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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن مهارات التفكري الناقد الأكرث �شيوعا لدى
طلبة ال�صف الأول الثانوي باملدار�س احلكومية يف مملكة البحرين ،والتعرف �إىل العالقة
بني مهارات التفكري وم�ستوى التح�صيل الدرا�سي والنوع االجتماعي.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )337طالبا ً ( )149ذكرا ً و(� )188أنثى من طلبة ال�صف
الأول الثانوي الذين اختريوا بطريقة �شبه ع�شوائية .ومت تطبيق اختبار كورنيل للتفكري
الناقد (م�ستوى  )Xودرجات الطلبة الكلية لنهاية املرحلة الإعدادية .وللإجابة على
الأ�سئلة مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار (ت) واختبار
حتليل التباين الأحادي واملزدوج.
�أ�شارت النتائج �إىل تفاوت مهارات التفكري الناقد (اال�ستقراء ،وامل�صداقية ،واال�ستنباط،
واالفرتا�ض ،واملهارات ككل) لدى عينة الدرا�سة حيث �سجلت مهارة اال�ستقراء وكذلك
املجموع الكلي للمهارات م�ستوى �أعلى من املتو�سط املتوقع� ،أما م�ستوى التمكن
فلم يكن بالدرجة املطلوبة وبلغت درجته ما بني ( .)0.56- 0.42كما وجدت فروق
دالة �إح�صائيا بني الإناث والذكور يف مهارتي اال�ستقراء واال�ستنباط واملهارات ككل
ل�صالح الذكور ،كذلك وجدت فروق دالة �إح�صائيا يف مهارات اال�ستقراء واال�ستنباط
واالفرتا�ض واملجموع الكلي ل�صالح الطلبة احلا�صلني على معدل ممتاز.
الكلمات املفتاحية :التفكري الناقد ،مهارات التفكري الناقد ،النوع االجتماعي ،التح�صيل
الدرا�سي ،املرحلة الثانوية.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/12/2 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2012/1/15 :م

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

2012  دي�سمرب4  العدد13 املجلد

15

Critical Thinking Skills and their Relationship with Academic
Achievement and Gender of 10th Grade Students
in the Kingdom of Bahrain
Dr. Fatima A. Al-Jasim
Gifted Education program
Arabian Gulf University

Dr. Najat S. Al-Hamdan
Gifted Education program
Arabian Gulf University

Abstract
The purpose of this study was to investigate the most prevalent critical
thinking skills among 10th grade students enrolled in the public schools in the
kingdom of Bahrain. It involved investigating the relationship between critical thinking skills and level of academic achievement and gender.
The sample of this study consisted of (337) quasi-randomly selected Bahraini high school students, (149) males and (188) females. All students took
Cornell Critical Thinking Test (level X), and students’ final grades in 9th
grade were considered. To answer the questions of the study the following
statistical calculations were used: the mean, standard deviations test, Anova
and Manova.
The results showed differences among the sample of the study in the total
score of critical thinking skills and the following critical thinking skills (induction, credibility, deduction, assumptions. The total score and induction were
higher than the expected average. The level of the skills was between (0.420.56). There were also statistically significant differences between males and
females in the skills of induction and deduction and the total score, in favour
of the males. There were also significant statistical differences in induction,
deduction, and the total score in favour of high achievers.
Key words: critical thinking, critical thinking skills, gender, academic achievement,
secondary schools.
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املقدمة

ي�شكل �إعداد الطلبة للحياة العملية م�س�ؤولية كبرية ملقاة على عاتق امل�ؤ�س�سة املدر�سية،

وال تعد املعارف واملعلومات كافية لوحدها لإعداد الطالب للحياة املقبلة .فالتطورات

التكنولوجية والتقنية قللت من مكانة الطالب املو�سوعة وركزت على الطالب القادر على
ا�ستخراج املعلومة املطلوبة وحتديد وجهات النظر املختلفة واملقارنة بينها ،و�أ�صبحت القدرة

على التفكري مهارة �رضورية للبحث والعمل والتعامل مع امل�ستجدات العلمية بكافة �أنواعها
االجتماعية واالقت�صادية والرتبوية وال�سيا�سية.

لذا حتر�ص امل�ؤ�س�سات الرتبوية على و�ضع تنمية مهارات التفكري لدى الطلبة �ضمن

�أهدافها ،وتطرح الكثري من الر�ؤى لتطبيق تلك الأهداف ،فمن �أهداف التعليم الثانوي مبملكة
البحرين تنمية مهارات التفكري الناقد لتمكني الطلبة من اال�ستقالل يف التفكري واملفا�ضلة

بني خمتلف الأفكار والبدائل للو�صول �إىل القرارات ال�سليمة يف الق�ضايا وامل�شكالت التي
تواجههم (وزارة الرتبية والتعليم.)2010 ،

لقد تنوعت الآراء فيما يخت�ص بتدري�س مهارات التفكري ب�شكل عام والتفكري الناقد ب�شكل

خا�ص داخل املنهج املدر�سي ،فيما يتعلق ب�آلية التدري�س ،وتركزت يف ر�أيني :الر�أي الأول ،يتبنى

التدري�س الذي يف�صل بني حمتوى املواد التعليمية املختلفة ومهارات التفكري بحيث يتم
تدري�سها ب�شكل منف�صل وخارج املنهج� ،أما الر�أي الأخر فيدعم �إدماج تدري�س مهارات التفكري

�ضمن املنهج املدر�سي ب�شكل مبا�رش ( .)Fisher, 2001وامتد اهتمام بع�ض امل�ؤ�س�سات
الرتبوية ب�أن يكون التفكري الناقد �أحد معايري خمرجات التعليم يف مرحلة ما بعد الثانوية،
فكليات التمري�ض مثال ً تتطلب معايري لقبول الطلبة تعتمد على مدى اكت�ساب مهارات

التفكري الناقد لأنها ذات عالقة جوهرية بتح�سني املمار�سات التي تتطلبها مهنة التمري�ض
).(Vacek, 2009

وي�ساعد تدري�س التفكري الناقد يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية على االنفتاح الذهني وتقبل الأفكار
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مبختلف تبايناتها واحرتام الآراء واملعتقدات ،وميكن الطالب من �إجراء العمليات العقلية
طرق توجيه ال�س�ؤال من حيث زمانه وطبيعته ونوعيته و�أ�ساليب �إجراء املحاكمات العقلية

واختيار املنطق املنا�سب ملحاكمة الأمور (احلارثي .)1999 ،كما ي�ساعد التفكري الناقد على
تطبيق املعارف ال�سابقة يف املواقف اجلديدة للم�ساعدة يف حل امل�شكالت واتخاذ القرارات

(الدردير وعبد الله.)2005 ،

ويعك�س بول ( Paul 1992الوارد يف )Geertsen, 2003 :هذه الر�ؤية فريى �أن التفكري

الناقد هو التفكري حول تفكري الفرد الذاتي ،فهو العمل على �إعادة تفكريه وت�شذيبه من �أجل
�أن يكون التفكري ب�شكل �أف�ضل ومركزا ً كما �أنه يعمل على جتويد الأفكار و�إعادة ترتيبها.

وي�شري مفهوم التفكري الناقد �إىل العمليات العقلية املعقدة التي تتطلب معرفة

وا�ستخدام العمليات واال�سرتاتيجيات املعرفية يف املو�ضوع املتمكن منه ،وكذلك التمكن
من املهارات التي ت�ساعد على حتليل املعلومات وتركيبها وتنظيمها وتقوميها بالإ�ضافة �إىل
االجتاه نحو التفكري الناقد املتمثل يف حب اال�ستطالع واال�ستزادة من املعرفة وال�شك وعدم

التيقن من املعلومات املقدمة وال�صرب جتاه الغمو�ض وعدم الو�ضوح الذي قد يكتنف التفكري

(غـامن.)2001 ،

ويف�صل تريفنجر و�آخرون ) Treffingerالوارد يفTreffinger & Isaksen & Dorval, :

 )1994طبيعة التفكري الناقد بالقول �إنه عملية يتم فيها حتليل الأفكار وتطويرها ثم
غربلتها واختيار ما هو متاح وي�صاحبها �إجراء اال�ستنباطات واال�ستدالالت ومقارنة الأفكار

وتنظيمها لرتتيب اخليارات لإعمال الأحكام والقرارات الفاعلة.

وات�ساقا مع هذا التعريف ،حتدد ال�رسور ( )2000التفكري الناقد ب�أنه القدرة على تقييم

املعلومات وفح�صها مع الأخذ بعني االعتبار وجهات النظر املختلفة حول املو�ضوع عرب

التمييز بني الفر�ضيات والتعميمات وبني احلقائق واالدعاءات وبني املعلومات املنقحة وغري
املنقحة .فعرب تلك العملية يتم تقدير �صحة ودقة احلقائق والت�أكد من م�صدرها والبحث عن
التناق�ضات عرب معاجلتها معرفيا.

فالتفكري الناقد هو حم�صلة ل�سل�سلة من العمليات املعرفية ينتج عنها جمموعة من

املهارات التي تت�ضمن احلكم على جمموعة معلومات يف �ضوء معايري حمددة و�أدلة وبراهني

خمتلفة وي�ستلزم ذلك ا�ستخدام قواعد املنطق واال�ستدالل (ورد يف :الكندري.)2005 ،

وتتحدد الأبعاد الأ�سا�سية للتفكري الناقد كما يراها �إني�س يف الإي�ضاح عرب حتليل النقاط
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بنتائج حمددة ،واحلكم على �أهمية احللول والنتائج املطروحة (ورد يف :ال�سويدي)2007 ،

وتعالج تعريفات التفكري الناقد جمالني ،املجال الأول يركز ويهتم بنواجت التفكري على الفرد

لذاته من حيث تركيزه على قدرته يف اتخاذ القرار وتطوير تفكريه جتاه مو�ضوع ما ،واجلانب

الأخر يركز على �إ�صدار حكم جتاه ق�ضية ما �أو مناق�شة مو�ضوع بهدف تقوميه (جميد.)2008 ،

وهذه املجاالت تعزز �أهمية تعليم التفكري الناقد يف املدر�سة �إذ تخدم املتعلم يف حياته

العملية وتخدم املجتمع عرب زيادة م�شاركة الأفراد يف ق�ضايا املجتمع بفكر م�ستقل ومتحرر
ميار�س الت�سا�ؤل والبحث.

ويربط البع�ض بني تعليم مهارات التفكري الناقد ومفهوم املواطنة الفعالة ،فاحلاجة يف

ع�رص التغيري �إىل مواطن قادر على التمييز بني احلقائق والآراء التي تدعم بناء الوطن وت�صنف
املعارف والأطروحات بروح ناقدة .فيك�سب التفكري الناقد الطالب القدرة على التمعن يف

املحتوى املعريف ملا يتعلمه ويحيط به يف جمال ف�ضاء االت�صاالت كما ي�ساعده على تعليل

اختياراته ور�ؤيته للم�شكالت احلياتية التي مير بها والنظر �إليها نظرة ثاقبة ومتمعنة بعيدة
عن االن�سياق للبهرجة الإعالمية وللتطرف يف الآراء واالنقياد العاطفي (اخل�رضاء.)2005 ،

ففي املجال الرتبوي ،نحن بحاجة �إىل تعزيز الرتبية الناقدة القائمة على تنمية املهارات

النقدية ،والبعد عن التلقني الذي يعد عائقا ً لرتبية العقول والنفو�س .فالرتبية النقدية تتجنب

تعويد املتعلم على التكرار وترديد الآراء وت�صديقها من دون عقل فاح�ص قادر على التحقق مما
يطرح ومالحظ ملا يقدم وم�ستوعب للمعطيات املحيطة به (جميد.)2008 ،

ويدعم النظام التعليمي لدينا التفكري الناقد ،فالتدريب العملي للمعلمني قائم على

حتقيق الأهداف الرتبوية القائمة على �سلم بلوم وكذلك العملية الرتبوية يف املدار�س تتم عرب

حت�ضري الدرو�س وفق نف�س ال�سلم ،ويالحظ �أن التفكري الناقد ي�أتي يف قمة هرم بلوم متمثال ً

يف مهارة التقييم التي يعرفها بلوم ب�أنها القدرة على �إ�صدار الأحكام وفق معايري حمددة

(قطامي .)2001 ،وقد �أكدت درا�سة �سافي�ش )� (Savich, 2008أن �إدماج مهارات التفكري

الناقد �ضمن املنهج املدر�سي حتقق مزيدا ً من الفهم املتعمق لطلبة املدر�سة الثانوية.

وهذا الطرح ،ي�ؤكد �أن التفكري الناقد من املمكن ت�ضمينه يف املنهج املدر�سي �إذ يركز على

تعليم التفكري الناقد من خالل املادة الدرا�سية وعرب �أن�شطة وتدريبات تنمي املهارات ولي�س

عن طريق حمتوى �أكادميي �أو نظري ،وكذلك عرب م�شاكل وق�ضايا تثري دافعية املتعلمني وتطور

طرق تعاملهم مع ما يحيط بهم من معارف (العتوم واجلراح وب�شارة.)2007 ،
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فرغم كل املظاهر الداعمة لإدماج مهارات التفكري �ضمن املنهج املدر�سي �إال �أن هذه الر�ؤية

العائقة لإدماج مهارات التفكري الناقد يف التدري�س يف التعليم الثانوي ملادة الريا�ضيات مثال،
تتمثل يف :عدم �أخذ ر�أي الطلبة باالعتبار يف �أثناء التدري�س ،وعر�ض املعلومات دون اال�ستناد �إىل
تربيرات مقنعة ،والتو�صل �إىل تعميمات بالرغم من عدم كفاية املعلومات املطروحة (عنابي،
.)2004

يعد التفكري الناقد لدى الكثري من املعلمني من عمليات التفكري املعقدة التي تتطلب

م�ستويات �أعلى من املهارات املعرفية يف معاجلة املعلومات ،ففي درا�سة �شوي و�شيه (Choy

) & Cheah, 2009حول ت�أثري ت�صورات املعلمني يف التفكري الناقد وت�أثريه يف �سلوكياتهم

التعليمية يف الف�صل الدرا�سي ،وجد �أن املعلمني الذين يرون �أن تعليم التفكري الناقد �رضوري
للعملية التعليمية يوفرون املحفزات الفكرية التي ت�سهل �إدماج مهارات التفكري �ضمن النهج
املدر�سي ،وعادة ما يكون طلبتهم �أكرث قدرة على �رشح الأفكار واملفاهيم بكلماتهم اخلا�صة

لكن قدرتهم على التفكري املنطقي وحل امل�شكالت حتتاج �إىل مزيد من التدريب للمعلمني.

وت�شكل �أدوار املعلم داخل الف�صل الدرا�سي الركيزة الأ�سا�سية يف دعم �أجواء �إثارة التفكري

لكن املعتاد �أن طرق تدري�سه تعتمد ب�شكل رئي�سي على تكرار ما هو موجود يف الكتاب

املدر�سي كما �أن �أ�سئلته ترتكز على ا�ستظهار املادة وحفظها وال حتثه على التفكري ،وعادة ال
ترتبط الأ�سئلة بحياة الطلبة العملية بل تنح�رص فيما هو موجود يف املنهج (حممد.)2000 ،

وقد �أظهرت نتائج جمموعة من الدرا�سات �إمكانية تطوير مهارات التفكري الناقد من

خالل املواد الدرا�سية ،وذلك عرب �إدماج تلك املهارات يف العملية التعليمية �سواء يف طرائق
التدري�س �أو الأن�شطة والتدريبات التي تقدم يف املقررات الدرا�سية جلميع املراحل التعليمية

(االبتدائية والإعدادية والثانوية) ،ومن املواد الدرا�سية التي مت تناولها بالدرا�سة مادة التاريخ
واجلغرافيا واملواد االجتماعية ب�شكل عام فقد هيئت الفر�صة للمتعلم ملمار�سة مهارات

التفكري الناقد (هيالت وجوارنه وعيادات و�شديفات2009 ،؛ اجلا�سم2007 ،؛ ال�شام�سي2006 ،؛
اخل�رضاء2005،؛ القحطاين2005 ،؛ م�سعود2001 ،؛ قزامل .)2000 ،ويف درا�سة حول تعليم

اللغة الإنكليزية كلغة ثانية للطلبة الدار�سني للهند�سة يف �أ�سرتاليا (من خمتلف اجلن�سيات
والدرجات العلمية) مت �إدخال مهارات التفكري الناقد �ضمن املحتوى الأكادميي للمقرر ،و�أبدى

جي ٌد
الطلبة امل�شاركون يف الدرا�سة اجتاهات �إيجابية نحو املقرر ،كما كان لديهم
ٌ
فهم ّ
للتفكري الناقد كتحليل وتقييم ،كما ا�ستطاعوا تف�سري �أهميته لتخ�ص�ص الهند�سة ،كما
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مازالت �أ�سرية الكتب ومل تفعل ب�شكل عملي ومنظم يف قاعات الدرا�سة ،فبع�ض املظاهر

19

مهارات التفكري الناقد وعالقتها بكل من التح�صيل الدرا�سي

20

د .فاطمة اجلا�سم ،د .جناة احلمدان

�أكد جميع الطلبة امل�شاركني ما عدا طالبني ب�أن قدراتهم على التحليل والكتابة الناقدة قد
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تطورت ،و�أو�ضح بع�ض الطلبة وجود عوائق تواجه الطلبة الذين يتكلمون اللغة الإنكليزية

كلغة ثانية ،مثل اخللفية التعليمية والثقافية التي قد تتعار�ض مع ا�ستيعاب وا�ستخدام
التقييم الناقد (.)Melles, 2009

وتركز �أهداف املناهج الدرا�سية من مرحلة التعليم الأ�سا�سي �إىل املرحلة الثانوية يف مملكة

البحرين على تنمية مهارات التفكري ب�شكل عام والتفكري الناقد ب�شكل خا�ص ،وتعمل على
ت�ضمني تلك املهارات يف املناهج الدرا�سية املختلفة .ففي درا�سة بوقحو�ص ( )2009لقيا�س

مدى ت�ضمني كتب العلوم للمرحلة الإعدادية ملهارات التفكري الناقد ،وجد �أنه مت ت�ضمني
خم�س ع�رشة مهارة من مهارات التفكري الناقد من �أ�صل �سبع وثالثني مهارة ،مت ت�صنيفها
�إىل ثالثة حماور رئي�سة( :فهم املو�ضوع وحتديده ،وحتليل املو�ضع ونقده ،و�إ�صدار احلكم) ،وقد

�أو�صى الباحث مبراعاة ت�ضمني هذه املهارات يف مناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية.

وقد �أظهرت نتائج جمموعة من البحوث وجود فروق فردية بني الأفراد يف التفكري الناقد

بو�صفه ا�ستعدادا ً وذلك تبعا لتفاوت العمر وم�ستوى التح�صيل الدرا�سي والتخ�ص�ص
الأكادميي والنوع االجتماعي (حمادنه1995،؛ �إبراهيم.)2005 ،

وقد عززت درا�سة �إبراهيم ( )2005وجود فروق موجبة دالة على التفكري الناقد تعزى مل�ستوى

التح�صيل الدرا�سي لطلبة التعليم الثانوي ال�صناعي ،فلم توجد فروق دالة �إح�صائيا بني
الذكور والإناث من عينة الدرا�سة على �أبعاد التفكري الناقد والدرجة الكلية الختبار التفكري
الناقد.

وتعار�ض نتائج درا�سة حمادنة ( )1995التي �سعت للك�شف عن م�ستوى التفكري الناقد يف

الريا�ضيات لدى طلبة وطالبات ال�صف العا�رش مع باقي النتائج �إذ �إ�شارت �إىل وجود فروق بني

الإناث والذكور يف �أداء اختبار التفكري الناقد ل�صالح الإناث ،لكنها اتفقت مع باقي النتائج

بخ�صو�ص وجود فروق دالة �إح�صائيا ل�صالح ذوي التح�صيل الدرا�سي املرتفع على الدرجة
الكلية الختبار التفكري الناقد.

حتاول الدرا�سة احلالية على �ضوء �أهداف التعليم يف مملكة البحرين وعلى �ضوء نتائج

الدرا�سات ال�سابقة ،درا�سة مدى ما اكت�سبه الطلبة يف التعليم الثانوي من مهارات التفكري
الناقد بعد مرور ت�سع �سنوات لهم يف احلياة املدر�سية يف التعامل مع املعلومات املدر�سية

بروح نقدية ت�ساعدهم يف فهم امل�شكالت املعقدة يف جميع جماالت الفكر الإن�ساين.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
م�شكلة الدرا�سة

بت�ضمني مهارات التفكري الناقد يف املنهج املدر�سي ،تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:

 .1ما م�ستويات مهارات التفكري الناقد ودرجتها الكلية لدى طلبة ال�صف الأول الثانوي يف

املدار�س احلكومية مبملكة البحرين؟

 .2هل يختلف طلبة ال�صف الأول الثانوي يف مهارات التفكري الناقد باختالف النوع االجتماعي

(ذكور� ،إناث)؟

 .3هل يختلف طلبة ال�صف الأول الثانوي يف مهارات التفكري الناقد باختالف م�ستوى

التح�صيل الدرا�سي؟

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة �إىل:

 .1الك�شف عن نوعية مهارات التفكري الناقد الأكرث �شيوعا لدى طلبة ال�صف الأول الثانوي

باملدار�س احلكومية يف مملكة البحرين؛

 .2التعرف �إىل العالقة بني مهارات التفكري وم�ستوى التح�صيل الدرا�سي؛

 .3التعرف �إىل العالقة بني مهارات التفكري والنوع االجتماعي (�إناث ،ذكور).

�أهمية الدرا�سة

تتمثل �أهمية الدرا�سة احلالية يف اجلوانب الآتية:

 .1تعطي الدرا�سة نظرة �أولية لأ�سلوب تفكري الطلبة من حيث قدرتهم على التعرف �إىل

احلقيقة و�إيجادها ويف كيفية ا�ستنباط املعلومات واحلقائق والتعامل معها ،وطرق حلهم
للم�شكالت و�صنع قراراتهم .ففي ظل تراكم املعلومات وتعقيدها يف العملية التعليمية،

يعد اكت�ساب الطلبة ملهارات التفكري الناقد عامال ً مهما ً يف انتقاء املعارف وحتليلها واختيارها
من م�صادر املعرفة املختلفة.

 .2ت�سهم معرفة طبيعة توزيع مهارات التفكري الناقد (اال�ستقراء ،وامل�صداقية ،واال�ستنباط،

واالفرتا�ض) يف التعرف �إىل نواحي القوة والنق�ص لدى طلبة املرحلة الثانوية ،للعمل على

ت�ضمينها يف املنهج املدر�سي وتدريب املعلمني على �إدماجها يف الوحدات الدرا�سية.
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 .3تعد من الدرا�سات القليلة التي تناولت ا�ستق�صاء مهارات التفكري الناقد لدى طلبة
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وطالبات مدار�س املرحلة الثانوية يف مملكة البحرين.

 .4ت�ساعد يف زيادة املعرفة العلمية حول �أ�سلوب تفكري الطلبة يف املرحلة الثانوية.

 .5ميكن اال�ستفادة من نتائج الدرا�سة يف �إعداد املناهج واملقررات الدرا�سية واملهارات التدريبية

التي يجب �أن تدخل �ضمن برامج �إعداد املعلمني.

حمددات الدرا�سة

تتحدد الدرا�سة �ضمن عينة من طلبة ال�صف الأول الثانوي مبدار�س مملكة البحرين يف

العام الدرا�سي .2009/2008

م�صطلحات الدرا�سة

املهارة :يق�صد باملهارة “�أية قدرة مكت�سبة يتم تطويرها من خالل عمليات التعلم والتعليم
بحيث ت�صل �إىل قدر منا�سب من التمكن الذي يتيح للفرد ا�ستخدامها يف �أغرا�ض علمية

معينة” (ورد يف :عبد احلميد وال�سويدي و�أنور.)2005 ،

التفكري الناقد :يعرف �أني�س ) (Ennis, 1985التفكري الناقد ب�أنه التفكري املنطقي والت�أملي

الذي يركز على تقرير ما يعتقد �أو يعمل ،وت�شمل جماالت عدة :الفر�ضيات ،والأ�سئلة ،والبدائل،
وخطط التجارب.

مهارات التفكري الناقد :تناول املقيا�س امل�ستخدم يف الدرا�سة وهو مقيا�س كورنيل للتفكري

الناقد ،املهارات التالية :اال�ستقراء ( ،)Inductionو�صحة النتائج املرتبطة ب�صدق املقدمات،
امل�صداقية ( ،)Credibilityوالتمييز بني العبارات من حيث تقومي احلجج واالدعاءات،

واال�ستنباط (.)Deduction

ا�ستخدام �صحة املعلومات واملعارف للو�صول �إىل نتيجة ما ،واالفرتا�ض (Identification

) ،of Assumptionsوالتعرف �إىل االفرتا�ضات والقدرة على فح�ص الوقائع تبعا لتلك

االفرتا�ضات (.)Ennis & Millman & Tomko, 1985

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها

اعتمدت هذه الدرا�سة يف ت�صميمها على املنهج الو�صفي امل�سحي ،وهو منهج يتناول

الظواهر كما هي يف الواقع ،ويهتم بجمع املعلومات والبيانات املطلوبة .واملنهج الو�صفي ال

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يهدف �إىل و�صف الظواهر �أو حالة الواقع كما هي فقط؛ بل ي�سعى للو�صول �إىل ا�ستنتاجات

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة احلايل من جميع طلبة ال�صف الأول الثانوي يف مدار�س التعليم العام

التابعة لوزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين للعام الدرا�سي  2009/2008يف املحافظات

اخلم�س ،ويو�ضح اجلدول الآتي �أعداد الطلبة وعدد ف�صولهم للعام الدرا�سي .2009/2008

اجلدول رقم ()1
�أعداد طلبة ال�صف الأول الثانوي و�أعداد ف�صولهم للعام الدرا�سي 2009/2008
املجموع
الإناث
الذكور
البيان
الف�صول
الطلبة
الف�صول
الطالبات
الف�صول
الطالب
557
16420
278
8511
279
7909
العدد
فتم حتديد  12مدر�سة متثل املدار�س ح�سب
وقد مت اختيار العينة بالطريقة �شبه الع�شوائية
ّ

توزيعها يف املحافظات ،لكن لظروف بع�ض املدار�س وظروف التطبيق مل يتم التوا�صل مع

بقية املدار�س املختارة ،لذا مت االقت�صار على عينة بلغت �إحدى ع�رشة مدر�سة� ،ست مدار�س
للإناث وخم�س مدار�س للذكور وقد ُ
ب من املدر�سة اختيار ف�صل درا�سي جدوله الدرا�سي
طلِ َ
ي�سمح بتطبيق املقايي�س يف التاريخ املتفق عليه .فبلغ جممل العينة  337طالبا ً وطالبة
فكان عدد الإناث  188طالبة �أما الذكور فبلغ عددهم  149طالباً .واجلدول رقم ( )2يو�ضح
�أ�سماء املدار�س وا�سم املحافظة وعدد الطلبة يف كل ف�صل درا�سي.

اجلدول رقم ()2
�أ�سماء مدار�س العينة وعدد الطالبات والطالب
املدر�سة

خولة
الثانوية بنات

العا�صمة

املحرق

املحرق

ال�شمالية

ال�شمالية

ال�شمالية

الو�سطى

العا�صمة

�أحمد
العمران الثانوية العا�صمة
بنني

النعيم الثانوية
بنني

الهداية اخلليفية
الثانوية
بنني

املحرق الثانوية
بنات

جدحف�ص الثانوية
بنات

مدينة حمد
الثانوية بنات

مدينة حمد الثانوية
بنني

مدينة عي�سى الثانوية
بنات

مدينة عي�سى الثانوية
بنني
الو�سطى

العدد

29

الرفاع
الغربي الثانوية اجلنوبية
بنات

املحافظة

24

25

27

33

27

36

32

34

41

29
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ت�سهم يف فهم الواقع وتطويره.
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�أدوات الدرا�سة
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وبناء على �أهداف الدرا�سة وت�سا�ؤالتها مت ا�ستخدام �أدوات الدرا�سة الآتية:

 .1درجات الطلبة الكلية لنهاية املرحلة الإعدادية؛
 .2اختبار كورنيل للتفكري الناقد (م�ستوى )X؛

الدرجة الكلية لنهاية املرحلة الإعدادية

ا�ستُ ْخ ِدمت الدرجة الكلية لنهاية املرحلة الإعدادية للعام الدرا�سي  ،2008/2007كما تدل

عليه الن�سبة املئوية مقيا�سا ً لتح�صيل الطلبة ،وقد مت تق�سيم الن�سب املئوية �إىل التقديرات

الآتية:

الن�سبة املئوية
التقدير

اجلدول رقم ()3
توزيع الن�سب املئوية �إىل تقديرات
 %60ف�أكرث
 %70ف�أكرث
 %80ف�أكرث
 %90ف�أكرث
متو�سط
جيد
جيد جدا
ممتاز

 %50ف�أكرث
مقبول

اختبار كورنيل للتفكري الناقد (م�ستوى )X

يتكون االختبار من م�ستويني ،هما( :م�ستوى  ،)Xو(م�ستوى  ،)Zوهما من �إعداد �إني�س

وميللمان وتومكو ( ،)Ennis, Millman & Tomko, 1985والفئة امل�ستهدفة للم�ستوى
 Xهي جميع الطلبة يف ال�صفوف من الرابع �إىل الثاين ع�رش� ،أما امل�ستوى  Zفكان للطلبة

املوهوبني يف املرحلة الثانوية وطلبة اجلامعات والكبار .ويتكون االختبار من �أربعة �أجزاء
كالتايل:

 اجلزء الأول (اال�ستقراء) :ويتكون من ( )23فقرة ،لكل منها ثالثة ا�ستنتاجات مقرتحة ،وتقي�سالقدرة على اختبار نتيجة من تلك اال�ستنتاجات املقرتحة من احلقائق املعطاة.

 اجلزء الثاين (امل�صداقية) :ويتكون من ( )24فقرة لكل منها ثالث �إجابات ،وعلى املفحو�ص �أنيحدد �أيّا ً من هذه الإجابات الأكرث قابلية للت�صديق.

 -اجلزء الثالث (اال�ستنباط) :ويتكون من ( )14فقرة ،لكل منها ثالث ا�ستنتاجات ،وعلى الطالب

�أن يتو�صل �إىل اال�ستنتاج ال�صحيح باالعتماد على فرو�ض �أو مقدمات مو�ضوعية.

 اجلزء الرابع (االفرتا�ض) :ويتكون من ( )10فقرات ،لكل منها ثالث حقائق �أو م�سلمات ،وعلىاملفحو�ص �أن يختار احلقيقة �أو امل�سلمة ال�صحيحة التي تت�ضمنها الفقرة.

 -الدرجة الكلية لالختبار :تتم بجمع الدرجات للأجزاء الأربعة ،والتي تتكون من ( 71فقرة).

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وقد مت التحقق من �صدق الأداة عرب عر�ضها على جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة

مت ح�ساب االت�ساق الداخلي عرب �إيجاد معامالت ارتباط بني درجة كل بعد من �أبعاد املقيا�س
والدرجة الكلية للمقيا�س ،وقد كانت املعامالت تتمتع بدرجة مقبولة من ال�صدق وهي

دالة �إح�صائيا على م�ستوى ( ،)0.5وقد بلغت معامالت االرتباط كالتايل :اال�ستقراء (،)0.67

امل�صداقية ( ،)0.77اال�ستنباط ( ،)0.47االفرتا�ض ( .)0.34وقد مت ح�ساب ثبات االختبار عن طريق

�إعادة التطبيق (اال�ستقرار) ومعامل �ألفا كرونباخ ،وقد بلغت قيم معامل الثبات بالطريقتني
كالتايل :اال�ستقراء ( ،)0.55-0.42امل�صداقية ( ،)0.65 – 0.10اال�ستنباط (،)0.02 – 0.32

االفرتا�ض ( ،)0.22- 0.35االختبار ككل ( ،)0.48 – 0.42وتعد هذه املعامالت مقبولة العتبار
اختبار كورنيل للتفكري الناقد (م�ستوى  )Xيتمتع مب�ؤ�رشات ثبات جيدة (ال�سويدي.)2007 ،

ولأغرا�ض الدرا�سة مت تطبيق اختبار كورنيل للتفكري الناقد (م�ستوى  )Xعلى عينة من

طالبات املرحلة الثانوية بلغت  21طالبة ،وقد مت ح�ساب درجة �صدق املقيا�س بح�ساب االت�ساق

الداخلي �إذ بلغت معامالت االرتباط كالتايل :اال�ستقراء ( ،)0.63امل�صداقية ( ،)0.62اال�ستنباط
( ،)0.68االفرتا�ض ( )0.47وقد كانت جميعها دالة عند م�ستوى ( )0.001ما عدا االفرتا�ض فقد

كان ذا داللة �إح�صائية عند م�ستوى (� ،)0.05أما درجة ثبات املقيا�س فتم قيا�سها بح�ساب

معامل �ألفا كرونباخ الذي بلغ (.)0.709

وت�شمل متغريات الدرا�سة على :مهارات التفكري الناقد (اال�ستقراء ،وامل�صداقية،

واال�ستنباط ،واالفرتا�ض) والدرجة الكلية ملهارات التفكري ،وم�ستوى التح�صيل الدرا�سي والنوع

االجتماعي.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،مت �إجراء جمموعة من التحليالت الإح�صائية لبيانات الدرا�سة،

ومناق�شة النتائج وتف�سريها ،وفيما يلي نتائج الدرا�سة.

�أوالً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

�ص هذا ال�س�ؤال :ما م�ستويات مهارات التفكري الناقد ودرجتها الكلية لدى طلبة ال�صف
ن َ ُّ

الأول الثانوي يف املدار�س احلكومية مبملكة البحرين؟.

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واملتو�سط املتوقع
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التحليل.

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واملتو�سط املتوقع
وم�ستوى التمكن ملهارات التفكري الناقد ودرجتها الكلية
م�ستوى التمكن
املتو�سط املتوقع
االنحراف املعياري
املتو�سط
مهارات التفكري الناقد
0.56
12.5
3.58
13.88
اال�ستقراء
0.49
12.5
2.86
12.31
امل�صداقية
0.49
7.5
2.46
7.34
اال�ستنباط
0.42
5
1.48
4.20
االفرتا�ض
0.50
37.5
6.68
37.74
الدرجة الكلية
ويتبني من نتائج التحليل للجدول ال�سابق� ،أن متو�سطات مهارات التفكري الناقد (اال�ستقراء،

وامل�صداقية ،واال�ستنباط ،واالفرتا�ض ،واملهارات ككل) تتفاوت يف عالقتها باملتو�سط املتوقع
(جمموع الإجابات ال�صحيحة ،)2/حيث �سجلت مهارة اال�ستقراء ومهارات التفكري الناقد
ككل درجة �أعلى من املتو�سط املتوقع بقليل لكن مهارات امل�صداقية واال�ستنباط واالفرتا�ض

كانت �أقل من املتو�سط املتوقع .ويت�ضح من اجلدول �أن م�ستوى التمكن من مهارات التفكري

الناقد لدى الطلبة قد تراوحت ما بني (� 0.42إىل  ،)0.56وهي �أدنى بكثري من م�ستوى التمكن
املقبول والذي ي�ساوي ( )0.81على الأقل (�أبوجادو ونوفل.)2007 ،

ثانياً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

�ص هذا ال�س�ؤال :هل يختلف طلبة ال�صف الأول الثانوي يف مهارات التفكري الناقد
ن َ ُّ

باختالف النوع االجتماعي (ذكور� ،إناث)؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملهارات

التفكري الناقد (اال�ستقراء ،وامل�صداقية ،واال�ستنباط ،واالفرتا�ض ،والدرجة الكلية) لكل من
الذكور والإناث ،وتت�ضح هذه البيانات يف اجلدول رقم (.)5

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

وللتعرف �إىل داللة الفروق بني الذكور والإناث ا�ستُ ْخ ِدم اختبار ( ،)tوتت�ضح نتائج التحليل

يف اجلدول رقم (.)6

اجلدول رقم ()6
نتائج اختبار ( )tللفروق بني متو�سطات درجات
مهارات التفكري الناقد والدرجة الكلية للذكور والإناث
مهارات التفكري الناقد
اال�ستقراء
امل�صداقية
اال�ستنباط
االفرتا�ض
املهارات ككل

فرق املتو�سطات االنحراف املعياري
0.39
1.16
0.31
0.37
0.27
0.80
0.16
0.29
0.72
2.62

** دال عند م�ستوى �أقل من 0.00

درجة احلرية
335
335
335
335
335

قيمة ()t
2.98
1.20
3.01
1.78
3.62

الداللة

**0.003

0.233
**0.003
0.077
**0.000

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط �أداء �أفراد جمموعتي

الدرا�سة (الذكور ،الإناث) على مهارات (اال�ستقراء ،واال�ستنباط ،واملهارات النقدية ككل) عند

م�ستوى ( ،)0.001يف حني ال توجد فروق دالة �إح�صائيا يف مهارتي امل�صداقية واالفرتا�ض.

ثالثاً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل يختلف طلبة ال�صف الأول الثانوي يف مهارات التفكري الناقد

باختالف م�ستوى التح�صيل الدرا�سي؟.

الختبار �صحة هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام حتليل التباين متعدد املتغريات ()MANOVA

للتحقق من دالالت الفروقات ،ويبني اجلدول رقم ( )7نتائج التحليل.
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اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملهارات التفكري الناقد
ودرجته الكلية لكل من الذكور والإناث
مهارات التفكري
الذكور (ن=)149
الإناث (ن=)188
االنحراف املعياري
املتو�سط
االنحراف املعياري
املتو�سط
الناقد
3.32
14.52
3.69
13.37
اال�ستقراء
2.91
12.52
2.81
12.15
امل�صداقية
2.58
7.79
2.30
6.99
اال�ستنباط
1.60
4.36
1.37
4.07
االفرتا�ض
6.77
39.20
6.39
36.58
الدرجة الكلية
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اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين متعدد املتغريات ( )MANOVAللفروق يف
متو�سط مهارات التفكري الناقد ح�سب التح�صيل الدرا�سي
قيمة قيمة  Fدرجات حرية درجة حرية
االختبار
املتغري
املقام
الب�سط
االختبار
التح�صيل
1005.749
16
5.641 0.769 Wilks Lambda
الدرا�سي

** دال عند م�ستوى 0.00

م�ستوى
الداللة

**0.000

ويت�ضح من نتائج حتليل اجلدول رقم ( )7وجود فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة �أقل

من ( )0.000بني متو�سط �أداء �أفراد جمموعة الدرا�سة ح�سب م�ستوى التح�صيل الدرا�سي

(ممتاز ،جيد جدا ،جيد ،متو�سط ،مقبول) على مهارات التفكري الناقد الختبار كورنيل ،وللتحقق
من داللة الفروق الدالة بني �أداء الأفراد على اختبار كورنيل للتفكري الناقد على ح�سب مهارات
التفكري كال على حدة (اال�ستقراء ،وامل�صداقية ،واال�ستنباط ،واالفرتا�ض ،والدرجة الكلية)،

مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( ،)One-Way ANOVAواجلدول رقم ( )8يبني نتائج
التحليل.

اجلدول رقم ()8
نتائج حتليل التباين �أحادي اجلانب ( )ANOVAللفروق يف
مهارات التفكري الناقد باختالف م�ستوى التح�صيل الدرا�سي
درجات
جمموع
متو�سط قيمة (ف)
امل�صدر
املتغريات
املربعات
احلرية
املربعات
بني املجموعات
105.26
4
421.02
9.013
11.68
332
داخل املجموعات 3876.99
اال�ستقراء
336
4298.01
املجموع
بني املجموعات
75.83
4
303.32
10.312
7.35
332
داخل املجموعات 2441.34
امل�صداقية
336
2744.66
املجموع
بني املجموعات
61.66
4
246.66
11.479
5.37
332
داخل املجموعات 1783.42
اال�ستنباط
336
2030.07
املجموع
بني املجموعات
0.47
4
1.89
0.213
2.22
332
736.39
داخل املجموعات
االفرتا�ض
336
738.28
املجموع
بني املجموعات
689.45
4
2793.80
19.008
36.75
332
الدرجة الكلية داخل املجموعات 12199.22
336
14993.02
املجموع

** دال عند م�ستوى 0.00

م�ستوى
الداللة
**0.00
**0.00
**0.00
0.931
**0.00

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط �أداء �أفراد عينة الدرا�سة

حت�صيلهم الدرا�سي عند م�ستوى �أقل من ( ،)0.000يف حني ال توجد فروق دالة �إح�صائيا على
مهارة االفرتا�ض.

وملعرفة من كانت الفروق يف مهارة اال�ستقراء واال�ستنباط واملهارات ككل يف �صاحلة ،مت

ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء �أفراد العينة ملهارات التفكري الناقد
الختبار كورنيل (اال�ستقراء ،وامل�صداقية ،واال�ستنباط ،واالفرتا�ض ،واملهارات ككل) ح�سب
التح�صيل الدرا�سي ،واجلدول رقم ( )9يبني ذلك.

املتو�سط

االنحراف
املعياري

املتو�سط

االنحراف
املعياري

املتو�سط

االنحراف
املعياري

املتو�سط

االنحراف
املعياري

املتو�سط

اال�ستقراء
امل�صداقية
اال�ستنباط
االفرتا�ض
الدرجة الكلية

مقبول()5
(ن=)59
االنحراف
املعياري

مهارات التفكري
الناقد

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملهارات التفكري
الناقد باختالف م�ستوى التح�صيل الدرا�سي
متو�سط ()4
جيد ()3
جيدجدا ()2
ممتاز()1
(ن=)66
(ن=)84
(ن=)75
(ن=)53

15.72
14.09
9.21
4.21
43.23

3.31
2.68
2.92
1.55
6.19

14.77
12.69
7.48
4.24
39.19

3.07
2.23
2.43
1.47
5.71

13.56
12.15
7.00
4.18
36.89

3.40
2.77
2.27
1.51
6.49

13.17
11.88
6.68
4.30
36.03

3.65
2.89
2.15
1.45
6.07

12.34
10.95
6.73
4.06
34.08

3.69
3.00
1.74
1.47
5.72

ويتبني من نتائج حتليل اجلدول ال�سابق� ،أن ا�ستجابات الطلبة احلا�صلني على (امتياز)

�أعلى من ا�ستجابات باقي الطلبة احلا�صلني على (جيد جداً ،وجيد ،ومتو�سط ،ومقبول) على
متو�سطات مهارات التفكري الناقد (اال�ستقراء ،وامل�صداقية ،واال�ستنباط ،واملهارات ككل).

وللتعرف �إىل م�صدر الفروق بني �أزواج ا�ستجابات م�ستوى التح�صيل (ممتاز ،وجيد جداً ،وجيد،

ومتو�سط ،ومقبول) ،مت ا�ستخدام اختبار �شيفيه ،وتتبني نتائجه يف اجلدول رقم (.)10

مهارات
التفكري
الناقد
اال�ستقراء
امل�صداقية

اجلدول رقم ()10
نتائج املقارنات بني م�ستوى التح�صيل
اختبار �شيفيه
()4،5

(1؛)2

()1،3

()4،1

()5،1

()3،2

()4،2

()5،2

()4،3

()5،3

1.00

1.00

**0.003

**0.000

1.00

1.00

**0.003

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

**0.009

**0.000

1.00

1.00

**0.001

1.00

**0.003

1.00
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مهارات
التفكري
الناقد
اال�ستنباط
االفرتا�ض
الدرجة
الكلية

تابع اجلدول رقم ()10
اختبار �شيفيه
(1؛)2

()1،3

()4،1

()5،1

()3،2

()4،2

()5،2

()4،3

()5،3

()4،5

1.00

1.00

1.00

**0.000

1.00

1.00

**0.000

1.00

**0.000

**0.002

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

**0.000

**0.000

1.00

1.00

**0.000

1.00

**0.000

**0.009

** دال عند م�ستوى 0.00

يت�ضح من اجلدول عدم وجود فروق دالة يف جميع مهارات التفكري الناقد والدرجة الكلية

بني الطلبة احلا�صلني على املعدل العام (ممتاز وجيد جدا) و(ممتاز ومتو�سط) وكذلك بني املعدل
العام (جيد جدا وجيد) و(جيد جدا ومتو�سط) ،يف حني توجد فروق دالة بني الطلبة احلا�صلني

على معدل عام (ممتاز ومتو�سط) و(ممتاز ومقبول) على مهارة اال�ستقراء وامل�صداقية والدرجة

الكلية ملهارات التفكري .مما يعني �أن الفروق الدالة ملهارة اال�ستقراء وامل�صداقية واال�ستنباط
والدرجة الكلية ملهارات التفكري الناقد كانت ل�صالح الطلبة احلا�صلني على ممتاز وجيد جدا

وجيد،

مناق�شة النتائج

 .1يت�ضح من نتائج الفر�ض الأول �أن متو�سطات مهارة اال�ستقراء �سجلت درجة �أعلى من

املتو�سط املتوقع بقليل وقد يرجع ذلك �إىل �أن �أ�سلوب اال�ستقراء من الأ�ساليب التدري�سية
امل�ستخدمة يف املدار�س �أما بقية املهارات كامل�صداقية ،واال�ستنباط ،واالفرتا�ض فهي من
املهارات التي ت�ستخدم ب�شكل نادر وحمدود يف عملية التدري�س� ،أما مهارات التفكري الناقد

ككل فقد تكون ت�أثرت بنتائج مهارة اال�ستقراء.

وتبني النتائج كذلك� ،أن م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى طلبة العينة �أقل من م�ستوى

التمكن املقبول ،وهذه النتيجة متوقعة �إذ �إ ّن النظام التعليمي ال يركز على تعليم وتدريب
املتعلمني على اكت�ساب تلك املهارات وما زالت املناهج الرتبوية رغم التقدم احلا�صل بعيدة

عن ت�ضمني مهارات التفكري ب�شكل عام ومهارات التفكري الناقد ب�شكل خا�ص يف املناهج
الدرا�سية .وهذه النتائج تتوافق مع مالحظات هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب التي �أجرت

زيارات ميدانية للمدار�س احلكومية يف مملكة البحرين ومن �ضمنها بع�ض املدار�س الثانوية وقد
�أكدت على �أن عمليتي التعليم والتعلم لي�ست موجهة لتنمية مهارات التفكري امل�ستقل
وحل امل�شكالت و�إك�سابها للمتعلمني (هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب .)2010 ،كما

تدعم هذه النتيجة درا�سة بوقحو�ص ( )2009الذي وجد �أن ن�سبة مهارات التفكري الناقد يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مناهج العلوم يف املرحلة الإعدادية قليلة وال ميكن لقلة ورودها �أن ت�ضمن اكت�ساب الطلبة
خمتلف ال�صفوف الدرا�سية للمرحلة الإعدادية.

وتتفق هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة اجلعافرة واخلراب�شة ( )2009التي هدفت �إىل التعرف

�إىل درجة امتالك الطلبة املتفوقني يف مدر�سة اليوبيل للموهوبني بالأردن ملهارات التفكري
الناقد ،فات�ضح تدين درجات  94طالبا ً وطالبة مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية يف جمموع

درجات التفكري الناقد ككل ويف مهاراته الفرعية كذلك ،فرغم طموح املتفوقني ف�إ ّن درجاتهم
يف التفكري الناقد كانت متدنية جدا ،وقد تعود الأ�سباب كما �أو�ضحها الباحثان �إىل املدة
الزمنية و�إىل �أن املقررات الدرا�سية قبل ان�ضمامهم ملدر�سة اليوبيل مل تكن موجهة لتنمية

مهارات التفكري و�إىل �أن �أجواء البيئة املدر�سية و�إعداد املعلمني مل ت�ساعد يف تنمية تلك
املهارات .و�أيدت درا�سة العفانة ( )1998النتائج ال�سابقة �إذ هدفت درا�سته �إىل ا�ستق�صاء

م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة ،وتكونت
العينة من  271طالبا ً وطالبة يف مرحلة البكالوري�س مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية بالإ�ضافة
�إىل جميع طلبة الدرا�سات العليا (الدبلوم اخلا�ص) ،و�أظهرت النتائج �أن درجة التمكن لدى

الطلبة هي (.)0.61

ويف درا�سة ) (Kaye, 2010التي هدفت التعرف �إىل �أ�سباب انخفا�ض م�ستوى الأداء يف

�سجالت اال�ستمارات املوحدة للتفكري الناقد لعدة �سنوات يف منطقة جنوب غرب الواليات

املتحدة والعوائق التي حتول دون تقدم �أداء الطلبة من املرحلة االبتدائية �إىل املرحلة الثانوية،
مت جمع البيانات يف مقابالت ومناق�شات جماعية ( )13معلما ً و(� )7إداريني تربويني يف تلك

املدار�س وعرب الرجوع للوثائق وال�سجالت الرتبوية ،ومتت مراجعة اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة
يف تدري�س مهارات التفكري الناقد (الأ�سئلة املفتوحة ،والتعلم الفعال ،والتعلم التعاوين،

ومناذج وتطبيقات من واقع احلياة ،اجلوانب العاطفية) وكذلك مهارات االختبارات املقدمة،
وقد لوحظ �أن هذه املمار�سات مل ت�ستخدم على نطاق وا�سع يف تلك املدار�س ،لذا ركزت

تو�صيات الدرا�سة على �أهمية التطوير املهني امل�ستمر للمعلمني وزيادة املوارد املتاحة لهم
بالإ�ضافة �إىل زيادة معارف الطلبة وم�ساعدتهم يف تطبيق تلك املعارف عرب تدريبهم على

مهارات التفكري الناقد .ودعمت درا�سة ) (Savich, 2009فكرة �أن �أ�ساليب التعلم والطرق

والتقنيات امل�ستخدمة ت�ؤدي دورا مهما يف اكت�ساب الطلبة مهارات التفكري الناقد ،ففي
درا�سته التي هدفت التحقق من مدى قدرة طريقة املحا�رضة وطريقة اال�ستقراء على حت�سني
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لها ،كما وجد �أن اثنتني وع�رشين مهارة مل يتم ت�ضمينها يف كتب العلوم املدر�سية يف
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مهارات التفكري الناقد يف مادة التاريخ لطلبة املرحلة الثانوية ،وذلك با�ستخدام معايري حكم
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حول حتليل املعلومات وتقييمها وتركيزها وجتميعها ومبقارنة نتائج االختبارات واالمتحانات
واملقاالت والواجبات املعطاة ،وجد �أن طريقة املحا�رضة مهمة يف تقدمي املعلومات الأ�سا�سية

حول املو�ضوع لكن طريقة اال�ستقراء بدجمها مع مهارات التفكري الناقد كانت �أكرث فاعلية
يف الفهم والتعمق ومعرفة املعلومات واملعارف.

كما �أرجعت درا�سة ثابت ( )2003تدين م�ستوى القدرة على التفكري الناقد من وجهة نظر

معلمي املرحلة الثانوية يف الأردن �إىل طبيعة املناهج الدرا�سية وعدم توجيه املعلمني لتدري�س
تلك املهارات وعدم �إدراكهم لطبيعتها وكذلك عدم معرفتهم بالكيفية التي ميكن بها

تنظيم الن�شاط يف الف�صل .وتدعم درا�سة عليان ( ،)1991فكرة �أن طريقة التدري�س ترتبط

بتنمية مهارات التفكري الناقد ،ففي درا�سته وجد �أن جمموعة طلبة ال�صف ال�سابع التي

در�ست مادة اجلغرافيا بطريقة االكت�شاف �سجلت درجات �أعلى على مقيا�س التفكري الناقد
من املجموعة التي در�ست بطريقة املحا�رضة.

ومن الدرا�سات امل�ؤيدة لكون م�ستوى �أداء الطلبة يف التفكري الناقد �أقل من امل�ستوى

املقبول درا�سة حمادنه ( ،)1995فقد �سجل طلبة ال�صف العا�رش يف الأردن يف مادة الريا�ضيات

درجة �أقل من ( )%60عن م�ستوى الأداء املقبول ،وترجع الدرا�سة الأ�سباب لعدم االعتماد

والرتكيز على تدري�س مهارات التفكري الناقد يف الف�صل واعتماد املعلمني على احلفظ والتلقني،

وافتقار املناهج لطرق منظمة يف العر�ض ،وكذلك عدم ا�ستخدام احلوار واملناق�شة يف عر�ض
املادة التعليمية.

� .2أ�شارت نتائج الفر�ض الثاين �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط �أداء �أفراد جمموعتي
الدرا�سة (الذكور ،الإناث) على مهارات اال�ستقراء ،واال�ستنباط ،ومهارات التفكري الناقد ككل،

يف حني مل توجد فروق دالة �إح�صائيا على مهارة امل�صداقية واالفرتا�ض .تتفق نتيجة الدرا�سة

من حيث وجود فروق على مهارات التفكري الناقد ككل مع جمموعة من الدرا�سات منها
درا�سة �أبو جودة ( )2004التي هدفت ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام برنامج تعليمي  -تعلَمي

م�ستند على نظرية العبء املعريف يف تنمية مهارات التفكري الناقد (التحليل ،واال�ستدالل،
والتقومي) �إذ وجد حت�سنا ً داال ًّ بني متو�سط �أداء الإناث والذكور على املهارات ب�شكل عام وعلى

مهارة التقييم واال�ستدالل ك�أبعاد لإختبار كاليفورنيا للتفكري الناقد وذلك ل�صالح الإناث.
واتفقت درا�سة �صالح ( )1994التي هدفت التعرف على �أثر االرتقاء بامل�ستوى الدرا�سي يف منو
قدرات التفكري الناقد لدى طلبة املرحلتني اجلامعية والثانوية يف م�رص يف جزء من نتائجها �إىل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وجود فروق يف درجات التفكري الناقد ككل تعزى للجن�س ول�صالح الذكور يف ال�صفوف الأول

حني مل توجد فروق دالة تعزى للجن�س لدى ال�صف اجلامعي الأول.

وتدعم النتيجة الأخرية نتائج درا�سة العنزي ( )2006التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة

�إح�صائية يف م�ستوى التفكري الناقد تعزى للجن�س لدى الطلبة املوهوبني املوجودين يف

املدار�س االعتيادية والنظامية حيث هدفت الدرا�سة التعرف �إىل م�ستوى كل من التفكري
الناقد وامل�س�ؤولية االجتماعية لديهم .و�أظهرت درا�سة حممد ( )1996عدم وجود �أثر ملتغري

النوع االجتماعي يف جمموعات الدرا�سة التي �أعدت بهدف التعرف �إىل فاعلية برنامج خا�ص

يف تدريب الطلبة على التفكري الناقد ،وا�ستخدم لهذا الغر�ض �أربعة درو�س من الكتاب الأول
الذي �أعدته هارنادك  .Harnadekويف درا�سة احلموري والوهر ( )1998التي هدفت ا�ستق�صاء

منط القدرة على التفكري بتقدم الأفراد يف العمر ،ودرا�سة الأثر التفا�ضلي لعوامل فرع الدرا�سة
واجلن�س وامل�ستوى العمري والتفاعل بني امل�ستوى العمري و�أبعاد التفكري الناقد وقد تكونت

العينة من ( )423فردا ،مل يكن هناك �أثر لقدرة التفكري الناقد يعزى ملتغري اجلن�س .كذلك مل

جتد درا�سة اليف (� )2003أي اثر دال للجن�س يف مهارات التفكري الناقد بعد تطبيق ا�سرتاتيجية
تعليمية م�ستندة �إىل نظرية معاجلة املعلومات وا�ستق�صاء فاعليتها يف مهارات التفكري

الناقد على عينة من طلبة ال�صف العا�رش يف مديرية تربية عمان الثانية بالأردن .وتدعم
هذه النتيجة نتائج درا�سة عبيد ( )2004يف عدم وجود فروق �إح�صائية دالة بني متو�سطات

عالمات طلبة ال�صف العا�رش على مقيا�س التفكري الناقد والإدراك فوق املعريف والتح�صيل
تعزى للتفاعل بني ا�سرتاتيجية التدري�س وجن�س الطالب وذلك بعد تطبيق برنامج عن �أثر

ا�سرتاتيجيتي التفكري اال�ستقرائي والتفكري احلر.

ويف هذا ال�سياق �أجرى الدردور ( )2001درا�سة هدفت التعرف �إىل �أثر تدري�س اخلرائط

املفاهمية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س االبتدائي وقد ُ
ت
طبِّقَ ْ

اال�سرتاتيجية على منهاج مادة العلوم ،و�أظهرت املعاجلات الإح�صائية عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى جلن�س الطلبة .واتفقت درا�سة اخلوالدة ( )2002يف �أنه ال توجد فروق دالة

�إح�صائية بني �أداء املجموعات على اختبار التفكري الناقد تعزى جلن�س الطلبة ،وللتفاعل بني
طريقة التدري�س وجن�س الطلبة ،وقد هدفت معرفة ت�أثري الأحداث اجلارية يف مهارات تنمية

التفكري الناقد لدى طلبة ال�صف العا�رش يف مادة التاريخ يف حمافظة جر�ش .وكذلك مل تظهر
نتائج درا�سة العبد الالت ( )2003فروقا ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س وقد هدف فيها
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والثاين والثالث الثانوي وكذلك وجود فروق دالة ل�صالح الإناث يف ال�صف اجلامعي الثالث ،يف
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ا�ستق�صاء �أثر برنامج تدريبي مبني على التعليم بامل�شكالت يف تنمية مهارات التفكري الناقد
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لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي .و�أيدت نف�س النتائج درا�سة احلطيبات ( )2007التي

هدفت معرفة �أثر ا�سرتاتيجيتي الع�صف الذهني والتعلم التعاوين يف تنمية مهارات التفكري

الكتابي والتفكري الناقد لدى طلبة ال�صف الأول الثانوي العلمي يف حمافظة الكرك بالأردن
حيث مل تكن هناك فروق ذات داللة يف اكت�ساب مهارات التفكري الناقد تعزى ملتغري اجلن�س.

ودعمت درا�سة الكركي ( )2007وجود �أثر دال �إح�صائيا للربنامج التدريبي امل�ستند �إىل عادات

العقل يف تنمية التفكري الناقد فقد نمُ ِّيَت مهارة اال�ستقراء ح�سب اختبار كاليفورنيا تبعا

للتفاعل بني املجموعة واجلن�س ل�صالح �إناث املجموعة التجريبية.

� .3أ�شارت نتائج الفر�ض الثالث �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا ملهارة اال�ستقراء وامل�صداقية

واال�ستنباط ومهارات التفكري الناقد ككل ل�صالح الطلبة احلا�صلني على درجة االمتياز ،وهذه
النتيجة قد تكون منطقية �إذ ميتلك الطلبة مرتفعو التح�صيل الدرا�سي مهارات وا�سرتاتيجيات
تعليمية تفوق نظراءهم من الطلبة وت�ؤكد قدرة الطالب املرتفع حت�صيليًّا على التعامل مع

الأفكار املجردة  ،وتدعم هذه النتيجة ما تو�صلت �إليه درا�سة الربهان ( )2001من تفوق الطلبة
ذوي التح�صيل املرتفع على �أقرانهم من متو�سطي ومنخف�ضي التح�صيل يف درجاتهم على

اختبار (واط�سون – جلي�رس) للتفكري الناقد .وت�ؤكد ما �أثبتته درا�سة الكندري ( )2000من وجود
فروق بني املتفوقني عقليا وغري املتفوقني عقليا يف كفاءة التفكري الناقد عموما ،ويف خمتلف

القدرات املكونة له ،ل�صالح املتفوقني عقليا ،وتتفق هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة وزارة
الرتبية بالكويت ( )2003التي �أ�شارت �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا بني ا�ستجابات الطلبة على

اختبار (واط�سون – جلي�رس) للتفكري الناقد تبعا ملتغريات التح�صيل الدرا�سي ول�صالح الطلبة

احلا�صلني على تقدير امتياز ،ويعزى ذلك �إىل �أن الطلبة املتفوقني عقليا وحت�صيليا يكت�سبون

مهارات التفكري الناقد بدرجة �أكرب من �أقرانهم (ال�رسور .)2000 ،و�أكد مريز ()Miers, 1980
وجود عالقة �إيجابية بني القدرة على التفكري الناقد وم�ستوى الطالب الدرا�سي (ثابت.)2003 ،
وقد �أ�شارت درا�سة العظمة (� )2006إىل �أن الربنامج التدريبي الذي يدمج مهارات التفكري

الناقد �ضمن مادة علم االجتماع واملعتمد على برنامج كورت يف جزء التنظيم والتفاعل كان
له �أثر �إيجابي يف تنمية التفكري الناقد جلميع الطلبة متو�سطي ومتفوقي التح�صيل لكن

املتفوقني �أظهروا تفاعال �أكرب من متو�سطي التح�صيل يف اهتمامهم بتعلم املهارات.

وحاول روا�شدة والوقفي ( )2008تف�سري عدم وجود تطوير للتفكري الناقد بعد تدري�س الطلبة

بالدمج والف�صل بني كل من املحتوى املعريف ومهارات التفكري الناقد ب�أ ّن ت�صنيف الطلبة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�إىل م�ستوى حت�صيل مرتفع ومنخف�ض على �أ�سا�س االختبار والدرجات املدر�سية غري دقيق لأ ّن
وتختلف نتائج هذه الدرا�سة عن نتائج درا�سة ال�رشقي ( )2005التي مل ت�رش �إىل وجود عالقة

ذات داللة بني م�ستوى التفكري الناقد والتح�صيل الدرا�سي ،وكذلك درا�سة ب�شارة (� )2003إذ
مل يكن هناك �أي �أثر لربنامج تدريبي ملهارات التفكري يف تنمية التفكري الناقد والإبداعي ،فلم

توجد فروق دالة �إح�صائيا يف الأداء البعدي لطلبة ال�صف العا�رش على اختبار التفكري الناقد
تعزى �إىل املعدل الدرا�سي.

التو�صيات

 .1ت�ضمني مهارات التفكري الناقد يف املنهج املدر�سي لإك�ساب الطلبة هذه املهارات وربطها

باحلياة العملية.

 .2تدريب املعلمني على طرق و�أ�ساليب ت�ضمني مهارات التفكري الناقد يف املنهج املدر�سي.

 .3تعزيز املمار�سات ال�صفية امل�ساعدة خللق �أجواء �صفية تبعث على احلوار واملناق�شة لدى

عر�ض املادة العلمية.

� .4إجراء درا�سة حول نظرة معلمي املدار�س �إىل التفكري الناقد ومدى ت�أثري نظرتهم يف املمار�سات

ال�صفية جتاهه.
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