػػؿ جػػػنس. قسػػػمت كػػػؿ شػػػعبتيف إلػػػى مجمػػػوعتيف
جمبسػػر لقيػػػاس  –اسػػتخدـ اختبػػار واطسػػوف   تعميميػػة عمػػى المجموعػػة التجريبيػػة لمػػدة ثبلثػػػة أشػػير.

وأظيػػػػرت النتػػػػائج وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف المجمػػػػوعتيف ولصػػػػالل   التاكيػػػػر الناقػػػػد.
  س في ميارات التاكير الناقد.المجموعة التجريبية, كما لـ تظير النتائج أثر لمتغير الجن
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مسػتوى مسػاىمة معممػي  عمػى تعرؼمنيا ال يدؼكاف ال (2001)خريشةوفي دراسة قاـ بيا 
ومعرفة في الدوحة , التاريخ لممرحمة الثانوية في تنمية ميارات التاكير الناقد واإلبداعي لدى طمبتيـ 

 راء المعممػػػػيف حػػػػوؿ مسػػػػتوى أثػػػػر جػػػػنس المعمػػػػـ وخبرتػػػػو ومؤىمػػػػو فػػػػي ذلػػػػؾ, وتحديػػػػد العبلقػػػػة بػػػػيف 
مساىمتيـ في تنمية ميارات التاكير وبيف مستوى مسػاىمتيـ مػف خػبلؿ مبلحظػتيـ مبلحظػة مباشػرة 
داخؿ حجرة الدراسة, واستخدمت ىذه الدراسة استبانة وبطاقة مبلحظة لمتعرؼ عمى مستوى مساىمة 

ت التاكيػػر الناقػػد واإلبػػداعي, ال معممػػًا ومعممػػة, فػػي تنميػػة ميػػارا33أفػػراد العينػػة والتػػي تكونػػت مػػف ل
ال مظيػػػرًا سػػػموكيا تسػػػيـ فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التاكيػػػر العميػػػا, ودلػػػت 55وتكونػػػت ىػػػاتيف األداتػػػيف مػػػف ل

النتػػػائج عمػػػى تػػػدني مسػػػتوى مسػػػاىمة معممػػػي التػػػاريخ فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التاكيػػػر الناقػػػد واإلبػػػداعي, 
%ال, ولـ تظير 85المقبوؿ تربويًا لوالميارات مجتمعةإ فقد كاف مستوى مساىمتيـ أقؿ مف المستوى 

فروؽ دالة إحصائيًا بػيف  راء معممػي التػاريخ أو نتيجػة لمبلحظػتيـ داخػؿ حجػرة الدراسػة فػي مسػتوى 
    مساىمتيـ في تنمية ميارات التاكير تعزى لجنس المعمـ أو خبرتو أو مؤىمو.

ئط المااىيمية في بدراسة كاف اليدؼ األساسي منيا تعرؼ أثر الخرا (2001) الدردوروقاـ 
, كمػا ىػدفت إلػى معرفػة مػا إذا كػاف في محافظة إربػد تنمية التاكير الناقد لدى طمبة الصؼ السادس
ال طالبػػا وطالبػػة, تػػـ 128تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ل  لجػػنس الطالػػب أثػػر فػػي تنميػػة تاكيػػرىـ الناقػػد.

  ةال وضػابطة مكونػة مػفطالبػ 34طالبػا و 31تقسيميـ عشوائيا إلى مجموعتيف تجريبية مكونة مف ل
طالبػػػػةال وقػػػػاـ الباحػػػػث بتطبيػػػػؽ اختبػػػػار التاكيػػػر الناقػػػػد لقبمػػػػي وبعػػػػديال عمػػػػى كمتػػػػا  33طالبػػػا و 30ل

تػػـ تػػدريس المجموعػػة التجريبيػػة باسػػتراتيجيات الخػػرائط المااىيميػػة, فػػي حػػيف درسػػت   المجمػػوعتيف.
زى لطريقػة التػدريس لصػالل الضابطة بالطريقة التقميدية, وأظيرت النتائج وجود أثر داؿ إحصائيا يع

  المجموعة التجريبية, بينما لـ يكف ىناؾ أثر يعزى لجنس الطالب.
حػوؿ معرفػة معممػي الدراسػات االجتماعيػة لميػارات التاكيػر الناقػد  (1997) المسادوفي دراسة   

عمػػيـ لمػػواء مديريػػة التربيػػة والتعمػػيـ لمنطقػػة إربػػد األولػػى , ومديريػػة التربيػػة والتفػػي  ومػػدى ممارسػػتيـ ليػػا
ال معمػػـ 200وتكونػػت  عينػػة الدراسػػة مػػف ل ,كانػػت أداة الدراسػػة االسػػتبانو, األردفاألغػػوار الشػػمالية فػػي 

ال مػػديرًا 200ومعممػة فػي تخصػص الدراسػات االجتماعيػة أختيػػرت بالطريقػة العشػوائية الطبقيػة وكػذلؾ ل
  -:ومديره أظيرت الدراسة النتائج التالية
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الجتماعية لميارات التاكيػر الناقػد مرتاعػة وكانػت ضػمف المسػتوى أف معرفة معممي الدراسات ا .1
 .%ال80المقبوؿ تربويًا ل

%ال وىػػػي أقػػػؿ مػػػف 74إف ممارسػػػة المعممػػػيف لميػػػارات التاكيػػػر الناقػػػد وفػػػؽ تقػػػديراتيـ كانػػػت ل .2
المستوى المقبوؿ تربويًا بينما أظيرت تقديرات المديرييف أف ممارسة المعمميف لميػارات التاكيػر 

 .%ال80%ال وضمف المستوى المقبوؿ تربويًا ل82انت لالناقد ك
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة معرفة المعمميف لميارات التاكير الناقد وممارسػتيـ  .3

ليا في المرحمػة األساسػية ودرجػة معرفػة المعممػيف لميػارات التاكيػر الناقػد وممارسػتيـ ليػا  فػي 
 .ةالمرحمة الثانوية ولصالل المرحمة األساسي

ال فػػي مػػدى ممارسػػة معممػػي α=0.05عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عمػػى مسػػتوى ل .4
الدراسػػات االجتماعيػػة لميػػارات التاكيػػر الناقػػد تعػػزى لممرحمػػة التعميميػػة أو الجػػنس أو الخبػػرة أو 

 .التخصص
دراسػػة ىػػدفت معرفػػة مسػػتوى التاكيػػر الناقػػد لػػدى مػػديري المػػدارس  (1995)الكيبلنػػي توأجػػر  

الحكومية الممتحقيف ببرنامج ماجسػتير  اإلدارة التربويػة فػي جامعػة اليرمػوؾ, حيػث تكونػت  االساسية
جميسػرال, وأسػػارت نتػائج الدراسػػة  –ال مػديرًا ومػػديرًة, وطبػؽ اختبػار لواطسػػوف 54عينػة الدراسػة مػػف ل

ف ال مف عينة الدراسة كاف متوسػطًا وفػؽ معيػار االختبػار, فػي حػي51أف مستوى التاكير الناقد لدى ل
أشػارت نتػائج الدراسػػة إلػى أف ثبلثػة مػػف أفػراد الدراسػة كػػانوا فػي المسػتوى العػػالي, كمػا بينػت الدراسػػة 

 وجود فروؽ تعزى لصالل ذوي الشيادات العميا. 
ىػدفت إلػى استقصػػاء دور التاكيػر الناقػد والخبػػرة التدريسػية فػػي  بدراسػػة (1994 ) مػرادقػاـ و 

التعميميػػػة لمعممػػػي الحمقػػػة األولػػػى مػػػف مرحمػػػة التعمػػػيـ  التصػػػرؼ فػػػي المواقػػػؼ واالتجػػػاه نحػػػو العممػػػة
معممػػة ال مػػف معممػػي الحمقػػة  49معممػػًا و 34معممػػًا ل 83األساسػػي وقػػد تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 

األولى مف مرحمة التعميـ األساسي  وقد تـ اختيارىـ بطريقػة عشػوائية مػف ثمػاني مػدارس بمحػافظتي 
سػػنو وقػػد طبػػؽ عمػػييـ اختبػػار  25ريسػػية بػػيف سػػنو واحػػدة إلػػى القػػاىرة والجيػػزة وتتػػراوح خبػػراتيـ التد

واطسػػوف وجميسػػر لمتاكيػػر الناقػػد المعػػرب عمػػى يػػد جػػابر عبدالحميػػد ويحيػػى ىنػػداـ واختبػػار التصػػرؼ 
ومقيػػػاس اتجػػػاه المعمػػػـ نحػػػو  ال1995أحمػػػد زكػػػي صػػػالل و خػػػريف ل فػػػي المواقػػػؼ التربويػػػة مػػػف إعػػػداد
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بلقة موجبة بيف القدرة عمػى التصػرؼ فػي المواقػؼ التربويػة وقد أشارت النتائج إلى وجود ع .التبلميذ
ومسػػتوى التاكيػػر الناقػػد وقػػد كشػػات النتػػائج عػػف وجػػود عبلقػػة موجبػػة بػػيف القػػدرة عمػػى التصػػرؼ فػػي 

وقد وجػد  .المواقؼ التربوية والخبرة التدريسية لصالل ذوي الخبرة التدريسية المرتاعة عف قميمي الخبرة
القػػػدرة عمػػػى التصػػػرؼ فػػػي المواقػػػؼ التربويػػػة واالتجاىػػػات الموجبػػػة نحػػػو الباحػػػث عبلقػػػة موجبػػػة بػػػيف 

العمميػػة التعميميػػة لكػػؿ مػػف الػػذكور واالنػػاث وكانػػت العبلقػػة بػػيف القػػدرة عمػػى التصػػرؼ فػػي المواقػػؼ 
التربويػػة واالتجاىػػات السػػمبية نحػػو العمميػػة التعميميػػة سػػالبة وقػػد ارتبطػػت الخبػػرة إيجابيػػًا باالتجاىػػات 

وتشير الدراسة إلى أف المعمـ ذا االتجاه المتطور المػرف يسػتايد مػف خبراتػو  ,اكير الناقداإليجابية والت
السػػابقة فػػي العمميػػة التعمميػػة ولػػـ يتوصػػؿ الباحػػث إلػػى فػػروؽ فرديػػة بػػيف الجنسػػيف فػػي التاكيػػر الناقػػد 

ند المعمميف وتوضل النتائج الدور اإليجابي لمخبرة في الممارسة التربوية لممعممات بينما يقؿ دورىا ع
ويتضػػػػل أيضػػػػًا دور االتجػػػػاه اإليجػػػػابي فػػػػي التصػػػػرؼ باسػػػػتخداـ العينػػػػة الكميػػػػة تحسػػػػف القػػػػدرة عمػػػػى 

 التصرؼ في المواقؼ التربوية تبعًا لمتغيري التاكير الناقد والخبرة
 

 الدراسات األجنتية;ثانيًا; 
فت إلػػى إستقصػػاء ال التػػي ىػػدPosner,2008دراسػػة بوسػػنرل, عػػف وأورد الخالػػدي, الكيبلنػػي, العػػوامرة

, وتكونػت لناقػد لػدى الطمبػة فػي مػادة العمػـوأثر خصائص المعمـ وسموكو فػي تطػوير ميػارات التاكيػر ا
ال معممًا ومعممة ممف ُيدرًّسوف في المدارس الحكوميػة األمريكيػة لممرحمػة الثانويػة 36عينة الدراسة مف ل

ر حصػػة صػاية لكػؿ مػنيـ , وٌقسػػـ , وتمثمػت أداة الدراسػة فػي بطاقػة مبلحظػػة ُعبئػت مػف خػبلؿ تصػوي
, وأظيػرت نتػائج الدراسػة أف أداء ا حسػب عبلمػات طمبػتيـ لماصػؿ األوؿالمعمموف إلى فئتيف عميا ودني

الائػػػة العميػػػا إختماػػػت عػػػف أداء نظػػػرائيـ الػػػذيف دّرسػػػيـ معممػػػو  الطمبػػػة الػػػذيف درًّسػػػيـ معممػػػو ومعممػػػات
يػػا تميػػزًا واضػػحًا فػػي اسػػتخداـ المػػواد والمناقشػػة , ومعممػػات الائػػة الػػدنيا , حيػػث أظيػػر معممػػو الائػػة العم

ثػػػارة دافعيػػػة الطمبػػػة , والتعمػػػيـ مػػػف خػػػبلؿ المجموعػػػات , وتاعيػػػؿ األنشػػػطة  والتمييػػػد الجيػػػد لمػػػدرس , وا 
الصػػاية , أمػػا معممػػو الائػػة الػػدنيا ومعمماتيػػا فقػػد إتصػػاو بػػالتعميـ المباشػػر ,واسػػتخداـ الحاسػػوب لتقػػديـ 

 وتركز ُجّؿ إىتماميـ بالمنيج الدراسي المعتمد . كمية أكبر مف المعمومات , 
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ىػػدفت  ال التػػيSmith,2008سػػميث ل دراسػػةكمػػا وأورد الخالػػدي , الكيبلنػػي  , العػػوامرة , عػػف  
إلػػػى التعػػػرؼ إلػػػى مظػػػاىر التاكيػػػر الناقػػػد التػػػي يركػػػز عمييػػػا معممػػػو التربيػػػة اإلجتماعيػػػة ومعمماتيػػػا فػػػي 

حيث تكونػت ودرجة شيوع تمؾ المظاىر في سموؾ المعمميف , المدارس اإلنجميزية لممرحمة األساسية , 
ال معممػػػػة مػػػػف مػػػػدارس المممكػػػػة المتحػػػػدة , اختيػػػػروا بطريقػػػػة 125ال معممػػػػًا ول125عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف ل

, أمػػا أداة الدراسػػة فكانػػت عبػػارة عػػف نمػػوذج تصػػنياي تُقػػاس مػػف االختيػػار العشػػوائي الطبقػػي التناسػػبي 
الناقػد , وأظيػرت النتػائج أف نسػبة األنمػاط السػموكية ذات الصػمة  خبللو درجة ممارسػة مظػاىر السػموؾ

%ال , وأف نسبة المعمميف والمعممات الذيف يتجيوف فػي تدريسػيـ نحػو تنميػة 21بالتاكير الناقد بمغت ل 
 %ال مما يدؿ عمى تدني ممارسة المعمميف والمعممات لميارات التاكير الناقد .8التاكير الناقد بمغت ل

إلػػى معرفػػة التػػي ىػػدفت ال Pratt,2007بػػرات ل دراسػػة, عػػف لػػدي, الكيبلنػػي , العػػوامرةوأورد الخا 
ال دائػرة مػف دوائػر 12مدى مساىمة معممي الدراسات اإلجتماعية في تنمية ميػارات التاكيػر الناقػد فػي ل

ة عبػارة ال معممًا, وكانت أداة الدراسػ64التربية والتعميـ في الواليات المتحدة األمريكية , وشممت العينة ل
, وأظيػػرت ال حصػػص دراسػػية لكػػؿ معمػػـ5ث ُرصػػدت لال معيػػارًا بحيػػ41عػػف بطاقػػة مبلحظػػة شػػممت ل

ميػارات التاكيػر الناقػد بشػكؿ %ال مف معممػي الدراسػات اإلجتماعيػة يسػيموف فػي تنميػة 18النتائج أف ل
-70ميػػػارات التاكيػػػر مػػػا بػػػيف ل %ال مػػػف المعممػػػيف تتػػػراوح نسػػػبة مسػػػاىمتيـ فػػػي تنميػػػة6مقبػػػوؿ وأف ل

 . مساىمتيـ ليست ذات تأثير إيجابي , وباقي المعمميف كانت نسبة%ال85
إلػى الكشػؼ التػي ىػدفت  ال Scriven,2005سػكرفف ل  دراسػة, عػف وأورد الخالدي, الكيبلني, العوامرة

, ة فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػةعػػف مػػدى تركيػػز معممػػي الدراسػػات اإلجتماعيػػة فػػي المرحمػػة الثانويػػ
ال مشػرفًا 50ل \, وشػممت عينػة البحػثالتي تنمي ميػارات التاكيػر العميػاراءات الصاية عمى تطوير اإلج

ال مظيػػػرًا لقيػػػاس األنمػػػاط السػػػموكية المحاػػػزة 57, واسػػػتخدمت بطاقػػػة المبلحظػػػة كػػػأداة تحػػػوي لمدرسػػػياً 
فػي تنميػة ميػارات  لمتاكير في داخؿ الحجرة الصػاية حيػث أظيػرت نتػائج الدراسػة توسػط أداء المعممػيف

, وحصػػمت ربػػط خبػػرات الطمبػػة بالحيػػاة عمػػى أعمػػى درجػػة ممارسػػة , فػػي مقابػػؿ حصػػوؿ كيػػر العميػػاالتا
عمى أقؿ درجة ممارسة مف قبؿ المعممػيف , حسػب وجيػة  مجريات األحداثتنبؤ بمساعدة الطمبة في ال

 نظر مشرفييـ .
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 الختبػار التػي ىػدفت  (Temple, 2000) تمبػؿ  دراسة ال عف 2006وأورد نوفؿ ومرعي ل  
ال وقػد اشػترؾ 1997الػذي تػـ تطػويره عػاـ ل (RWCT)فاعمية مشروع القػراءة والكتابػة لمتاكيػر الناقػد 

ال معمـٍ مف المرحمة األساسية الدنيا في عشريف دولة في أوروبا و سيا, 15000في تطبيؽ المشروع ل
تيجيات ال شػيرًا. وقػد اسػتخدـ تمبػؿ مجموعػة مػف االسػترا15-12وقد استغرؽ تطبيؽ المشروع لمدة ل

التعمميػػػة, مثػػػؿ التنبػػػؤ, واختبػػػار الارضػػػيات, والكشػػػؼ عػػػف المعرفػػػة السػػػابقة, وتشػػػجيع  –التعميميػػػة 
المناقشة بيف الطمبة, والكتابة لمتعمـ, وطرؽ االستجابة, والتعمـ التعاوني. وقد أظيػرت نتػائج الدراسػة 

والتواصؿ بػيف الطمبػة فػي وجود تغيرات الحظيا المعمموف لدى الطمبة ووجود متعة كبيرة نحو التعمـ 
غرفػػة الصػػؼ, واسػػتخداـ الطمبػػة لمتاكيػػر اإلبػػداعي والتاكيػػر عػػالي الرتبػػة, ومػػنل الطمبػػة فرصػػًا أكبػػر 

 لمتعمـ الذاتي والتعمـ التعاوني, واالستجابات المتعددة لؤلسئمة. 
حػػوؿ مػػدى معرفػػة معممػػي الدراسػػات  الChiodo & Sai,1997شايدووسػػاي لوفػػي دراسػػة 

التػدريس التػي تنمػي تمػؾ الميػارات وذلػؾ  ميارات التاكير الناقد ومدى استخداميـ لطرؽاالجتماعية ل
ال معممًا مف معممي الدراسات االجتماعية في المرحمة الثانوية وقد أجريت معيـ  12عمى عينة مف ل

مقاببلت ومشاىدات صاية ليـ حػوؿ معػرفتيـ لميػارات التاكيػر الناقػد وقػد أشػارات النتػائج إلػى تػدني 
 .معرفتيـ لتمؾ الميارات وتدني استخداميـ لمطرؽ التي تنمييا

بدراسػة ىػدفت إلػى استقصػاء مسػتوى ميػارات  (Christensen , 1996) قػاـ كيرستنسػف و  
المعمـ   في تدريس ميارات التاكير الناقد والقػيـ التربويػة التػي تمػارس لػدى طمبػة المػدارس فػي واليػة 

الدراسػػػػة مػػػػف مجموعػػػػة مػػػػف معممػػػػي المػػػػرحمتيف االبتدائيػػػػة  أوىامػػػػا فػػػػي أمريكػػػػا, حيػػػػث تألاػػػػت عينػػػػة
واالساسػػػية, وأسػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة عػػػف تاػػػاوت ممارسػػػة معممػػػي المػػػرحمتيف لميػػػارات المعمػػػـ   فػػػي 

فػرؽ بػيف المجمػوعتيف فػي الػزمف المسػتغرؽ تدريس ميارات التاكير الناقد والقيـ التربويػة, بينمػا ىنػاؾ 
دريس ميػػارات التاكيػػر الناقػػد والقػػيـ التربويػػة داخػػؿ الغرفػػة الصػػاية, فػػي ممارسػػة ميػػارات المعمػػـ   فػػي تػػ

   فيما لـ تظير الدراسة فرقًا ذا داللة يعزى لمتغير الخبرة والمؤىؿ العممي.
وفي مجاؿ معرفة المعمميف بميارات المعمـ  فػي تػدريس ميػارات التاكيػر الناقػد والقػيـ التربويػة  
إلػى استقصػاء اتجاىػات معممػي المرحمػة االساسػية نحػو  دراسػة ىػدفت (Tsai, 1996)تساي أجرى 

ميػػػارات المعمػػػـ فػػػي تػػػدريس ميػػػارات التاكيػػػر الناقػػػد والقػػػيـ التربويػػػة فػػػي الدراسػػػات االجتماعيػػػة فػػػي 



31 
 

ال معممػػًا, تػػـ توظيػػؼ المقابمػػة كػػأداة مػػف أدوا ت جمػػع 11الصػػيف, حيػػث تألاػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ل
 ,وؿ مايػـو التاكيػر الناقػد ومػدى ممارسػتيـ لميػارات المعمػـالمعمومات, وقد دارت مقابمة المعمميف ح

ومدى قدرة الطمبة في الصيف عمى ممارسة  ,والصعوبات التي تعترض ممارسة ىذه الميارات المعمـ
وأظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أف مدرسػػػي الدراسػػػات االجتماعيػػػة يجيمػػػوف مايػػػـو  ,ىػػػذه الميػػػارات المعمػػػـ

تعػػػريايـ لمايػػػـو التاكيػػػر الناقػػػد, وأف الطمبػػػة فػػػي الصػػػيف لػػػـ  التاكيػػػر الناقػػػد, وظيػػػر ذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ
يكتسػػػػبوا ميػػػػارات المعمػػػػـ   فػػػػي تػػػػدريس ميػػػػارات التاكيػػػػر الناقػػػػد والقػػػػيـ التربويػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ البػػػػرامج 
الدراسػػيةإ ألنيػػـ يعػػانوف مػػف األعبػػاء الدراسػػية الكثيػػرة, إضػػافة إلػػى ذلػػؾ وجػػد أف سػػبعة معممػػيف فقػػط 

ي تػػدريس ميػػارات التاكيػػر الناقػػد والقػػيـ التربويػػة مػػف أصػػؿ أحػػد عشػػر يمارسػػوف ميػػارات المعمػػـ   فػػ
 معممًا شممتيـ الدراسة. 

دراسػػػة ىػػػدفت إلػػػى استقصػػػاء اتجاىػػػات المعممػػػيف  Yildirim,1994) ) يمػػػديـروأجػػػرى 
عبػػارة مبنيػػػة عمػػى أسػػػاس  20النظريػػة نحػػو تػػػدريس التاكيػػر باسػػػتخداـ اسػػتبانة مسػػػحية تكونػػت مػػػف 

وثانييمػػا إتجػػاه الميػػارات المسػػتخدمة فػػي  ,ييف أوليمػػا اتجػػاه محتػػوى التاكيػػراتجػػاىيف نظػػرييف رئيسػػ
معمػػػـ تػػـ اختيػػػارىـ عشػػػوائيًا مػػف مكتػػػب نظػػػـ البيانػػػات  600التاكيػػر وقػػػد تكونػػػت عينػػة الدراسػػػة مػػػف 

وقػد أظيػرت نتػائج الدراسػة  ,التربوية فػي دائػرة التربيػة لواليػة نيويػورؾ مػف جميػع المػدارس فػي الواليػة
ربػػع المعممػػيف أبػػدى توجيػػًا واضػػحًا نحػػو النظريػػة التػػي تركػػز عمػػى المحتػػوى أو النظريػػة  أف أقػػؿ مػػف

إذ بػػرز  ,التػػي تركػػز عمػػى ميػػارات التاكيػػر, وأف األغمبيػػة امتمكػػت رؤيػػة مختماػػة لكػػؿ مػػف النظػػريتيف
%ال يرى أف الطمبة يستطيعوف التاكيػر بااعميػة عنػدما يممكػوف 80-%70أتجاه قوي لدى المعمميف ل

شامبًل لممشكمة الموجية نحو تاكيرىـ وأف الايـ العميؽ لممحتوى يشكؿ شػرطًا ضػروريًا لتطػوير فيمًا 
كمػػا اتضػػل أيضػػًا أف المعممػػيف يسػػمموف بأىميػػة المعرفػػة فػػي التاكيػػر  .%ال64ميػػارات تاكيػػر عميػػا ل

يػػر  الاعػاؿ ولكػػف يبػدو أنيػػـ منقسػػموف حػوؿ االعتقػػاد بػأف قمػػة المعرفػػة ىػي مشػػكمة رئيسػة معوقػػة لمتاك
وأنػػو يجػػب تصػػميـ تمػػاريف معينػػة فػػي الكتػػاب المدرسػػي لتػػدريس ميػػارات التاكيػػر بشػػكؿ مباشػػر وأف 
الصػػػعوبة التػػػي يواجييػػػا الكثيػػػر مػػػف الطمبػػػة  تػػػنجـ عػػػف قمػػػة التػػػدريب عمػػػى ميػػػارات تاكيريػػػة محػػػددة 

%ال وقػػد أبػػدى المعممػػوف تحاظػػًا حػػوؿ قضػػية فعاليػػة تػػدريس ميػػارات التاكيػػر بمعػػزؿ عػػف نطػػاؽ 84ل
ة الموضػػوع المألوفػػة ووافقػػوا عمػػى أف الطمبػػة يحتػػاجوف ألف يكونػػوا قػػادريف عمػػى تحديػػد الخطػػوات مػػاد
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العقميػػة التػػي يتبعونيػػا عنػػد التاكيػػر فػػي قضػػية أو مشػػكمة ليصػػبحوا أكثػػر براعػػة فػػي التاكيػػر وأشػػارت 
ف وجود النتائج أيضًا إلى أف المعمميف يحتاجوف لتعميـ عميؽ حوؿ النظريتيف. كما كشات النتائج ع

المػادة الدراسػية وكػذلؾ الػى  :فروؽ دالة لممعمميف في توجيػاتيـ نحػو تعمػيـ التاكيػر ترجػع الػى متغيػر
فقد وجد توجو واضل نحو الميارة بيف معممي الرياضيات والعمـو والمرحمة االبتدائيػة  .متغير الجنس

وكػػاف اغمػػػب  .نػػوف المغػػة, بينمػػا كػػاف التوجػػو نحػػو المحتػػػوى سػػائدًا بػػيف معممػػي المغػػة االنجميزيػػػة وف
معممػػي الدراسػػات االجتماعيػػة لػػدييـ توجيػػات مختماػػة نحػػو تعمػػيـ التاكيػػر , وكانػػت المعممػػات اكثػػر 

 توجيًا نحو الميارة بالمقارنة بالمعمميف. 
دراسػػة ىػػدفت لمتحقػػؽ مػػف فعاليػػة النشػػاطات  Fernandez, 1992) ل فرنانػػدزوأجػػرى 

طالبػػًا مػػف محػػدودي  19ايية وميػػارات التاكيػػر الناقػػد لػػدى االثرائيػػة فػػي تطػػوير الكاػػاءة المغويػػة الشػػ
الكاػػػاءة المغويػػػة الشػػػايية مػػػف مرحمػػػة الرضػػػة ولغايػػػة الصػػػؼ الخػػػامس اختيػػػروا بنػػػاء عمػػػى ترشػػػيحات 
المعممػػيف وأوراؽ التقيػػيـ الػػذاتي وترشػػيل األىػػالي وتمثمػػت النشػػاطات االثرائيػػة بإعػػداد الطعػػاـ والعنايػػة 

تػـ  ,ومعمومػات عػف الحيػاة البحريػة ,مشاريع تعاونية لممجموعات ,ابيةالانوف, أنشطة حس ,بالحدائؽ
دقيقػػػة وقػػػد اسػػػتخدـ  30تنايػػػذ البرنػػػامج خػػػبلؿ عشػػػرة أسػػػابيع بواقػػػع جمسػػػتيف أسػػػبوعيًا زمػػػف الجمسػػػة 

              الباحػػػػػػػػث لمتحقػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػػة كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف مقيػػػػػػػػاس البراعػػػػػػػػة المغويػػػػػػػػة الشػػػػػػػػايية المثاليػػػػػػػػة 
oral ideal language proficiency   ومقيػاس ودكػوؾ جونسػف لقيػاس ميػارات التاكيػر الناقػد

Woodcock Johnson Test for Measuring Critical Thinking Skills  قورنػت نتػائج
% وزيػػػػادة 25القيػػػاس القبمػػػي والبعػػػػدي ودلػػػت عمػػػػى زيػػػادة درجػػػات البراعػػػػة المغويػػػة الشػػػػايية بمقػػػدرا 

كما أف النشاطات االثرائية  ,خبلؿ مبلحظات المعمميف% أيضًا في المشاركة الصاية مف 25بمقدار
 .طورت ميارات التاكير الناقد

بدراسػػػػة ىػػػػدفت إلػػػػى تقػػػػويـ أثػػػػر برنػػػػامج تدريسػػػػي  ,Goldberg) 1991) جولػػػػدبيرجوقػػػػاـ 
  ال طالبػػػا وطالبػػػة مػػػف الصػػػؼ الثػػػامف,93طبقػػػت الدراسػػػة عمػػػى ل  يتضػػػمف ميػػػارات التاكيػػػر الناقػػػد.

المقػػالي لقيػػاس التاكيػػر الناقػػد لمطمبػػة قبػػؿ البرنػػامج وبعػػده, وقػػد بينػػت فيػػر  –واسػػتخدـ اختبػػار انػػيس 
بدايػػػة النتػػػػائج أف أداء اإلنػػػاث عمػػػػى االختبػػػار كػػػػاف أفضػػػؿ مػػػػف أداء الػػػذكور فػػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػػي 

  والبعدي.
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 عمة الدراسات الساتقة  عقيبتال
  :مف خبلؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة تبيف ما يمي

اسات السابقة ىدفت الى التعرؼ عمى درجة ممارسة المعمميف لميػارات التاكيػر إف مجمؿ الدر  
ولكنيا اختماػت فػي الائػة المسػتيدفة , فمنيػا مػف تنػاوؿ المراحػؿ االساسػية , ومنيػا مػف تنػاوؿ  .الناقد

  .المرحمة الثانوية
ؤىػػؿ كمػػا واف مجمػػؿ الدراسػػات السػػابقة تناولػػت متغيػػرات متشػػابية كػػالجنس , التخصػػص , الم 

, وكػػاف الفتػػًا لمنظػػر اف كثيػػرًا منيػػا تنػػاوؿ معظميػػا المػػنيج الوصػػاي كمػػا واعتمػػدت .العممػػي, والخبػػرة
  .تدريس التاكير الناقد في الدراسات االجتماعية

كما واختمات في اداة الدراسة التػي اسػتخدمت , فمنيػا مػا تنػاوؿ االسػتبانة كمػا ورد فػي دراسػة  
, ومنيػا (Tsai,1996)مػا اعتمػد المقابمػة كمػا فػي دراسػة تسػاي  ومنيا,  ,Yildirim)1994يمديـر ل

ال, Pratt,2007و بػػراتل, الPosner,2008بوسػػنر ل اسػػتخدـ بطاقػػة المبلحظػػة كمػػا فػػي دراسػػة مػػف
ومنيػػػا مػػػف اعتمػػػد برنػػػامج تػػػدريبي قػػػائـ  ال, 2011دراسػػػة الغػػػزوات ل ال,وScriven,2005وسػػػكرففل

  .ال2003ال, العبدالت ل2004ل الربضيعمى ميارات المعمـ كما ورد في دراسة 
وقػد تباينػػت نتػػائج الدراسػات السػػابقة فػػي اسػتنتاج اثػػر المتغيػػرات عمػى درجػػة ممارسػػة المعمػػـ ,  

   .فمنيا مف أوَجد اثرًا لممتغيرات عمى درجة الممارسة ومنيا لـ يستنتج اثرًا لممتغيرات
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 الف ؿ الثالث

 الطريقة واإلجراءات
 

 .مني  الدراسة - 
 .مجتمع الدراسة - 
 .عينة الدراسة - 
 .دوات الدراسةأ - 
 .جراءات الدراسةإ - 
 متغيرات الدراسة . - 
 .المعالجات اإلح ائية  - 
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 الف ؿ الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 تمييد;
جػػػراءات الدراسػػػة الميدانيػػػة مػػػف حيػػػث: مػػػنيج الدراسػػػة,  يشػػػتمؿ ىػػػذا الاصػػػؿ عمػػػى طريقػػػة وا 

نػػػػة الدراسػػػة, وأداة الدراسػػػػة وتوزيػػػع عينػػػة الدراسػػػػة, والمعالجػػػات اإلحصػػػػائية, ومجتمػػػع الدراسػػػة, وعي
 إضافة الى نتائج الدراسة الميدانية وتاسيرىا, وذلؾ عمى النحو االتي:

 مني  الدراسة;
اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الوصػػػاي التحميمػػػي فػػػي جميػػػع إجراءاتػػػو مػػػف حيػػػث تحديػػػد مجتمػػػع 

االولى المتعمقة  بدرجة ممارسة معممي المرحمة لميػارات التاكيػر  تيفالدراسة وعينتيا واستخدـ استبان
حيػث  ,مف اجؿ جمع البيانات واجراءات المعالجات االحصائية باالتجاىاتوالثانية المتعمقة , الناقد 

اف ىذا المنيج يعتمد عمى دراسة الظػاىرة كمػا ىػي فػي الواقػع, بوصػايا وصػاا دقيقػا, والتعبيػر عنيػا 
حيػػث يصػؼ التعبيػػر الكياػػي لمظػاىرة ويوضػػل خصائصػػيا بينمػا يعطػػي التعبيػػر الكمػػي , وكميػػاً  كيايػاً 

 .وصاا رقميا يوضل مقدار الظاىرة, أو حجميا, ودرجات ارتباطيا مع الظواىر األخرى

 مجتمع الدراسة;
 يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات المدارس الحكومية االساسية الدنيا في  

معممػػػة, مػػػوزعيف عمػػػى  184)ول ال معممػػػاً  277مػػػنيـ  ل ال 461البػػػاله عػػػددىـ لمحافظػػػة طػػػولكـر و 
/ 2013ال مختمطة وذلؾ فػي العػاـ الدراسػي 23لئلناث ول 18) لمذكور ول 22)ال مدرسة منيا ل63ل

2014. 

 عينة الدراسة;
واختيػػػرت مجموعػػػة مػػػف المػػػدارس  ,المعممػػػيف%ال مػػػف 47ُأجريػػػت الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة بنسػػػبة ل      

 . العنقودية التي تضـ أفراد العينة بالطريقة  % ال 15بنسبة ل  ية االساسية الدنياالحكوم
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة; ( 2الجدوؿ رقـ ) 
 النستة المئوية  % العدد المستقمة مستويات المتغيرات المتغيرات المستقمة

 الجنس
 

 68.8 150 ذكر
 31.2 68 أنثى

 العمميالمؤىؿ 
 22.9 50 دبمـو

 73.4 160 بكالوريوس
 3.7 8 دراسات عميا

 التخصص
 68.8 150 ادبي
 31.2 68 عممي

 عدد سنوات الخبرة
 19.7 43 سنوات 5أقؿ مف 

 28.9 63 سنوات 10 – 5
 51.4 112 سنوات 10اكثر مف 

 100.0 218 المجموع الكمي

 أداة الدراسة;
األولػػى اسػػتبانة متعمقػػة بدرجػػة ممارسػػة معممػػي المرحمػػة االساسػػية  ,اسػػتبانتيفاسػػتخدـ الباحػػث 

, وكانػت مكونػة مػف ل ال 32الدنيا في المدارس الحكومية  لميارات التاكير الناقد في محافظة طػولكـر
ساسػية الػدنيا فػي المػدارس الحكوميػة فػي محافظػة تعمقة باتجاىػات معممػي المرحمػة األالثانية مو فقرة. 

, ال فقػػرة 20ميـ لميػارات التاكيػػر الناقػد مػف وجيػة نظػػرىـ, وكانػت مكونػة مػف لسػتخداإطػولكـر نحػو 
ال التػػػي أوردىػػػا فػػػي ماػػػاىيـ التقػػػويـ والقيػػػاس 2013أحمػػػد لأوزاف عبدالمجيػػػد , سػػػتخدـ الباحػػػث إوقػػػد 

 واألداء .
 .جداً  مرتاعة%  فأعمى تعني درجة ممارسة 80
 .مرتاعة%  درجة ممارسة 70-79.9
 ة متوسطة.%  درجة ممارس60-69.9
 %  درجة ممارسة قميمة.50-59.9

   %  درجة ممارسة قميمة جدا.50اقؿ مف 
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  دؽ ا ستتانة 
جمو , ُعرضت عمى لجنػة مػف أللمتأكد مف صدؽ االستبانة وصبلحيتيا لقياس ما وضعت       

ت ال حيػث كانػ 1ال كما ىػو مبػيف فػي الممحػؽ رقػـ ل  7المحكميف مف حممة الدكتوراة الباله عددىـ ل 
ال فقػػػرة  كمػػػا ىػػػو مبػػػيف فػػػي  32وليػػػة لسػػػتبانة االولػػػى المتعمقػػػة بدرجػػػة الممارسػػػة  فػػػي صػػػورتيا األإلا

جػػراء بعػػض التعػػديبلت المغويػػة بعػػد التحكػػيـ عمػػى بعػػض الاقػػرات لتصػػؿ فػػي إال, تػػـ  2الممحػػؽ رقػػـ ل 
 .ال يبيف ذلؾ 3ال فقرة كما كانت سابقًا والممحؽ رقـ ل  32صورتيا النيائية ل 

ال حيػػػث كانػػػت  4تجاىػػػات المبينػػػة فػػػي الممحػػػؽ رقػػػـ ل انة الثانيػػػة المتعمقػػػة  باإلسػػػتبامػػػا اإل    
واحػدة لتصػؿ فػي صػورتيا  ال فقرة, وبعد التحكيـ تػـ اسػتبعاد فقػرة20في صورتيا االولية  ل  ستبانةاإل

   .ال يبيف ذلؾ 5ال فقرة والممحؽ رقـ ل  19لى ل إالنيائية 
ال التػػػػي أوردىػػػا فػػػػي ماػػػاىيـ التقػػػػويـ 3112أحمد لأوزاف عبدالمجيػػػػد ,ػػػػسػػػػتخدـ الباحػػػث إوقػػػد 

   والقياس واألداء .
 %  فأعمى تعني مستوى االتجاه عاٍؿ جدًا.80
 %   مستوى االتجاه عاٍؿ.70-79.9
 .%   مستوى االتجاه متوسط60-69.9
 .مستوى االتجاه منخاض %  50-59.9

 ال .   2013مد ل عبد المجيد , أح .%  مستوى االتجاه منخاض جدًا 50اقؿ مف   

 ثتات ا ستتانة;
 ال.2رقـ لكرونباخ الاا كما في الجدوؿ  معامبلتلمتحقؽ مف ثبات االستبانة استخدـ الباحث 
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كرونتاخ الفا لثتات اداة درجة ممارسة المعمميف لميارات  معامالتنتائ  ; (3الجدوؿ رقـ )
 .التفكير الناقد

 درجة الثتات المجاؿ
 0.89 المقارنة
 0.81 التمخيص
 0.88 المبلحظة
 0.84 التصنيؼ
 0.87 التمييز

 0.88 تاكير عميا
 0.81 التقويـ

 1.97 الدرجة الكمية 
يتضػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػبلؿ الجػػػػػػػػػدوؿ أف معػػػػػػػػػامبلت الثبػػػػػػػػػات لدرجػػػػػػػػػة الممارسػػػػػػػػػة عاليػػػػػػػػػة بنسػػػػػػػػػبة 

 ال حيث ياي بأغراض الدراسة .0.86ل

 توزيع اداة الدراسة;
فػي المػدارس, وقػاـ  المستيدفيفمى المعمميف والمعممات قاـ الباحث بتوزيع اداة الدراسة باليد ع

 ال اسػتبانة, ويظيػر الممحػؽ رقػـ218الباحث بإستردادىا في اليـو الثاني وكانت االعداد كما وزعيػا ل
عػػبلـ الجامعػػة لمديريػػة التربيػػة والتعمػػيـ فػػي محافظػػة طػػولكـر تنايػػذ الدراسػػة, بينمػػا الممحػػؽ رقػػـ إال 6ل
لتربية والتعميـ في محافظة طولكـر حوؿ توزيع اداة الدراسة, ويبيف الممحػؽ ال يبيف موافقة مديرية ا7ل

 .سماء المدارس عينة الدراسةأال قائمة ب8رقـ ل

 إجراءات الدراسة;
 لقد تـ إجراء ىذه الدراسة وفؽ الخطوات اآلتية:

 إعداد أداة الدراسة بصورتيا النيائية. -
 تحديد أفراد عينة الدراسة. -

 الجيات ذات االختصاص. الحصوؿ عمى موافقة  -
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 ;  متغيرات الدراسة
 تتضمف ىذه الدراسة المتغيرات التالية :

 المتغيرات المستقمة : 
 الجنس ولو مستوييف : ل ذكر , انثى ال .

 المؤىؿ العممي  : ل دبمـو , بكالوريوس , دراسات عميا ال .
 التخصص : ل أدبي , عممي ال .

 سنوات ال. 11سنوات , اكثر مف   11 -  5سنوات ,  5سنوات الخبرة :ل اقؿ مف 
 المتغيرات التابعة  : ل درجة الممارسة , االتجاىات ال . 

 المعالجات اإلح ائية;
اإلحصػػػػػػائية لمعمػػػػػػوـ االجتماعيػػػػػػة  الرزمػػػػػػةجػػػػػػؿ معالجػػػػػػة البيانػػػػػػات اسػػػػػػتخدـ برنػػػػػػامج أمػػػػػػف 

(SPSS) :وذلؾ باستخداـ المعالجات اإلحصائية اآلتية 
 الػػػػػػػػرئيس لبلسػػػػػػػػئمة السػػػػػػػػؤاؿوزاف النسػػػػػػػػبية ليػػػػػػػػا لئلجابػػػػػػػػة عػػػػػػػػف المتوسػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػابية واأل  - 

 .الارعية 
 .لاحص الارضيات  (Independent t-test)اختبار لتال لمجموعتيف مستقمتيف   -
 .لاحص الارضيات   (One Way ANOVA)تحميؿ التبايف األحادي   -
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 نتائ  الدراسة
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 الف ؿ الراتع
 اسةنتائ  الدر 

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى درجػػة ممارسػػة معممػػي المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا فػػي 
المػدارس الحكوميػة لميػارات التاكيػر الناقػد واتجاىػاتيـ نحػػوه فػي محافظػة طػولكـر مػف وجيػة نظػػرىـ, 
كمػػا ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى دور متغيػػرات الدراسػػة, ولتحقيػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة تػػـ تطػػوير اسػػتبانو وتػػـ 

دخاليػا لمحاسػوب ا لتأكد مف صدقيا, ومف معامؿ ثباتيا. وبعد عمميػة جمػع االسػتبيانات تػـ ترميزىػا وا 
ال وفيمػػػا يمػػػي نتػػػػائج SPSSومعالجتيػػػا إحصػػػائيا باسػػػتخداـ الرزمػػػػة اإلحصػػػائية لمعمػػػوـ االجتماعيػػػػة ل

 الدراسة تبعا لتسمسؿ أسئمتيا وفرضياتيا.

 لدراسة الميدانية;النتائ  المتعمقة تاإلجاتة عف التساؤ ت في ا

 النتائ  المتعمقة تالسؤاؿ األوؿ ونّ و;
ما درجة ممارسة معممي المرحمة ا ساسية الدنيا فػي المػدارس الحكوميػة لميػارات التفكيػر الناقػد 

 في محافظة طولكـر مف وجية نظرىـ ؟ 
واإلنحرافػػػػات سػػػػتخراج المتوسػػػػطات الحسػػػػابية إتػػػػـ مػػػػف اجػػػػؿ اإلجابػػػػة عػػػػف السػػػػؤاؿ األوؿ, 

درجػػػة ممارسػػػة معممػػػي المرحمػػػة والنسػػػب المئويػػػة لكػػػؿ فقػػػرة ولكػػػؿ مجػػػاؿ ولمدرجػػػة الكميػػػة لياريػػػة المع
 .األساسية الدنيا في المدارس الحكومية لميارات التاكير الناقد في محافظة طولكـر مف وجية نظػرىـ

 . ال ذلؾ9ل ,ال8ال , ل7ال , ل6ل ,ال5ل ,ال4ل ,ال3وتظير الجداوؿ ل
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والنسب المئوية لدرجة ممارسة  ةالمعياري اإلنحرافاتو  وسطات الحساتيةالمت; (4الجدوؿ رقـ )
معممي المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية لميارات التفكير الناقد في محافظة 

 . طولكـر مف وجية نظرىـ في مجاؿ المقارنة
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4 1 
أطمػػػب مػػػف طبلبػػػي تحديػػػد العبلقػػػة 

 مرتاعة 72.39 0.74 3.62  بيف األحداث

2 2 
أشػػػػجع طبلبػػػػي عمػػػػى البحػػػػث عػػػػف 
نقاط االتااؽ ونقاط االخػتبلؼ بػيف 

 .الظواىر ,األشياء, األحداث
 مرتاعة 75.87 0.87 3.79

1 3 
و أوجو طبلبي الى تحميؿ فكرتيف أ

 مرتاعة 77.16 0.69 3.86 .أكثر

3 4 
أدعو طبلبػي إلػى مبلحظػة مػا ىػو 
موجود في شيء وغيػر موجػود فػي 

 .اآلخر
 مرتاعة 79.91 0.80 4.00

5 5 
أدرب طبلبي عمى إدراؾ العبلقػات 

 جداً  مرتاعة 80.10 0.83 4.10 .والمشاكؿ في البيئة المحيطة

 مرتاعة 88.19 0.38 4.98 الدرجة الكمية لمجاؿ المقارنة

 ( درجات.6أق ة درجة لالستجاتة ) 

ال اف درجة ممارسة معممػي المرحمػة االساسػية الػدنيا فػي المػدارس 3يتضل مف الجدوؿ رقـ ل
الحكومية لميارات التاكير الناقد في محافظة طولكـر مػف وجيػة نظػرىـ لاقػرات مجػاؿ المقارنػة كانػت 

اؾ العبلقػػػات والمشػػػاكؿ فػػػي البيئػػػة المحيطػػػة ال,  ال والتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي ل ادر 5عمػػػى الاقػػػرة ل جػػػداً  مرتاعػػػة
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وفيمػػػا يتعمػػػؽ فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة لمجػػػاؿ المقارنػػػة  .ال 4,  3,  2,  1عمػػػى الاقػػػرات ل مرتاعػػػةوكانػػػت 
 %ال.77.08حيث وصمت النسبة المئوية إلى ل مرتاعةفكانت 

جة ممارسة والنسب المئوية لدر  ةالمعياري اتنحرافواإل  المتوسطات الحساتية; (5الجدوؿ رقـ )
معممي المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية لميارات التفكير الناقد في محافظة طولكـر 

 . مف وجية نظرىـ في مجاؿ التمخيص
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10 1 
بػػػي عمػػػى كتابػػػة موضػػػوعات اشػػػجع طبل

 حرة.
 متوسطة 64.68 0.88 3.23

اطمػػػػب مػػػػف طبلبػػػػي تقػػػػديـ اسػػػػتنتاج مػػػػا  2 11
 حوؿ بيانات معطاة رسـ معطى.

 مرتاعة 71.19 1.01 3.56

9 3 
أطمػػػب مػػػف طبلبػػػي تقػػػديـ ممخػػػص عػػػف 
 أعماؿ شخصية وردت في موضوع ما.

 مرتاعة 74.40 0.78 3.72

ة أطمػػػب مػػػف طبلبػػػي إعػػػادة صػػػياغة فكػػػر  4 7
 .رئيسة لموضوع الدرس بمغتيـ الخاصة

 جداً  مرتاعة 84.04 0.70 4.20

8 5 
أدعػػو طبلبػػي إلػػى وصػػؼ مختصػػر لمػػا 

 تعمموه في الدرس.
 جداً  مرتاعة 85.87 0.70 4.29

أطمب مف طبلبي أف يمخصوا بإيجاز ما  6 6
 تـ عرضو خبلؿ الدرس.

 اً جد مرتاعة 85.96 0.81 4.30

يصالدرجة الكمية لمجاؿ التمخ  مرتاعة :88.7 1.59 4.99 

ال إف درجة ممارسة معممػي المرحمػة األساسػية الػدنيا فػي المػدارس 4يتضل مف الجدوؿ رقـ ل
لاقػػرات مجػػاؿ التمخػػيص   الحكوميػػة لميػػارات التاكيػػر الناقػػد فػػي محافظػػة طػػولكـر مػػف وجيػػة نظػػرىـ

اطمػػػب مػػػف طبلبػػػػي  ال ل 6ال , حيػػػث كانػػػت الاقػػػػرة ل 8,  7,  6جػػػدًا عمػػػػى الاقػػػرات ل مرتاعػػػةكانػػػت 
ال امػػا  11,  9عمػػى الاقػػرات ل مرتاعػػةتمخػػيص بايجػػاز مػػا تػػـ عرضػػو خػػبلؿ الػػدرس ال اعبلىػػا  وكػػاف 

دناىػا مػف حيػث درجػة أفكانػت  , ال المتمثمة بتشجيع الطبلب عمى كتابة موضوعات حرة 10الاقرة ل 
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, حيث  مرتاعةت وفيما يتعمؽ في الدرجة الكمية لمجاؿ التمخيص كان .ال متوسطة 64.68الممارسة ل
 %ال. 77.69وصمت النسبة المئوية إلى ل

والنسب المئوية لدرجة ممارسة  ةالمعياري اتنحرافواإل  المتوسطات الحساتية; (6لجدوؿ رقـ )ا
معممي المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية لميارات التفكير الناقد في محافظة 

 . طولكـر مف وجية نظرىـ في مجاؿ المالحظة

انة
ستت

 ا 
في
رة 
لفق
ـ ا
 رق

يب
ترت
 ال

رات
لفق
 ا

ة*
جات

ست
 ا 

سط
متو

 

ري
عيا
الم
ؼ 

حرا
ا ن

 

% 
وية

لمئ
ة ا
ست
 الن

جة 
 در

 ؼ
و

سة
مار

الم
 

1
4 

1 
اوجو طبلبي لمشاىدة صور 

جغرافية  ,لمعالـ او اثار تاريخية
 , عممية لتاحصيا.

 مرتاعة 76.51 0.75 3.83

1
2 

2 
أوجو طبلبي إلى مبلحظة عرض 

أو تجربة  ,رة ماتوضيحي لظاى
 ما

 جداً  مرتاعة 81.74 0.80 4.09

1
3 

اوجو طبلب الى مبلحظة صورة,  3
 رسـ ورد في الدرس

 جداً  مرتاعة 90.09 0.65 4.50

 جداً  مرتفعة 92.97 1.55 :5.1 الدرجة الكمية لمجاؿ المالحظة

لمػدارس ال إف درجة ممارسة معممػي المرحمػة األساسػية الػدنيا فػي ا5يتضل مف الجدوؿ رقـ ل
لاقػػرات مجػػاؿ المبلحظػػة   الحكوميػػة لميػػارات التاكيػػر الناقػػد فػػي محافظػػة طػػولكـر مػػف وجيػػة نظػػرىـ

ال المرتبطػة ل  14ال مرتاعػة جػدًا , امػا الاقػرة ل  13,  12جػدًا. حيػث كانػت الاقػرات ل  مرتاعػةكانت 
قػد كانػت مرتاعػة و  ثار تاريخية , جغرافية , عممية لتاحصياال فأوجو طبلبي لمشاىدة صور لمعالـ أ

جػدًا, حيػث وصػمت النسػبة المئويػة  مرتاعةوفيما يتعمؽ في الدرجة الكمية لمجاؿ المبلحظة فكانت .  
 %ال.81.86إلى ل
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والنسب المئوية لدرجة ممارسة  ةالمعياري اتوا نحراف المتوسطات الحساتية; (7الجدوؿ رقـ )
ميارات التفكير الناقد في محافظة معممي المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية ل

 . طولكـر مف وجية نظرىـ في مجاؿ الت نيؼ
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18 1 
اطمػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف طبلبػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػنيؼ 
مجموعػػػػة الحػػػػوادث مثػػػػؿ لعمميػػػػة, 

 تاريخيةال حسب وقوعيا.
 مرتاعة 73.03 0.84 3.65

16 2 
اطمػػب مػػف طبلبػػي تصػػنيؼ اشػػياء 
حسب مجموعاتيا مثؿ لفقاريػة, ال 

 فقاريةال.
 مرتاعة 74.04 1.15 3.70

15 3 
أطمػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف طبلبػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػنيؼ 
مجموعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياء حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 .خصائصيا
 مرتاعة 76.42 0.85 3.82

17 4 
اطمػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف طبلبػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػنيؼ 
مجموعػػػة مػػػػف المااىيـلمحسوسػػػػة, 

 ومجردال
 مرتاعة 79.08 1.13 3.95

 مرتفعة 86.75 1.84 4.89 الدرجة الكمية لمجاؿ الت نيؼ
ال إف درجػػػػػة ممارسػػػػػة معممػػػػػي المرحمػػػػػة األساسػػػػػية الػػػػػدنيا فػػػػػي 6يتضػػػػػل مػػػػػف الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ ل

لاقػػػػػرات   المػػػػػدارس الحكوميػػػػػة لميػػػػػارات التاكيػػػػػر الناقػػػػػد فػػػػػي محافظػػػػػة طػػػػػولكـر مػػػػػف وجيػػػػػة نظػػػػػرىـ
ال اعمػػػػػػى فقػػػػػػرة فػػػػػػي 17ة ل لاقػػػػػػرات  وكانػػػػػػت الاقػػػػػػر عمػػػػػػى جميػػػػػػع ا مرتاعػػػػػػةمجػػػػػػاؿ التصػػػػػػنيؼ كانػػػػػػت 

مػػػػػػف حيػػػػػػث االسػػػػػػتجابة والتػػػػػػي تتمثػػػػػػؿ فػػػػػػي ل تصػػػػػػنيؼ الطػػػػػػبلب لمجموعػػػػػػة مػػػػػػػف  درجػػػػػػة ممارسػػػػػػة
حيػػػػػث وصػػػػػمت  ,مرتاعػػػػػةالماػػػػػاىيـال, وفيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ فػػػػػي الدرجػػػػػة الكميػػػػػة لمجػػػػػاؿ التصػػػػػنيؼ فكانػػػػػت 

 %ال. 75.64النسبة المئوية إلى ل
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والنسب المئوية لدرجة ممارسة  ةالمعياري اتنحرافوا   المتوسطات الحساتية; (8الجدوؿ رقـ )
معممي المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية لميارات التفكير الناقد في محافظة 

 .طولكـر مف وجية نظرىـ في مجاؿ التمييز
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19 1 
أدعػػو طبلبػػي لمتمييػػز بػػيف 

 الحقيقة والرأي.
 متوسطة 65.87 0.92 3.29

21 2 
أدعػػو طبلبػػي لمتمييػػز بػػيف 

 األفتراض والتعميـ
 متوسطة 69.36 0.97 3.47

20 3 

أدعػػو طبلبػػي لمتمييػػز بػػيف 
المعمومػػػػػػػػػات ذات الصػػػػػػػػػػمة 
والمعمومػػػػػػػػػػػػات ذات غيػػػػػػػػػػػػر 

 الصمة.

 مرتاعة 74.04 0.87 3.70

22 4 
أدعػػو طبلبػػي لمتمييػػز بػػيف 
المصػػادر الصػػحيحة وغيػػر 

 .الصحيحة
4.06 0.84 81.28 

 مرتاعة
 جدا

 مرتفعة 83.75 1.71 4.74 الدرجة الكمية لمجاؿ التمييز
ال إف درجة ممارسة معممػي المرحمػة األساسػية الػدنيا فػي المػدارس 7يتضل مف الجدوؿ رقـ ل

لاقػرات مجػاؿ التمييػز كانػت   افظة طولكـر مف وجيػة نظػرىـالحكومية لميارات التاكير الناقد في مح
 .ال والتي تتمثؿ في ل التميز بيف المصادر الصحيحة وغير الصحيحة ال22, عمى الاقرة لجداً  مرتاعة

وفيمػػػا  ,ال 21,  19ال  ومتوسػػػطة عمػػػى بػػػاقي الاقػػػرات وبالترتيػػػب الاقػػػرة ل20عمػػػى الاقػػػرة ل و مرتاعػػػة
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حيػػػػػث وصػػػػػمت النسػػػػػبة المئويػػػػػة إلػػػػػى  ,مرتاعػػػػػةالتمييػػػػػز فكانػػػػػت يتعمػػػػػؽ فػػػػػي الدرجػػػػػة الكميػػػػػة لمجػػػػػاؿ 
 %ال. 72.64ل

والنسب المئوية وا نحراؼ  ةالمعياري اتوا نحراف المتوسطات الحساتية; (9الجدوؿ رقـ )
المعياري لدرجة ممارسة معممي المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية لميارات التفكير 

 .ف وجية نظرىـ في مجاؿ ميارات التفكير العمياالناقد في محافظة طولكـر م
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25 1 
أشػػػػػػػجع طبلبػػػػػػػي إلػػػػػػػى توظيػػػػػػػؼ 
ميػػػػػػػػارة العبلقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف السػػػػػػػػبب 

 والنتيجة.
  مرتاعة 74.95 0.75 3.75

27 2 

الى توظيػؼ ميػارة أدعو طبلبي 
التتػػػػػػػػػػػػػػابع ترتيػػػػػػػػػػػػػػب الحػػػػػػػػػػػػػػوادث 
الاقرات,األشػياء, بطريقػة منظمػة 

 ومنطقية ودقيقة.

 جداً  مرتاعة 81.28 0.72 4.06

26 3 
أدعو طبلبي الى توظيػؼ ميػارة 
تحديػػػػػػػػػػد األولويػػػػػػػػػػات لالترتيػػػػػػػػػػب 

 حسب األىـال.
 جداً  مرتاعة 81.38 0.91 4.07

24 4 

أشػػػػػػجع طبلبػػػػػػي عمػػػػػػى توظيػػػػػػؼ 
نتقػػاؿ مػػف لاال االسػػتنتاجأسػػموب 

 القاعػػػدةلمػػػف  الكػػػؿ الػػػى الجػػػزءال
 ال.المثاؿالى 

 جداً  مرتاعة 81.42 0.91 4.08

23 5 

أشػػػػػػجع طبلبػػػػػػي عمػػػػػػى توظيػػػػػػؼ 
أسػػػموب االسػػػتقراء لاالنتقػػػاؿ مػػػف 
الجػػػػزء الػػػػى الكػػػػؿال لمػػػػف المثػػػػاؿ 

 الى القاعدةال.

 جداً  مرتاعة 81.47 0.92 4.09

 جداً  مرتفعة 91.2 1.95 5.12 الدرجة الكمية لمجاؿ ميارات التفكير العميا
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ال إف درجة ممارسة معممػي المرحمػة األساسػية الػدنيا فػي المػدارس 8يتضل مف الجدوؿ رقـ ل
لاقػػػرات مجػػػاؿ ميػػػارات   الحكوميػػػة لميػػػارات التاكيػػػر الناقػػػد فػػػي محافظػػػة طػػػولكـر مػػػف وجيػػػة نظػػػرىـ

ال  25اقػرة رقػـ ل مػا الأ, ال27, ل ال26ال, ل24ال, ل23عمػى الاقػرات ل جػداً  مرتاعػةالتاكير العميا كانػت 
وفيمػػا يتعمػػؽ فػػي الدرجػػة  .مرتاعػػةوالتػػي تتمثػػؿ فػػي ل توظيػػؼ العبلقػػة بػػيف السػػبب والنتيجػػةال  فكانػػت 

 %ال. 80.1الكمية لمجاؿ ميارات التاكير العميا فكانت كبيرة جدا, حيث وصمت النسبة المئوية إلى ل
ب المئوية لدرجة ممارسة والنس ةالمعياري اتوا نحراف المتوسطات الحساتية; (:الجدوؿ رقـ )

معممي المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية لميارات التفكير الناقد في محافظة 
 . طولكـر مف وجية نظرىـ في مجاؿ التقويـ
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30 1 
احاػػػػػز طبلبػػػػػي عمػػػػػى ابػػػػػداء الػػػػػراي 

 حوؿ احداث معينة.
 جداً  مرتاعة 80.83 0.60 4.04

29 2 
اتػػػػػػيل الارصػػػػػػة لطبلبػػػػػػي الصػػػػػػدار 
احكػػػػاـ حػػػػوؿ مواقػػػػؼ معينػػػػة وردت 

 في موقؼ ما
 جداً  مرتاعة 81.28 0.79 4.06

28 3 
اشػػػػجع طبلبػػػػي عمػػػػى ابػػػػداء الػػػػػراي 
حوؿ االنجازات او اعماؿ شخصػية 

 ما.
 جداً  رتاعةم 82.94 0.75 4.15

32 4 
اوجو طبلبي الى التعبير عػف راييػـ 

او مقػػػػػػرر  دراسػػػػػػيحػػػػػػوؿ موضػػػػػػوع 
 دراسي ما.

 جداً  مرتاعة 83.30 0.86 4.17

31 5 
ادرب طبلبػػػي عمػػػى اصػػػدار احكػػػاـ 
حػػػػوؿ ممارسػػػػات اجتماعيػػػػة معينػػػػة 

 في الصؼ والمدرسة والمجتمع
 جداً  مرتاعة 84.50 0.71 4.22

 جداً  مرتفعة 93.68 1.59 5.24 الدرجة الكمية لمجاؿ التقويـ
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ال إف درجة ممارسة معممػي المرحمػة األساسػية الػدنيا فػي المػدارس 9يتضل مف الجدوؿ رقـ ل
لاقػرات مجػاؿ التقػويـ كانػت   الحكومية لميارات التاكير الناقد في محافظة طػولكـر مػف وجيػة نظػرىـ

تجابة التػي تتمثػؿ فػي لاصػدار عمى الاقرات مف حيث االسأوكانت  , عمى جميع الاقرات جداً  مرتاعة
وفيمػػا يتعمػػؽ فػػي الدرجػػة   .احكػػاـ حػػوؿ ممارسػػات اجتماعيػػة معينػػة فػػي الصؼ,المدرسػػة والمجتمػػع ال

 %ال. 82.57, حيث وصمت النسبة المئوية إلى لجداً  مرتاعةالكمية لمجاؿ التقويـ فكانت 
 .ي استبانة درجة الممارسةال الترتيب التنازلي لممجاالت السبعة الواردة ف 10ويظير الجدوؿ رقـ ل 

الترتيب التنازلي لمجاؿ ميارات التفكير الناقد حسب درجة الممارسة لمعممي ; (21الجدوؿ رقـ )
 .المرحمة ا ساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة طولكـر مف وجية نظرىـ

 و ؼ درجة الممارسة النستة المئوية مجاؿ الميارة الترتيب
 جداً  مرتاعة 82.57 التقويـ 1
 جداً  مرتاعة 81.86 المبلحظة 2
 جداً  مرتاعة 80.1 التاكير العميا 3
 مرتاعة 77.69 التمخيص 4
 مرتاعة 77.08 المقارنة 5
 مرتاعة 75.64 التصنيؼ 6
 مرتاعة 72.64 التمييز 7

الدرجة الكمية لدرجة ممارسة معممي 
المرحمة ا ساسية لميارات التفكير 

 الناقد
 مرتفعة 89.36

ال اف مجاؿ التقويـ احتؿ بالمرتبة االولى , حيػث كانػت  10ل رقـ يتضل مف خبلؿ الجدوؿ 
جدًا, في حػيف اف مجػاؿ المبلحظػة احتػؿ  مرتاعة%ال وىي  82.57النسبة المئوية لدرجة الممارسة ل

%ال 80.1ل %ال, اما مجاؿ التاكيػر فقػد جػاء ثالثػًا بنسػبة مئويػة 81.86المرتبة الثانية بنسبة مئوية ل
المقارنػػة ومجػػاؿ  , % ال77.69بعػػة بنسػػبة مئويػػة لالمرتبػػة الرااحتػػؿ  التمخػػيص مجػػاؿفػػي حػػيف اف , 

المرتبػػة السادسػػة ب جػػاءمجػػاؿ التصػػنيؼ فقػػد  أمػػاال, % 77.8الخامسػػة بنسػػبة مئويػػة ل احتػػؿ المرتبػػة 
النسبة المئوية حيث كانت  السابعة% ال , اما مجاؿ التمييز فقد جاء بالمرتبة 75.64بنسبة مئوية  ل

 .%ال72.64ل
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 النتائ  المتعمقة تالسؤاؿ الثاني;
مػػا اتجاىػػات معممػػي المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا فػػي المػػدارس الحكوميػػة فػػي محافظػػة طػػولكـر نحػػو 

 استخداميـ لميارات التفكير الناقد مف وجية نظرىـ ؟
حػراؼ المعيػاري والنسػب تػـ اسػتخراج المتوسػطات الحسػابية واالن مف اجؿ اإلجابة عػف السػؤاؿ الثػاني

 ال.11مدرجة الكمية كما يبيف الجدوؿ لل ولكؿ فقرة  و لمستوى االتجاهالمئوية 

والنسب  ةالمعياري اتممتوسطات الحساتية و ا نحرافالترتيب التنازلي ل; (22الجدوؿ رقـ )
محافظة المئوية لمستوى ا تجاه لدى معممي المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في 

 .طولكـر نحو استخداميـ لميارات التفكير الناقد مف وجية نظرىـ 
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أرى أف اسػػػػػتخداـ ميػػػػػارات التاكيػػػػػر الناقػػػػػد  1 19
 منخاض 50.00 1.17 2.50 .مضيعة لموقت

أرى أف اسػػتخداـ ميػػارات التاكيػػر الناقػػد ال  2 18
 منخاض 54.95 1.17 2.75 يساعد عمى فيـ المقرر الدراسي.

اسػػػػػػػػتخداـ ميػػػػػػػػارات التاكيػػػػػػػػر الناقػػػػػػػػد فػػػػػػػػي  3 17
 متوسط 61.47 1.10 3.07 التدريس يضيؼ عبئا جديدا عمى المعمـ.

أتمنى أف يكوف زمػف حصػة تػدريس لميػارة  4 16
 متوسط 68.26 .990 3.41 التاكير الناقد أطوؿ. 

ىناؾ تمييػز السػتخداـ ميػارة التاكيػر الناقػد  5 13
 عاؿٍ  75.50 .830 3.78 مقارنة بالطرؽ التقميدية في التدريس

14 6 
أشػػػعر أف قػػػدراتي اإلبداعيػػػة تتطػػػور نتيجػػػة 
السػػػػػتخدامي المسػػػػػتوى األوؿ والثػػػػػاني مػػػػػف 

 ميارات التاكير الناقد.
 عاؿٍ  75.41 .880 3.77

القمؽ حيػػاؿ عػػدـ اسػػتخداـ ميػػارات أشػػعر بػػ 7 15
 عاؿٍ  73.49 .900 3.67 التاكير الناقد في التدريس.
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أعتقػػد أف اسػػتخداـ ميػػارات التاكيػػر الناقػػد   8 12
 عاؿٍ  78.90 .820 3.95 في التدريس يبسط المادة.

أحػػػػب توظيػػػػؼ اسػػػػتخداـ ميػػػػارات التاكيػػػػر  9 11
 عاؿٍ  79.91 .700 4.00 الناقد في تدريس الطبلب.

أرى ضػػػػػرورة السػػػػػتخداـ ميػػػػػارات التاكيػػػػػر  10 10
 عاٍؿ جداً  80.45 .800 4.01   .الناقد في التدريس

أشػػػعر دائمػػػا بالتشػػػوؽ السػػػتخداـ ميػػػارات   11 9
 عاٍؿ جداً  80.48 .900 4.03 .التاكير الناقد في التدريس

أشػػعر أف تدريسػػي لميػػارات التاكيػػر الناقػػد   12 6
 عاٍؿ جداً  84.04 .760 4.20 ينمي قدارتي التدريسية.

أثمػػػػػػػػػف  تػػػػػػػػػدريس معظػػػػػػػػػـ الموضػػػػػػػػػوعات   13 7
 عاٍؿ جداً  81.93 .730 4.10 باستخداـ ميارات التاكير الناقد.

أشػػػػعر بسػػػػرعة مػػػػرور وقػػػػت الحصػػػػة التػػػػي  14 8
 عاٍؿ جداً  81.28 .890 4.06 توظؼ فييا ميارات التاكير الناقد.

اسػػػػػػػتخداـ ميػػػػػػػارات التاكيػػػػػػػر الناقػػػػػػػد فػػػػػػػي   15 5
 عاٍؿ جداً  84.13 .590 4.21 حني ثقة أكبر بالناس.التدريس يمن

أرى أف تػػػػػػدريس ميػػػػػػارات التاكيػػػػػػر الناقػػػػػػػد  16 4
 عاٍؿ جداً  84.95 .830 4.25 لمموضوعات يحسف التحصيؿ عند الطمبة 

أرى أف تػػػػػػدريس ميػػػػػػارات التاكيػػػػػػر الناقػػػػػػػد  17 2
 عاٍؿ جداً  85.41 .750 4.27 ينمي التاكير عند الطمبة.

متعػػػػة عنػػػػد تػػػػدريس ميػػػػارة مػػػػف أشػػػػعر بال  18 3
 عاٍؿ جداً  85.40 .720 4.26 ميارات التاكير الناقد.

يثيػػر تػػػدريس ميػػػارات التاكيػػر الناقػػػد لػػػدي   19 1
 عاٍؿ جداً  86.79 .740 4.34 الدافعية نحو العمؿ.

ا تجاىات نحو ممارسة ميارات  لمستوىالدرجة الكمية 
 عاٍؿ  87.57 .410 4.93 التفكير الناقد

  ( درجات.6درجة لالستجاتة )أق ة 

ال إف مسػتوى االتجػاه لػدى معممػي المرحمػة األساسػية الػدنيا عنػد 11يتضل مف الجدوؿ رقـ ل
وفيمػػا  .ل اإلتجػػاه إيجػػابي ال  المقيػػاس جميػػع فقػػرات تػػدريس ميػػارات التاكيػػر الناقػػد كانػػت عاليػػة عمػػى

ر الناقػػػد كانػػػت عاليػػػة حيػػػث االتجاىػػػات نحػػػو ممارسػػػة ميػػػارات التاكيػػػ لمسػػػتوىيتعمػػػؽ بالدرجػػػة الكميػػػة 
 %ال.76.46وصمت النسبة المئوية لبلستجابة الى  ل
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  ; والذي َنّ و تالسؤاؿ الثالث النتائ  المتعمقة
درجة ممارسة معممي المرحمة االساسية الدنيا في المدارس الحكومية لميارات التاكير ىؿ تختمؼ 

ات : ل الجنس , التخصص , المؤىؿ الناقد في محافظة طولكـر مف وجية نظرىـ باختبلؼ المتغير 
 العممي , الخبرة ال . 

 لبلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ فحص الارضيات التالية : 

 ;النتائ  المتعمقة تالفرضية ا ولة
حمة درجة ممارسة معممي المر ال في α=0.05داللة لال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى 

 في محافظة طولكـر لميػارات التاكيػر الناقػد مػف وجيػة نظػرىـ الحكومية االساسية الدنيا في المدارس
 .الجنستعزى لمتغير 

لاحػػص الارضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار لتال لمجمػػوعتيف مسػػتقمتيف لمتغيػػر الجػػنس وفيمػػا يمػػي عػػرض 
 :لمنتائج

)ت( لد لة الفروؽ في درجة ممارسة معممي المرحمة نتائ  اختتار; ( 23الجدوؿ رقـ ) 
في المدارس  الحكومية لميارات التفكير الناقد في محافظة طولكـر مف وجية  ا ساسية الدنيا

 .نظرىـ تعزى لمتغير الجنس

 المتغير
)ت(  (79أنثة )ف= (261ذكر)ف=

 المحسوتة

مستوى 
الد لة 

 ا نحراؼ المتوسط ا نحراؼ المتوسط اإلح ائية*

 0.81 0.24 0.32 3.90 0.33 3.92 الدرجة الكمية

 (.7:.2(قيمة )ت( الجدولية ) α=0.05 ائيا عند مستوى الد لة )داؿ إح* 

ال انػػػػػو ال توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتوى الداللػػػػػة 12يتضػػػػػل مػػػػػف الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ ل
الحكوميػػػة لميػػػارات  حمػػػة االساسػػػية الػػػدنيا فػػػي المػػػدارسفػػػي درجػػػة ممارسػػػة معممػػػي المر  الα=0.05ل

, ة نظػرىـ تعػزى لمتغيػر الجػنس فػي مجػاؿ الدرجػة الكميػةالتاكير الناقد في محافظة طولكـر مػف وجيػ
 . وبالتالي تـ رفض الارضية الصارية 
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 النتائ  المتعمقة تالفرضية الثانية;
ال فػػػي درجػػػة ممارسػػػة معممػػػي α=0.05ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ل

يػػر الناقػػد فػػي محافظػػة طػػولكـر مػػف المرحمػػة االساسػػية الػػدنيا فػػي المػػدارس  الحكوميػػة لميػػارات التاك
 وجية نظرىـ تعزى إلى متغير التخصص.

لاحص الارضية تـ استخداـ اختبار لتال لمجموعتيف مستقمتيف لمتغير التخصص وفيمػا يمػي عػرض 
 :لمنتائج

)ت( لد لة الفروؽ في درجة ممارسة معممي المرحمة نتائ  اختتار; ( 24الجدوؿ رقـ ) 
ارس  الحكومية في محافظة طولكـر لميارات التفكير الناقد مف وجية ا ساسية الدنيا في المد

 نظرىـ تعزى لمتغير التخ ص

 المتغير
)ت(  (79إنسانية )ف= (261عممية)ف=

 المحسوتة
مستوى الد لة 
 ا نحراؼ المتوسط ا نحراؼ المتوسط اإلح ائية*

 0.88 0.14 0.35 3.92 0.28 3.91 الدرجة الكمية

 (.7:.2(قيمة )ت( الجدولية ) α=0.05يا عند مستوى الد لة )داؿ إح ائ* 

ال انػػػػػو ال توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتوى الداللػػػػػة 13يتضػػػػػل مػػػػػف الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ ل
فػػػي درجػػػة ممارسػػػة معممػػػي المرحمػػػة االساسػػػية الػػػدنيا فػػػي المػػػدارس  الحكوميػػػة لميػػػارات  الα=0.05ل

نظػرىـ تعػزى إلػى متغيػر التخصػص فػي مجػاؿ الدرجػة التاكير الناقد في محافظة طػولكـر مػف وجيػة 
  , وبالتالي تـ رفض الارضية الصارية .الكمية

 النتائ  المتعمقة تالفرضية الثالثة;
ال فػػػي درجػػػة ممارسػػػة معممػػػي α=0.05ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ل
اكيػػر الناقػػد فػػي محافظػػة طػػولكـر مػػف المرحمػػة االساسػػية الػػدنيا فػػي المػػدارس  الحكوميػػة لميػػارات الت

 .وجية نظرىـ تعزى إلى متغير  المؤىؿ العممي
ال لمتغيػػػر التخصػػػص وفيمػػػا يمػػػي ANOVAلاحػػص الارضػػػية تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادي  ل

 عرض لمنتائج:
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المتوسطات الحساتية لمجا ت درجة ممارسة معممي المرحمة ا ساسية ; ( 25الجدوؿ رقـ ) 
المدارس  الحكومية لميارات التفكير الناقد في محافظة طولكـر مف وجية نظرىـ تعزى  الدنيا في

 لمتغير المؤىؿ العممي 

المتوسط  ف المؤىؿ العممي
 الحساتي

ا نحراؼ 
 المعياري

 الدرجة الكمية
 0.36 3.97 50 دبمـو

 0.32 3.89 160 بكالوريوس
 0.33 3.95 8 دراسات عميا

عند حممة الدبموـ اعمى يمييا ممارسة ميارات التاكير الناقد اف درجة  ال 14ل  يتضل مف الجدوؿ
  .حممة الدراسات العميا واخيرًا حممة البكالوريوس باروؽ بسيطة جدا ً 

نتائ  تحميؿ التتايف األحادي لد لة الفروؽ في درجة ممارسة معممي ; ( 26الجدوؿ رقـ ) 
مية لميارات التفكير الناقد في محافظة طولكـر مف المرحمة ا ساسية الدنيا في المدارس الحكو 

 .إلة متغير المؤىؿ العممي وجية نظرىـ تتعاً 

مجموع مرتعات  م در التتايف
 ا نحراؼ

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الد لة * )ؼ( المرتعات

 0.33 1.13 0.12 2 0.24 بيف المجموعات
   0.11 215 23.21 داخؿ المجموعات

    217 23.45 المجموع

 ( 0.05داؿ إح ائيا عند مستوى الد لة=α) 

ال انػػػػػو ال توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتوى الداللػػػػػة 15يتضػػػػػل مػػػػػف الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ ل
الحكوميػػػة لميػػػارات  حمػػػة االساسػػػية الػػػدنيا فػػػي المػػػدارسفػػػي درجػػػة ممارسػػػة معممػػػي المر  الα=0.05ل

, وبالتػالي تػـ رفػض ير المؤىؿ العمميتعزى لمتغمف وجية نظرىـ  التاكير الناقد في محافظة طولكـر
 الارضية الصارية .
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 النتائ  المتعمقة تالفرضية الراتعة;
فػػي درجػػة ممارسػػة معممػػػي  الα=0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػػتوى الداللػػة ل

المرحمػػة االساسػػية الػػدنيا فػػي المػػدارس  الحكوميػػة لميػػارات التاكيػػر الناقػػد فػػي محافظػػة طػػولكـر مػػف 
 .ية نظرىـ  تعزى إلى متغير سنوات الخبرة وج

سػػػػػػنوات الخبػػػػػػرة, ال لمتغيػػػػػػر ANOVAلاحػػػػػػص الارضػػػػػػية تػػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ تحميػػػػػػؿ التبػػػػػػايف األحػػػػػػادي  ل
 وفيما يمي عرض لمنتائج:

المتوسطات الحساتية لمجا ت درجة ممارسة معممي المرحمة ا ساسية ; ( 27الجدوؿ رقـ ) 
التفكير الناقد في محافظة طولكـر مف وجية نظرىـ   تتعا الدنيا في المدارس  الحكومية لميارات 

 .ةإلة متغير سنوات الختر
 ا نحراؼ المعياري المتوسط الحساتي ف المستوى

 الدرجة الكمية
 0.33 3.83 43 سنوات 5أقؿ مف 

 0.30 3.92 63 سنوات 10 – 5
 0.34 3.94 112 سنوات 10اكثر مف 

توسطات الحسابية متقاربة جدًا لجميع مستويات سنوات الخبرة أف المال  16يتضل مف جدوؿ رقـ ل 
ال , مما يعطي مؤشراً  عمى انو ال توجد فروؽ . ومف اجؿ فحص دالالت  3.9وىي تقريبا  ل 

 . الANOVAال يظير ذلؾ عند استخداـ تحميؿ التبايف االحادي ل 17الاروؽ فإف الجدوؿ ل 

حادي لد لة الفروؽ في درجة ممارسة معممي نتائ  تحميؿ التتايف األ; ( 28الجدوؿ رقـ ) 
المرحمة ا ساسية الدنيا في المدارس الحكومية لميارات التفكير الناقد في محافظة طولكـر مف 

 .إلة متغير سنوات الخترة وجية نظرىـ تتعاً 

 مجموع م در التتايف
 مرتعات ا نحراؼ

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الد لة * )ؼ( المرتعات

 0.19 1.70 0.18 2 0.36 وعاتبيف المجم
   0.11 215 23.09 داخؿ المجموعات

    217 23.45 المجموع

 (.α=0.05داؿ إح ائيا عند مستوى الد لة )* 
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ال انػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػػتوى الداللػػة 17يتضػل مػػف الجػدوؿ رقػػـ ل
الحكوميػػػة لميػػػارات فػػػي المػػػدارس حمػػػة االساسػػػية الػػػدنيا فػػػي درجػػػة ممارسػػػة معممػػػي المر  الα=0.05ل

, وبالتػالي تػـ رفػػض التاكيػر الناقػد فػي محافظػػة طػولكـر مػف وجيػة نظػػرىـ   فػي مجػاؿ الدرجػة الكميػػة
 الارضية الصارية . 

 ; والذي َنّ وتالسؤاؿ الراتع النتائ  المتعمقة 
ات التاكير درجة ممارسة معممي المرحمة االساسية الدنيا في المدارس الحكومية لميار ىؿ تختمؼ 

الناقد في محافظة طولكـر مف وجية نظرىـ باختبلؼ المتغيرات : ل الجنس , التخصص , المؤىؿ 
 العممي , الخبرة ال .

ال فػػي اتجاىػػات معممػػي α=0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ل
ستخداميـ لميارات التاكير المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة طولكـر نحو ا

 .الناقد مف وجية نظرىـ  تعزى لمتغير الجنس
لاحػػص الارضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار لتال لمجمػػوعتيف مسػػتقمتيف لمتغيػػر الجػػنس وفيمػػا يمػػي 

 عرض لمنتائج:

نتائ  اختتار )ت( لد لة الفروؽ في اتجاىات معممي المرحمة األساسية ; ( 29الجدوؿ رقـ ) 
س الحكومية في محافظة طولكـر نحو استخداميـ لميارات التفكير الناقد مف الدنيا في المدار 

 .وجية نظرىـ  تعزى لمتغير الجنس

 المجا ت
)ت(  (79أنثة )ف=  ( 261ذكر)ف= 

 المحسوتة

مستوى 
الد لة 

 ا نحراؼ المتوسط ا نحراؼ المتوسط اإلح ائية*

 0.43 0.79 0.24 3.82 0.55 3.95 الدرجة الكمية

 (.7:.2( قيمة )ت( الجدولية) α=0.05داؿ إح ائيا عند مستوى الد لة )* 

ال انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة  18يتضل مف الجدوؿ رقـ ل 
ال فػػػػي اتجاىػػػػات معممػػػػي المرحمػػػػة األساسػػػػية الػػػػدنيا فػػػػي المػػػػدارس الحكوميػػػػة فػػػػي محافظػػػػة α=0.05ل
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لتاكير الناقد مف وجية نظرىـ  تعػزى لمتغيػر الجػنس فػي مجػاالت طولكـر نحو استخداميـ لميارات ا
  وبالتالي تـ رفض الارضية الصارية . الدرجة الكمية

 النتائ  المتعمقة تالفرضية السادسة;
ال فػػي اتجاىػػات معممػػي α=0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػةل

ية في محافظة طولكـر نحو استخداميـ لميارات التاكير المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكوم
 .الناقد مف وجية نظرىـ تعزى إلى متغير التخصص

لاحػػص الارضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار لتال لمجمػػوعتيف مسػػتقمتيف لمتغيػػر التخصػػص وفيمػػا 
 :يمي عرض لمنتائج
حمة األساسية نتائ  اختتار )ت( لد لة الفروؽ في اتجاىات معممي المر ; ( :2الجدوؿ رقـ ) 

ت التفكير الناقد مف الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة طولكـر نحو استخداميـ لميارا
 .تعزى لمتغير التخ صوجية نظرىـ 

)ت(  (79إنسانية )ف=  (261عممية)ف= 
 المحسوتة

مستوى الد لة 
 ا نحراؼ المتوسط ا نحراؼ المتوسط اإلح ائية*

3.83 0.31 3.82 0.27 0.24 0.81 

 (.7:.2( قيمة )ت( الجدولية) α=0.05داؿ إح ائيا عند مستوى الد لة )* 

ال انػو ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة 19يتضل مف الجدوؿ رقػـ ل
ال فػػػي اتجاىػػػات معممػػػي المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدنيا فػػػي المػػػدارس الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػة α=0.05ل

يارات التاكير الناقػد مػف وجيػة نظػرىـ  تعػزى إلػى متغيػر التخصػص فػي طولكـر نحو استخداميـ لم
    وبالتالي تـ رفض الارضية الصارية . الدرجة الكمية

 النتائ  المتعمقة تالفرضية الساتعة;
ال فػػي اتجاىػػات معممػػي α=0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ل

الحكومية في محافظة طولكـر نحو استخداميـ لميارات التاكير  المرحمة األساسية الدنيا في المدارس
 .الناقد مف وجية نظرىـ تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي
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ال لمتغيػػػر التخصػػػص وفيمػػػا يمػػػي ANOVAلاحػػص الارضػػػية تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادي  ل
 عرض لمنتائج:
ممي المرحمة األساسية الدنيا المتوسطات الحساتية لمجا ت اتجاىات مع; ( 31الجدوؿ رقـ ) 

ت التفكير الناقد مف وجية في المدارس الحكومية في محافظة طولكـر نحو استخداميـ لميارا
 تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.نظرىـ 

 ا نحراؼ المعياري المتوسط الحساتي ف المؤىؿ العممي

 الدرجة الكمية
 0.30 3.83 50 دبمـو

 0.31 3.82 160 بكالوريوس
 0.23 3.75 8 راسات عمياد

اف المتوسػطات الحسابية التجاىات جميع فئات المؤىؿ العممي ال  20ل يتضل مف الجدوؿ 
 ال.   3.8متقاربة جدًا ل 

نتائ  تحميؿ التتايف األحادي لد لة الفروؽ في اتجاىات معممي المرحمة ; ( 32الجدوؿ رقـ ) 
ة طولكـر نحو استخداميـ لميارات التفكير األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظ

 .إلة متغير المؤىؿ العممي الناقد مف وجية نظرىـ تتعاً 

 م در التتايف
مجموع مرتعات 

 ا نحراؼ
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرتعات

 الد لة * )ؼ(

 0.78 0.25 0.02 2 0.05 بيف المجموعات
   0.09 215 19.66 داخؿ المجموعات

    217 19.71 المجموع

 ( 0.05داؿ إح ائيا عند مستوى الد لة=α). 

ال انػػػػػػو ال توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى 21يتضػػػػػػل مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ ل
ال فػػػػػػي اتجاىػػػػػػات معممػػػػػػي المرحمػػػػػػة األساسػػػػػػية الػػػػػػدنيا فػػػػػػي المػػػػػػدارس الحكوميػػػػػػة α=0.05الداللػػػػػػة ل

رىـ  تعػػػػػػػزى فػػػػػػي محافظػػػػػػػة طػػػػػػػولكـر نحػػػػػػػو اسػػػػػػتخداميـ لميػػػػػػػارات التاكيػػػػػػػر الناقػػػػػػػد مػػػػػػف وجيػػػػػػػة نظػػػػػػػ
 وبالتالي تـ رفض الارضية الصارية . لمتغير المؤىؿ العممي
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 النتائ  المتعمقة تالفرضية الثامنة;
ال فػػػػػػي اتجاىػػػػػػات α=0.05ال توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى الداللػػػػػػة ل

معممػػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػػية الػػػػػػػػػدنيا فػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػدارس الحكوميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػولكـر نحػػػػػػػػػو 
 .ت التاكير الناقد مف وجية نظرىـ  تعزى إلى متغير سنوات الخبرة استخداميـ لميارا

سػػػػػػنوات ال لمتغيػػػػػػر ANOVAلاحػػػػػص الارضػػػػػػية تػػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ تحميػػػػػػؿ التبػػػػػػايف األحػػػػػػادي  ل
 وفيما يمي عرض لمنتائج: الخبرة

المتوسطات الحساتية لمجا ت اتجاىات معممي المرحمة األساسية الدنيا ; ( 33الجدوؿ رقـ ) 
ت التفكير الناقد مف وجية لحكومية في محافظة طولكـر نحو استخداميـ لميارافي المدارس ا

 .إلة متغير سنوات الخترة  تتعاً نظرىـ 

وسػطات الحسػابية متقاربػة جػدًا لجميػع مسػتويات سػنوات تاف الم ال 22ل  يتضل مف الجدوؿ
ومػف اجػؿ فحػص دالالت  .ال ممػا يعطػي مؤشػرًا عمػى انػو التوجػد فػروؽ 3.8الخبرة , وىي تقريبػًا ل 

  .الANOVAال يظير ذلؾ عند استخداـ تحميؿ التبايف االحادي  ل 23ل ف الجدوؿ إف , الاروؽ
( لد لة الفروؽ في اتجاىات  ANOVAنتائ  تحميؿ التتايف األحادي ) ; ( 34الجدوؿ رقـ ) 

معممي المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة طولكـر نحو استخداميـ 
 .لميارات التفكير الناقد مف وجية نظرىـ تتعًا الة متغير سنوات الخترة

مجموع مرتعات  م در التتايف
 ا نحراؼ

ت درجا
 الحرية

متوسط 
 الد لة * )ؼ( المرتعات

 0.97 0.03 0.003 2 0.01 بيف المجموعات
   0.09 215 19.70 داخؿ المجموعات

    217 19.71 المجموع

 .(α=0.05داؿ إح ائيا عند مستوى الد لة )* 

 ا نحراؼ المعياري المتوسط الحساتي ف المستوى

 الدرجة الكمية
 0.31 3.81 43 سنوات 5أقؿ مف 

 0.28 3.83 63 سنوات 10 – 5
 0.30 3.82 112 سنوات 10اكثر مف 
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ال انػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػػتوى الداللػػة 23يتضػل مػػف الجػدوؿ رقػػـ ل
ال فػػػػي اتجاىػػػػات معممػػػػي المرحمػػػػة األساسػػػػية الػػػػدنيا فػػػػي المػػػػدارس الحكوميػػػػة فػػػػي محافظػػػػة α=0.05ل

طػػػولكـر نحػػػو اسػػػتخداميـ لميػػػارات التاكيػػػر الناقػػػد مػػػف وجيػػػة  تعػػػزى إلػػػى متغيػػػر سػػػنوات الخبػػػرة فػػػي 
 وبالتالي تـ رفض الارضية الصارية . الدرجة الكمية
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 الف ؿ الخامس
 والتو يات ،نتائ  الدراسة مناقشة 

 مناقشة النتائ   ;أو ً 
دفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى درجػػػة ممارسػػػة معممػػػي المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدنيا فػػػي ىػػػ 

ف وجيػة نظػرىـ, المدارس الحكومية لميارات التاكير الناقد واتجاىاتيـ نحػوه فػي محافظػة طػولكـر مػ
كما ىدفت إلى التعػرؼ عمػى دور متغيػرات الدراسػة, ولتحقيػؽ ىػدؼ الدراسػة تػـ تطػوير اسػتبانو وتػـ 
دخاليػا لمحاسػوب  التأكد مف صدقيا, ومف معامؿ ثباتيا. وبعد عممية جمع االستبيانات تـ ترميزىا وا 

ال وفيمػػا يمػػي مناقشػػة SPSSومعالجتيػػا إحصػػائيا باسػػتخداـ الرزمػػة اإلحصػػائية لمعمػػوـ االجتماعيػػة ل
 نتائج الدراسة تبعا لتسمسؿ أسئمتيا وفرضياتيا.

 مناقشة النتائ  المتعمقة تاإلجاتة عف التساؤ ت في الدراسة الميدانية;

 ;مناقشة النتائ  المتعمقة تالسؤاؿ األوؿ ونّ و
فكير ممارسة معممي المرحمة ا ساسية الدنيا في المدارس الحكومية لميارات الت ما درجة  

  الناقد في محافظة طولكـر مف وجية نظرىـ ؟
جؿ اإلجابػة عػف السػؤاؿ األوؿ, تػـ اسػتخراج المتوسػطات الحسػابية والنسػب المئويػة لكػؿ أف م 

فقػػػرة ولكػػػؿ مجػػػاؿ ولمدرجػػػة الكميػػػة لدرجػػػة ممارسػػػة معممػػػي المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدنيا فػػػي المػػػدارس 
يتضػػل مػػف نتػػائج حيػػث  .لكـر مػػف وجيػػة نظػػرىـالحكوميػػة لميػػارات التاكيػػر الناقػػد فػػي محافظػػة طػػو 

درجػػة ممارسػػة معممػػي المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا فػػي المػػدارس الحكوميػػة لميػػارات التاكيػػر  أفالدراسػػة 
 مرتاعػػةكانػػت  ال حيػػث 10كمػا ورد فػػي الجػػدوؿ رقػػـ ل فػػي محافظػػة طػػولكـر مػػف وجيػػة نظػػرىـالناقػد 

 .ال 78.25ل بحيث بمغت النسبة المئوية 
ث ذلػػؾ إلػػى كػػوف طبيعػػة محتويػػات المقػػررات الدراسػػية مشػػجعة عمػػى ممارسػػة تػػدريس ويعػػزو الباحػػ

رشػػػادات لممعمػػػـ ممػػػا يكػػػوف عػػػامبًل مسػػػاعدًا لػػػو  فػػػي ميػػػارات التاكيػػػر الناقػػػد حيػػػث تتضػػػمف أنشػػػطة وا 
كمػػػػا وأف مبلحظػػػػات المعممػػػػيف عمػػػػى الطمبػػػػة المترتبػػػػة عمػػػػى  ,تخطػػػػيط ومشػػػػجعًا لػػػػو فػػػػي المدرسػػػػةال

, كمػػػا واف المػػػادة االثرائيػػػة حػػػوؿ  لممعممػػػيف لممارسػػػة ىػػػذه الميػػػارات تحصػػػيميـ عامػػػؿ محاػػػز أيضػػػاً 
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طرائػػؽ التػػدريس التػػي يتضػػمنيا دليػػؿ المعممػػيف تسػػاعد جػػدًا المعممػػيف عمػػى ممارسػػة ميػػارات التاكيػػر 
الناقػػد فػػي تدريسػػيـ حيػػث تػػزودىـ االدلػػة بمعمومػػات حػػوؿ ذلػػؾ وتقػػدـ ليػػـ أمثمػػة متنوعػػة . كمػػا واف 

فػي اعػداده لبلدلػة يقػدـ لممعمػـ خططػًا دراسػية يظيػر مػف خبلليػا اسػتراتيجيات مركز القياس والتقويـ 
تدريس تعتمد التاكير الناقد واالستقصاء واالكتشاؼ وما الى غير ذلؾ مما يجعؿ المعمميف يحػاكوف 

 تمؾ الخطط ويميموف الى تطبيقيا في صاوفيـ .  
اقػػػػد عػػػػامبًل مسػػػػاعدًا فػػػػي درجػػػػة وقػػػػد يكػػػػوف تمقػػػػي المعممػػػػيف تػػػػدريبًا حػػػػوؿ ميػػػػارات التاكيػػػػر الن 

 الممارسة.
التػػي   ,Fernandez)1992فرنانػػدزلمػػع مػػا توصػػمت إليػػو دراسػػة  ىػػذه الدراسػػة تتاػػؽ نتػػائج 

كمػػػا وتتاػػػؽ مػػػع دراسػػػة مػػػراد  ,المعممػػػيف لميػػػارات التاكيػػػر الناقػػػداشػػػارت الػػػى ارتاػػػاع درجػػػة ممارسػػػة 
حيث كانت درجػة  ال 1997ل لمسادادراسة ما توصمت اليو تختمؼ ىذه النتائج مع بينما  .ال1994ل

  .ف المساد% ال وىي اقؿ مف المستوى المقبوؿ تربويا كما بي   74الممارسة ل 
ال والتػي اشػارت الػى تػدني  2001ل  ةخريشػالوتختمؼ ىذه النتائج مع ما توصمت اليو دراسػة  

  .مستوى مساىمة معممي التاريخ في تنمية ميارات التاكير الناقد
التػي بينػت اف درجػة ال 2004دراسػة الربضػي لالنتػائج مػع مػا توصػمت اليػو كما وتختمؼ ىػذه  

 .تدريس التاكير الناقد كانت منخاضةاكتساب معممي االجتماعيات لميارات 
ال التػي اشػارت الػى تػدني  2011وتختمؼ ىذه النتائج مع ما توصػمت اليػو دراسػة الغزيػوات ل  

 .ت التاكير الناقددرجة مساىمة معممي رياض االطااؿ في تنمية ميارا
, كما وتختمػؼ ىػذه النتػائج ال 2008ل  بوسنروتختمؼ ىذه النتائج مع ما توصمت اليو دراسة  

التػػي أشػػارت إلػػى تػػدني ممارسػػة المعممػػيف والمعممػػات  )2008مػػع مػػا توصػػمت إليػػو دراسػػة سػػميث ل
الدراسػة مػع  ال , وتختمػؼ نتػائج ىػذه2007لميارات التاكيػر الناقػد , كمػا وتختمػؼ مػع دراسػة بػرات ل

ال حيػث أظيػرت نتػائج الدراسػة توسػط أداء المعممػيف فػي تنميػة 2005ماتوصمت إليو دراسػة سػكرففل
 ميارات التاكير العميا .
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 ;ونّ و مناقشة النتائ  المتعمقة تالسؤاؿ الثاني
ما اتجاىات معممي المرحمػة األساسػية الػدنيا فػي المػدارس الحكوميػة فػي محافظػة طػولكـر  

 يـ لميارات التفكير الناقد مف وجية نظرىـ ؟نحو استخدام
جػػؿ اإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ الثػػاني تػػـ اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػابية واالنحػػراؼ المعيػػاري أمػػف  

حيػث يتضػػل مػف نتػػائج  ,والنسػب المئويػػة ومسػتوى االتجػػاه , لكػؿ فقػػرة و الدرجػة الكميػػة لكػؿ مجػػاؿ 
ساسػية الػدنيا عنػد تػدريس ميػارات التاكيػر الناقػد الدراسة اف مستوى االتجػاه لػدى معممػي المرحمػة اال

 . ال76.46النسبة المئوية ل حيث بمغت ال 11كما ورد في الجدوؿ رقـ ل كانت عالية عمى المقياس 
المعممػيف يبػدوف تحمسػًا نحػو تػدريس أنشػطة التاكيػر الناقػد بسػبب  إلػى أف  ويعزو الباحث ذلؾ  

ف قسػػـ القيػػاس والتقػػويـ  عمميػػـ ووتوّجػػ تػػوفر أنشػػطة فػػي الكتػػاب تسػػاعدىـ وتعػػزز فػػي وزارة , كمػػا وا 
التربيػػة يقػػدـ لممعمػػـ دليػػؿ معمػػـ لممقػػررات الرئيسػػة ل المغػػة العربيػػة , الرياضػػيات , العمػػـو ال تتضػػمف 

سػػتراتيجيات تػػدريس يمػػارس مػػف خبلليػػا أنواعػػًا مػػف إافكػػار حػػوؿ التاكيػػر ومػػذكرات درسػػية تتضػػمف 
والتقػػػيـ ممػػػا تحاػػػز المعممػػػيف عمػػػى محاكاتيػػػا وتطبيقيػػػا عمػػػى كتشػػػاؼ والتصػػػنيؼ التاكيػػػر الناقػػػد كاإل

ىػذا عػدا أف المعممػيف يؤمنػوف بأىميػة التاكيػر الناقػد فػي عمميػة التػدريس كػونيـ درسػوه فػي  .طبلبو 
كمػػػا ويعتقػػػد الباحػػػث أف  ,وبالتػػػالي يريػػػدوف نقػػػؿ ىكػػػذا خبػػػره فػػػي عمميػػػة التػػػدريس ,مقػػػررات جامعيػػػة

ممارسة التاكير الناقد مف خبلؿ عممية االشػراؼ الانػي والثنػاء  تشجيع مديري المدارس لممعمميف في
 تجاىاتيـ نحو الممارسة.إعمييـ يحازىـ وينمي 

  , yildrim)1994يمػديـر لكمػا وتتاػؽ نتػائج ىػذه الدراسػة مػع مػا توصػمت اليػو نتػائج دراسػة  
دما يممكػوف فيمػًا حيث برز اتجاه قوي لدى المعمميف يرى اف الطمبػة يسػتطيعوف التاكيػر بااعميػة عنػ

 .شامبًل لممشكمة الموجية نحو تاكيرىـ
التػي اظيػرت اف مدرسػي  (Tsai, 1996)تسػاي كمػا وتختمػؼ نتػائج ىػذه الدراسػة مػع دراسػة  

ال اتجاىػػاتيـ  11ال معممػػيف فقػػط مػػف اصػػؿ ل  7الدراسػػات االجتماعيػػة يجيمػػوف التاكيػػر الناقػػد واف ل 
   .ايجابية
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ال التػػي بينػت أنػػو ال يوجػد اتجاىػػات 2003ة مػع دراسػػة ثابػت لتختمػؼ نتػػائج ىػذه الدراسػػ وكمػا 
ايجابيػػة لػػدى المعممػػيف لػػتعمـ التاكيػػر الناقػػد وأف معانػػاة المعممػػيف مػػف الطمبػػة ومػػف العمميػػة التعميميػػة 

 .وردود أفعاليـ تجاه تجربتيـ مع الطمبة أفرزت لدييـ اتجاىات سمبية تجاه الطمبة

   مناقشة النتائ  المتعمقة تالفرضيات
 ;مناقشة النتائ  المتعمقة تالفرضية ا ولة وتنص عمة أنو

درجػة ممارسػة معممػي ال فػي α=0.05داللة لال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى  
الحكوميػػة فػػي محافظػػة طػػولكـر لميػػارات التاكيػػر الناقػػد مػػف حمػػة االساسػػية الػػدنيا فػػي المػػدارس المر 

ال ال عمػى أنػو 13الدراسػة فػي الجػدوؿ لنتػائج  يتضػل مػفحيػث  .وجية نظرىـ تعزى لمتغيػر الجػنس
 .ممارسةالدرجة ال في α=0.05داللة لتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

كبل الجنسيف يمارسوف عممية تدريس متشػابية ولمقػررات متطابقػة  أف الى ويعزو الباحث ذلؾ 
التدريس ال يتوقػؼ عمػى كػوف الشػخص كما وأف ممارسة الميارة في  .في محتوياتيا لمذكور واالناث

سػػػتجاباتيـ إىػػػذا عػػػدا عػػػف تماثػػػؿ القػػػدرات واالسػػػتعدادات العقميػػػة لػػػدى الجنسػػػيف فػػػي  ,ذكػػػر أو أنثػػػى
, إضػػافة الػػى أف كػػبًل مػػف الجنسػػيف يتػػوفر لػػو دليػػؿ معمػػـ فػػي المقػػررات  وقػػدرتيـ عمػػى التاكيػػر الناقػػد

التدريس المعتمدة عمى التاكير الناقد بانواعػو  ستراتيجياتا  الرئيسة يقدـ لو مادة إثرائية حوؿ طرائؽ و 
المختماة , ويوفر لممعمػـ ولممعممػة خططػًا دراسػية تعتمػد إسػتراتيجيات التاكيػر الناقػد , أي أف المعمػـ 
والمعممػػة يجػػد مػػف يسػػيؿ عميػػو العمػػؿ ممػػا يحاػػزه عمػػى ممارسػػة إسػػتراتيجيات التاكيػػر الناقػػد ويطبقيػػا 

 .عمى طمبتو 
التػػي بينػػت  ال 2001ل  دراسػػة الػػدردور مػػا توصػػمت اليػػو  ىػػذه الدراسػػة مػػع وكػػذلؾ تتاػػؽ نتػػائج 

 نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع مػػا توصػػمت اليػػو  كمػػا وتتاػػؽ  ,عمػػى أنػػو ال يوجػػد أثػػر يعػػزى لمتغيػػر الجػػنس
التي أظيرت إرتااع درجػة إمػتبلؾ عينػة الدراسػة لميػارات التاكيػر الناقػد  ال 2009ل شوىيف دراسة ال

 ود فرؽ في درجة االمتبلؾ والممارسة يعزى لمتغير الجنس. وممارستيـ ليا ووج
إحصػػائيا بػػيف  راء المعممػػيف فػػي  ال التػػي لػػـ تظيػػر فػػروؽ دالػػو2011ات لوكػػذلؾ مػػع دراسػػة الغزيػػو  

 .درجة مساىمتيـ في تنمية ميارات التاكير الناقد تعزى لمتغير الجنس
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ة كػػػػػػؿ مػػػػػػف جولػػػػػػديبرج نتػػػػػػائج دراسػػػػػػ مػػػػػػا توصػػػػػػمت بينمػػػػػػا تختمػػػػػػؼ نتػػػػػػائج ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة مػػػػػػع 
داء أداء االناث عمى االختبػار كػاف افضػؿ مػف أحيث بينت بداية النتائج اف ال Goldperg,1991ل

ال بينما 51.2%ال حيث بينت أف النسبة عند االناث بمغت ل2003وكذلؾ مع دراسة ثابت ل .الذكور
 سػػة كػػؿ مػػفنتػػائج درا تختمػػؼ نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع مػػا توصػػمت, كمػػا و ال48.8%عنػػد الػػذكور ل

ال حيػػث أظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي تنميػػة التاكيػػر الناقػػد 2003الزيػػادات ل
 تعزى لمتغير الجنس .

 ;مناقشة النتائ  المتعمقة تالفرضية الثانية وتنص عمة أنو
درجػة ممارسػة معممػي ال فػي α=0.05داللة لال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  

اسػػية الػػدنيا فػػي المػػدارس  الحكوميػػة لميػػارات التاكيػػر الناقػػد فػػي محافظػػة طػػولكـر مػػف المرحمػػة االس
ال  14حيث يتضل مف نتائج الدراسة كمػا فػي الجػدوؿ ل  .جية نظرىـ تعزى إلى متغير التخصصو 

 درجة الممارسة.ال في α=0.05داللة لعمى انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
أف المعممػػػيف سػػػواء كػػػانوا فػػػي التخصػػػص العممػػػي أو التخصػػػص األدبػػػي  ويعػػزو الباحػػػث ذلػػػؾ 

كمػا وأف المقػررات لمصػاوؼ  ,يدرسوف في الجامعة مقررات مرتبطة بالتاكير الناقد كمقررات أساسية
المعممػػػيف فػػػي ممارسػػػة  تاكيػػػرمػػػف األوؿ حتػػػى الرابػػػع مقػػػررات بسػػػيطة المحتػػػوى وبالتػػػالي ال ترىػػػؽ 

 . التاكير الناقد
ارات التاكيػػر الناقػػد ال تػػرتبط بتخصػػص دوف غيػػره , فػػالتاكير الناقػػد يمػػارس فػػي المغػػة كمػػا واف ميػػ

العربيػػة والعمػػـو واإلجتماعيػػػات والرياضػػيات حيػػث تتطمػػػب ىػػذه المقػػررات أف توظػػػؼ التاكيػػر الناقػػػد 
لتنمية التاكير عند الطمبة , وبالتالي فإف كؿ تخصص يوجد في أدلة المعمميف ومواقع اإلنترنت مما 

  شده ويساعده الى مارسة ذلؾ في الصؼ .ير 
اشػػارت الػػى عػػدـ التػػي ال 1997دراسػػة المسػػاد لمػػا توصػػمت اليػػو ذه الدراسػػة مػػع تتاػػؽ نتػػائج ىػػ 

معممي الدراسػات مدى ممارسة ال في α=0.05داللة لذات داللة احصائية عند مستوى وجود فروؽ 
 .تعزى لمتغير التخصصاجتماعية لميارات التاكير الناقد 

حيػػث كػػاف  , yildirim)1994يمػػديـر لمػػؼ نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع مػػا توصػػمت اليػػو وتخت 
 .التوجو نحو ممارسة ميارة التاكير الناقد عند معممي المواد العممية اكثر مف معممي المواد االدبية



67 
 

 ;نتائ  المتعمقة تالفرضية الثالثة وتنص عمة أنومناقشة ال
درجػة ممارسػة معممػي ال فػي α=0.05داللة لستوى ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند م 

المرحمػػة االساسػػية الػػدنيا فػػي المػػدارس الحكوميػػة لميػػارات التاكيػػر الناقػػد فػػي محافظػػة طػػولكـر مػػف 
حيػػث يتضػػل مػػف نتػػائج الدراسػػة كمػػا فػػي الجػػدوؿ  .وجيػػة نظػػرىـ تعػػزى إلػػى متغيػػر المؤىػػؿ العممػػي

دراسػات العميػا واخيػرًا حممػػة مػػى يمييػا حممػة الاف درجػة الممارسػة عنػد حممػة الػدبمـو اعال 16ل ,ال15ل
كمػػػػا ويتضػػػػل مػػػػف نتػػػػائج الدراسػػػػة ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة  .لوريوس باػػػػروؽ بسػػػػيطة جػػػػدا ً البكػػػػا

 .درجة الممارسةال في α=0.05داللة لإحصائية عند مستوى 
إلى أف جميع المعمميف مف حممػة  العمميويعزو الباحث سبب عدـ وجود فروؽ تعزى لممؤىؿ  

سػوف فػي الجامعػات مقػررات تػرتبط بػالتاكير الناقػد, رُ دْ والماجسػتير يَ  ,البكالوريوس ,لمؤىبلت الدبموـا
ف كػػػاف ىنػػػاؾ مػػػف حممػػػة  أو البكػػػالوريوس وبالتػػػالي يمتمكػػػوف معرفػػػة نظريػػػة بالموضػػػوع كمػػػا وأنػػػو وا 

ف فػػإ ,الماجسػػتير مػػف يػػدرس الصػػاوؼ األساسػػية التػػي ىػػي أصػػبًل معػػده لمعممػػيف مػػف حممػػة الػػدبموـ
ومشكبلت مرتبطة بالتاكير الناقد ال تتطمػب مػؤىبًل عاليػا طبيعة محتويات المقررات تتضمف مااىيـ 

, وبإستطاعة كؿ معمـ ميما كاف تخصصو أف يد رس ويتمّرف عمػى ميػارات التاكيػر الناقػد  لتدريسيا
 ة ذلؾ .والمشرفيف والمدراء وكؿ مف لو خبرة بالموضوع كي يسيؿ عميو ممارسدلة ويستعيف باأل

فحامؿ الماجستير وحامؿ البكالوريوس وحامؿ الدبمـو مػف يعممػوف الصػاوؼ مػف األوؿ حتػى الثالػث 
يسػػػتخدموف ناػػػس المػػػادة المقػػػررة ويسػػػتعمموف ناػػػس الػػػدليؿ المعػػػد لممػػػادة , وبالتػػػالي تكػػػوف األفكػػػار 

  المقدمة والخطط الدراسية المقررة ليـ ىي ناسيا . 
التػػي أظيػػرت إرتاػػاع  ال 2009ل الشػػواىيف دراسػػة  مػػا توصػػمت اليػػو نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع  تتاػػؽ  

درجػة إمػتبلؾ عينػة الدراسػة لميػارات التاكيػر الناقػد وممارسػتيـ ليػا ووجػود فػرؽ فػي درجػة االمػػتبلؾ 
 والممارسة يعزى لممؤىؿ العممي. 

 (Christensen,1996)كيرستنسػػف  دراسػػة مػػا توصػػمت اليػػو كػػؿ مػػف تتاػػؽ نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع
كمػػػا وتتاػػػؽ نتػػػائج ىػػػذه  .التػػي لػػػـ تظيػػػر فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية تعػػػزى لمتغيػػر المؤىػػػؿ العممػػػي

التػػػي اشػػػارت عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة ال 1997المسػػػاد لالدراسػػػة مػػػع مػػػا توصػػػمت اليػػػو دراسػػػة 
مػػدى ممارسػػة معممػػي الدراسػػات االجتمػػاعي لميػػارات ال فػػي α=0.05داللػػة لاحصػػائية عنػػد مسػػتوى 
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تتاػػػؽ نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع مػػػا توصػػػمت اليػػػو دراسػػػة  و قػػػد تعػػػزى لممؤىػػػؿ العممػػػي. كمػػػا التاكيػػػر النا
حيث دلت النتائج عمى تدني مسػتوى مسػاىمة معممػي التػاريخ فػي تنميػة ميػارات  ال2001الخريشة ل

التاكيػػر الناقػػد والتػػي لػػـ تظيػػػر فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػػيف اراء معممػػي التػػاريخ تعػػزى لمتغيػػػر 
 . ميالمؤىؿ العم

ال التػي أظيػرت 1995دراسػة الكيبلنػي لمػا توصػمت اليػو  بينما تختمػؼ نتػائج ىػذه الدراسػة مػع 
 .ذوي الشيادات العميالصالل  وجود فروؽ تعزى

 ;مناقشة النتائ  المتعمقة تالفرضية الراتعة وتنص عمة أنو
عممػي درجػة ممارسػة مال فػي α=0.05داللة لال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  

المرحمػػة االساسػػية الػػدنيا فػػي المػػدارس  الحكوميػػة لميػػارات التاكيػػر الناقػػد فػػي محافظػػة طػػولكـر مػػف 
حيػػث يتضػػل مػػف نتػػائج الدراسػػة كمػػا فػػي الجػػدوؿ  .وجيػػة نظػػرىـ  تعػػزى إلػػى متغيػػر سػػنوات الخبػػرة 

ال فػػػي α=0.05داللػػػة لعمػػػى انػػػو ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ال 18ل ,ال17ل
 .ة الممارسة درج

عػػػزو الباحػػػث سػػػبب عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ تػػػرتبط بػػػالخبرة إلػػػى أف المعمػػػـ فػػػور تعيينػػػو مطالػػػب يو  
بممارسػػة ميػػارات التاكيػػر الناقػػد فػػي التػػدريس حيػػث أنػػو ىػػو ومػػف مضػػى عميػػو خبػػرة قػػد درسػػوا فػػي 

 , فػػػالمعمـ المسػػػتجد سػػػرعاف مػػػا يسػػػتعيف وأنيػػػـ يدرسػػػوف ناػػػس المقػػػررات ,الجامعػػػات التاكيػػػر الناقػػػد
بالمشػػرؼ التربػػوي أو بػػدليؿ المعمػػـ الػػذي يػػوفر لػػو خططػػًا جػػاىزة توظػػؼ إسػػترتيجيات التاكيػػر الناقػػد 

 .وىو ما إعتاد عميو المعمـ صاحب الخبرة  
وكػػذلؾ مػػع  ,ال1994مػػراد لكػػؿ مػػف دراسػػة دراسػػة  توصػػمت اليػػو تتاػػؽ نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع 

ال والتػػي لػػـ تظيػػر 2001الخريشػػة لوكػػذلؾ مػػع دراسػػة  ,الChristensen,1996دراسػػة كرستنسػػف ل
فروؽ دالة إحصػائيا بػيف  راء معممػي التػاريخ فػي درجػة مسػاىمتيـ فػي ميػارات التاكيػر الناقػد تعػزى 

ال والتػػي لػػـ تظيػػر فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف  راء 2011وكػػذلؾ مػػع دراسػػة الغزيػػوات ل.لمتغيػػر الخبػػرة
 .اقد تعزى لمتغير الخبرةالمعمميف في درجة مساىمتيـ في تنمية ميارات التاكير الن

ال والتػي اظيػرت الػدور  1995بينما تختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع مػا توصػمت اليػو دراسػة صػالل ل 
    .االيجابي لسنوات الخبرة العالية في الممارسة التعميمية لممعمميف لميارات التاكير الناقد
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 ;وتنص عمة أنو مناقشة النتائ  المتعمقة تالفرضية الخامسة
اتجاىػػػات معممػػػي ال فػػػي α=0.05داللػػػة لتوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى  ال 

المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدنيا فػػػي المػػػدارس الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػة طػػػولكـر نحػػػو اسػػػتخداميـ لميػػػارات 
كمػا يظيػر يتضػل مػف نتػائج الدراسػة حيػث  .التاكير الناقػد مػف وجيػة نظػرىـ  تعػزى لمتغيػر الجػنس

انػػػو ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد نتػػػائج اختبػػػار ل ت ال عمػػػى ال مػػػف 19فػػػي الجػػػدوؿ ل
  .يـاتجاىات ال فيα=0.05داللة لمستوى 
ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ الػػى أف كػػبًل مػػف الجنسػػيف مطمػػوب منيمػػا ممارسػػة ميػػارات التاكيػػر الناقػػد  

سة عالية عمػى تجاىاتيما نحو الممارسة موحّدة حيث كانت درجة الممار إفي التدريس, وبالتالي فإف 
المجػػاالت كميػػا , وبالتػػالي فػػاف ذلػػؾ يػػدؿ عمػػى فيػػـ واضػػل لمموضػػوع وىػػو مػػا يشػػكؿ اساسػػًا لتوحػػد 

, ىػػذا عػػدا أف كػػؿ معمػػـ ومعممػػة يطمػػل أف يػػنعكس أداؤه عمػػى طمبتػػو نتيجػػة ممارسػػتو االتجػػاه نحػػوه
ي التحصػيؿ ممػا ويممس أثرىػا الطيػب والتقػدـ فػالصاية التي توظؼ فييا إستراتيجيات التاكير الناقد 
    ينمي إتجاىاتو نحو الممارسة مرات أخرى وأخرى .  

فػروؽ ذات  ال التػي لػـ تظيػر2003الفػي ل مػع مػا توصػمت اليػو دراسػةتتاؽ نتائج ىذه الدراسة  
فػػي اتجاىػػات المعممػػيف , كمػػا ولػػـ تظيػػر النتػػائج اثػػر لمتغيػػر الجػػنس فػػي ميػػارات  داللػػة احصػػائية

الجعػػػافرة والخرابشػػػػة  مػػػع مػػػا توصػػػػمت اليػػػو دراسػػػةنتػػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة تتاػػػؽ و التاكيػػػر الناقػػػد , كمػػػا 
ال والتػػي اشػػارت الػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطي الػػدرجات تعػػزى 2007ل

ال التػي لػـ 2011الغزيػوات ل مع ما توصمت اليو دراسةوتتاؽ نتائج ىذه الدراسة لمتغي الجنس , كما 
بػػيف اراء المعممػػيف او نتيجػػة مبلحظػػتيـ داخػػؿ حجػػرة الدراسػػة فػػي تظيػػر فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية 

   .درجة مساىمتيـ في تنمية ميارات التاكير تعزى لمتغير الجنس
حيػث  ,yildirim)1994يمػديـر لبينما تختمؼ نتائج ىذه الدراسة مػع مػا توصػمت اليػو دراسػة  

  .لمعمميفابأظيرت النتائج اف المعممات اكثر توجيًا نحو الممارسة مقارنًة 

 ;وتنص عمة أنو مناقشة النتائ  المتعمقة تالفرضية السادسة
اتجاىػػػات معممػػػي ال فػػػي α=0.05داللػػػة لال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى  

المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدنيا فػػػي المػػػدارس الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػة طػػػولكـر نحػػػو اسػػػتخداميـ لميػػػارات 
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كمػػا يتضػل مػػف نتػائج الدراسػػة حيػػث  .إلػػى متغيػر التخصػػص التاكيػر الناقػػد مػف وجيػػة نظػػرىـ تعػزى
داللػػػػػة انػػػػػو ال توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتوى عمػػػػػى ال  20يظيرفػػػػػي الجػػػػػدوؿ ل 

  .يـاتجاىات ال فيα=0.05ل
عممية الارز كتخصص عممي وادبي ىو اصطبلحي في مديريات ويعزو الباحث ذلؾ الى اف  

عممي او ادبي ىما ممف يحمموف ناس الشيادة أي البكالوريوس  التربية, والحقيقة اف كبل التخصص
او الدبموـ او الماجستير في تخصػص التربيػة االبتدائيػة, وىػو التخصػص لمػف يريػد تعمػيـ الصػاوؼ 

وعميػػو فػػاف المعممػػيف سػػواء كػػانوا أدبػػي او عممػػي يممكػػوف ناػػس الميػػارات واالفكػػار  .ال 4 – 1مػػف ل 
ميػة الاػرز سػواء كانػت عممػي او ادبػي إال بنػاًء عمػى مػدى الرغبػة وقد درسػوىا فػي الجامعػة, ومػا عم

 .عند المعمـ في التوجو لتدريس المواد العممية او المواد االدبية, وليس ىناؾ تخصص يحدد ذلؾ
التػػي لػػـ تظيػػر فػػروؽ  ال2001الخريشػػة ل مػػع مػػا توصػػمت اليػػو دراسػػةتتاػػؽ نتػػائج ىػػذه الدراسػػة  

ي التاريخ او مبلحظاتيـ في مستوى مساىتيـ فػي تنميػة ميػارات ذات داللة احصائية بيف اراء معمم
  .التاكير الناقد

حيػث  , yildirim)1994يمػديـر لمع ما توصمت اليػو دراسػة بينما تختمؼ نتائج ىذه الدراسة  
أظيػػرت النتػػائج فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية لمعممػػي الرياضػػيات والعمػػـو والمرحمػػة االبتدائيػػة والمغػػة 

االجتماعيػػػات , وكػػػاف التوجػػػو اكثػػػر وضػػػوحًا نحػػػو تعمػػػيـ الممارسػػػة عنػػػد معممػػػي المغػػػة االنجميزيػػػة و 
 .االنجميزية وفنوف المغة

 ;وتنص عمة أنو مناقشة النتائ  المتعمقة تالفرضية الساتعة
اتجاىػػػات معممػػػي ال فػػػي α=0.05داللػػػة لال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى  

دارس الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػة طػػػولكـر نحػػػو اسػػػتخداميـ لميػػػارات المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدنيا فػػػي المػػػ
نتػػائج الدراسػػة يتضػػل مػػف حيػػث التاكيػػر الناقػػد مػػف وجيػػة نظػػرىـ تعػػزى إلػػى متغيػػر المؤىػػؿ العممػػي. 

انػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ال عمػػى  22ال , ل  21ل  الجػػدوؿ كمػػا يظيػػر
 .يـاتجاىاتال في α=0.05داللة ل
ساسػػػػػية الػػػػػدنيا فػػػػػي معظميػػػػػـ مػػػػػف حممػػػػػة لباحػػػػػث ذلػػػػػؾ الػػػػػى اف معممػػػػػي المرحمػػػػػة األويعػػػػػزو ا 

, يمتمكػوف ناػس المعػارؼ التػي تمقوىػاالبكالوريوس وقمة قميمة مف حممة الدبمـو , وبالتالي فػإف ىػؤالء 
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وكبل المؤىميف يرنو أف يطبؽ ويمػارس ميػارات التاكيػر الناقػد ليػرى أثرىػا عمػى تقػدـ مسػتوى التاكيػر 
 و .  عند طمبت
 (Christensen, 1996) ىػػذه الدراسػػة مػػع مػػا توصػػمت اليػػو دراسػػة كريسػػتيف تتاػػؽ نتػػائج  

فػػرؽ بػػيف المجمػػوعتيف فػػي الػػزمف المسػػتغرؽ فػػي ممارسػػة ميػػارات المعمػػـ   ىنػػاؾ والتػػي اشػػارت الػػى اف 
فرقػًا ذات  في تدريس ميارات التاكير الناقد والقيـ التربوية داخؿ الغرفة الصاية, فيما لػـ تظيػر الدراسػة

 داللة احصائية تعزى لممؤىؿ العممي.
التػػي لػػـ تظيػػر  ال2001الخريشػػة ل مػػع مػػا توصػػمت اليػػو دراسػػةتتاػػؽ نتػػائج ىػػذه الدراسػػة كمػػا و  

فروؽ ذات داللة احصائية بيف اراء معممػي التػاريخ او مبلحظػاتيـ داخػؿ حجػرة الصػؼ فػي مسػتوى 
  .ىؿ العمميمساىتيـ في تنمية ميارات التاكير الناقد تعزى لممؤ 

 ;وتنص عمة أنو مناقشة النتائ  المتعمقة تالفرضية الثامنة
اتجاىػػات معممػػي فػػي  ال α=0.05لالداللػػة ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى  

المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدنيا فػػػي المػػػدارس الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػة طػػػولكـر نحػػػو اسػػػتخداميـ لميػػػارات 
حيث يتضل مف نتائج الدراسة كما  .تعزى إلى متغير سنوات الخبرة التاكير الناقد مف وجية نظرىـ 

ال عمػػػى انػػػو ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى  24ال, ل  23يظيػػػر فػػػي الجػػػدوؿ ل 
 .في اتجاىاتيـ ال α=0.05لالداللة 
 الباحػػث ذلػػؾ الػػى اف تػػدريس ميػػارات التاكيػػر الناقػػد لطمبػػة الصػػاوؼ الػػدنيا ال يتطمػػب خبػػرةويعػػزو 

كبيػػػرة حيػػػث الميػػػارات بسػػػيطة وليسػػػت مركبػػػة وىػػػي ذات تاكيػػػر ناقػػػد ولػػػيس ابػػػداعي حيػػػث يسػػػتطيع 
, ىػذا عػػدا أف دليػؿ المعمػػـ  ف ُيَدّرسػيا إذا مػػا حّضػرىا جيػػداً أالمعمػـ المسػتجد والممتمػػؾ خبػرة لسػػنوات 

لممارسػة يوفر لكمييما خططًا درسية توظؼ ميارات التاكير الناقد مما يدفعو وينمػي إتجاىاتػو نحػو ا
 .الخدمة ويقدـ لو المساعدة َفُيقِبؿ عمى ذلؾ بدافعية كوف أف ىناؾ مف يوفر لو 

ال والتي اشارت الػى تػدني 2001خريشة لالمع ما توصمت اليو دراسة ىذه الدراسة نتائج  تتاؽ 
 فقػد ,مستوى مساىمة معممي التاريخ في تنمية ميارات التاكير الناقد واإلبداعي, والميارات مجتمعػة

 ذات داللػةفػروؽ  النتائج%ال, ولـ تظير 85كاف مستوى مساىمتيـ أقؿ مف المستوى المقبوؿ تربويًا ل
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بيف  راء معممي التاريخ أو نتيجة لمبلحظػتيـ داخػؿ حجػرة الدراسػة فػي مسػتوى مسػاىمتيـ  إحصائية
    في تنمية ميارات التاكير تعزى لمؤىمو.

ال التػػػػػي  1994مػػػػػراد ل  اليػػػػػو دراسػػػػػة مػػػػػع مػػػػػا توصػػػػػمتتختمػػػػػؼ نتػػػػػائج ىػػػػػذه الدراسػػػػػة بينمػػػػػا 
نتػػػػػػػائج ىػػػػػػػذه تختمػػػػػػػؼ و  .ارتبػػػػػػػاط الخبػػػػػػػرة ايجابيػػػػػػػًا باالتجاىػػػػػػػات االيجابيػػػػػػػة والتاكيػػػػػػػر الناقػػػػػػػدبينػػػػػػػت 
فػػػػػي ال التػػػػػي بينػػػػػت الػػػػػدور االيجػػػػػابي لمخبػػػػػرة  1995صػػػػػالل ل  توصػػػػػمت اليػػػػػو دراسػػػػػةمػػػػػع الدراسػػػػػة 

كثػػػػػػػر أخبػػػػػػػرة  يمتمكػػػػػػوف مػػػػػػػف فأو  , خمػػػػػػؽ اتجػػػػػػػاه ايجػػػػػػابي نحػػػػػػػو تػػػػػػدريس ميػػػػػػػارات التاكيػػػػػػػر الناقػػػػػػد
ثابػػػػػت  مػػػػػع مػػػػػا توصػػػػػمت اليػػػػػو دراسػػػػػةكمػػػػػا وتختمػػػػػؼ نتػػػػػائج ىػػػػػذه الدراسػػػػػة  .كبػػػػػرتكػػػػػوف أاتجاىػػػػػاتيـ 

فػػػػػػػػي اتجاىػػػػػػػػات  فروقػػػػػػػػاً ل الخبػػػػػػػػرة ال يجعػػػػػػػػؿ ىنػػػػػػػػاؾ  التػػػػػػػػدريبال التػػػػػػػػي بينػػػػػػػػت اف نقػػػػػػػػص  2003ل
  .المعمميف نحو تعميـ ميارات التاكير الناقد
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 التو يات
 .سة في مناطؽ أخرى مف مناطؽ الوطف ولمتغيرات أخرىإجراء دراسات مماثمة لمدرا -1
 .إجراء دراسات مقارنو بيف مدارس حكومية ومدارس وكالة حوؿ ناس الموضوع -2
تنايػػذ ورش تدريبيػػة حػػوؿ تنميػػة ميػػارات التاكيػػر الناقػػد  لمعممػػي ومعممػػات المرحمػػة األساسػػية  -3

 الدنيا.
قػػررات الدراسػػية المختماػػة أنشػػطة متنوعػػة إثرائيػػة قيػػاـ مديريػػة المنػػاىج فػػي الػػوزارة بتضػػميف الم -4

 .حوؿ التاكير الناقد وبما ينمي ميارات التاكير عند الطمبة
  .تضميف خطط الجامعات وكميات التربية لمساقات تاكير مرتبطة بالمناىج الدراسية -5
 .تاعيؿ دور التكنولوجيا وادواتيا في تعميـ وتعمـ ميارات التاكير الناقد  – 6
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 والم ادرالمراجع 
 ;المراجع العرتية ;او ً 
; عمػاف ,دار صػااء لمنشػر والتوزيػع، 1ط ،التفكيػر الناقػد وا تػداعي. )2012البرقعاوي, جػبلؿ.ل -

 .األردف
معوقػػات تعمػػيـ التفكيػػر الناقػػد مػػف وجيػػة نظػػر معممػػي المرحمػػة . )2003ثابػػت, فػػدوى ناصػػر.ل -

 :عمػاف .جامعػة عمػاف العربيػة لمدراسػات العميػا .يررسػالة ماجسػت،الثانوية في المدرسة األردنية
 .األردف

 ،تنميػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد وا تػػداعي لػػدى ا طفػػاؿلتاكيػػر مغػػايرال  .(2004ل.دعػػاء , جبػػر -
 فمسطيف. ,مؤسسة عتدالمحسف القطامي ,مركز القطامي لمبحث والتطوير التربوي

طػرؽ مقترحػة لمتعمػيـ والتعمػيـ ا تػداعييف،    ر،تعميـ ا تداع والتفكي .( 1997جرواف, فتحي. ل  -
 االردف. :عماف ,ا نروا وكالة الغوث الدولية ,ال1لجػ ,EP (30) تعييف دراسي

درجػػة امػػتالؾ المتفػػوقيف فػػي مدرسػػة اليوتيػػؿ فػػي .ال2007عمػػر. ل ,الخرابشػػة.أسػػمى ,الجعػػافره -
  .112عدد ال ,مجمة رسالة الخمي  العرتي ,الناقد األردف لميارات التفكير

واقع ممارسة معممي التاريخ في المرحمة الثانوية تالمممكػة العرتيػة  .ال2004).إبػراىيـ ,الحمدي -
جامعػة  ,السعودية لميارات التفكير الناقد والتفكير اإلتداعي كمػا يقػدرىا المعممػوف والمػديروف

 .األردف :اربد ,اليرموؾ
دار الثقافػػة لمنشػػر  ,1ط الػػتعمـ والتفكيػػر ميػػارات. ) 2012)محمػػد  ,الخزاعمػػة .خميػػؿ ,الحػػويجي -

 .األردف ;عماف ,والتوزيع
درجة ممارسة معممػي الترتيػة ا سػالمية  ال2011الخالدي جماؿ,الكيبلني أحمد, العوامرة محمػد.ل-

مجمػػة ،ومعمماتيػػا لميػػارات التفكيػػر العميػػا مػػف وجيػػة نظػػر طمتػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي األردف
 .,عماف ,األردف 23,العدد حاث والدراسات جامعة القدس المفتوحة لألت

مسػػتوى مسػػاىمة معممػػي التػػاريخ تالمرحمػػة الثانويػػة فػػي تنميػػة  .ال2001عمػػي كايػػد. ل ,خريشػػة -
ص  ,19العػدد  ,مجمػة مركػز التحػوث الترتويػة. ميارات التفكير الناقد واإلتداعي لدى طمتتيـ

 جامعة قطر.  ,13-42
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فكيػػر الناقػػد عنػػد الطمتػػة الموىػػوتيف الممتحقػػيف تػػالترام  تقيػػيـ الت. )2007رامػػي أحمػػد.ل ,خمػػؼ -
جامعػة عمػاف العربيػة  ،الخا ة والطمتة ذوي التح يؿ المرتفع والعادييف في المدارس العادية

 .األردف :عماف .لمدراسات العميا
أثر استخداـ الخرائط المفاىيمية في تنمية التفكير الناقد لػدى طمتػة  .ال2001الدردور, عػامر. ل -

 .األردف  :اربد ,جامعة اليرموؾ ,رسالة ماجستير غير منشورة  .ال ؼ السادس األساسي
.  دليػػػؿ المفػػػاىيـ الترتويػػػة فػػػي المنػػػاى  وطػػػرؽ تػػػدريس العمػػػـوال . 2009الراجحػػػي , نػػػور. ل -

 المممكة العربية السعودية .
تػدريس ميػارات "أثر ترنام  تدريتي قائـ عمة ميػارات المعمػـ  فػي  ال.2004ل  .مريـ ,الربضي -

التفكير الناقد والقيـ الترتوية في اكتساب معممي الدراسات ا جتماعية في المرحمة ا ساسػية 
رسػالة دكتػوراة غيػر منشػورة, جامعػة   ،"في األردف تمؾ الميارات المعمـ  ودرجة ممارستيـ ليا

  .األردف :عمافعماف العربية لمدراسات العميا, 
" العالقػة تػيف مػدى اكتسػاب معممػي الدراسػات ا جتماعيػػة  .ال 1995الزيػادات, مػاىر مامػل. ل  -

فػػي المرحمػػة الثانويػػة فػػي األردف لميػػارات التفكيػػر الناقػػد، ومػػدى اكتسػػاب طمتػػتيـ ليػػا فػػي 
  .االردف :, رسالة ماجستير, جامعة اليرموؾ, اربدالمرحمة نفسيا"

دار الاكػػػر  ,5ط ،الموىػػػوتيفمػػػدخؿ الػػػة ترتيػػػة المتميػػػزيف و ال.  2000ل .السػػػرور, ناديػػػا ىايػػػؿ -
 .االردف :عماف ,لمطباعة والنشر والتوزيع

اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيتي سػػػميث وتػػػاير وأثرىػػػا فػػػي تنميػػػة ال 2013سػػػعادة جودت,منصػػػور نسػػػيـ.ل-
تجاىػػػات طالتػػػات ال ػػػؼ السػػػاتع األساسػػػي نحػػػو متحػػػث التػػػاريخ مجمػػػة  ،التفكيػػػر الناقػػػد وات

 ,عماف ,األردف.ترتوية
 :عمػاف ,دار الشػروؽ لمنشػر والتوزيػع ،1ط ،تػدريس ميػارات التفكيػر. )2003ل جػودت. ,سػعادة -

 .األردف
, دار 1, طمقياس ا تجاىات الترتوية لممعممػيفال. 1995ل .رمزيػة ,الغريب .أحمد زكي ,صالل -

 .المعارؼ لمنشر والتوزيع, القاىرة, مصر
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 :عمػاف ,ة لمنشػر والتوزيػعدار الثقافػ ،1ط تعمػيـ التفكيػر ومياراتػو. ) 2009ل.عبػدالعزيز, سػعيد -
 .األردف

 . الرياض , السعودية . مفاىيـ التقويـ والقياس واألداءال. 2013عبدالمجيد , أحمد .ل -
أثػػر ترنػػام  تػػدريتي متنػػي عمػػة الػػتعمـ تالمشػػكالت فػػي " .ال2003ل.سػػعاد اسػػماعيؿ ,العبػػدالت -

رتويػة لػدى طمتػة ال ػػؼ تنميػة ميػارات المعمػـ  فػي تػدريس ميػارات التفكيػر الناقػد والقػيـ الت
رسالة دكتػوراة غيػر منشػورة, جامعػة عمػاف العربيػة لمدراسػات العميػا, عمػاف:  ,العاشر األساسي"

 .األردف
، "استراتيجيات تدريس ميارات التفكير المعرفية وفػوؽ المعرفيػة" .ال 2001ل .عصاور, وصػاي -

  .االردف :معيد التربية االونروا , اليونسكو , عماف
 ,األنػػروا ,EP31  تعيػيف دراسػػي ،تنميػػة التفكيػػر عنػػد الطمتػػة .ال 1998صػػاي. ل عصػاور, و  -

 االردف. :عماف ,معيد التربية يونيسكو
, دار اسػػػػامو لمنشػػػػر 1ط ،التفكيػػػػر الناقػػػػد واسػػػػتراتيجياتو التعميميػػػػو :ال2011ل.وليػػػػد ,العياصػػػػره -

 .االردف :والتوزيع,عماف
مكتبػة المجتمػع العربػي  ،1ط ،سػيات فػي التفكيػرأسا :)2011خالػد. ل ,ثائر. أبو شػعيره ,غباري -

 .عماف: األردف,لمنشر والتوزيع
درجػػة مسػػاىمة معممػػي ريػػا  األطفػػاؿ فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر  .ال2011ل.محمػػد ,الغزيػوات -

مجمػػد  ,, سمسػػمة العمػػـو اإلنسػػانية واالجتماعيػػةمؤتػػو لمتحػػوث والدراسػػات, الناقػػد لػػدى طمتػػتيـ
 األردف. :ؾالعدد األوؿ الكر  ,ال28ل

 ,, مكتبة االنجمو المصرية1ط ,التفكير الناقد وقضايا المجتمع المعا ر :ال2006ل.محمد ,فراج -
 مصر. :القاىرة

مسػػتوى ممارسػػة معممػػي ال ػػفوؼ الثالثػػة األولػػة ألسػػاليب تشػػجيع ال. 2012فريحػػاف, عمػػار.ل -
, عمػػػاف ,  , رسػػالة ماجسػػتيرالتفكيػػر اإلتػػداعي لػػػدى طمتػػتيـ فػػػي محافظػػة عجمػػوف تػػػاألردف

 األردف.
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لمنشػػر والتوزيػػع   دار الشػػروؽ ،سػػيكموجية التػػدريس .(2001قطػػامي, ناياػػة. ل .يوسػػؼ ,قطػػامي -
 .االردف ;عماف

دار النشػر والتوزيػع ,  ,1ط ,تنمية ميارات التعمـ والتفكير والتحػثال. 2013الي. لالقواسمي, غز  -
 .عماف , األردف

الناقػػػػد لػػػػدى مػػػػديري المػػػػدارس ا ساسػػػػية الحكوميػػػػة "التفكيػػػػر  .( 1995أنمػػػػار. ل  ,الكيبلنػػػػي -
 ،العمػوـ اإلنسػانيةدراسػات  ,"الممتحقيف تترنام  ماجستير اإلدارة الترتوية في الجامعة األردنية

  .3632-3599ص  ال,3ل22
 تنػػػاء اسػػػتراتيجية مسػػػتندة إلػػػة نظريػػػة المعمومػػػات واستق ػػػاء .ال2003أحمػػػد  ىػػػبلؿ.ل ,الفػػػي -

رسػالة دكتػوراه غيػر   .فكير الناقد لدى طمتة ال ؼ العاشػر األساسػيفاعميتيا في ميارات الت 
 .األردف  :عماف ,جامعة عماف العربية ,منشورة

دور التفكير الناقػد والختػرة التدريسػية فػي الت ػرؼ فػي المواقػؼ  .ال1994صبلح أحمد.ل ,مراد -
 ,ة التعمػيـ األساسػيالترتوية وا تجاه نحو العممية التعميمية لمعممي الحمقة األولػة مػف مرحمػ

 .مصر ,جامعة المنصورة ,25العدد  ,مجمة كمية الترتية 261-219ص 
 ,ال17العػػػددلرؤى ترتويػػػة،  ,مركػػػز القطػػػاف لمتحػػػث والتطػػػوير الترتػػػوي .ال2005ل.ميػػػا ,قرعػػػاف -

 .فمسطيف :راـ ال ,. مركز القطاف14-12ص
 40ال ص 6العػدد ل ،ؤى ترتوية، ر مركز القطاف لمبحث والتطوير التربػوي .ال2002ل.ميا ,قرعاف -

 .فمسطيف :راـ ال  ,مركز القطاف ,43 –
ة كميػػػة العمػػػـو الترتويػػػة الناقػػػد لػػػدى طمتػػػمسػػػتوى ميػػػارات التفكيػػػر ال 2006فػػػؿ. لمرعػػػي, نو  -

 , وكالة الغوث الدولية األنروا.4, العدد 13مجمد  الجامعية،
جتماعيػة لميػارات التفكيػر الناقػد "معرفة معممي الدراسػات ا  .(1997.)عاصػي إبراىيـ ،المساد -

 .األردف :اربد،جامعة اليرموؾ ,رسالة ماجستير غير منشورة .ومدى ممارستيـ ليا
تعيػيف  تطتيقات عمميو عمػة اسػاليب تتضػمف التفكيػر ا تػداعي، .ال 1999ل .شػريؼ ,مصطاى -

 االردف. :عماف ,معيد التربية يونيسكو, وكالة الغوث ،Ed.3/97 دراسي
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أثػر ترنػام  تعمػيـ التفكيػر الناقػد عمػة تطػوير الخ ػائص .  ) 2000ل .قػيس إبػراىيـ ,يالمقداد -
الجامعػػة  ,كميػػة الدراسػػات العميػػا ،اإلتداعيػػة وتقػػدير الػػذات لػػدى طمتػػة ال ػػؼ الحػػادي عشػػر

 .األردف;عماف .األردنية
رتيػة فػي درجة تمكف معممي المغة العال.2009الياشمي عبدالرحمف,العزاوي فائزة, الحبلؽ عمي ل -

المرحمة األساسية في األردف مف ميارات التفكيػر الناقػد وعالقتيػا تمتغيػري الجػنس والمرحمػة 
 . , عماف ,األردفمجمة رؤى معا رة، الدراسية 
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 المحكميفة تأسماء ( قائم 1ممحؽ رقـ ) 
 مكاف العمؿ الدرجة العممية اسـ المحكـ الرقـ

 جامعة النجاح الوطنية دكتوراه عمـ الناس واإلرشاد فايز محاميد .د 1

 جامعة القدس الماتوحة دكتوراه تربية مرحمة أساسية كااح حسف .د 2

 توحةجامعة القدس الما دكتوراه تربية عمـ الناس واإلرشاد صالل شحاده .د 3

 جامعة النجاح الوطنية دكتوراه عمـ الناس واإلرشاد فاخر الخميمي .د 4

 جامعة القدس الماتوحة أساليب رياضيات –دكتوراه تربية  حساـ حرز ال .د 5

 أبو ديس -جامعة القدس دكتوراه تربية عموـ وصحة عايؼ زيداف  .د 6

 دس الماتوحةجامعة الق دكتوراه تربية عمـ ناس زياد بركات  .د 7
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 استتانة الممارسة قتؿ التحكيـ ( 2ممحؽ رقـ ) 
 جامعة النجاح الوطنية 
 كمية الدراسات العميا 

 ترنام  المناى  وأساليب التدريس
 أخي المعمـ  /أختي المعممة     

بػػػيف يػػػديؾ اسػػػتبانة تتعمػػػؽ بدرجػػػة ممارسػػػة معممػػػي المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدنيا فػػػي المػػػدارس الحكوميػػػة 
 .رات التاكير الناقد في محافظة طولكـر مف وجية نظرىـلميا

رة داخػؿ لذا يرجى منؾ قراءة فقرات االستبانة قراءة متأنية, ومف ثػـ تقريػر درجػة اسػتخدامؾ لكػؿ ميػا
 .إزاء الاقرة وتحت الدرجة التي تمثؿ درجة استخدامؾ لياال×لحجرة الدراسة بوضع عبلمة

 صراحة, شاكرًا ومقدرًا الجيد الذي ستبذلو.أرجو أف تتصؼ إجاباتؾ بالموضوعية وال

 :البٌانات الشخصٌة

 أنثى      ذكر                          :الجنس

 دراسات علٌا     دبلوم             بكالورٌوس                :المؤهل العلمً

 علمً               أدبً           :التخصص

 (        سنوات11 – 5)                  ( سنوات  5ل من أق)          :سنوات الخبرة

 سنوات (        11) أكثر من                         

                                                                                                  الباحث                                                                  
 خالد خميؿ                                                                                 

 

 مع فائق االحترام
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 مجال المهارة وأنشطة التفكٌر الخاصة بها

 درجة الممارسة

عة
تف
مر

 
اجد  

 

عة
تف
مر

 

ط
س
تو
م

 

لة
لٌ
ق

دا   
ج
ة 
ٌل
قل

 

ٌئٌن أو فكرة بٌن  موقعٌن الكتشاف تستخدم لفحص ش)المقارنة 
 أوجه االختالف واالتفاق بٌن شٌئٌن أو أكثر(

          

           أوجه طالبً الى تحلٌل فكرتٌن أو أكثر. 1

أشجع طالبً على البحث عن نقاط االتفاق ونقاط االختالف بٌن  2
 الظواهر. ،األشٌاء، األحداث

          

3 
ما هو موجود فً شًء وغٌر موجود أدعو طالبً إلى مالحظة 

 فً اآلخر.
          

           .أطلب من طالبً تحدٌد العالقة بٌن األحداث 4

5 
أدرب طالبً على إدراك العالقات والمشاكل فً البٌئة 

 .المحٌطة
          

التلخٌص)تأمل فكرة ما أو موقف ما وإعادة التفكٌر فٌها والتعبٌر  
 ته الخاصة(عن ذلك بأسلوبه ولغ

          

6 
أطلب من طالبً أن ٌلخصوا بإٌجاز ما تم عرضه خالل 

 الدرس.
          

7 
أطلب من طالبً إعادة صٌاغة فكرة رئٌسة لموضوع الدرس 

 .بلغتهم الخاصة
          

8 
مجسم ’ شكل ’ أدعو طالبً إلى وصف مختصر لصورة 

 وردت فً موضوع ما 
          

9 
ً تقدٌم ملخص عن أعمال شخصٌة وردت فً أطلب من طالب

 موضوع ما.
          

10 
أشجع طالبً على كتابة تدرٌب  ) شفوي ، تحرٌري ( عن 

 .قصة سمعوها، فلم شاهدوه ، صورة معبرة ، خرائط 
          

11 
أطلب من طالبً تقدٌم استنتاج ما حول بٌانات معطاة رسم  

 معطى.  
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   مهارة تعنً اكتشاف المعلومات وتحلٌلها (المالحظة ) 

12 

أو  ،أوجه طالبً إلى مالحظة عرض توضٌحً لظاهرة ما

 .تجربة ما
          

           رسم ورد فً الدرس. ،أوجه طالبً إلى مالحظة صورة 13

14 

جغرافٌة  ،أوجه طالبً لمشاهدة صور لمعالم أو آثار تارٌخٌة

 .علمٌة لتفحصها
          

التصنٌف ) وضع األشٌاء فً مجموعات أو فئات وفقا لمعٌار أو  

 مبدأ معٌن (
          

           .أطلب من طالبً تصنٌف مجموعة أشٌاء حسب خصائصها 15

16 

ال ،أطلب من طالبً تصنٌف أشٌاء حسب مجموعاتها ) فقارٌه

 فقارٌه (.
          

17 

مجرد  ،محسوسة أطلب من طالبً تصنٌف مجموعة المفاهٌم)

) 
          

18 

تارٌخٌة (  ،أطلب من طالبً تصنٌف مجموعة حوادث )علمٌة 

 حسب فترة وقوعها.
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التمٌٌز )القابلٌة على تحدٌد مواد جدٌدة أوفهم مادة تم تقدٌمها فً  

 وقت سابق (

           أدعو طالبً للتمٌٌز بٌن الحقٌقة والرأي.   19

20 

أدعو طالبً للتمٌٌز بٌن المعلومات ذات الصلة والمعلومات  

 ذات غٌر الصلة.
          

           .أدعو طالبً للتمٌٌز بٌن األفتراض والتعمٌم    21

           .أدعو طالبً للتمٌٌز بٌن المصادر الصحٌحة وغٌر الصحٌحة 22

عى البتكار أشٌاء مهارات تفكٌر علٌا ) مهارات تفكٌر عملٌة تس 

 وإٌجاد حلول للمواقف المختلفة (
          

23 

أشجع طالبً على توظٌف أسلوب االستقراء ) االنتقال من  

 الجزء الى الكل( ) من المثال الى القاعدة(.
          

24 

أشجع طالبً على توظٌف أسلوب االستنتاج ) من القاعدة الى 

 .المثال() من الكل الى الجزء (
          

           أشجع طالبً إلى توظٌف مهارة العالقة بٌن السبب والنتٌجة.   25

26 

أدعو طالبً الى توظٌف مهارة تحدٌد األولوٌات ) الترتٌب 

 حسب األهم(.
          

27 

أدعو طالبً الى توظٌف مهارة التتابع ترتٌب الحوادث 

  بطرٌقة منظمة ومنطقٌة ودقٌقة. ،األشٌاء،الفقرات
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 ) اصدار حكم أو إبداء رأي فً ضوء معاٌٌر ( التقوٌم 
  

28 
أشجع طالبً على إبداء الرأي حول اإلنجازات أو أعمال 

           شخصٌة ما.

29 
أتٌح الفرصة لطالبً إلصدار أحكام حول مواقف معٌنة وردت 

           فً موقف ما.

 .حول أحداث معٌنةأحفز طالبً على إبداء الرأي   30
          

31 
أدرب طالبً على إصدار أحكام حول ممارسات اجتماعٌة 

           المجتمع. ،المدرسة ،معٌنة فً الصف

32 
أوجه طالبً الى التعبٌر عن راٌهم حول موضوع  دراسً و 

           .مقرر دراسً ما
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 استتانة الممارسة تعد التحكيـ ( 3ممحؽ رقـ ) 
 لنجاح الوطنية جامعة ا

 كمية الدراسات العميا 
 ترنام  المناى  وأساليب التدريس

 

 أخي المعمـ     /أختي المعممة     
بػػػيف يػػػديؾ اسػػػتبانة تتعمػػػؽ بدرجػػػة ممارسػػػة معممػػػي المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدنيا فػػػي المػػػدارس الحكوميػػػة 

 .لميارات التاكير الناقد في محافظة طولكـر مف وجية نظرىـ
رة داخػؿ قراءة فقرات االستبانة قراءة متأنية, ومف ثػـ تقريػر درجػة اسػتخدامؾ لكػؿ ميػا لذا يرجى منؾ

 .إزاء الاقرة وتحت الدرجة التي تمثؿ درجة استخدامؾ لياال×لحجرة الدراسة بوضع عبلمة
 أرجو أف تتصؼ إجاباتؾ بالموضوعية والصراحة, شاكرًا ومقدرًا الجيد الذي ستبذلو.

 :البٌانات الشخصٌة

 جنس:               ذكر                 أنثىال

 المؤهل العلمً:      دبلوم             بكالورٌوس               دراسات علٌا

 التخصص:           علمً               أدبً

 سنوات (       11 – 5سنوات (                  )  5سنوات الخبرة:         ) أقل من 

 سنوات (        11) أكثر من                         

                                                                                                  الباحث                                                                  
 خالد خميؿ                                                                                 

 مع فائق االحترام
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 مجال المهارة وأنشطة التفكٌر الخاصة بها

 درجة الممارسة

عة
تف
مر

 

دا
ج

عة 
تف
مر

 

ط
س
تو
م

 

لة
لٌ
ق

دا   
ج
ة 
ٌل
قل

 

تستخدم لفحص شٌئٌن أو فكرة بٌن  موقعٌن )أوال :المقارنة 
 شٌئٌن أو أكثر( الكتشاف أوجه االختالف واالتفاق بٌن

          

           أوجه طالبً الى تحلٌل فكرتٌن أو أكثر. 1

أشجع طالبً على البحث عن نقاط االتفاق ونقاط االختالف بٌن  2
 الظواهر. ،األشٌاء، األحداث

          

3 
أدعو طالبً إلى مالحظة ما هو موجود فً شًء وغٌر موجود 

 فً اآلخر.
          

           .ن طالبً تحدٌد العالقة بٌن األحداثأطلب م 4

5 
أدرب طالبً على إدراك العالقات والمشاكل فً البٌئة 

 المحٌطة.
          

ثانٌا : التلخٌص)تأمل فكرة ما أو موقف ما وإعادة التفكٌر فٌها 
 والتعبٌر عن ذلك بأسلوبه ولغته الخاصة(

          

6 
از ما تم عرضه خالل أطلب من طالبً أن ٌلخصوا بإٌج

 الدرس.
          

7 
أطلب من طالبً إعادة صٌاغة فكرة رئٌسة لموضوع الدرس 

 .بلغتهم الخاصة
          

           أدعو طالبً إلى وصف مختصر لما تعلموه فً الدرس. 8

9 
أطلب من طالبً تقدٌم ملخص عن أعمال شخصٌة وردت فً 

 موضوع ما.
          

           .بً على كتابة موضوعات حرة أشجع طال 10

11 
أطلب من طالبً تقدٌم استنتاج ما حول بٌانات معطاة رسم  

 معطى.  
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   ثالثا : المالحظة ) مهارة تعنً اكتشاف المعلومات وتحلٌلها ( 

12 
أو  ،أوجه طالبً إلى مالحظة عرض توضٌحً لظاهرة ما

 .تجربة ما
          

           رسم ورد فً الدرس. ،ه طالبً إلى مالحظة صورةأوج 13

14 
جغرافٌة  ،أوجه طالبً لمشاهدة صور لمعالم أو آثار تارٌخٌة

 .علمٌة لتفحصها
          

رابعا : التصنٌف ) وضع األشٌاء فً مجموعات أو فئات وفقا لمعٌار 
 أو مبدأ معٌن (

          

           .شٌاء حسب خصائصهاأطلب من طالبً تصنٌف مجموعة أ 15

16 
ال ،أطلب من طالبً تصنٌف أشٌاء حسب مجموعاتها ) فقارٌه

 فقارٌه (.
          

           مجرد (،أطلب من طالبً تصنٌف مجموعة المفاهٌم) محسوسة 17

18 
تارٌخٌة (  ،أطلب من طالبً تصنٌف مجموعة حوادث )علمٌة 

 حسب فترة وقوعها.
          

سا : التمٌٌز )القابلٌة على تحدٌد مواد جدٌدة أوفهم مادة تم خام
 تقدٌمها فً وقت سابق (

          

           أدعو طالبً للتمٌٌز بٌن الحقٌقة والرأي.   19

20 
أدعو طالبً للتمٌٌز بٌن المعلومات ذات الصلة والمعلومات  

 ذات غٌر الصلة.
          

           .األفتراض والتعمٌم   أدعو طالبً للتمٌٌز بٌن  21

           .أدعو طالبً للتمٌٌز بٌن المصادر الصحٌحة وغٌر الصحٌحة 22

سادسا : مهارات تفكٌر علٌا ) مهارات تفكٌر عملٌة تسعى البتكار 
 أشٌاء وإٌجاد حلول للمواقف المختلفة (

          

23 
قال من أشجع طالبً على توظٌف أسلوب االستقراء ) االنت 

 الجزء الى الكل( ) من المثال الى القاعدة(.
          

24 
أشجع طالبً على توظٌف أسلوب االستنتاج ) من القاعدة الى 

 .المثال() من الكل الى الجزء (
          

           أشجع طالبً إلى توظٌف مهارة العالقة بٌن السبب والنتٌجة.   25

26 
رة تحدٌد األولوٌات ) الترتٌب أدعو طالبً الى توظٌف مها

 حسب األهم(.
          

27 
أدعو طالبً الى توظٌف مهارة التتابع ترتٌب الحوادث 

 بطرٌقة منظمة ومنطقٌة ودقٌقة.  ،األشٌاء،الفقرات
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   ) اصدار حكم أو إبداء رأي فً ضوء معاٌٌر ( سابعا : التقوٌم

28 
ول اإلنجازات أو أعمال أشجع طالبً على إبداء الرأي ح

 شخصٌة ما.
          

29 
أتٌح الفرصة لطالبً إلصدار أحكام حول مواقف معٌنة وردت 

 فً موقف ما.
          

           .أحفز طالبً على إبداء الرأي حول أحداث معٌنة  30

31 
أدرب طالبً على إصدار أحكام حول ممارسات اجتماعٌة 

 المجتمع. ،المدرسة ،معٌنة فً الصف
          

32 
أوجه طالبً الى التعبٌر عن راٌهم حول موضوع  دراسً و 

 .مقرر دراسً ما
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 استتانة ا تجاىات قتؿ التحكيـ ( 4ممحؽ رقـ ) 
 جامعة النجاح الوطنية 
 كمية الدراسات العميا 

 ترنام  المناى  وأساليب التدريس
 أخي المعمـ /أختي المعممة     
اتجاىات معممي المرحمة األساسية الدنيا نحو اسػتخداميـ لميػارات التاكيػر بيديؾ استبانة تتعمؽ بيف 

 الناقد في المدارس الحكومية في محافظة طولكـر مف وجية نظرىـ.
رة داخػؿ لذا يرجى منؾ قراءة فقرات االستبانة قراءة متأنية, ومف ثػـ تقريػر درجػة اسػتخدامؾ لكػؿ ميػا

 .إزاء الاقرة وتحت الدرجة التي تمثؿ درجة استخدامؾ لياال×لعبلمةحجرة الدراسة بوضع 
 أرجو أف تتصؼ إجاباتؾ بالموضوعية والصراحة, شاكرًا ومقدرًا الجيد الذي ستبذلو.

 :البٌانات الشخصٌة

 الجنس:               ذكر                 أنثى

 دراسات علٌا            المؤهل العلمً:      دبلوم             بكالورٌوس   

 التخصص:           علمً               أدبً

 سنوات (       11 – 5سنوات (                  )  5سنوات الخبرة:         ) أقل من 

 سنوات (        11) أكثر من                         

                                                                                                  الباحث                                                                   
 خالد خميؿ                                                                                 

 مع فائق االحترام
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 رات التفكٌر الناقد إستخدام مها تجاه نحوإلا 

 مستوى االتجاه

دا  
ج
ٍل 
عا

 

الٍ 
ع

ط 
س
تو
م

ض  
خف
من

دا   
ج
ض 

خف
من

 

أرى ضرورة الستخداـ ميارات التاكير الناقد في   1
            .التدريس

أحب توظيؼ استخداـ ميارات التاكير الناقد في  2
           تدريس الطبلب.

ا أشعر بسرعة مرور وقت الحصة التي توظؼ فيي 3
           ميارات التاكير الناقد.

أرى أف تدريس ميارات التاكير الناقد ينمي التاكير  4
           عند الطمبة.

أشعر أف تدريسي لميارات التاكير الناقد ينمي   5
           قدارتي التدريسية.

أشعر بالمتعة عند تدريس ميارة مف ميارات   6
           التاكير الناقد.

يثير تدريس ميارات التاكير الناقد لدي الدافعية   7
           نحو العمؿ.

أثمف  تدريس معظـ الموضوعات باستخداـ   8
           ميارات التاكير الناقد.

أشعر بالقمؽ حياؿ عدـ استخداـ ميارات التاكير  9
           الناقد في التدريس.

مموضوعات أرى أف تدريس ميارات التاكير الناقد ل 10
           .يحسف التحصيؿ عند الطمبة

استخداـ ميارات التاكير الناقد في التدريس   11
           يمنحني ثقة أكبر بالناس.

أعتقد أف استخداـ ميارات التاكير الناقد في   12
           التدريس يبسط المادة.

أشعر دائما بالتشوؽ الستخداـ ميارات التاكير   13
           .في التدريس الناقد
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 .استمتع اثناء تدريس دروس باستخداـ ميارات التاكير الناقد 14
          

 .أرى أف استخداـ ميارات التاكير الناقد مضيعة لموقت  15
          

16 
أرى أف استخداـ ميارات التاكير الناقد ال يساعد عمى فيـ 

           المقرر الدراسي.

17 
يارات التاكير الناقد في التدريس يضيؼ عبئا جديدا استخداـ م

           عمى المعمـ.

18 
ىناؾ تمييز الستخداـ ميارة التاكير الناقد مقارنة بالطرؽ 

            .التقميدية في التدريس

 أتمنى أف يكوف زمف حصة تدريس لميارة التاكير الناقد أطوؿ.  19
          

20 
داعية تتطور نتيجة الستخدامي المستوى أشعر أف قدراتي اإلب

           األوؿ والثاني مف ميارات التاكير الناقد. 
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 تعد التحكيـ ا تجاىات استتانة ( 5ممحؽ رقـ ) 
 جامعة النجاح الوطنية 
 كمية الدراسات العميا 

 ترنام  المناى  وأساليب التدريس
 أخي المعمـ /أختي المعممة     

اتجاىات معممي المرحمة األساسية الدنيا نحو اسػتخداميـ لميػارات التاكيػر بتتعمؽ  بيف يديؾ استبانة
 الناقد في المدارس الحكومية في محافظة طولكـر مف وجية نظرىـ.

رة داخػؿ لذا يرجى منؾ قراءة فقرات االستبانة قراءة متأنية, ومف ثػـ تقريػر درجػة اسػتخدامؾ لكػؿ ميػا
 .الاقرة وتحت الدرجة التي تمثؿ درجة استخدامؾ ليا إزاءال×لحجرة الدراسة بوضع عبلمة

 أرجو أف تتصؼ إجاباتؾ بالموضوعية والصراحة, شاكرًا ومقدرًا الجيد الذي ستبذلو.

 :البٌانات الشخصٌة

 الجنس:               ذكر                 أنثى

 دراسات علٌاالمؤهل العلمً:      دبلوم             بكالورٌوس               

 التخصص:           علمً               أدبً

 سنوات (       11 – 5سنوات (                  )  5سنوات الخبرة:         ) أقل من 

 سنوات (        11) أكثر من                         

                                                                                                  الباحث                                                                  
 خالد خميؿ                                                                                 

 مع فائق االحترام
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 الناقد إستخدام مهارات التفكٌر  تجاه نحواإل 

 مستوى االتجاه

دا  
ج
ٍل 
عا

 

الٍ 
ع

ط 
س
تو
م

ض  
خف
من

دا   
ج
ض 

خف
من

 

            .أرى ضرورة الستخداـ ميارات التاكير الناقد في التدريس  1

أحب توظيؼ استخداـ ميارات التاكير الناقد في تدريس  2
           الطبلب.

أشعر بسرعة مرور وقت الحصة التي توظؼ فييا ميارات  3
           اكير الناقد.الت

 أرى أف تدريس ميارات التاكير الناقد ينمي التاكير عند الطمبة. 4
          

أشعر أف تدريسي لميارات التاكير الناقد ينمي قدارتي   5
           التدريسية.

           أشعر بالمتعة عند تدريس ميارة مف ميارات التاكير الناقد.  6

           يارات التاكير الناقد لدي الدافعية نحو العمؿ.يثير تدريس م  7

أثمف  تدريس معظـ الموضوعات باستخداـ ميارات التاكير   8
           الناقد.

أشعر بالقمؽ حياؿ عدـ استخداـ ميارات التاكير الناقد في  9
           التدريس.

ف أرى أف تدريس ميارات التاكير الناقد لمموضوعات يحس 10
           .التحصيؿ عند الطمبة

11 
استخداـ ميارات التاكير الناقد في التدريس يمنحني ثقة أكبر  

           بالناس.

12 
أعتقد أف استخداـ ميارات التاكير الناقد في التدريس يبسط  

           المادة.

أشعر دائما بالتشوؽ الستخداـ ميارات التاكير الناقد في   13
           .التدريس
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           .أرى أف استخداـ ميارات التاكير الناقد مضيعة لموقت  14

15 
أرى أف استخداـ ميارات التاكير الناقد ال يساعد عمى فيـ 

           المقرر الدراسي.

16 
استخداـ ميارات التاكير الناقد في التدريس يضيؼ عبئا جديدا 

           عمى المعمـ.

17 
ييز الستخداـ ميارة التاكير الناقد مقارنة بالطرؽ ىناؾ تم

           التقميدية في التدريس

 أتمنى أف يكوف زمف حصة تدريس لميارة التاكير الناقد أطوؿ.  18
          

19 
أشعر أف قدراتي اإلبداعية تتطور نتيجة الستخدامي المستوى 

           األوؿ والثاني مف ميارات التاكير الناقد. 
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تسييؿ ميمة الطالب في توزيع اإلستتانات عمة المدارس الحكومية ( 7ممحؽ رقـ )
  ستكماؿ مشروع التحث
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 تسييؿ ميمة إلجراء دراسة ميدانية  في المدارس الحكومية( 8ممحؽ رقـ )
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 ( 8ملحق رقم ) 

 قائمة بأسماء المدارس عٌنة الدراسة

 

 .مدرسة ذ شويكة األساسية -1
 زىير محسف األساسية.مدرسة بنات  -2
 .مدرسة بنات بمعا األساسية -3
 .مدرسة  ذ شيداء زيتا األساسية -4
 .مدرسة حسف القيسي األساسية المختمطة -5
 مدرسة بنات اشبيمية األساسية. -6
 مدرسة بنات شويكة األساسية. -7
 مدرسة راسـ كماؿ األساسية المختمطة. -8
 .مدرسة ذ ارتاح األساسية -9

 مدرسة ذ فرعوف األساسية.  -10
 .سة ذ بمعا األساسيةمدر   -11
 .مدرسة ذ عبدالمجيد التايو األساسية  -12
 .مدرسة المسقوفة األساسية المختمطة  -13
 .مدرسة ذ باقة الشرقية  األساسية -14
 .مدرسة ذ ذنابة األساسية -15
 .مدرسة بنات زىير أبي سممى األساسية -16
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The junior basic stage teachers' own perspective about the degree of 

practising critical thinking skills, and their attitudes twards it, in state 

schools in Tulkarm Governorate  

by 

Khalid Saleem Khader Khaleel 

Supervisor 

Prof. Alam Al-Deen Al-Khateeb 

 

Abstract 

The study aimed to identify the junior  basic stage teachers' own 

perspective about the degree of practising critical thinking skills, and their 

attitudes towards it, in state schools, and displaying the effect of all 

variables  concerning : sex, specialization, qualification and experience that 

perspective.   

This study community was totally   consisted of (416)  male and female 

teachers working in junior basic stage state schools in Tulkarm 

Governorate ,divided as follows :( 277) male teachers and (184) female 

teachers distributed in (63)schools : (22) boy's schools , (18) girl's schools 

and ( 23) coeductional schools  in the scholastic year 2013/2014, chosen in 

a cluster way according to sex , specialization, qualification and experience 

variables. 

The researcher applied the descriptive analytical approach,The achieve the 

purpose of  this study the researcher designed two questionnaries. The first 

is related to the degree of practice consisted of (32)items distributed on (7) 

main domains:Comparison, summarization,observation, classification, 

specification, superior thinking skills and finally evaluation .  
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The second which is consisted of (19) items is related to the junor basic 

stage teacher's attitudes towards applying critical thinking skills. 

The  validity of the instrument was checked and verified by agroup  of 

arbitrators of professorship members, bearers of dectorate in education 

field in Palestinian  Universities .  

As to the reliability of the instrument  was calculated according to cornbach 

Alpha's formula in which the reliability modulus value was (0.86) for 

practice  measure . 

By answering the study questions and surveying the  emerged hypotheses , 

the arithmetic  means , the standard deviations and the percentage were 

derived for each domain,( T-Test) for both two separate samples and the 

mono – disparity analysis .  

The study findngs presented the following :   

1- The junior basic stage teachers' degree of practising critical thinking 

skills was totally high at the rate of (78.25) in state schools in Tulkarm 

Governorate ? 

2- Their attitudes towards critical thinking skills were entirely high at the 

rate of ( 76.46) in state schools in Tulkarm Governorate. 

3- Their were no differences having statistical symbol at the level  (α=0.05) 

among the junior basic stage  teacher's  own perspective about the 

degree of practice of critical thinking skills attributed to sex, 

specialization, qualification and experience variables in state  schools. 

4- Their were no differences having statistical symbol at the level  (α=0.05) 

among teacher's own perspective about their attitudes towards   
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practising  critical thinking skills ascribed to the same variables in state  

schools in Tulkarm Governorate. 

5-  Evaluation domain was  respectively, the most critical thinking skills 

applied in  practice followed by observation, superior  thinking skills, 

summarization , comparison, classification and finally specialization,  

On the basis of the study findings the researcher specified  and 

suggested these considerable recommendations:  

1-More similar field studies could be performed with other varied variables 

in other areas in Palestine . 

2- Comparable studies about the same topic could be implemented between 

state schools and UNRWA schools. 

 




