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 مقدمة:

ان عصر التغيرات المتساررع  يرارع ع ال الماراين الت رماا ماب الترايا       

ت  ااايو اوصااارير عم يااا  اي اااكار ومااارن واماااارن وتساااتمر ا اااكار  ر ااا  وال

وضارور  لتسااييا تايرا  مااب المسات كات ئااو الايما  وماان اراو  تاساا   اا ررات 

)ت  يو الطرل  ايف يت  و، ت  يو الطرل  ايف يرار( ااميا  ارصا  هايار ت ماا 

مااكلوات مسااتةا ي  ئااو الرياا  ااامياا  وان التايااف مااب المساات كات يسااتكعو 

 .ت  و ميررات  كيك  واست مرا مواقف  كيك 

 الارمااارت ماان الياار  عاان اإلاساارن تميااو التااو الساامرت ماان ساام  التراياارو     

 ت ةااك ي ااا  مماار اآلراء  ولاا  واات راات أا اارك  ت ااككت مريااوو واااو اهااار ،

 الا ارطرت مان س سا   االا من التراير ويتو عم يرت ، وت    الا ري ال ةا

 ااالا ماان اسااتةارل  يااتو لماياار يت اارع عاااكمر الااكمر  اياار يةااوو التااو ال ة ياا 

 عان الا ا  الترايار ويتضامن ، الم روئا  الاما  ال وا  من أاار أو وا ك 

 أو الموقااف ماوااارت ئااو الاظاار وإم اارن تاالملر  إلياا  التوصااا ويتط اا  ، م ااال

 .الررك اير يمر التو الاار 

 ، ايمتا  ئاو اا  ت ايط التو اه يرء مب اإلاسرن يت رما التراير الا ومن      

 ئ اااا إ ااراء اااكون توا ياا  التااو المواقااف ي ااارل  ذاتاا  الوقاات ئااو أااا  اماار

 لأل اااايرء الرموياااا  والتمااااايلت اهئااااارر يسااااتاكو ساااا و  ئاااارلتراير ظاااراري،

 .تاي ير أو تصورار أو تذارار يمان التو أي ال رضر  الير واه كا 

 او ااوك ي اا ر أو ساالاا يوا اا  عاااكمر التراياار عم ياا  اإلاساارن ويسااتاكو     

 و يارن أايمار  يا  متكاا ا  والم اا   الترايار اين وال لق  تصركئ ، م ا  
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 الراارك اياار ي اا ر م ااا   تو ااك ارااات إذا إاا  ي ااك  ا ئاارلتراير وا ااك ، ل م اا 

 الت ااررع إوالاا  أو الاااة  اسااتامرا لياار  ااا تةااكيو إلاال وت تاار  ئياا  وتاالار

 أو و اا الموقاف ئاو اارق  ااو مار ال ق إلل الايري  ئو يلكي ممر والتارقع

 .الم ا   تسوي 

 أاارما ، عةوا ئو ميرراتير ورسخ اإلسلو أسسير أرسل ئريض  والتراير     

 الاكين مااا اااتمارو مان اايار  مسار   والترايار ال ةا أعطل كين اار  ئ ي 

 عة ا  ع ال يرااو ئإا  المس و اإلاسرن الاريو الةرآن يارط  وعاكمر اإلسلمو

 أو ترايااار ا مااا  وركت المسااا و لإلاسااارن الترايااار وهاميااا  وترايااار ، ووعيااا 

 عكياك  مارات(  إلاخ.. يتاذارون – ي ة ون – ياصرون – يترارون) مراكائرتير

 .الاريو الةرآن ئو

 ظو موضوع التراير اإاتمرو ال كياك مان الاار اين والماراين  تال اارت و     

من أاار الموضوعرت كراس  وا ار ئو م را ع و الار  التراوي، وقك عايت 

 ميااب المااكار  الر سااري  والرارياا  والتراوياا  اتامياا  الرااار والتراياار لاااو 

ل موا ياا  الصاا وارت والم ااالت التااو ت تاارع يصاااا الراارك أاااار قااكر  ع اا

ساي   ئو  تل ماار و ال يار  ساواء أاراات ا تمرعيا  أو اقتصاركي  أو تراويا  

 .أو أالقي  أو اليرار

 وأ ااكار رقياار أاارااار الااا  الم رئياا  ال م ياارت ساارمر عاان التراياار ويتميااو     

 واإل رطا  والمواقاف والظاواار اه ايرء عماق إلال الارارذ ع ل واقكرار ت ةيكا

 وم  ومارت م اررف إاتر  وإعرك  وإاتر  الم  ومرت م رل   من يماا  ممر اير

و  ماتصر  و رم   كقية  اموضوعي   كيك   .ومرما
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 ايار اا اغ ت التاو وال يويا  الميما  الموضاوعرت من الارقك التراير ي كو     

ر  التراي  ر، قكيمر  مان المت  ماين تمااين مان ارلغا  أاميا  من ل  لمر وذل  و كيار

 ئاو اهاميا  ااذ   وااا  تت  ل إذ والت  يو؛ الت  و عم ي  ئو أسرسي  ميررات

 ت  ايو اساتراتي يرت تاااو ع ال ال  ميا  ماواق يو اااتلف ع ال الترااويين مياا

  .(Critical Thinking Skills) الارقك التراير ميررات وت  و

 مياررات ت ساين ااو الارقك التراير وت  و ت  يو من اهسرسو اليكف إنا  إذ     

  واااا  مات ااف ئااو الا اار  ماان ارلتاارلو تماااايو والتااو الط ااا ، لااك  التراياار

 التساا يو وعااكو وااسااتريرو، والا اا  التساارلا رو  ت اا يب أن اماار  ياارتيو،

 الط اا  آئار  توسايب إلال يالكي ذل  اا ااستا رف أو الت ري كون ارل ةرمق

 ع ال ي ماا ممار أوساب، ع ميا  م ارات إلال اااطال  ا و ويكئ يو الم رئي ،

 ماار إذا أاميتاا  وتااوكاك لااكييو، الاااوعو الاات  و ووياارك  الم رئياا  أاايااتيو اااراء

 .تراير الت  و أن الةرم   الاظر او ي  اقتا ار

وااااو  ،ااااذا الاتااار  لم رل ااا  موضاااوع مااان الموضاااوعرت الميااا  تو لوياا     

 أئيااك ،ر  موضوع الترايار الارقاك مان عاك  ااوا وويتاروا الات ،التراير الارقك

ااااو يتطااار  ل ترايااار الارقاااك مااان  يااا  ت ريرااا   ،ئاااو الاكايااا  ات رياااف الترايااار

امر يت ارع لتطايةارت  ،او يتاروا الميررات الم وري  ل تراير الارقك ،ومرايت 

 .التراير الارقك ئو م تم ار ال راو واذل  ي رع لت رر  عرلمي 

وهللا ماان وراء  ،ن ياراب ااا  طال  ال  ااو ئاو ااا مااارن وومارنأا لساأوهللا      

     .الةصك

 عاك السلو م مك                                                            
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 الرصا اهوا

 التفكير

ا ت ااات مسااالل  الترايااار ماراااا  اايااار  ورميساااي  عااااك اايااار مااان ال  مااارء      

والتراويين، اظرا هاميت  ئو  ير  الا ار وتةاكمير، ئةاك اارن الترايار وا واا 

ي    كورا أسرسي  وميم  ئو إي رك   وا ل  ةارت التو يوا يير اإلاسارن ئاو 

ت  اليومي ، وئو رسو ملما  يرتا  المساتةا ي ، وئاو تماياا  مان السايرك   ير

ع ل الاون وئاق مااي  هللا، وا أكا ع ال أاميتا  مان و اوك اايار مان اآليارت 

الةرآاي  التو و يت اإلاسرن إلال إعمارا ال ةاا، والترايار ئاو الااون ومار ئيا  

 ت ارلل ئاو اتراا  من آيرت كال  ع ال و كاايا  هللا وامارا قكرتا ،  يا  قارا هللا

ال ويو ياات لاو ا  الترع والايوت والايا واهالتار  ومان ااا الممارات إضال 

(. ويلااك مار ران وساتيرااير  ع ال 11ئو ذل  آلي  لةوو يترارون" )الا ا ،

أن تامي  قكرات الطل  ع ل التراير وت  ي يو ع ل ذلا  ي تاار مان اهااكاف 

 رين، وأن اذا اليكف لي  ا كيك ولاا  اهولي  ل ت  و ئو الةرن ال ركي وال 

ظير من الا الاتراارت والا او  التراويا  مان أااار مان مما  عارو، ولااا  لاو 

 ي ك اااتمرو الارئو ئو المارا  المكرسي .

 ت ريف التراير:أوا: 

اماار  اارء ئااو لساارن ال اار : الرااار والرااار: إعماارا الااارطر ئااو  التراياار لغاا :

لااي  لااو ئااو اااذا اهماار ئااار أي لااي  لااو ئياا  ال ااوء، وقاارا ي ةااو : "يةاارا 

 .()ابن منظور ر  ، وأركف ي ةو  قرمل: "والرتا ئي  أئصا من الاسر" 
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: تاركك الة ا  اارلاظر و  -ارلاسار.  -التراير ئو ال غ  : من ئکر ، والرار      

( والترااار : التلمااا )الااراوي، 4۷۹ ، 1407التااكار لط اا  الم ااراو )الريااومو، 

( الترايار والتراار الاا  : " ـاـا1414( . وعرف اان ماظور) ۵۱۷، ــا1415

( . قارا ال اااري: " الراار :  اوان الاارطر 65 /5إعمرا الارطر ئو  وء" )

ئو الار  . وقرا الراال : الرار : قاو  مطرقا  ل   او إلال الم  اوو، والتراار : 

ةارا إا  ريرن ت   الةو  ا س  اظار ال ةاا ، وذلا  لإلاسارن ا ل  ياوان، وا ي

،   ــاااـا1410ئيمااار يماااان أن ي صاااا لااا  صاااور  ئاااو الة ااا  " )المااااروي، 

563.) 

( أن الراااار : ااااو " ترتيااا  أماااور م  ومااا  ـاااـا1405ويااارل ال ر اااراو )     

 (.۲۱۷لتلكي إلل م يوا" )  

 التراير اصطل ر:

وأمر الت ريف ااصطل و ل تراير ئةك ااتو ا  الااير من ال  مرء ئاو عاكك      

لتاصصاارت، مماار ااات  عااا  ال كيااك ماان الت ريراارت وئااق الاارل  المات راا  مان ا

ل  مرء الايولو ير والرسيولو ير وع مارء الاار  والترايا  ، ئةاك اظار الما ال 

الايولو و إلل التراير ع ل أا  : " عارر  عن الم اروات التاو تااذا مان قااا 

ال ةارت التو الارمن ال و ئو سايا  ا الم الت ، والتغ   ع ل الص وارت و

 ت وا كون تاير  مب الايم  " .

اياماار أااارو الما اال الرساايولو و كور المااايخ ارعتااارر  ي مااا ع اال تاا ور      

ال رااارت ال ة ياا ، واعتااارر اااا ماان الاصاارين الااارويين وال  اارء ضااروريين 
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ل تراير وي ملن او ك  مب الطرف اهمارمو ل اذع الماخ، وااذ  الو اكات ااو 

 كو  التراير .ال رط الضروري ل 

وأماار أصاا ر  الما اال الارسااو ئااإن ا ضاايو ياار  أن التراياار ياالكي إلاال      

الوصااوا إلاال الاتاارم  ماان ااالا المةااكمرت الم طاار ، وياار  الااا ع اآلااار أن 

التراير لي  م ارك الةيارو اا ارط عة او؛ وإامار يااغاو أن ي تاوي ااذا الا ارط 

ةاكو  ايمر مان اااتاارر ) ع ل كر   من اااتارريا  ، أو أن يا ا  ئاو موقاف ي

 (.۲۸-۲۹، ــا1425.  سن، 24-۲۲، ــا1405إسمرعيا، 

وياارل ع ااو الااار  الم رئااو أن التراياار ي ااير إلاال " الم رل اا  ال ة ياا       

ل وارك ال ساو اياكف تااوين اهئاارر، وااساتكاا  وليار ، أو ال ااو ع ييار " 

 (.4)يوا ، ك.ت، 

  عاان تةاا  مااكرو  ل اااار  ماان أ ااا وياار  التراويااون أن الترايرعااارر     

ت ةيق اكف ، أو او م ركل  مةصاوك  اات ارف الاروااط الم اكك  ااين  اوء 

 (.۲۹، اـــ 1425اصا   واين ال واق  التو تات  عا  )  سن، 

وياكو واض ر أن الت ريف التراوي يكاا ضامن الما ال الارساو ؛ ولاذل       

الت ريراااارت  اااايوع  ، واااااو ت تااااار الت ريراااارت الارسااااي  ل تراياااار ماااان أاااااار 

 المستاكم  ئو الم را التراوي والت  يمو .

وماان الت ريراارت ال رم اا  ئااو اااذا اإلطاارر ت ريااف ماصااور ووملماا  الااذي      

يرون ئي  أن التراير ا رط عة و را  ي ا  ئي  اإلاسارن الواقاب الموضاوعو 

عة يا  اطرية  مات را  عمار ي اك  ئاو اإل سار  واإلكرا  . والترايار ا م يا  
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م رئي  او اا ار  ال لقرت والاروااط ااين الظارارات أو اه ايرء أو اه اكا  

 (.۱۸۹ئو وعو اإلاسرن" )  

 وياطوي مريوو التراير ع ل  م   من الاصرم  ؛ أامير :      

 ي تمك التراير ع ل اا مر استةر ئو عةا اإلاسرن من اارات وت رر  .  -

 التراير ا رط عة و الير مار ر.  -

 (.36 اــ،  1425ل تراير علق  ارلا رط اإلاسراو ال م و ) ا  أارو،  -

ت ككت ت ريررت التراير  ي  لو ي اك اهك  الترااوي ت رياف  رم ا  لا ؛ و     

اظرا لتارين ااتمرمرت وو يرت اظار المراارين الترااويين واااتلف الماكار  

 التو ياتمون اليير، واذار من اذ  الت ريررت:

( الا  عارر  عن س س   من الا رطرت ال ة يا  33: 2011 روان )عرئ       

الياار المرمياا  التااو يةااوو اياار الااكمر  عاااكمر يت اارع لماياار يااتو اسااتةارل  عاان 

طريااق وا ااك  أو أاااار ماان ال ااوا  الاماا  ا ااار عاان م ااال ئااو الموقااف أو 

 الاار .

( أااا  عم يا  ذااياا  ا ااط ، وااو اااوع ماان 15: 2011وي رئا  مصااطرل )     

ل وار الكاا و المساتمر ماب الاذات أااارء الةيارو ا ماا، أو م اراك  ماظار، أو ا

 ااستمرع لرأي.

( ئل رروا إلي  الا  ا رط م رئو ي ماا 19: 2009ايامر ال توو وآارون )     

ع ل إعطرء المايرات الايمي  م ال وكال  مان االا الاايا  الم رئيا ، لتسارعك 

 وف الايم .الررك ع ل التايف والتللو مب ظر
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( الاااا  مسااالل   اااا الم اااالت، أو م رولااا  40: 2001وعرئااا  كياوااااو )     

الوصوا إلل اتي   مر، وقك ياون الغرع مان الترايار ااو اإل سار  ارلاي ا  

أو الايرا ال ارما، أو اااغمار  ئاو أ الو اليةظا . وتار  الار اا  أن الترايار 

رت، يتااااون مااان ا ااارط م ةاااك ياااات  اااا  اإلاسااارن كون اليااار  مااان الما وقااا

م موعاا  ماان ال م ياارت ال ة ياا  تاط ااق ماان الا رياا  الم رئياا  ل راارك وتسااير 

ااطوات ماطةيا  متس سا   مان أ اا التوصاا إلال  اا م اا   أو اإل راا  عان 

 سلاا مر.

مصااط ا التراياار يااكا ع اال ال كيااك ماان الم ااراو ، ئةااك ي اااو ال م ياارت و و     

 ااا   ماار ، أو اااارء اطاا  ، و الاطااوات التااو تاالكي ئااو الايرياا  إلاال  ااا لم

التراير س و  يالتو مان االا تررعاا الرارك ماب ايمتا  و تالار  ايار و م رولتا  

المستمر  ئو الت رماا ماب المواقاف و الم االت التاو يوا ييار ، و ااو قاكر  

من الةكرات التو ي تما ع يير التاظيو ال ة و الم رئو ل ررك و ي تماك إلال  اك 

  ي  ال رم  .مر ع ل قكر  الررك ال ة

ن التراير او أعةاك ااوع مان أ اارا السا و  اإلاساراو و يالتو ئاو أع ال إ     

مرتا  من مرات  الا رط ال ة و و او اتر  الكمر  اااا مار ئيا  مان ت ةياك ، و 

او ئيع من الا رط ال ة و الذي يةوو ا  الكمر  اإست را  لمليين أو الياين 

سااتةا   عاان طريااق ال ااوا  الاماا  أو الماياارات المرمياا  و الياار المرمياا  الم

 اليرار ، و اارء ع ي  : 

. ياار  أصاا ر  اإلت اار  الساا واو ال اارطو أن التراياار اااو إساات را  ت اار  1

مايرات م كك  تتط   إست رارت م كك  ترتاط اارلظروف المو اوك  ضاماير و 

 ي كك إستمرار اذا الرار الت ويو الذي ي يير . 
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اإل رامااو أن التراياار اااو عم ياا  إ رامياا  ياار  أصاا ر  اإلت اار  الساا واو . 2

ااي  أو ا ا م اا   ذااي  ياركر اير الررك ئي ك لير إست را  قك ترتاط ا رل  ذ

لا  إ راا   و اكيا ا  لا  عان إ راا  و مان ااو  لاا اارن الراركأو إ را  عان سا

 رئي  ممر عوو تارار اذ  اإلست را  اسا  الت ويو المرتاط ات ا يب اارر و 

 ا ت  ي ر ذاتير .و ارلترلو أصا

أن التراياار اااو عم ياا  ذااياا  يةااوو اياار الراارك لا اا   ياار  الااا عاياماار      

موضوع م ين أو ل  ااو ع ال واقاب  اوء م اين ، مان االا تاظايو ااراتا  و 

م  ومرتاا  عاان اااذا الموضااوع أو ال ااوء ، و ماان اااو الااارو  ا اااو م ااين ، 

 ااف التراياار عاان اإلكرا  ام ااال أن التراياار عم ياا  يةااوو اياار اإلاساارن ، و يات

الرطري أو الغريوي الذي قك يو ك عاك ا ع الارمارت ال ي  اهار  ، و لاان 

اذا ا ي ك إكرا  و ا تراير  ، و إامار ااو تميياو ئطاري لاي  إا، أمار الترايار 

ئإا  ي تر  إلال كمار  ئيا  ارصاي  رااط الم  ومارت ، و ااذا لاي  مو اوكا إا 

ال م يااا  ال ة يااا  ا يماااان أن تو اااك إا او اااوك عااااك اإلاسااارن ، و ع يااا  ئاااإن 

 ارصي  الراط ، و اذ  الارصي  تراط الم  ومرت ارلواقب.

( أن التراياار ئااو أاسااط  44 - 43:  2002ئااو  ااين ورك ئااو )  ااروان ،      

ت ريااف لاا  عااارر  عاان س ساا   ماان الا اارطرت ال ة ياا  التااو يةااوو اياار الااكمر  

ن طريااق وا ااك  أو أاااار ماان ال ااوا  عاااكمر يت اارع لماياار يااتو إسااتةارل  عاا

الامس  ) ال م  ، الاصر ، السمب ، ال و ، التاذو  (. ااذا ارإلضارئ  إلال أن 

 التراير مريوو م ةك يتللف من ال  ماوارت او :

. عم يااارت م رئيااا  م ةاااك  مااااا )  اااا الم اااالت ( ، و أقاااا ت ةياااكا مااااا ) 1

 و ي  و ت او ئو  م رئي عم يرت ت اإلستي ر  و التطايق و اإلستكاا ( ، و
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 . م رئ  ارص  ام تو  المرك  أو الموضوع. 2

 إست كاك و عواما  اصي  ) إت رارت ، موضوعي  ، ميوا ( .. 3

 مر او التراير ؟ ارلرك الترلو :  -ع ی سلاا الا ع ي  ي ايامر      

يتراق م ظااو الااار اين ع ال قرمماا  ماان الر رلياارت الذاايا  التااو ت ااتما ع اال  -أ

ب الر رليارت الترلياا  أو ا اع ماياار و ااو ) أ االو اليةظا  " الساار رن "،  ميا

اهمراو ، التايا ، الصور الايرلي  ، ئيو اهئارر أو إستي راير و التلما ئييار ، 

التوصا إلل أئارر  كيك  ( ، و التاظيار الر سارو و الاةارل السيرساو و إتاارذ 

  و  اااا الم اااالت ... و الةااارارات و الةاااراء  و الاتراااا  و التاطااايط ل  ط ااا

 ارإلمارن إضرئ  ئ رليرت أار  إلل الةرمم  . 

وماان ااااذ  الر رلياارت " التاااذار ، الرياااو ، التمييااو ، الت رياااك ، الت مااايو ،  - 

 .الت  يا ، اإلستاتر  "

وقااك توصااا الااار اون إلاال اااذ  الر رلياارت ماان إساات راع ماار يااكور كااااا  -ت

وماار أو عان طرياق إسات راع مار يمار أذاراار أاارء سرع  صا وتار أو رامار ا

 ئو عة ار الواعو .

و تةاار )  ااوك   اارين ( أن صاار  التراياار اهسرسااي  اااو و ااوك  ضاامن  - 

كاماار  ت امااار ، أي أاااار ام اا  ال رياا  ، أو الةااكرات ع اال إست ضاارر صااور 

 تل ل  رلو اليار الاواق و " الايارلو  ايرلي  ل  رلو الواق و الذي ا يل ئي ، أو

ذلا  ا ار  ساال مات را  مان اهعمارا و ال  اوا كون ال ر ا  إلال  " ، او ا ك

اإللتواو اتاريذار عم ي  ، و لذل  قيا أن الارصي  التو يتمياو ايار الترايار ااو 
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قكر  اإلاسرن ع ل تر   اهعمرا أو اه ايرء و إست راضاير اصار  رمويا  و 

 ايرلي  ا اصر  ئ  ي  .

( أن الترايااار ااااو ) ال م يااا   256 : 1988ئاااو  اااين يلااااك ) ايااار هللا ،      

الكيارمياي  ( التو ياظو اير ال ةا اارات  اطرية   كيك  ل ا م اا   م ياا  أو 

او إكرا  علق   كياك  ااين موضاوعين أو ااين عاك  مواضايب ، اغاع الاظار 

عن اوع اذ  ال لق  ، واذل  إكرا  ال لق  ااين المةاكمرت و الاتارم  ، و ااين 

 أو السا  و الاتي   . ال    و الم  وا ،

( أن الترايااار مااار ااااو إا س سااا    150:  1975ايامااار يلااااك ) السااايك ،      

متترا اا  م ااكك  لم ااراو أو مراارايو رموياا  ل ا اارط ال ة ااو تايرااار م ااا   و 

 تيكف إلل الري  .

( أن الترايار مظيار ل ا ارط ال ة او  17:  1972ئو  ين ير  ) صارلا ،      

 ا رط س واو آار يمررس  الارمن ال و ئو موقف مر .ما   ئو ذل  ماا أي 

و تتضاامن عم ياا  التراياار عوامااا و ميااررات و اطااوات مت ااكك  ، و عاان      

طريةياار يسااتطيب الراارك التوصااا إلاال  ااا ل م ااا   أو الموقااف الغاارمع عاان 

طرياااق التلماااا أو ال اااك  أو تطاياااق اطاااوات  اااا الم اااا   أو عااان طرياااق 

سااتاارطو و قااك يتوصااا إلاال  ااا يتميااو ارل ااك  و اإلسااتكاا اإلسااتةرامو و اإل

اهصرل  ، و قاك يةاوو اتةاويو ااذا ال اا و ت ميما  ع ال المواقاف و الم االت 

 اهار  الم راي  .
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 اراير: التراير ئو الةرآن:

ل ا طاي   الةرآن الاريو من اوا  م  و  الرساوا ، وأاا  آاار بتار  مان      

تتط ا  ااذ  ا يار أن يااون اااذا بتار  ع او عاك هللا ت رلل، وأا  ل ار  ارئا ، 

 وعةا و ترکر و تكار .

( مر ، والراار 49وا أكا ع ل ااتمرو الةرآن الاريو ارل ةا من أا  ذار  )     

( مر  عكا ا م  )الاذار( ۲۰۰( مر ، والتذار ام تةرت  الااير  أاار من )۱۸)

( ماار ، 36اظاار )( ماارات، وال4التااو تااكا ع اال الةاارآن أو ذااار هللا، والتااكار )

( ماار  ا ضااير ليساات ذات ۱۰۲( ماار ، وذااارت  رساا  الساامب )۲۰والرةاا  )

( مار ، 16( مر ، وأولو اهلار  )52ط   السمب والاصر ) كال  مار ر  ع ل

( 582وأولااو الاياال ماارتين، وااااذا. أماار ا ماا  ال  ااو وم ااتةرتير ئةااك وركت )

 مر .

مار  و ارءت اصايغ  الر اا تاررت مرك  )ئار( ئو الةرآن اماراو ع ار  و     

ق اااكَّر  )المرضاااو مااار  وا اااك  ئاااو قولااا  ت ااارلل:   (.ئ ةَتِاااا  ا ي اااف  ق اااكَّر   إِاَّااا َ ئ اَّااار  و 

أماار اةياا  المواضااب ئ اارءت اصاايغ  الر ااا المضااررع: تترااارون، يتراااارون، 

 والةرآن ذار الترار الذي او اسو التراير.
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ةارآن الااريو، صاري   ومةصاوك  ئاو وقك  رءت الكعو  إلل الترار ئاو ال     

ِ )ااياار ماان آيرتاا  وماياار قولاا  ت اارلل:  اِ ااك  ت ق أ ن ت ةَوَمااوا ِ َّ اار أ ِعظَاَااو اِو  قَااا  إِاَّم 

ن ِ اَّ ت ۚ إِن  اَو  إِاَّ ا ِذيٌر لَّاَاو ا اي ن  ي اك ي   رِ اِاَو ماِ ر اِص  اك ٰ  اَوَّ ت ت ر اََّرواۚ  م  ئَر  ا ا ٰل و  م 

 (.يكت ع ذ ا ت   كِ 

قرا الوما ري ئاو م اال ااذ  اآليا : "إامار أعظااو اوا اك  إن ئ  تمواار      

أصاااتو ال ااق، وتا صااتو، واااو أن تةومااوا لو اا  هللا ارلصاار متراارقين اااااين 

اااين ووا كا وا اكا، )ااو تترااروا( ئاو أمار م ماك صا ل هللا ع يا  وسا و ومار 

 صااوا ئااار  ع اال  اارء ااا ، أماار اااااارن ئيراااران وي اارع اااا وا ااك مايماار م

صر ا ، وياظران ئي  اظر متصاركقين متارصارين، وا يمياا ايمار اتاارع ااو  

وا يااع ليمر عر  عصاي   تل يي و ايمر الرار الصارلا والاظار الصا يا 

ع ل  رك  ال ق و ساا ، واذل  الررك يراار ئاو ارسا  ا اكا واصار  مان اليار 

ةر عااك  ماان عااركات أن ياراراار، وي اارع ئاار  ع اال عة اا  وذااا ، وماار اساات

ال ةالء وم ارري أ اواليو. والاذي أو ا  ترارقيو مااال وئاراكي أن اا تماارع 

ممر ي ول الاواطر وي ماو الاصارمر ويمااب مان الرويا  ويا اط الةاوا، وماب 

 صاا  وا يساامب إا ذلاا  يةااا اإلاصاارف وياااار ااعتساارف وياااور ع اار  الت

 .اصر  المذا 

لترار، ئتاون الكعو  أ يرار و الكعو  إلل اوتت كك أسرلي  الةرآن الاريو ئ     

لا التذاير اا و هللا وآام  ئياون الترار وال ار  من االا ال او ال اراو من ا

. قرا ت رلل: }ومان آيرتا  أن ا اق لااو مان أارسااو الوكوك  من صررت الر م 

أووا اار لتسااااوا إليياار و  ااا ايااااو مااوك  ور ماا  إن ئااو ذلاا  آلياارت لةااوو 

 {.21الروو:رون[ }تراي
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وئو أ يرن أار  يلتو ال ع ع ال التراار ئاو م ارع ايارن الغريا  التاو      

من أ  ير يضر  هللا ل اار  اهماارا ويةا  الةصا  وي رات الاظار إلال آيارت 

هللا المااوا  ئو اآلئر  وئو أارسايو، قارا ت ارلل: الال أاولاار ااذا الةارآن ع ال 

هماارا اضاراير ل اار  ل  ياو  اا لرأيت  ار  ر متصكعر من ا ي  اا وت ا  ا

ون[ تراااارقااارا ت ااارلل:  قرقصااا  الةصااا  ل  ياااو ي{. و21يتةاااون[ }ال  ااار:

 {.176}اهعراف:

وتاارر  أااار  ياااون اهساا و  الةرآاااو ئااو الااكعو  إلاال التراياار "عايراار      

) اااكيكا( مةرواااار ئاااو ا اااع اه يااارن ارلتيكياااك والوعياااك، وااااذ  ااااو اآليااارت 

 تااار  لمااااا ااااذا اهسااا و  الاااارئر  التاااو ت المو يااا  لاااذوي الة اااو  الةرساااي 

 .الصررو

وئاااو مااااا ااااذ  اآليااارت تااالتو الاااكعو  إلااال التراااار السااا و  ااساااتريرو      

ئااو أارساايو ماار ا ااق هللا  رااارواي ماان ماااا قولاا  ت اارلل: )أولااو يتااسااتاارر

السمروات واهرع ومر ايايمر إا اارل ق وأ اا مسامل وإن اايارا مان الاار  

صار ايو اوقولا  ت ارلل: )أولاو يترااروا مار  {.8رون[ }الاروو:ا ةرء رايو لاارئ

 {.184ين[ }اهعراف:اذير مامن  ا  إن او إا 

والةرآن الااريو يياكف إلال أن يصاا اإلاسارن مان االا تراار  إلال أ اارو      

  امااا  مااياا  ع اال اسااتكاا صاا يا، وماان اااار ئيااو ي ياا  ع اال الم ااراين 

وا ، يةااوا ت اارلل ئااو  ااق أ ااك وعماارء الااذين لااو يةااذاو ترايااراو إلاال الصاا

ق كَّر  )الم راين الوليك ان المغير :  وقاك روي ئاو .  (.ئ ةَتِا  ا ي ف  ق اكَّر   إِاَّ َ ئ اَّر  و 

ساا  ااووا ااذ  اآليارت: "أن الولياك اان المغيار  قارا لاااو مااووو: وهللا لةااك 

إن لا   سم ت من م مك آارر المر مر او مان االو اإلاا  وا مان االو ال ان،
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ل لو  وإن ع يا  لطالو ، وإن أعال  لمامار، وإن أسار   المغاك ، وإاا  ي  او 

 ومر ي  ل، ئةرلت قريل: صال وهللا الوليك وهللا لتصالن قاريل ا ياو ئةارا ااان

أاي  أاو  يا: أار أاريامو ، ئة ك عاك   ويار وا م  امار أ مار ، ئةارو ئلتاراو 

تماو  ياااق، وتةولاون: إاا  باران، ئةرا : توعمون أن م مكا م اون ئيا رأي

ئياا رأيتمااو  ياتاين، وتوعمااون أااا   ارعر ئيااا رأيتمااو  يت ارطل  اا را قااط. 

وتوعمون أاا  ااذا  ئياا  اراتو ع يا   ايمر مان الااذ ؟ ئةارلوا ئاو ااا ذلا : 

ال يو ا، او قرلوا: ئمر ااو؟ ئراار ئةارا: مار ااو إا سار ر؛ أمار رأيتماو  يرار  

الياا  وماار الااذي يةولاا  إا ساا ر ياالار  عاان أاااا اااين الر ااا وأا اا  وولااك  ومو

 .قوا م  اين اةول  مت  اين ما اراا، ئررت  الاركي ئر ر وترر

ئةك ارن مر  رء ا  الرسوا ص ل هللا ع ي  وس و م کل ع ال الم اراين،      

ممر استكعل الاظر والترار ئيمر  رء ا  ع ي  الصل  والسلو، لان اذا الارئر 

 ل مر قرا ا ق الةرآن ا أن ال ق قك التا  ع ي .قك قرك  ارر  إل

والةاارآن الاااريو يااذار التراياار وي ااار عااا  اا ماارت مت ااكك  ت ااتر  ئااو      

الم ال أ يراار ويارارك ا ضاير ام اار  ع ال  سا  الساير  أ يراار أاار ، ئياو 

الرار والاظر والاصر والتاكار وااعتاارر والاذار وال  او و سارمر ااذ  الم اارت 

التو تترق أ يرار ئو المكلوا، ولااير ا تستررك من ا ما  وا اك  تغااو  الذااي 

 .عن سرمر الا مرت اهار 

 اصرم  التراير:: ارلار

يتميااو التراياار ا م ياا  عة ياا  م رئياا  ام موعاا  ماان الاصاارم  ذارااار      

 (:16: 2007عاوي )
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 التراير س و  اركف الرلار، وا ي ك  من ئرا  أو ال اكف.  -1

تراير س و  تطوري يوكاك ت ةيك  و اذقر ماب اماو الرارك وتارااو ااراتا . ال -2

الترايار الر ارا اااو الترايار الاذي يسااتاك إلال أئضاا الم  وماارت التاو يمااان  -3

 توائرار، ويستر ك ارهسرلي  وااستراتي يرت الص ي .

الريا  يماان  ممان ئو الواقاب، والترايار الر ارا الير الامرا ئو التراير أمر -4

 والتمرين.  والير ارلتكري ا 

يت ااااا الترايااار مااان تاااكااا عارصااار الم ااايط التاااو تضاااو الومااارن )ئتااار   -5

 التراير(، والموقف أو المارسا  والموضوع الذي ي ري  ول  التراير. 

ي ااك  التراياار ال ااارا وأاماارط مات راا  )لرظياا ، رموياا ، امياا ، ماراياا ،  -6

 اصوصيتير.  ا ي ( ولاا ماير

 ت التراير:: مستويرراا ر

 اار  مستويين أسرسيين ل تراير امر:     

التراياار اهسرسااو: واااو عااارر  عاان اها ااط  ال ة ياا  أو الذااياا  الياار   -1

الم ةك  والتو تتط   ممررس  أو تارياذ المساتويرت الالاا  الاكاير مان تصاايف 

ا اااوو ل م ااارا الم رئاااو أو ال ة اااو، والمتما ااا  ئاااو مساااتويرت الرياااو وال راااظ 

يااق، ماااب ا اااع الميااررات الة ي ااا  اهاااار  ماااا المل ظااا  والمةرراااا  والتطا

 اا اااتةرا إلل التراير المرا .والتصايف، واو ميررات ااك من إتةراير ق

التراير المراا : وااو م موعا  مان ال م يارت ال ة يا  المرااا  التاو تضاو  -2

اب مياااررات الترايااار الارقاااك والترايااار اإلااااكاعو و اااا الم اااالت وعم يااا  صااا
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الةرارات والتراير ئو  الم رئو، وي ما اا اوع مان ااذ  اهااواع ع ال عاكك 

 من ميررات التراير. 

 عارصر التراير:: ارمسر

 ( أن عارصر التراير اإلاسراو تتماا ئو:30: 2007ير  إاراايو )     

المراارايو: ئرلمرااارايو ااااو عاااارر  عااان رماااو لرظاااو ياااكا ع ااال الم  ومااارت  -1

يتساو  - ايرء أوااارات ذات صاررت أو اصارم  م اترا واهئاارر الم ارك  ه

تتضااماير م موعاا  ماان  ارل ااموا هااا  ي ااير إلاال المواقااف والساامرت التااو

 اه يرء. 

الصور الذااي : او عارر  عن الرماوو ال ة يا  التاو است ضار ايار صاور  -2

موضااوع ماار، وتات ااف الصااور الذااياا  ئااو قوتياار  اه اايرء  ياماار ارااار ئااو

ا ع ال رات تااون الصاور الذاايا  واضا   الم ارلو عااكمر ووضو ير، ئرو 

التررصايا  اكر  اه يرء ئو الواقب، وئو ا ع اه يارن تااون الصاور ضا ير 

 الير واض  . 

ال غاا : اااو وسااي   التارطاا  والتواصااا اااين اهئااراك اا ضاايو الااا ع ماان  -3

 غا  ئإاا  والماتواا ، ئ ااكمر يااكأ الطراا ئاو ت  او ال الا الت ايارات الماطوقا 

ت اا  المراارايو ئااو تراياار   ياات  و ا ماارت ترمااو إلاال مراارايو، ويسااتطيب تاااروا

 اصور  رموي ، وع ي  تسرعك ال غ  الطرا ع ل ت  او مرارايو  كياك  االكا  مان

 أكوات التراير. 
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 أامي  ت  يو التراير:: سركسر

 أن أامي  التراير تت  ل ئو اوا :     

 اوامي  ال ير . ضرور   يوي  لإليمرن، واات رف  -

 . رالتراير ال رذ  ا يامو ت ةرمي -

 كور التراير ئو الا ر  الكراسو وال يرتو.  -

قو  مت كك  لاةرء الرارك والم تماب م ار ئاو عارلو الياوو والغاك، ئياو ا ياماو  -

 ت ةرمي . 

 ت  يو ميررات التراير لغير الم  مين والكارسين م ر.  -

اميااا  الترايااار ع ااال الصااا يك المكرساااو ( أ83: 2008ولاصااات م ياااك )     

 ارآلتو:

. ي  ا ت  ايو الترايار المواقاف الصاري  أااار  يويا  وم اررا  الطال  ئييار 1

يةاكو إلاييو أااار عمةار، ئتاوكاك اةاتيو الارسايو ئاو  أاار ئرع يا ، وئيمياو لمار

 موا ي  ظروف ال ير  المتغير  من  وليو. 

وتصااايرير واسااتاكامير ئااو . يساارعك الطاال  ع اال الا اا  عاان الم  وماارت 2

 ال ير  المتغير  الم يط  ايو.  الت رما الواعو مب ظروف

. يمااان الطاال  ماان ااتساار  ميااررات عكيااك ، وتامياا  ات رااارت مرالوااا ، 3

 وايف ولمرذا.  وارلترلو م رئ  مرذا ير  ون
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. يساارعك الطاال  ع اال راااط م  ومااارتيو ا اااا أئضااا، ويماااايو ماان رئاااب 4

 .او ع ل أس  قوي  من الوعو والريوتصريف أمور   ئواررءاتيو الترايري

. يساارعك الطاال  ع اال ممررساا  الساا و  السااوي  ياا  إن ااياارا ماان أسااار  5

ااا راف ت وك إلل ممررس  الس و  كون ترايار سا يو، ممار يالار ع ال ئار  

 ا ر يو الكراسو وع ل  يرتيو اليومي . 

ين المااكعين الةاركرين ع ال . يلكي ئو الايري  إلل إعاكاك أ يارا مان المراار6

 المستةاا. موا ي  ت كيرت

 أامرط التراير:: سرا ر

 تراياار يمااان أن يسااتاكمير الراارك عاااكمر يساا ل ل ااا لعااك  أاماارط اااار       

 م ا   ت ترض  وماير:

الترايااار الاصاااري : وي ااارف الاااا  قاااكر  عة يااا  مرتاطااا  اصاااور  مار ااار  • 

الااوع مان الترايار عااكمر يااون ي اك  ااذا  ارل واا  ال سي  الاصري ،  يا 

اار  تاسيق متاركا اين مر يرا  المات  و مان أ اارا ورساومرت وعلقارت ومار 

ي ااك  ماان راااط واتر اارت عة ياا  م تمااك  ع اال الرلياا  والرسااو الم ااروع. 

التراير ااستكالو: او تراير ماطةو قيرسو ي تماك ع ال اااتةارا مان الةضارير 

 ال ومي .  الا ي  إلل الةضرير

التراياار التاالم و: ويةصااك ااا  تلمااا الراارك ل موقااف الااذي أمرماا  وت  ي اا  إلاال  •

اللوم  لريم   تل يصا إلل الاترم  ااو تةاويو الاتارم   عارصر  ورسو الاطط

يو   ال م يرت ال ة يا  إلال أااكاف  ئو ضوء الاطط، واو تراير مو  ،  ي 

 م كك . 
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مضارمين ع ميا  مرااا  مان التراير الماظومو: او التراير الذي يرااو ع ال • 

متارم اااا ، تتضااااا ئييااااار ارئاااا  ال لقاااارت اااااين المرااااارايو  ااااالا ماظوماااارت

إكرا  الصاور  الا يا  لمضارمين  والموضوعرت، ممر ي  ا المت  و قركر  ع ال

 الماظومرت الم روض . 

التراياار الارقااك: اااو قااكر  الراارك ع اال إاااكاء الاارأي المليااك أو الم ااررع ئااو • 

 إاكاء اهسار  المةا   لاا رأي.  مبالمواقف المات ر ، 

التراير اإلاكاعو: قكر  الررك ع ل اإلاتر  الذي يتميو الاار قكر مان الطلقا  • 

الت ةرمياا  واهصاارل  والتااكاعيرت الا يااك ، وذلاا  ارساات رارت  الرارياا  والمروااا 

 الم ا   أو موقف ماير. 

اتصااايف أاماارط  ( أن ا ااع ال  ماارء قارموا60: 2003ئيمار أ اارر سا رك  )     

 التراير إلل امطين امر:

 التراير الر را : واذا الامط ا يت ةق إا ضمن توئر  رطين ميمين: -1

اساااتاكاو أئضاااا الم  ومااارت المتااااوئر  مااان  يااا  وقتيااار وارريتياااار  -

 ل اةرل.  وعلقتير ارلموقف المطرو 

إتااااارع ماي ياااا  ع مياااا  ساااا يم  ئااااو تاااااروا الم  وماااارت وم رل تياااار  -

 ةر ير. وترسيرار وا

امط التراير الير الر را: واو ذل  الامط من التراير الاذي ا يتااب ماي يا   -2

واضا   أو كقيةاا ، ويةاوو ع اال مغرلطاارت أو ائتراضارت متارقضاا ، واكعاارءات 

متسارع  أو تار  اهماور ل  اواك   الير متص   ارلموضاوع واعطارء ت ميمارت

 او ت رل ير. 
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 التراير امر ي و:( أامرط 41: 2011امر صاف  روان )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ت  يو التراير:ارمار

يترق م ظو الميتمين ارل م ي  الت  يميا  ع ال أن الت  ايو مان أ اا الترايار      

أو ت  يو قكرات التراير اكف ميو ل تراي ، وأن المكار  ي   أن تر ا اا مار 

تسااتطيب ماان أ ااا تااوئير ئاار  التراياار لط اتياار، وأن ااياارين مااايو ي تااارون 

ميم  تطاوير قاكر  ااا طرلا  ع ال الترايار ااكف تراويا  يضا وا  ئاو مةكما  

صايرالتيو هااكائيو الت  يميا  ت اكاو ي اارون عان توق ارتيو  أولويرتيو، وعاك

ئاو تامياا  اسات كاكات ط اااتيو اااو يصاا وا قااركرين ع اال الت رماا اررع ياا  مااب 

يااررات (. ئم5: 1999م االت ال يار  الم ةاك   رضاار  أو مساتةال ) اروان، 

التراياار ا تامااو ارلاضاا  والتطااور الطاي ااو و ااكامر، وا تاتساا  ماان ااالا 
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ترااو الم رئ  والم  ومرت ئةط، اا ااك أن يااون ااار  ت  ايو مااتظو وتمارين 

عم ااو متتااراب ياااكأ اميااررات التراياار اهسرسااي  ويتااكر  إلاال عم ياارت التراياار 

 (.49: 2005ال  ير )الا ي و، 

(  ياا  أ اارر إلاال أااا  يمااان ت  ااايو 26: 2001اياارن )وأاااك ع اال ذلاا  ا     

التراياار، إذ أن التراياار عم ياا  عة ياا  ئركياا  ذاتياا  ولااان الاااار  والت اارر  

والا اا  أ ااررت إلااال أن اهئااراك الاااذين يتميااوون اااارلتراير ال ميااق يمت ااااون 

ميااررات م يااا  يمااان ت  يمياار وت  مياار وااتسااراير وقياار  اترم ياار، وإذا ااارن 

 ل وعو ارلم تو  الكراسو، والاصرم  الامرميا  لط ااتيو ولياو الم  مون ع

قكرات عرليا  ع ال إكار  صاروئيو اصاور  ئ رلا  ئاإايو ا ر ا  الم رئا  اياف 

ي  مااون ط اااتيو ايااف يرااارون، وايااف يطااورون الميااررات التااو ي تر واياار 

 لموا ي  ت كيرت ال ير .

 الار اين ع ل:( أن اارل  اترر  اين 29: 2009امر أ رر  روان )     

أن ت  ايو مياررات التراياار وتييما  الراار  المايار  ل ترايار أمااران ئاو الرياا   -

 اهامي . 

أن ت  ايو مياررات الترايار يااغاو أن ياااون ااكئر رميساي  لملسسارت التراياا   -

 والت  يو. 

 أن ميررات التراير ال  ير يمان أن تت سن ارلتكري .  -

لن مياررات الترايار ال  يار ساوف تاط اق أا  ا يو ك سااك قاوي للئتاراع اا -

 الاض  أو التطور الطاي و.  اصور  آلي  ع ل أسر 
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 ات رارت ئو ت  يو وت  و التراير:

اار  عك  ات راارت لت  ايو الترايار ويماان تةسايمير إلال اال  م موعارت      

 ( امر يلتو:109: 2003رميسي ، أ رر إليير ويتون )

 ر :أوا: الت  يو المار ر ل تراي

ويتو وئق اذا الماظور تكري  ميرر  الترايار الوا اك  ئاو عاكك مان الاكرو  

الماصصاا  ئااو ال ااكوا الكراسااو التااكري  ماارك  مارصاا   وماصصاا  لت  اايو 

التراير، وياون الم تو  الم رئو الذي يتو ئي  ت  و ااذ  الميارر  اسايط  وا 

 ، وياتو ت  ايو علق  ل  عرك  امر يكرس  الطال  ئاو ماواكاو الكراساي  اهاار

المياارر  وئااق مرا ااا م يااا  متترا ااا ، ويسااتاك مارصاارو اااذا الماظااور إلااال 

 ماط ةرت عك ، أاروار:

. أن ميرر  التراير يمان ت  يمير ا اا مةصوك ماا اةيا  المياررات اهاار  1

)ال مب والطر  وقيرك  السيررات ...الخ(، ومن او ئإن ميررات التراير تتطور 

 . ارلتكري  والممررس 

. أن الت  اايو المار اار لمياارر  الترايااو، ي  ااا الترايااو ع اال المياارر  ولااي  2

الم تو ، ممار يضامن  اكو  كر ا  عرليا  مان إ ارك  الطال  هكاء الميارر ، 

 والتو ا تت ةق ارلةكر ارس  لو تو ت  يو التراير ا اا ضماو.

كراساي ، . أن ت  يو ميررات التراير ا اا مار ر ا يك  عن م تو  المواك ال3

ياةا أار اذا الت  و ئيمر ا ك إلل ت   المواك وإلل مواقف ال ير  ال م ي ، ئتويك 

قااكر  المت  مااين ع اال ئيااو م تااو  ت اا  المااواك وع اال  ااا الم ااالت واتااارذ 

 قرارات سكيك  ئو ال ير  ال م ي .
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 اراير: الت  يو من أ ا التراير:

الماااواك الكراساااي  ئاااو  وياااتو تاميااا  مياااررات الترايااار مااان اااالا م تاااو      

المارا  الاظرمي  ال ركي ،  ي  ي ك  امو تكري و ئو ميررات التراير اتي ا  

اااااراط الطاال  ئاااو التراياار ئاااو الم تااو  الكراسااو ومااان ااالا الاااكرو ، 

ئميرر  المةررا  تامو تكري ير من الا عةك المةرراارت ااين اه ايرء واهئاارر 

ر  الطل  أاار من ميارر  ترايار ئاو ئو عكك من الكرو ، امر يمان أن يمر

الاكر  الوا اك، واتوظياف ممررسارت وأساارلي  تكريساي  م ياا  ل ا  الطاال  

عكياك ،  ع ل التراير ا مق ئو م تو  المواك الكراسي ، وتساتمر ت ا  ال م يا 

طي   سااوات الكراسا  وئاو ارئا  الماواك الكراساي ، ويساتاك مارصارو ااذا  من

 ر:الماظور إلل ماط ةرت أاروا

أن التراير أسرسو ئو اا الماواك لاذا ي ا  أن يتضامن ئاو ت  ايو أيا  مارك   -1

 كراسي .

ياون الطل  م روين لت  و ميررات التراير إذا ارن الت  و ئو إطرر المارك   -2

 الكراسي .

التراير يامو اصور  أئضا مان االا م تاو  كراساو يكرسا  الطال  ئاو  -3

 ر ا يك عمر يكرسوا  ئو ت   المواك.مواكاو الكراسي  ولي  ئو م تو   

أن ت  يو ميررات الترايار ال  يار، مان االا الماواك الكراساي  التاو يكرساير  -4

 الطل ، ي طو اترم  أئضا ممر لو ارات عن طريق ارام  مستة  .

أن ت  و الم تو  الكراسو، من الا التراير، يالكي إلال ت  او أئضاا لياذا  -5

 الم تو .
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 ت  يو التراير: ارلار: الكم  ئو

وتااتو تامياا  مياارر  التراياار ماان ااالا م تااو  الااكرو  اليومياا  ل مااواك      

الكراسي  المةرر  ع ل الطل ، واصور  مار ر  من الا إ راءات متترا ا ، 

مرااوا وم اكوك   -وياون م تاو  الاكر  الاذي ياتو ئاو إطارر  ت  ايو الميارر 

ن تةريااار لاااا ماان ئيااو اااذا ويلاااذ  اااا أئااارر رميساا ، وي طاال ااتماارو متااواو

الم تااو  ولاات  و المياارر  ئااو أاااارء التااكري ، اماار تت اارا  إ ااراءات ت  ااو 

الم تو  ماب إ اراءات ت  ماين لميارر  ئاو أااارء التاكري ، ويساتاك مارصارو 

 اذا الماظور إلل ائتراضرت عك ، واو:

( أن ت  ااايو ميااارر  الترايااار ضااامن م تاااو  الاااكرو  اليوميااا  ي اااك اهئضاااا 1

 امرر ت  يميمر م ر.ااست

 ( الت  يو المراو الصريا لميرر  التراير يلكي إلل إتةرن ت  و الط ا  لير.2

 ع ل التراير ئيمر يت  مو 

( ت  اايو مياارر  التراياار ضاامن م تااو  الااكرو  اليومياا ، يويااك ماان قااكر  3

 الطل  من اذا الم تو .

لل ت  و أئضا ( ت  يو ميرر  التراير ضمن م تو  الكرو  اليومي ، يلكي إ4

 ليذا الم تو .

لي  مسات يل، ااا  ( أن الكم  اين اات رايين36: 2011وير   روان )     

إذا و اكت اإلراك  والااار  لاك  الم  او، ئةاك يااون ااار  مار  ارامر ياون مريك

يااارر إعطاارء وقاات أطااوا لت  اايو ميااررات التراياار ضاامن ال صاا  وئااو  ااكوك 
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مان تسامي  ميااررات الترايار التاو ياااوي المايار  الم تارك، ولاي  اااار  ضارر 

الم  و الترايو ع يير ئو  ص  مر قاا تةكيمير و ر ير، ع ال أن تاتو مراعار  

 طاي   المرك  الكراسي  واوع ميرر  التراير الملءم  لير.

 كور المارا  ئو تامي  ميررات التراير:: ترس ر

سارعك المت  ماين ( إلال أن الماارا  تياتو اااا مار ي48: 2006أ رر ائو )     

ع ل اااتررع ااةرئ  م تم يو، وت رف اةرئرت الم تم رت اهار ، ويساتكعو 

ذلااا  تاميااا  مياااررات الترايااار لاااكييو ل تلماااا ئاااو ااااذ  الاةرئااارت، والمواواااا  

والمةررا  اياير، وتامي  التراير لي  عمل سايل يماان ت  ما  ئاو عاكك م اكك 

و اك  كراساي  ا يايار، ااا إن  من الكرو ، أو ئاو مارك  وا اك ، أو مان االا

اهماار ي ااتو الممررساا  المسااتمر  لتاميتاا ، ويمااان أن يااتو ذلاا  ات كيااك ماار اااو 

مياااو ل ترايااار ئيااا ، وت  ياااا ال ةااارمق، وتتااااب اطاااوات ااساااتاارط الماطةاااو، 

ومةررا  الرمرت المات ر  من ال ةرمق والمةرا   اياير، ويستكعو ذل  مرا  ا  

كاكار ا اااا تس ساا و، ولاااو ت ةااق المااارا  مضاامون المااارا  الكراسااي  وإعاا

 اذا اليكف يمان مراعر  مر ي و: 

ت ويا اهاكاف التراويا  مان م ارك  ا ررات إلال أااكاف إ راميا  سا واي ،  -

 وت ةيةير كااا الرصا.  يمان قير  تلايرار

إعكاك المارا  الكراسي  ع ل أسار  م اررا  المت  ماين م اررا  ئ رلا  ئاو  -

 والميررات، وتلصيا عرك  التراير الس يو لكييو.  اات رف الم ررف
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 اات رااارت الم رصاار  ئااو التااكري ، الةضاارء ع اال لرظياا  الت  اايو ارسااتاكاو -

المت  ماين ئاو التوصاا إلال   اوا الم االت التاو  والتو ت تمك ع ال م اررا 

 ت ترع طريةيو.

 : م وقرت التراير الس يو:عر را

   ارلمارا  و المواك الكراسي  :تو لير علقأوا : م وقرت التراير الس يو و ال

الاظاار  التة يكياا  ال اارم   لااك  المااراين الةااكامل و التااو تيااكف إلاال   ااو  -1

عةاااوا الط اااا  ارلم  ومااارت و ال ةااارمق و الةاااوااين و الاظريااارت عااان طرياااق 

را ليااااذ  الت ةااااين أو الم رضاااار  ، مماااار يةيااااك تراياااار الطرلاااا  و ي   اااا  أسااااي

 .الم  ومرت

طرل  أو الكار  م رك مت ق سرل  ل مواك الكراسي  و الم رضارات   ا ال -2

التااو ي ةيياار المااكر  ، ئيااو لااي  مط وااار مااا  أن يرااار ئااو اااذ  المااواك أو 

ياتةكار أو أن يرار ئو   وا ل م الت التو توا ي  اكا من ال  اوا المةكما  

 .و ال راو  و التو قكمير ل  الم  و 

لا  و اإلاترارء ارلكراسا  الاظريا  ئمار مان  ا  عكو توظيف مر يت  ما  الطر -3

أن الم ررف متط   أسرساو هيا  مارك  ئاريا  و لاان عاكو رااط ااذ  الم اررف 

اتطايةاارت عم ياا  ئااو م اارا إاتماارو الطرلاا  سااوف ي  ااا ماياار م اارك ماارك  

 ماسو   .
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 اراير : م وقرت عرم  ل تراير الس يو : 

ا الموقف و المارلغ  ئاو اوات ا  تضايو الموقف و المارلغ  ئي  : إن تيوي -1

 ي ار ع ی المرار صرو تراير  و يما   من التراير ا اا مارس  . 

اكاع ال وا  : ئرإلعتمرك ع ل ال وا  و كار امصاكر ل م رئا  قاك تةاف  -2

 عرمةر أمرو التراير ال  مو . 

ت اارطو الا ااوا و الماااكرات ا اااا مراارط : إن المت اارطو ليااذ  الماااارات  -3

ی عة   أمرا ارلس ن و ا اكو الصال ي  لإلسات مرا لمار ليار مان آاارر يصكر ع 

 ع ل تض يا الرار . 

 المرع الارسو و ال ة و .  -4

 الاظر  الذاتي  .  -5

 تكاو مستو  الذارء و الت  يو .  -6

 الت  و الارطئ ئو الطرول  .  -7

 الةير  الارطئ .  -8

 الكمر  .  اإلعرقرت ال ة ي  و ال يو  ال ة ي  و ا ا -9

المغرلطرت ) مغرلط  اإلستاارط ، مغرلط  اإلساتةراء ، مغرلطا  التماياا ( .  -10

 الت يو .  -11

 الس و الوماو .  -12
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 التمراو  وا الذات الترايري . -13

 التاار و الغرور .   -14

 الاظر  اهولل و ال او اهولو .  -15

 الا   عن الرار  المارقض  أو المارلر  . -16

 التطرف . -17

( أن الم وقارت أو  39 - 37:  2009ايامر  رء ئاو ) ال تاوو و ال ارا  ،      

 ال رات أو اهسار  التو تلكي إلل ئ ا التراير او : 

. تكاو مستو  الكائ ي  ل ت  و و اإلا رو ، و اذا مان ال واماا التاو ت اك مان 1

رت ئاااو المواقاااف الترايااار أو طااار  اهئاااارر أو الت ايااار عااان اآلراء و اإلت راااا

 الت  يمي  . 

. إااراااارع المااااارار  و الطمااااو  و اااااذا ماااان م وقاااارت التراياااار  ياااا  أن 2

اإلساتمراري  و الصااار و المااارار  مان أ ااا ت ةيااق الطماو  ال اارلو أو أاااكاف 

 المت  و او ميوات ارم  ئو الت  و الصرو الر را . 

ع ال ال اك مان إستاكاو الميررات الارطم  ئو مواقف الات  و الصارو ي ماا  .3

 تامي  التراير و ت ةيق الا ر  أو الوصوا إلل كر رت عرلي  من اإلتةرن . 

عااكو الةااكر  ع اال ت ويااا اهئااارر إلاال ساا وايرت عم ياا  أو لرظياا  ت ااك ماان  .4

الوصااوا إلاال اإلتةاارن أو توليااك اإل ساار  ارإل ااارط و الياال  و اصوصاار أن 



36 
 

أو الم ااررا  ئاو الاةاارل المات  و ي او و ي اارف أاا  قااركر ع ال إا اارو الميما  

 الصرو و لاا  لو يستطب الةيرو اذل  . 

الترايااو ع اال ال م ياارت و اإل ااراءات الم ااكك  ماان قاااا الم  ااو ل اات  و ، أو  .5

الاةاارل الصاارو ، أو أكاء الوا ااارت ، أاااار ماان الترايااو ع اال المااات  الاياارمو 

 يا  الرلاار مار لألئارر أو الوا ارت و إامارا الميمارت المتوق ا  مان المات  و ، 

 ياون المات  الايرمو او مر يارا التةكير و الاارء أو التةييو ل مت  و .

. ي راو الااير من الط ا  من م ا   الماركر  و الماركأ  ئو مواقاف التررعاا 6

و الاةارل الصاارو اتي ا  الاااوف ماان الاةاك و التةياايو أو الر اا أماارو اآلااارين 

 اررا  و التررعاا الصارو و اإل سار  ئيضيب الوقت ئو التركك  وا قارار الم

 الس او ارلر ا أو ال  ور ارلضيق . 

عكو الةكر  ع ل الترايو و ت اتت اااتاار  ت تاار مان أااار م يةارت الترايار  .7

وذل  ل كو قاكر  المات  و ع ال مترا ا  الم  او أو الاةارل و ال اوار الاذي ياكور 

   ا يك  عن  و الت  و . ط  ذاتياين الط ا  و الم  و ممر ي     ياارط ئو أا

تكاو الاة  ارلار  ت ك من م يةرت التراير  ي  أن الاةا  الماارضا  ت ماا  .8

ع ل إ  رو المت  و عن الم ررا  و إا رو المط و  و تاةاو المات  و كاممار ئاو 

 كامر  ال   اةكرات  ع ل الكواو 

ماا  أو اماار أن الاةاا  ال رلياا  ت مااا ع اال ئ ااا الماات  و ئااو اإلعتااراف الاطر. 9

 إعترائ  ا ر ت  إلل إعرك  الاظر امواقر  و ت كي ير . 

ترايااو المااارا  و الاتاا  المكرسااي  ع اال ئ ساار  مرركااار أن   ااو عةااوا  .10

الط ا  ارلم  ومارت و الم اررف المات را  ارياا اتاميا  الترايار و تطاوير  كون 
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رايار ال  وء إلل إستراتي يرت و أسرلي  و أا ط  م كك  ت ما ع ال تاميا  الت

 امات ف مستويرت  .

الترايااو ع اال كور الم  ااو اارقااا ل م  وماارت يةااكمير ل مت  مااين اطريةاا   -11

إسااتةارلي  آلياا  ماان ااالا أساا و  الم رضاار  كون إعطاارء المت  مااين الررصاا  

لترتي  اهئارر و تاظيمير و طر  اهسم   و الترايار ال مياق ارلمارك  الت  يميا  

 م رئي  . و م رول  كم ير ئو اارءاو ال

. تارين ت رريف التراير و ميررات  و اها ط  و اإلستراتي يرت الر رلا  ئاو 12

تاميت  اين الماتصين و الم  مين ممر يا ا  س ار ع ل تصرئرت الم  ماين و 

 إاتمرمرتيو و إت رارتيو ا و ت  يو التراير و التكري  ع ي  . 

 اا  ا يارت الترايا  و تلاياا . عكو اإلاتمرو و التكري  الارئو الذي يت ةار  ط13

الم  مااين ع اال طرامااق و إسااتراتي يرت ت  اايو التراياار و اإلاتةاارا ماان كراساا  

الترايااار اطريةااا  اظريااا  تة يكيااا  إلااال طريةااا  عم يااا  تطايةيااا  لياةاااا اااالاء 

 الم  مين و المتكراين ميرراتيو إلل ط اتيو ئو المستةاا . 

ل رم و ع ل ت ةيق اهااكاف و . الترايو ئو الاظرو التراوي المكرسو أو ا14

الميررات الم رئي  الكاير ماا ) ال رظ و التذار و اإلاتار  و الريو ع ل  سر  

ميااررات التراياار ال  ياار ماااا ميااررات التراياار الارقااك و اإلاااكاعو و ماار وراء 

 الم رئو ( . 

. الم تةكات الارطما   اوا الات  و الت ةارمو و الاذاتو لمياررات الترايار كون 15

ا أي  يك إضرئو ، و ذل  إعتةركا أن ماا اذ  المياررات ااو اتي ا   تميا  اذ

 . ل م ي  الت  و اهاركيمو ئو المكرس  أو ال رم  
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 الرصا الاراو

 التراير الارقك

 تعريفه وماهيته

يتااذ التراياار الارقاك  يااوا اايارا ماان ااتمارو الااار اين والترااويين و ميااب      

اظرا اهاميت  ئو ال صر ال رلو، اصوصر ئو  الميتمين ئو الم را التراوي،

ميكان الت  يو،  ي  ارت مان الضاروري لااا ال ارم ين ئاو ااذا المياكان ال ماا 

ع ل اارء ال اصيرت الةركر  ع ل الاةك الاارء والواعو لااا مار تةكما  الااور  

الم  ومرتياا  ال رلياا ، وتم ااي  اااا ماار ياياارا ع يياار ماان مار اارت ع مياا ، 

 ي .وم  ومرت ارر 

 ت ريف التراير الارقك:أوا: 

 التراير الارقك لغ :

ورك الر ا "اةك" ئو لسارن ال ار  ام ااو تميياو الاكرااو وإاارا  الوياف      

 (.667: 2003ماير )اان ماظور، 

 التراير الارقك اصطل ر:

 ي ير اهك  التراوي إلل عك  ت ريررت ل تراير الارقك أامير:     
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( الن التراير الارقك او عاارر  عان الةاكر  305: 2000 رء ئو السرور )     

ع اال تةياايو الم  وماارت، وئ اا  اهراء مااب اهاااذ اراعتااارر و ياارت الاظاار 

 المات ر   وا الموضوع قيك الا  .

( اااالن الترايااار الارقاااك ااااو عاااارر  عااان ئياااو 103: 2003ويااار  سااا رك  )     

والترريااااق اااااين  الم اااارات المات راااا ، والت ةااااق ماااان المغرلطاااارت المت ااااكك ،

المس مرت والاترم  الايرمي ، وال ما ع ال الرصاا ااين الم  ومارت ذات الصا   

 والم  ومرت الير ذات الص  .

( الا  قاكر  الرارك ع ال إااكاء الارأي الملياك 48: 2011وعرئ  مصطرل )     

 أو الم ررع ئو المواقف المات ر ، مب إاكاء اهسار  المةا   لاا رأي.

( الا  امط من أامارط الترايار يظيار ئيا  الرارك 40: 2009رر )وي رئ  اص     

الةااكر  ع اال تةياايو م ااا   أو موقااف ماار، ماان ااالا تاظاايو اهكلاا  وال  اا ، 

والتاال ارل ا الص يا الاذي يتضاما ، واساتاارط الم  ومارت التاو تسارعك ئاو 

ترساير ال اا، وتاااو قارارات وأ ااارو موضاوعي  ا ياك  عان الت ياو وال وامااا 

 ي .الذات

الااا  اااوع ماان التراياار التاالم و  (Ennis, 1985: 45اماار ي رئاا  ااااي  )     

الم ةوا الذي ي تر  تاوين اعتةرك م ين  اوا  ركاا  أو موقاف مار، ويتضامن 

 صيرال  ئرضيرت وأسم   واكاما وت رياير. 

الااا  ئاان ت  يااا اهئااارر وتةيمياار ايااكف : وعرئاا  اااا ماان اااوا واي ااكر      

 ت سياير وتطويرار.
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يمان تلصيا ا م  التراير الارقك من الا الر وع إلل الا م  اإلا  يويا  و     

Critical  ياا  ا ااك أاياار م ااتة  ماان اهصااا اللتياااو Criticus  أو اليواااراو

Kritikos  و الذي ي او ااسرط  الةكر  ع ل التميياو أو إصاكار اه اارو ، وقاك

ظار  التة يكيا  الةكيما  ل ترايار يرسر ااذا الماكلوا ال غاوي ل ا ما  اليوارايا  الا

التو أرسل قواعكار و تاارار الرلسر  الالا  ساةراط و ائلطاون و ارساطو ، 

و تاات ا  ت اا  الاظاار  ئااو أن ميااررات الت  يااا و ال اااو و الم ركلاا  ارئياا  

ل وصوا إلل ال ةية  ، امر قك ياون مرياوو الترايار الارقاك ئاو اهك  الترااوي 

 الاظر  التة يكي  ل تراير .الم رصر متلار  ايذ  

إن التراير الارقاك ااو أ اك أامارط الترايار التاو يساتاكمير الرارك ئاو أماور      

 يرتاا  اليومياا  و اااو ضااروري لصااور التراياار اهااار  ااارلتراير اإلاتااارري و 

التراياار ال  مااو و اليرااار ، وقااك ورك التراياار الارقااك ئااو الااياار ماان الكراساارت 

ضوع التراير ، امر ورك ل  أيضر الااير من الت ريرارت الارص  و المت  ة  امو

ئو ال كيك من المرا ب و اتا  اهك  الترااوي ، ومان ااذ  الت ريرارت الاوارك  

 ليذا الاوع من التراير مر ي و :

( الت ااااريرين التاااارليين  109 - 108:  2009 اااارء ئااااو ) عاااااك ال ويااااو ،      

 ل تراير الارقك :

تراير مرا  مارتاط ا اكك اليار م اكوك مان السا وايرت أن التراير الارقك او  -أ

ئو عكك الير م كوك من المواقف أو الموضوعرت و ل  ارتارط امررايو أاار  

 ارلماطق و ا الم ا   و الت  و و اظري  الم رئ  . 
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أن التراير الارقك او التري  ئو إعطرء اه ارو ل ين الت ةق مان أمراار و  - 

 ل صيرال  ت ميمرت ا ذر و الاظر ال رذ  ئو عارصر ت تما ع أا  يتاون من

 اإل تمرات و الاكاما و ت  يق ال او ل ين و أكل  ارئي  .

( أن التراياار الارقااك اااو 73:  2009اياماار  اارء ئااو ) ال تااوو و ال اارا  ،      

تراير تلم و م کوو اةواعك الماطاق و الت  ياا ، و ااو اتار  لمظارار م رئيا  

ت و الترسااير و تةااويو المارق اارت و اإلساااتاارط و مت ااكك  ام رئاا  اإلئتراضاار

اإلسااتاتر  ، و التراياار الارقااك اااو عم ياا  تةويمياا  تسااتاكو قواعااك اإلسااتكاا 

الماطةو ئو الت رما مب المتغيرات ، امر ي ك عم ي  عة ي  مراا  من مياررات 

 و ميوا .

، ) ( 372 - 369:  2005وقااك ورك ئااو المصااركر الترلياا  : ) إاااراايو ،      

( ، ال كياك  18 - 14، 7:  1994( ، ) عصارور ،  43 - 40:  2001اايارن ، 

من الت ريررت ل تراير الارقك سواء ل ار اين و الماللرين أارسايو أو لاار اين و 

 369:  2005مللرين أارين ، من اذ  الت ريرارت مار ي او عرئا  ) إااراايو ، 

 ( اصيغتين امر : 

التميياو اااين الررضاايرت و الت ميماارت ، و اااين . الترايار الارقااك " اااو مياارر  1

 ال ةرمق و اإلكعرءات ، و اين الم  ومرت الماة   و الير الماة   ". 

. أن التراير الارقك " او ال م يرت ال ة يا  و اإلساتراتي يرت التاو يساتاكمير 2

الراارك لاااو يصااكر أ ارماار و يتاااذ قاارارات و ي طااو ترساايرات لماار ياارا  ئااو 

   ، و اويتضمن ميررات ا ياير .المواقف المات ر
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( أن التراير الارقك او سا و  ظارار  52:  2001ايامر  رء ئو ) اايرن ،      

ل رااارك ئاااو موقاااف م اااين يةتضاااو ئيااا  إصاااكار ال ااااو أو سااا و  عم اااو إواء 

ف ع اال ضااوء ماار يتااوئر ل راارك ماان ايرااارت و ـااـموضااوع م ااين ئااو اااذا الموق

 وقرمب .

أن الترايار الارقاك ي اااا  ( Sternberg, 1999ايامار يار  ساتيراار  )      

يسااتاكمير الااار  ل ااا ال م ياارت ال ة ياا  و اإلسااتراتي يرت و التمااايلت التااو 

 صاب الةرارات و ت  و مررايو  يك  .الم الت ، و

( أن الترايار الارقاك ااو عاارر  عان عم يا   46:  1998رل ) عررا  ، يو      

س  موضوعي  تترق مب الوقرمب المل ظ  تااو قرارات و أ ارو قرمم  ع ل أ

و التو يتو مارق تير الس و  ع مو ا ياكا عان الت ياو أو المالارات الارر يا  

التو ترسك ت   الوقرمب أو ت ااير الكق  أو ت رضير إلال تاكاا م تماا ل  واماا 

 الذاتي  .

إلاال الترايار الارقاك ع ال أاا  الترايار ئااو  ( Paul, 1998و ي اير ااوا )      

راير  ايامر أات ترار لاو ترقو اتراير  إلل اهئضا و إلل الت ساين الاذاتو ت

، ا ي  ياون اذا الت سين من االا إساتاكاو م اريير ياتو مان الليار تطاوير 

 الررك التراير  الكامو والمستمر .

أن اارلاا  ماان ياار  ااالن  ( Meyer,  1991ئااو  ااين ورك عاان ماارير )     

للف مان اال  ماواارت ـاـيار الم ارك عااك اير يا  و يتالتراير الارقك يةرااا الترا

 او :

 صيرال  الت ميمرت ا ذر .  -أ
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 الاظر و الترار ئو اإل تمرات و الاكاما . - 

رت و أكلاا  ـااـف ل ااين تااوائر م  ومـااـت  يااق ال اااو ع اال ال ااوء أو الموق -ت 

 ارئي  .

رياو ع ل أا  عم يا  ماتظما  و ا اط  ل ( Mayer, 1990ي رئ  مرير ) و     

و تةييو المارق رت ، و مارق   توئر التلايك ئيمر يت  ق ااصرم  موضوع أو 

أاااار و كليااا لااكعو أو ك ااع التلايااك ، و ي تاارف  ال لقاا  اااين موضااوعين أو

المراااارون الاةاااكيون أاااا  ا تو اااك طريةااا     ي ااا  وا اااك  لرياااو و تةيااايو 

 ا  .المارق رت و أن ارئ  الم روات ليست ارلضرور  ار    أو صرم

الترايار الارقاك ع ال أاا  ترايار تالم و  ( Ennis, 1985و ي ارف إااي  )      

عةلاو ، يراو ع ل إتارذ الةرار ئيمر يرار ئي  الررك أو يلكي  ئ ال ، و ياكعو 

ت ريراا  اااارلةوا أن التراياار الارقاااك اااو ال م يااارت و الميااررات المتضاااما  ئاااو 

عرف كياوي ) و   اةرر مر ار   الر سر  التو تتا ير أو اتاارار و ئو ضوء ذل

1982 ,Dewey )  التراير الارقك الا  مريوو مرا  ، لا  إرتارطارت ا اكك اليار

م كوك مان السا وارت ئاو عاكك اليار م اكوك مان المواقاف واهوضارع ، و ااو 

لم ا   و الت  و و اظريا  الم رئا ، متكااا مب مررايو أار  ارلماطق و  ا ا

ر الارقك ئو اتراا  اياف اراار اارلةوا ) إاا  ي ار  ون كيوي عن  وار الترايو

 التميا ئو إعطرء اه ارو و ت  يةير ل ين الت ةق من اهمر(.

( أن الترايااار الارقاااك ي ااااو تااااوين عااارك   20:  1982رل ) اااااكاو ، ياااو     

اإلمتارع عن إصكار اه ارو إا إذا إاتم ت اهكل  ، و عكو إصكار اه اارو ااارء 

ارصاا  ، و ت ااا  أاطاارء اإلسااتكاا الااذي يةااوو ع اال ع اال أساار  الميااوا ال
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أسر  اإلتصرا الاسيط ، أو عكو اإلتصرا اين الررع و الاتي   ، أو السرع  

 ئو الت ميو ، أو الرروع الوامر  .

( أا  إ ك  صور التراير التاو تةاوو  104:  1966وقك عرئ  ) م موك ،      

ارلموضاوعرت المارق ا  و  ع ل تةصو الكق  ئو مل ظا  الوقارمب التاو تتصاا

تةويمياار و التةيااك اإطاارر ال لقاا  الصاا ي   التااو ياتمااو إليياار اااذ  الوقاارمب و 

إستال  الاترم  اطرية  س يم  و مراعار  موضاوعي  ال م يا  ا يار و ا اكار 

عاان ال وامااا الذاتياا  ارلتاالار ااارلاوا و ال رطرياا  أو اهئااارر ال اارم   ، واااذا 

 ظ  الوقرمب و ال او اموضوعي  ع ال الموضاوع الت ريف ييتو ارلكق  ئو مل

 المارقل.

 Ennis, 1964:  559( عان إااي  ) 1996وقك  رء ئو ) عاك الرتر  ،      

 عن التراير الارقك مر ي و :  (

او ذل  الاوع من التراير الذي يةوو ئي  الررك ارلتةكير الصا يا ل ةضارير ،  -أ

يراو ااذا الت رياف ع ال ال لقا  ااين  التةكير ترصيل اايرا ، و و اترصيا ذل 

 التراير الارقك و تةكير الةضرير . 

أا  يمان الترريق اين التراير الارقاك و  اا الم اا   و ذلا  اارلترايو ع ال  - 

الايري  ئو اا مايمار ، ئارلتراير الارقاك يااكأ او اوك إكعارء أو  اةطتو الاكاي  و

ماار قيماا  أو مااك  صاا    إسااتاتر  أو م  وماا  ، و الساالاا المراااوي اااو : )

ال اوء ؟ ( ، ايامار  اا الم اا   يااكأ او اوك م اا   مار، و السالاا المراااوي 

ااااو : ) اياااف يماااان   يااار ؟ ( ، يضااارف إلااال ذلااا  أن الترايااار الارقاااك لاااي  

إسااتراتي ي  اماار اااو اهماار ارلاسااا  ل ااا الم ااا   أو إتااارذ الةاارار ، هااا  ا 
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التو يمان إساتاكامير ئاو م رل ا   يتاون من س س   من ال م يرت و اهسرلي 

عاارر  عان م موعا  مان ال م يارت أو  موقف م ين اصاور  متترا ا  ، و لااا 

الميااررات الارصاا  التااو يمااان أن تسااتاكو اصااور  ماراارك  أو م تم اا  كون 

 إلتواو الي ترتي  م ين . 

 التراير الارقك يست وو إصكار  او من  را  الررك الذي يمررس  .  -1

ر الارقاك ي تار  إلال ميارر  ئاو إساتاكاو قواعاك الماطاق و اإلساتكاا التراي -2

 الماظم  لألمور . 

التراير الارقك ياطوي ع ل م موع  من ميررات التراير التو يمان ت  ميار  -3

 و التكر  ع يير و إ ركتير .

( الاا  عم يا  تااال ع ال أ اارو  237:  1959ئو  اين ي رئا  ) صارلا ،      

كقيااق ل موضااوع الااارر و و أن عارصاار  تاات ا  ئااو  مااب  متميااو  و تةااويو

الوااارمق عاان طريااق المل ظاا  الكقيةاا  اااو مارق اا  موضااوعي  تلساا  ع اال 

الا   الموضوعو ايكف الوصوا إلل مةومارت ااذا الموضاوع الاارر و ، و 

لاو يت ةق ذل  ي   أن اات ك عن المالارات ال رطريا  و اآلراء التة يكيا  ، و 

ذا الت ريف قك إاتو ارلمارق   الموضوعي  ل ةضرير مب الا ك يمان الةوا الن ا

 ع ن الملارات ال رطري  و اآلراء التة يكي  أاارء المارق   .

( عاان واطسااون و  1970اياماار  اارء ئااو كراساا  ) عاااك ال ميااك وااااكاو ،      

أايمار ي رئارن الترايار الارقاك ع ال  ( Watson  &Glasser,  1962 لسر )

لمرار ئو ئ   الم تةكات و المةتر رت ئو ضاوء ال اوااك التاو أا  ئرع ي  ا

تليكار ، و ال ةرمق المتص   اير ، اكا من الةراو إلال الاتي ا  ع ال ا او اليار 



46 
 

ارض  ، و يتط   التراير الارقك قاكر  الرارك ع ال ئياو ال غا  و إساتاكامير ئاو 

  ااااين عم ياا  إتصااارا كقيةااا  ، و ترايااار ممياااو ، ماااب إكرا  ال لقااارت الماطةيااا

الةضااارير ، و اااااذل  الةااااكر  ع اااال ترسااااير الايرااااارت و إسااااتال  الاتاااارم  و 

الت ميمرت السا يم  و تةاويو ال اوااك و اهكلا  و الت ارف ع ال المسا مرت ، و 

 تةويو اه ارو و ال    .

ماان ااالا اساات راع الت ريراارت المات راا  الما ااور  ئااو أكاياارت التراياار      

يات راون ئاو ت كياك مرياوو الترايار الارقاك ، و قااك الارقاك ، يل اظ أن الاار اين 

ير اب ذلاا  إلال ااااتلف ماار و الااار اين و ااتمرمارتيو ال  مياا  مان  ياا  ، و 

إلاال ت ااكك  واااا  اااذ  الظاارار  و ت ةااكار ماان  ياا  أااار . ئااو ال غاا  : ورك 

الر ا " اةك" ئو لسرن ال ر  ام ای ميو الكرااو و أار  الويف مايار . ئاةاك 

ميو الذااي  ماير ، ام ال أات ف الوامرا  . امار ورك ت ايار " اةاك  الكرااو أي

ال  ر" ئو الم  و الوسايط ام اال أظيار مار ئيا  مان عيا  أو  سان. و يرياو 

 من ذل  إظيرر الم رسن و ال يو  و تاةي  و عوا مر  رك عن الصوا  .

أن الترايااار الارقاااك مرياااوو مراااا  لااا  ارتارطااارت ا اااكك اليااار م اااكوك مااان      

 وايرت والمواقااف واهوضاارع ,واااو متااكااا مااب مراارايو أااار  ااارلماطق الساا

و ا الم ا   والت  و واظري  الم رئ  , وي ار  ون كيوي عن  وار الترايار 

اه ارو وت  يةيار  الارقك ئو اترا  ) ايف ارار( ارلةوا :"اا  التميا ئو إعطرء

ا اك إايار  Critical وإذا ر  ار إلال الا ما  اااا يويا  ،ل ين الت ةق من اهمر

الااااذي ي اااااو  Kritikosأو اليواااااراو  Critiusم ااااتة  ماااان اهصااااا اللتياااااو 

ااسرط  الةكر  ع ل التميياو وإصاكار اه اارو .وقاك ي اار ااذا الماكلوا ال غاوي 

ل ا مااا  اليوارايااا  , الاظااار  التة يكيااا  الةكيمااا  ل ترايااار التاااو أرسااال قواعاااكار 
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(,1944,DeBono)  والم ركلا   ميررات الت  يا وال اوع ل ذل  ارلةوا" إن

ميماا  ئااو عم ياا  التراياار أو التراياار الارقااك لااياار ليساات ارئياا  ئااو  ااك ذاتياار 

عارصاار ئااو الرياا  اهامياا  ماان ماااا  واااا  التراياار اإلاتر ياا   ائتةررااار إلاال

واإلاكاعيا  والتوليكيا , ولاي  ممااار التةااكو ئاو م ارات ال  اوو والتااولو ياار 

صا   الررضاي  أو الم  وما   ال ةية  عن طريق اةك ماكلام رك التوصا إلل 

الةرمم  وااك من استامرا الميم  ارااتةرا إلل مر    أار  رامر تااون أااار 

أاميااا  لتولياااك ئرضااايرت  كياااك  وأئاااارر إاكاعيااا  لم رل ااا  الموقاااف أو  اااا 

 الم ا  .

اظار  وتاارار الرلسر  الالا  سةراط وأئلطون وأرسطو وتتا   ت ا  ال     

ئو آن ميررات الت  يا وال او والم ركل  ارئي  ل وصوا إلل ال ةية  , امر قك 

ياون مريوو الترايار الارقاك ئاو اهك  الترااوي الم رصار متالار  اياذ  الاظار  

 التة يكي  ل تراير( .

و من الار ي  الر سري  : ا ك أن الاةك يا و إلل  روط ال ةاا و مةرييسا       

 ص ي   و ت طو قيم  صرما  لألئارر و اه ارو ذاتير . التو تضمن تصورات

 اار  عكك من الت ريررت التو وركت ل تراير الارقك : ئو اهك  التراويو     

ير ب مريوو التراير الارقك ئو أصول  إلل أيرو ساةراط التاو عرئات م اال      

الاار  التراياار ال ةلاااو ايااكف تو ياا  الساا و  . و ئااو ال صاار ال ااك  اااكأت 

 رااا  التراياار الارقااك مااب أعماارا  ااون كيااوي عاااكمر اسااتاكو ئااار  التراياار 

المااا ا  و ااستةصاارء و ئااو الامرايااارت ماان الةاارن ال  اارين اااكأ ئلسااار  

ال رم اارت ارل ااا ور أن الر سااار  ي ااا  أن ت مااا  ااايمر ل مسااارام  ئاااو  راااا  
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إصااال  الماااكار  و الترايااا  . و مااان ااااو ااااكأ ع مااارء الاااار  الم رئياااون و 

اويون ئو اارء و يرت الاظر الر ساري  المت  ةا  اارلتراير الارقاك ووضا ير التر

 .ئو أطر م رئي  و تراوي  استغلا الةكرات ال ة ي  و اإلاسراي 

ع ال الارالو مان ت اكك الت ريراارت ل ترايار الارقاك و لاان يماان أن تاظمياار و     

 صيغترن :

ليكف ال اصو مان اهولل : توصف ارل اصي  و الذاتي  : واو تراو ع ل ا

،  ياا  اااو تراياار  (ENNISوراء التراياار الارقااك اماار  اارء ئااو ت ريااف ااااي )

تلم و م ةوا يراو ع ل اتارذ الةارار ئيمار يراار ئيا  الرارك أو يلكيا  مان أ اا 

تطوير تراير  و السيطر  ع ي  ، إا  تراير الرارك ئاو الطريةا  التاو يراار ئيا  

 ائ   عا . تل ي  ا تراير  أاار ص   ووضو ل و مك

تراااو ع اال ال رااا  اا تماارعو ماان وراء التراياار الارقااك ، إذا اااو  و الاراياا  :

عم ياا  ذااياا  يلكيياار الراارك عاااكمر يط اا  إلياا  ال اااو ع اال قضااي  أو مارق اا  

موضوع أو إ راء تةويو . إا  ال او ع ل ص   رأي أو اعتةرك و ئ رليت  عان 

كف التمييااو ااااين اهئاااارر طريااق ت  ياااا الم  ومااارت و ئروااار و ااتارراااار ايااا

 اإلي راي  والس اي .

 اراير: التراير الارقك ئو الةرآن:

ضااارور  م  ااا  لإلاسااارن لي ااا ر  -امااار يااارا  الةااارآن الااااريو  -والترايااار      

او اااوك  ، وي صاااا ع ااال أماااا  الارساااو مااان اااالا الاظااار والتاااكار والترايااار 

اساراي  مان اآليارت وااستاتر  ارل ةاا لمرياكور ئاو ااذا الااون وئاو الاار  اإل

ال ظرو التو ا يكراير إا المرارون ، ئتيكأ اروسيو وتسان إلل ال ةرمق التاو 
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ِع آي ارٌت لاِ  َماوقِاِين  )تات رير من الا ترکراار و اظراار  ئِاو اه  ر  ئِاو  (20) و  و 

 [۲۱-۲۰ الذاريرت: (21) أ ارَِساَو  ۚ أ ئ ل  تَا ِصَرون  

يذو ئي  صر   الراار ؛ ااا ت اك  يي او الاذين  وا ت ك ئو الةرآن موض ر     

ا يترااارون، وي  ااوون عاان التااكار ، وي رمااون أارساايو ماان الاظاار ئااو آياارت 

الاون و ةرمق الو وك ، و ئو ارا  الوقات ئياو ي ا ب صار   الراار وياااو 

 )ع ل الذين ي ص ون ال  و والم رئا  ويتراارون ويساتاكمون م اارت ال ةاوا 

ا  أ قَاوَا ل اَاو  إِااِاو م   ااٌ  ق إِن  قَاا اَّ أ قَاوَا ل اَاو   ا  أ ع   ااَو ال غ ي ا   و  ِ و  َِّ امَِن  او   ِعااِكي ا 

ال ا ِصايَر ۚ أ ئ ال  ت ت ر اَّاَرون   اٰل و  ات ِوي اه  ع م  ٰل إِل اوَّ ۚ قَاا  ا اا  ي س  ر يَو    (50) أ تَّاَِب إِاَّ م 

 .[ ۵۰ اها رو: 

إآل ئااو مةاارو الت ظاايو والتااياا  إلاال و ااو   اماار أن الةاارآن ا يااذار ال ةااا     

ال ما ا  والر وع إلي ، وا تلتو اإل رر  إلي  عررض  وا مةتضا  ئو ساير  

اآلي  ؛ اا او تلتو ئو اا موضب من مواض ير ملاك   روم  ارل رظ والكال  

، وتتارر ئو اا م رع مان م اررع اهمار والاياو التاو ي ا  ئييار المالمن 

، أو يلو ئيير الماار ع ل إامارا عة ا  وقااوا ال  ار ع يا  ع ل ت کيو عة   

 (.۱۷،ــا ۱۳۹۱) ال ةرك، 

ويرئع اإلسلو طريةتو التراير السط و والس او ، وياكعو إلال الت ماق      

ئااو الاظاار والرااار ل وصااوا إلاال ال ةيةاا  كون التة يااك الااذي ياالكي إلاال إاماارا 

ال ة ااو ، ئيااو ياااكأ أوا  ال ةااا وتغيياا  الرااار ووضااب الماااي  الصاا يا ل اظاار

يةاين ؛ وإايار قرمات  اترريغ ال ةا من اا المةررات السراة  التاو لاو تةاو ع ال

ا ر  اك  ع ل م رك التة يك والظن ، ئيا ل المة كين الذين يةولون : ا ا  ق رلَوا إِاَّر و   

ت َكون   ي  إِاَّر ع   ٰل آا رِرِاو مُّ ا ر ع   ٰل أَمَّ ت و  ااو ااو يالمر . [۲۳  الواارف: (22) آا رء 
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ار ل اي    ل ا   اِاِ  ِع  اٌو ۚ  )واقتررما   ارلتاات ئو اا أمر قاا ااعتةرك اا  ا  ت ة اَف م  و 

س مَوار  مِ   ا رن  ع ا  َ م 
اك  اَاُّ أَول ٰ ال رَل  ر  و  ال ا ص  ب  و   [.36 اإلسراء:  (36) إِنَّ السَّم 

وماا   ااوا عااارك  ول  اا  تسااتات  ماان قصاا  إاااراايو ع ياا  الساالو مااب ق     

اهصاارو الاكعو  إلال عاكو تغييا  ال ةاا والاظار ، وإعمارا الراار ئاو اهمااور ، 

ار ت   اَاَكون  )يةوا ت رلل :  ِماِ  م  ق و  ر ئ ا ظ ااُّ  (70) إِذ  ق را  ِه اِياِ  و  اا رمر ق ارلَوا ا   اَاَك أ ص 

ر ع رِاِرين   ون   (72) ق را  ا ا  ي س م  َوا اَو  إِذ  ت ك عَون   (71) ل ي   أ و  ي ار  َاوا اَو  أ و  ي َضارُّ

ِل   ي ر    َاون   (73)
ا ار ا اذ ٰ ا ر آا رء  ك  ار اَااتَو  ت   اَاَكون   (74) ق رلَوا ا ا  و    أ ي تَو مَّ  ق ارا  أ ئ ار 

آا رَلاََو اه  ق ك َمون   (75) ي الَّاذِ  (77) ئ ِإاََّيو  ع اَكو  لاِاو إِاَّ ر  َّ ال   ارل ِمين   (76) أ اتَو  و 

ِكينِ  اِةينِ  (78) ا   ة اِو ئ َيو  ي ي  ي س  ِ َماِاو و  الَّاِذي اَاو  يَط  اَت ئ َياو   (79) و  ِرض  إِذ ا م  و 

ِرينِ  يِينِ  (80) ي    الَِّذي يَِميتَاِو اَوَّ يَ   ِطيم تِاو  (81) و  اَب أ ن ي غ ِرار  ِلاو ا  الَِّذي أ ط م  و 

ينِ  و  الكاِ  82 - 70ال  راء  (82) ي و 

ا إاراايو ع ي  السلو يات ف ال ةارمق اارل وار ال ة او الماطةاو إن الا ي     

والمو اا  و ياا  صاا ي   ماان ااالا ال ااوااك واهكلاا  التااو ي ااراكواير اماار 

ي راكار ؛ الير أايو ااتراوا اتة ياك آاارميو ، ئراتصار التة ياك والار  ال ةاا عان 

 الت كياااك، وأصااااا الراااار مةياااك  امااار اااارن ع يااا  الساااراةون، وااتيااال اإلااااكاع

واااتارر وااساتكاا وااات ارف والت  ياا، وااذا مار لاو يرضا  إااراايو ع يا  

الساالو لارساا  ؛ ئرات ااف ارلةاا  الاااذي يساات ق ال ااارك  ماان ااالا ال اااوااك 

واهكل ، وأاطا مر ي اكون من الا ال ةرمق الارات  ، ئاارن لا  أن يتو ا  إلال 

 من ايك  ار   وضر  إن  رء ؛ واو هللا سا را  .

وااذا ي مق الةرآن ئار اإلاسارن وي ترما  ، واااذا يضاب أصاوا الترايار      

الارقك الذي اط ق ئي  الةارآن الااريو ل  ةاا الا اري ال ريا  ليصاا اارسا  إلال 
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ر ال ةيةاا ،  ياا  يةااوو ارلا اا  والتاةياا  وااسااتاتر  والت ةااق ماان صاا   ماا

 .يستات  

قاف آاار مان مواقاف وار او إاراايو ع ي  السلو يات ف ال ةية  ئو مو     

التراياار الارقااك الااذي قااررن ئياا  ال ااوااك واهكلاا  ، وااار  إلاال  ةيةاا  ااارن 

اذ ا )صا تير  ي رئير؛ ولاا  أراك إاارت ا ارار ق ق ارا  ا ٰ أ ٰ  ا و  انَّ ع   ي اِ  ال َّي اَا ر  ار    ئ   مَّ

ئِِ ين  ) ر أ ئ ا  ق را  ا  أَِ  ُّ اآل  ااِو ق ئ   مَّ أ   ا76ر  ر ر  ااِاو ق ( ئ   مَّ اذ ا ر  ار  ا رِوالرار ق ارا  ا ٰ ل ة م 

ارلاِين  ) ِو الضَّ ااِاو ه  اَاوا نَّ ِمان  ال ة او  اِكاِو ر  ار أ ئ اا  ق ارا  ل امِن لَّاو  ي ي  أ   77ئ   مَّ اار ر  ( ئ   مَّ

ِو إِااِاو ا ارِ  ار أ ئ   ات  ق ارا  ي ار ق او  ا اَر ق ئ   مَّ ذ ا أ ا 
ااِو ا ٰ ذ ا ر  ار ال َّم    ا رِوال  ر ق را  ا ٰ مَّ يٌء ماِ

 [۷۸-76(   اها رو 78تَ  ِراَون  )

لةاااك وضاااب المةاااكمرت التاااو توصااا   إلااال الاتي ااا  أو ال ةيةااا  ، ااااو ااااكأ      

امارق ااتير و ت راتياار ماان ااالا ئااار  أو إطاارر أو م ياارر اااو م ياارر ال ضااور 

الااكامو ، ئرإللاا   رضاار ا يغياا ، مو ااوك ئااو اااا وماارن و مکاارن، ئ ماار أئ اات 

الةماار ، والرااات ال اام  ؛ توصااا إلاال ال ةيةاا  الساارط    الاواااا  ، والاار 

والاتي اا  ال تمياا  ا ااك الر اا  واااتااارر ؛ واااو أااا  اااريء ماان اااذ  اآللياا  

 )الارذا ، وأا  متو   إلل هللا ت رلل الذي ل  مر ئو السموات ومر ئاو اهرع 

ااار أ ا ااار ِمااان   م  اِيررااار ق و  ع     اه  ر  اِت و  رو  ِياااو  ِل َّاااِذي ئ ط ااار  السَّااام  اااَت و    ي  إِااِاااو و  َّ

 [۷۹  اها رو :  (79) ال َم  ِرِاين  

ل استامرر الطرقا  ال ة يا  وإن الةرآن الاريو  رر ال ةا الا ري وكعر  إل     

 ئو ساا التةكو إلل  ي  يستطيب أن يا غ الامرا .

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
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ولو ياتف الةرآن اذل  ؛ وإامر اظر ئو الموااب التاو ت طاا وظارمف ال ةاا      

؛ ئاكك اير ، وت كك ئو ااتةركار وإااررار ، وطرل  اإلاسرن االا يضا ف ا ة ا  

 ارار الاتراو )ك.ت( :أمرو تلايرار؛ واو موااب رميسي  أرا   امر ذ

 التة يك اهعمل .  -1

 تةكي  الس ف .  -2

 الاوف أو الااوع ل س ط  ال رمر  .  -3

 ( .۳۸۲الااريرء ، و يو  الار  ، والغرور، والمصرلا اآلاي  )   -4

إن الم رئاا  ا ت صااا إا ااارلاظر وااسااتكاا ، ئماان تاار  الاظاار ورضااو      

م اااول الاااارطر، ق ياااا اإلاصااارف، اايااار  يااااون -ا  ااا   -ارلتة ياااك؛ ئإاااا  

ااعتسارف، متا ار لياوا ، م تماكا ئاو أ ارما  ع ال الظان والاواو كون التاااات 

واليةاين ، متکااارا ماارمل عاان ال ااق، ئرسااك ال ةااا ، وقااك تااتمان مااا  الارائاارت 

 تل تما   من الوصوا إلال ال ةارمق الكيايا  والم اررف الكايويا  ؛ ااا يااون 

 .وأقرايو إلل الارطا عن ال ق ، أا ك الار 

 الء ليذا ت ك ال  مرء المس مين يمررسون اذا الامط مان الترايار الارقاك ا     

ومارق رتيو وركوكاو ، وقك تا ور اذا الامط ا لء ع ال ياك أااو  ئو مللررتيو

 رمك الغوالو من الا مللررتا  : " تيرئات الرلسار " ، و" ئضارما الارطايا  

ا "، و" إل رو ال اواو عان ع او الاالو"، وع ال ااذا " ، و " الماةذ من الضل

الا و  رء اتر  أااو الاراارت المسامل  " الم تاار" ، امار اتااب ااذا المااي  

اان تيمي  ئو مللررت  : " اةع الماطق " ، و" كرء ت اررع ال ةاا والاةاا" 
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، و" ماير  الساا  الااويا  "، و" الارك ع ال الماطةياين " ، وااذل  اتااب ااان 

 .ت اي  إا ي " اذا الامط ئو اترا  " ال ووي

من اار ارن اا تيرك مصكرا ميمر من مصركر الت اريب اإلسالمو ، وئيا       

يةااوو ال ةااا الا ااري اا اارط ااياار ي اا ر ئياا  الراارك ا رياا  كون قيااك )إا ماان 

اإليمرن والم رئظ  ع ل المص    ال رم ( ، وماكأ الةيار  )ااساتاارط( والاذي 

رات التراير ااو أيضار مان مصاركر الت اريب اإلسالمو، ئريا  او وا ك من مير

م ارا اايار ل ترايار ؛  يا  يتار  الرارك يةاررن وياواون وياكر  أو ا  الت ارا  

وااااااتلف ااااين الموقاااف الماصاااو  ع يااا  والمواقاااف ال كياااك  التاااو يماااان 

 .الةير  ع يير

  ت   ع ال والمتتاب ل سا  الااوي  المطير  ي ك أاير ت را ال ركي  ااير     

اسات مرا الترايار الارقاك والتم اي  والا اك عان التة ياك اهعمال ، وصاك  ااذا 

الةوا ص ل هللا ع ي  وس و : "ا تاوااوا إم ا  إن أ سان الاار  أ ساار ، وإن 

ظ ماااوا ظ ماااار ؛ ولاااان وطااااوا أارسااااو إن أ سااان الاااار  أن ت سااااوا ، وإن 

 (.۱۷۷ /۲أسرلوا ئل تظ موا( )الترمذي 

ي ااذرار رسااوا هللا ماان أن ياااون الراارك مااار عااكيو الرااار  مساا و  ئيااار      

لتتااا ن سااان الااذين ماان قااا او  ااارا ا ااار، وذراعاار »اإلراك  ، وأيضاار يةااوا: 

قاارلوا : ياار رسااوا هللا ، « لتا تماواو ااذراع ،  تاال لااو كا اوا ئااو   اار ضاا  

 (.۱۸۹ /۸)مس و « ئمن؟!»الييوك والاصرر ؟ قرا: 

  التراير الارقك ئو الةرآن الاريو ا ك أن الةرآن قك وعاك كراستار لاصو     

 كك الةواعك اهسرسي  التو يةوو ع يير التراير الارقك لاو ياون الاةك إاساراي  
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ت كيااكار وتاميتياار ، واااذ  الةواعااك تتماااا ئااو :  ، اااارء ل  ياار ، كاعياار إلاال

ر الساراةين، الت كيك والتاويب ئو مارك  الترايار ، وعاكو التة ياك أو التسا يو لراا

واات اارف ال ةاارمق ماان ااالا ال ااوار ال ة ااو الماطةااو ارل اماا  والموعظاا  

وال اكاا ال سان، وا تااراو ئاار الاصااوو وإن ارلرواار الاارأي ، و ماب اهكلاا ، 

 وااتارر ال وااك ، وا تراو الاترم .

 ارلار: اصرم  التراير الارقك:

 التراير الارقك ا رط إي راو ال .  .1

 ارقك عم ي  ولي  اتر ر ئةط . . التراير ال2

يتغير الت اير عاا  اتغيار الساير  الاذي يظيار ئيا  كاا يا  أو ارر يا  . اا   .3

. م اار روعةلاياا رياا  . ي تااار ا اارط اار رليااايسااتارر اره ااكا  الساا اي  واإلي را

 اصرم  التراير الارقك ئو الترلو : الا ع و كك 

 الذاتي  . • 

 ااستاتر  وااستاارط . • 

 الترايو ع ل الرضي   .  •

 . ال وار• 

( أن ل تراياار الارقااك عااككا ماان الاصاارم  التااو ـااـا1420وياارل  ااروان)     

 تميو  ؛ واامير :

 مارتا ع ل اهئارر ال كيك  . • 
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ي ارف الراار  اااين اتي اا  "راماار تاااون صاا ي  " و اتي اا  "ا اااك أن تاااون • 

 ص ي  ".  

 مب الم الت. ي تمك الطرية  الماظم  ئو الت رما • 

 يلاذ  ميب  واا  الموقف اار  الةكر من اهامي  . • 

 يتسرءا عن أي  وء الير مةاوا . • 

 يتاذ موقرر و يغير  عاك توئر اهكل  . • 

 يتلال ئو إصكار اه ارو . • 

 ي روا ئصا التراير ال رطرو عن التراير الماطةو .• 

 يرر  اين الرأي و ال ةية  .  •

 تر  إلل م  ومرت  كيك   وا  وء مر . ي رف متل ي • 

 يستاكو مصركر ع مي  مواوق  وي ير إليير . • 

 ي رف الن لك  الار  أئاررا مات ر   وا م راو المرركات . • 

    ااستطلع و المروا  . • 

 يا   عن اهسار  و اهكل  و الاكاما . • 

 ي رف الم ا   اوضو . • 

 .ا الذاتي الموضوعي  و الا ك عن ال وام• 
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إلال أايار تتمياو  ال توو وومي ي وأمر عن اصرم  التراير الارقك ، ئي ير      

 ارلترلو : 

 الوضو  ئو طر  اهسم   وال اررات.  -1

 الةكر  ع ل المل ظ  وتةكير أو   ال ا  واااتلف الير الظرار .  -2

 استاكاو اهكل  اميرر  عرلي .  -3

 .التو تتميو ارلص وا  والت كيالميا إلل إ را  اهسم    -4

( أن اااار  ال كيااك ماان اصاارم  المرااار الارقااك ل ااا 2000ياار  ئياارت ) و     

من أاروار الةاكر  ع ال تو يا  اهسام   وايةا  الصا   ارلموضاوعرت التاو تاتو 

م رل تير أو الةضرير التو يتو الا   ئيير وأصكار اه اارو ع ال ماريتو سامرع  

 ااركات واهعتاااراف ا واااا  الااااة  ئااو الرياااو أو قراءتاا  ماان ايراااارت أو م

وااساااتي ر  أو الم  ومااارت اللومااا  ويياااتو المراااار الارقاااك الات ااارف ال  اااوا 

ال كيااك  ل م ااالت التااو يوا يياار أو الياار  ولااك  المرااار الارقااك رالااا  ئااو 

تر   الم تةكات والمس مرت واهراء والتلاك من أساركار  مي ر الل ال ةارمق 

الواق يا  . ويتمياو المراار الارقاك ايضال اةكرتا  ع ال ااساتمرع  واهراء واهكل 

الل اهارين وأاكاء اهاتمرو امر يةولوا  ارهضرئ  الل ااستمرار اتةييو الذات 

وت ااكيا اهراء وئةاار لماار يااتو ال صااوا ع ياا  ماان  ةاارمق  كيااك  والا اا  عاان 

ا اك ال صاوا اهكل  لكعو المس مرت والم تةكات إصكار اه ارو ع ال ال ةارمق 

 ع ل الم  ومرت التو تماا  من ذل  .

( ير  أن أاو ماريميو المراار الارقاك أاتمرما  ارهاتاار  1998امر ئر يون )     

ل موضااوع قيااك الا اا  والترايااو ع اال اااا ماار لاا  علقاا  اااذل  وارصاا  أاااارء 
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موا ي  أي مترع  أو م الت وال ر  الكامو ع ل اهستارك الل الماطق ئاو 

تطايااق الم ااريير والةااكر  ع اال الا اا  عاان الم  وماارت ذات ال لقاا  أاتياارر و

ارلموضوع وطر  اهسم   التو تتميو ارلوضو  وت ار عن قكر  متمياو  ع ال 

 التةييو وم رامت الواقب .

( قرمم  أار  من اصرم  المرار الارقك ا ضير  2004ويضيف أاي  )      

لاصاارم  تتماااا ئااو متضاامن ئااو الاصاارم  التااو ذارااار اهااارون واااذ  ا

الةكر  ع ل طار  اهسام   المارساا  ل موقاف وتةيايو ال ااررات والمارق ارت او 

الم اااركات والةاااكر  ع ااال اهعتاااراف اااااة  الرياااو أو الم  ومااارت أو اماااتل  

اا ساار  ارلرضااوا واهاتماارو اإي اارك ال  ااوا ال كيااك  ارإلضاارئ  الاال الةااكر  

ت  يا اهئارر وأاتارر الم تةاكات والرالا  ئو ت كيك م ريير وم ارت واض   ل

والمساا مرت ومةرراتياار ارل ةاارمق واهسااتمرار ئااو تةياايو الااذات مااك  ال ياار  

وتل يا اه ارو  تل يتو  مب ال ةرمق وأاذ ااا مرلا  علقا  ارلموضاوع ا اين 

ااعتااارر واااتماارو ارلا اا  عاان ااكلاا  التااو تااكعو الم تةااكات واهئتراضاارت 

اء عاك الوصوا الل  ةرمق تكعو الةكر  ع ل الوصوا والةكر  ع ل ت كيا اار

 الل استاتر رت  كيك  .

( م موعا  مان اصارم  المراار  2004وئو السير  ذات  ياورك أااي  )      

الارقااك ل ااا ماان أاروااار أتساارع كاماار  اااتمرماارت والميااوا وأاااكاء اااتماارو 

اهسااار  ارلاااكاما وم راماا  مااك  مصااكاقي  مصااركر الم  وماارت والت ةااق ماان 

واهساااتاتر رت واهئتراضااارت والةااااوا ئةاااط امااار ااااو مارسااا  مااان اهسااام   

 والررضيرت .
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أن المرار الارقاك يواضا  ع ال ت ةياق ماريلمن اا  وتااون  الا عي تةك و     

قراراتاا  عركلااا  وصااا ي   إلاال أقصااال  اااك مماااان يتضاامن ذلااا  الا ااا  عااان 

يمان أ ياراتا ع ييار الررضيرت الاكي   وااستاتر رت والاطط والمصركر التو 

والموائةاا  ع اال مرساااق  ااريط  تااوائر ال كالاا  الموضااوعي  ئااو الم  وماارت 

المتاوئر  وأعطارء قيما  إلراء اهاارين أاااار مان أاتمرما  اإراما  ااو . وييااتو 

المرار الارقك أضرئ  إلال ذلا  يتةاكيو المواقاف المراا  ووضاو  ويتضامن ذلا  

رت اظاار اآلااارين واهاتماارو الوضااو  ئيماار يت  ااق ااارلم ال المةصااوك وو ياا

ارلا   والتواصا مب اهارين امةكار مريتط   الموقاف ذلا  والم رئظا  ع ال 

اهاتار  والترايو عاك طار  اهسام   والوصاوا الال اهساتاتر رت والا ا  عان 

 اهسم   المتوئر  .

اتةيااايو اهئاااراك ئاااو ساااير  تااااركا ال لقااارت  رويتمياااو المراااار الارقاااك أيضااا     

يااا  وااااذا يتضااامن المياااا إلااال اهات ااارف وااساااتمرع الااال مريةولااا  اه تمرع

 اهارون وت ا  إرار  اهارين أو أارئتيو واهاتمرو اس رك  اهارين .

 :ومرا    ارلار: اطوات التراير الارقك

يماااان ت كياااك الاطاااوات التاااو يماااان أن يساااير ايااار المااات  و لتااااون لكيااا       

 آلتو : ميررات التراير الارقك ع ل الا و ا

 ماااب س سااا   مااان الكراسااارت واها ااار  والم  ومااارت والوقااارمب المتصااا    -1

 اموضوع الكراس  .

 است راع اآلراء المات ر  ارلموضوع . -2

 مارق   اآلراء المات ر  لت كيك الص يا ماير والير الص يا . -3
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 تمييو اوا و الةو  واوا و الض ف ئو اآلراء المت ررض  . -4

 اطرية  موضوعي  ا يك  عن الت يو والذاتي  .تةييو اآلراء  -5

 الاراا  وتةكيو ال    ع ل ص   الراي الذي تتو الموائة  ع ي  . -6

 .ال    لذل  الر وع الل المويك من الم  ومرت اذا مر استكعل الارارن او -7

 ي و :  أن الاطوات التميييك  ل تراير الارقك ت ما مر ويذار الا ع أيضر     

 لا  و إستي را  . قراء  ا -1

 ت كيك اهئارر اهسرسي  ئو الموضوع المراك تةييم  .  -2

 ت كيك المررايو الميم  ئو الموضوع .  -3

 صيرال  م تو  الا  ع ل ايم   م   ااري  .  -4

 اإل تررظ ارل م   الااري  ئو الذان .  -5

 اإلاتمرو ام موع  اهئارر المتضما  ئو الا  . -6

 ماطةو . تاظيو الم  ومرت ا اا متس سا و  -7

  تةويو الم  ومرت المتس س   و الماطةي  . -8

، ع ي  الةيرو ا ك  اطوات ايرار ترايرا ارقك  تل يتمان الطرل  من أنو     

 (:387: 2005 ككار إاراايو )

صيرال  الرار  التو يطورار الطرل  ا ك مرور  ئو الاطوات  -1

 التمييكي . 

 مل ظ  ال ارصر المات ر  المتضما  ئو الا .  -2

  كيك ال ارصر اللوم  والير اللوم  وئق م ريير مصرال . ت -3
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 طر  أسم   ت راو ال ارصر اللوم .  -4

 راط ال ارصر اروااط وعلقرت. -5

 وضب اهئارر المتضما  ع ل صور  ت ميمرت ئو  ما ااري .  -6

 وضب اهئارر ئو و كات تضو الرروع والاترم .  -7

ر لر   ت   اقترا  اكاما مماا  ومو وك ، وأيضر ت كيك م ريي -8

 الاكاما. 

 صيرال  استاتر رت.  -9

 التمييو اين ااستاتر رت الص ي   والارطم . -10

   ئو قاوا اه ارو والتس يو اير.صيرال  ائتراضرت عرم ، والتري -11

 .اارء توق رت  كيك  تت روو الاار  التو يتضماير الا  -12

التاكريارت المات را  التراير الارقك يمان تطاوير  مان االا اها اط  و  إن     

عااار عااكك ماان المرا ااا المتس ساا   ،  ياا  أن الا اار  ئااو المرا ااا اهولاال 

يسرعك ع ل ت ةيق الا ر  ئو المرا ا الل ة  و يمان إاتصرر اذ  المرا اا 

 : امر ئو ال كوا الترلو

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راا ر: م ريير التراير الارقك:

ال رمااا  المتراااق ع ييااار لاااك   ن م اااريير الترايااار الارقاااك ااااو المواصاااررتإ     

الار اين ئاو م ارا الترايار الارقاك ، و التاو ياتو أااذار أسرسار ئاو ال ااو ع ال 

اوعيااا  الترايااار اإلساااتكالو أو التةييماااو الاااذي يمررسااا  الرااارك ئاااو م رل تااا  

ل م ااا   أو الموضااوع المطاارو  و اااو امارااا  مو ياارت لاااا ماان الم  ااو و 

اير ئو تةيايو عم يا  الترايار ا ااا عارو و الطرل  ، ي   مل ظتير و اإللتواو 
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التراير الارقك ا اا ار  ، ولاو تصاا اذ  الم اريير  اوءا مامال لا ارطرت 

 التراير ئو الموقف الت  يمو ئإا  ي   ع ل الم  و مر ي و : 

أن يراق  ارس  ئو تواص   مب الط ا  و ئو م رل تا  ل م االت و اهسام    -أ

ون س وا  اموذ ر ي تذ  ا  من قاا ط ات  و ااو التوضي ي  ، و ذل   تل يا

 يمررسون عم ي  التراير . 

أن يتراب إست رارت ط ات  و  اواراتيو اااا إاتمارو ، و يتوقاف لمارق اتيو  - 

ال ر ا  إلال تلاياك أاميا  وا اك أو أااار مان ااذ  الم اريير ، و ذلا   ا مر كعات

       تل يتما وار ا ر   أسرسي  السلم  ترايراو .

يترق الار اون ع ل و و  توائر عكك من الم ريير والمواصررت ئو الترايار و

الارقااك عاااك م رل اا  ظاارار  ماار أو موقااف م ااين، وت ااك اااذ  الم ااريير امارااا  

مو يرت ل م  و أو المت  و ل تلاك من ئ رلي  التراير الارقك، واذ  الم اريير امار 

 (:49: 2010يراار ال ل  )

أن تتمياو ميااررات التراياار الارقااك اكر اا  ي اا    :Clearityالوضاو   -1

 .الريو عرلي  من الوضو  وقرا ي 

 ي   أن تتمياو ال ااررات التاو يساتاكمير الرارك  :Accuracyالص    -2

اكر   عرليا  مان الصا  ، والمواوقيا  مان االا اهكلا ، والاارااين، 

 واهرقرو الكاعم  

  ماان ويةصااك ااذل  إعطاارء موضااوع التراياار  ةاا  :Precisionالكقا   -3

 الم رل   وال يك والت اير عا  اكر   عرلي  من الكق  والت كيك. 
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، أن تتميااو عارصاار الم ااا   أو الموقااف اكر اا  Relevanceالااراط  -4

 عرلي  من وضو  الراط والترااط اين ال ارصر. 

ي ا  أن تتمياو م رل ا  الم اا   أو الظارار  اكر ا    :Depthال مق  -5

ساير والتااال لتاار  الظارار  مان عرلي  من ال ماق، ئاو الترايار والتر

 المستو  السط و من الم رل  . 

ي ااا  أن تلااااذ  مياااب  وااااا  الم اااا   أو   :Breadthااتسااارع  -6

 الموقف ا اا  مولو وواسب. 

ي   أن ياون التراير الارقك ماطةي  مان االا تاظايو  :Logicالماطق  -7

 اهئارر وترااطير اطرية  تلكي إلل م رن واض   وم كك .

 ماوارت التراير الارقكرمسر: ا

 ماوارت التراير الارقك وا يتو إا اير  مي ر واو:من      

الةرعااك  الم رئياا : اااو ماار ي رئاا  الراارك وي تةااك ، واااذ  الةرعااك  ضااروري   -

 ارلتارقع.  إل كا  ال  ور

 .اه كا  الارر ي : او المايرات التو تستاير اإل سر  ارلتارقع -

  : او الصاغ  ال اصي  التو استمكار الررك مان الةرعاك  الاظري  ال اصي -

تااون طرا ار ممياوا لا  )و يا  اظار  اصاي (، وإن الاظريا   الم رئي ، ا ي 

ضاااوم  م رولااا  ترساااير اه اااكا   ال اصاااي  ااااو اإلطااارر الاااذي ت اااري ئاااو

 الارر ي ، ئيتا  ال  ور ارلتارعك والتارقع من عكو ال  ور اير. 

  ال واا  الماوا  ل تراير الارقك، إذ يس ل الررك إلل  ا التارقع: تضو ارئ -

 ااطوات مت كك ، وت تار اهسر  ئو ااي  التراير الارقك.   ا التارقع
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لاااو تااتو عم ياا  التراياار الارقااك ااراارء  ئإااا  ذلاا  ي تمااك ع اال و ااوك  إذا     

م موع  م تم   من الماوارت اهسرسي  ل م ي  الترايار الارقاك ا يا  تتررعاا 

 تتارما مب ا ضير وياون اا ماير ضروري ل كو  اهار.و

 اهامي  التراوي  ل تراير الارقك: سركسر

اار  إ مرع من التراويين وع مرء الار  الم رئيين ع ال ضارور  تاميا       

الةااكر  ع اال التراياار الارقااك، ئاارلتراير الارقااك لااي  اياارر  تراوياا ، وإاماار اااو 

  ذل  إلل  م   من ااعتاررات، مايار مار ، وي والال عايرضرور  تراوي  ا 

 ( الن التراير الارقك :81: 2012ذار  ال رون والصر   )

ي وا عم ي  ااتسر  الم رئ  من عم ي  ارم ا  إلال ا ارط عة او يالكي إلال  -

الم رئااو، وئياو أعمااق لا  ع اال اعتاارر أن الت  اايو ئااو  إتةارن أئضااا ل م تاو 

 اهسر  عم ي  تراير. 

ت  اايلت صاا ي   ومةاولاا  ل مواضاايب المطرو اا  ئااو مااك   ياساا  الط ااا  -

 اليومي ، وي ما ع ل تة يا الت  يلت الارطم .  واسب من م الت ال ير 

يلكي إلل مراقا  الط ا  لترايراو وضاط ، ومن او تاون أئارراو أاار كقا   -

ئااو صاااب الةاارارات ئااو  ياارتيو اليومياا  ويا ااكاو عاان  وصاا   مماار يساارعكاو

 ال رطرو والتطرف ئو الرأي. اااةيرك 

أن التراياار الارقااك ماان المةوماارت اهسرسااي   (Smith 1997يلاااك ساام  ) -

ل مواطا  الررع  ، وئو عصر اتس ت ئي  الم  ومرت واات رت وسرما ااعلو 

و اارعت ئياا  الااكعريرت واا اارعرت، ااااك ل راارك أن ياااون قااركر  ع اال التراياار 

 كاقي  اذ  الم  ومرت وتصايرير.الارقك، لاو يستطيب ال او ع ل مص
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أصاا من أاو أاكاف التراي  الم رصر  ئو ال رلو، إذ إن أ ك أاكاف التراي   -

الميااارري لاااك  المت  ماااين، واسااايمر المياااررات ال ة يااا   ااااو تاميااا  ال راااا 

اهسرسي  التو تاس  الط ا   اصي  متواوا  قركر  ع ل  ا الم االت التاو 

لت كياك ماك  مواقاف م ةاك ، وت  ياا الم  ومارت  ئوت ترضيو، واتارذ الةرار 

 .صكقير

 : كور الماير  ئو ت  و التراير الارقك:سرا ر

اارلاا  ااال  إت رااارت عاااك ال  ماارء  ااوا موضااوع ت  اايو التراياار الارقااك ،      

 اذ  اإلت رارت الالا  او :

 إت ر  ياركي ات  يو التراير الارقك من الا الماير  الكراسو .  -أ

إت ااار  ااااراو يااااركي ات  ااايو الترايااار الارقاااك امااارك  مساااتة   عااان المايااار   - 

 المكرسو . 

 إت ر  ارل  توئيةو ايايمر .  -ت

أوا : اإلت ر  الذي ياركي ات  ايو الترايار الارقاك مان االا المايار  الكراساو : 

ئيو ير  أن يراو الم  و ع ل ت  يو التراير الارقك من الا المرك  الكراساي  ، 

 ن الا أ ارا عكيك  : اار يمان ت  يو التراير الارقك مو 

الم رضااارات : و تتط ااا  إساااتاكاو الم رضااار  اطريةااا  اإلساااتارر  ترايااار  -1

الطل  من خ اا التوقف اين  ين وآار و طر  اهسام   التاو تساتاير ترايار 

الط ا  أو م رام  المرك  المةكم  ل ط ا  اطرية  ماطةيا  و عةلايا  ا ياكا عان 

 أسرلي  الت ةين التة يكي  . 
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الماتااارات : اإلعتماارك ع ااال طريةاا  الا اا  ال  ماااو اماي ياا  ئااو تاميااا   -2

 الارقك . ميررات التراير

الوا ارت الايتي  و الا و  و التةررير : ت اك الوا اارت الايميا  الةراميا  أو  -3

الاترايااا  وساااي   ئ رلااا  و ئرصااا   ياااك  لتاميااا  ا اااع مياااررات الترساااير و 

تكاا و الم رامرت الماطةي  ، و ت ك الاترا  من الطر  اليرم  التو ت اار اإلس

   الكراسرت السراة  و م رامتير .الط ا  ع ل إعرك  الاظر الئارراو أو مرا  

التمررين الامي  : و تتط   اإلاااراط ئاو تماررين صاري   مرعيا  و ئركيا   -4

أو اإل تمرعيا  و م رولا  من االا الت رماا ماب المسارما ال ساراي  أو ال  ميا  

ت  اايو الط ااا  ت ميمياار ع اال مواقااف  كيااك  و التلاااك ماان صاا   الةااوااين التااو 

 .يت رم ون م ير ئو ال ا و ت رياير اطر  مات ر 

اإلمت رارت : يماان لإلمت راارت أن تصااا وساي   ئ رلا  ئاو تاميا  الترايار  -5

اتر رت اااكا مااان الارقااك إذا و ياات التامياا  الةااكر  ع ااال الم راماارت و اإلساات

اإلعتماارك ع اال أساام   ال رااظ و اإلسااتر رع المار اار ماان الااذاار  ، ئةااك يو اا  

اإلمت ااارن ليرااااو ع ااال أسااام   المةرراااارت ) أو ااا  ال اااا  و اإلااااتلف ( أو 

 اإلئتراضرت أو التطايةرت ئو م رات  كيك  .

اياار  ارايار : اإلت ار  الااذي يااركي ات  ايو التراياار الارقاك امارك  مسااتة   عان الم

 الكراسو : 

و ي ير اذا اإلت ر  إلل إماراي  ت  يو التراير الارقاك امارك  مساتة   اارر       

الماير  الكراسو ، اإعتارر  قكر  ، أو ميارر  عرما  ، و مان ااار يماان ت  ايو 

التراير الارقاك اواساط  اارام  ارصا  اياذا الااوع مان الترايار ، و اياذا يماان 
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رف الصري  و تياكف ااذ  الاارام  إلال اإلرتةارء تطايق اذ  الارام  ارر  الغ

 ن ال واا  التو تت ك  الت صيا .اتراير الط ا  ئو ااير م

ارلار : اإلت ر  التوئيةو : لةك ظيار  اكيار إت ار  تاوئيةو يااركي ات  ايو الترايار 

الارقك كااا الماير  الكراسو و لان امرك  مستة   اغير  من المواك الكراساي  

 ت ر  اهوا و الاراو م ر .لي مب اين اإل

ن اإلت رااارت التراوياا  و الماااارا  ال كيااا  ئااو اايااار ماان ا ااكان ال ااارلو إ     

 أصا ت ت طو المويك من اإلاتمرو ل تراير الارقك ئةرمت ا ما مر ي و : 

 أصا ت تض   اكئر من أاكاف عم يتو الت  يو و الت  و .  -1

لطاال  ع اال التراياار الارقااك قرماات اتطااوير ااارام  تراوياا  ايااكف تااكري  ا -2

 واصوصر من الا تكري  المواك الكراسي  . 

عياار ئااو تااكري  التراياار إقتر اات أساارلي  و إ ااراءات يمااان ل م  ااو إتار -3

 .الارقك

امر أن توئير ايم  صري  م     ع ل الاةارل و التسارلا و الم ررضا  و      

مااااا ااااذ  الايمااا  الترماااا ، ت ماااا و ت ااا ب الترايااار الارقاااك ، و يماااان تاااوئير 

اتاصي  ومن أاار ل مارق رت الصري  ، و من الميو و وك المواك المةروء  

 المسرعك  ع ل ت ري  اإلاتمرو ارلتراير الارقك .

ن الماااارا  تياااتو إاتمرمااار اايااارا اترايااا  الطراااا و ت  يمااا  ا يااا  تةاااوو إ     

ورو  اوا اير ا و  و ذلا  لااو تمااا  مان اإلاترارع مان مورواا  الاةارئو وما

اليار  ماان اةرئارت الم تم اارت اهااار  ، و ااذا ا اا  يساتكعو اإلعتااارء اتامياا  
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مياررات الترايار المات راا  و اصوصار التراياار الارقاك لااك  الطال  ، و تتضااا 

أامي  التراير الارقك ئو إتارذ الةرارات  ي  أن الااير مان الاتارم  تةاوو ع ال 

ن اهماور ال كليا  و الياار إئتراضارت اليار ظارار  أو ارطماا  ، و اايارا مار تاااو

 المكعم  ارل وااك الارئي  او المستاكم  ئو عصرار اذا .

( أن ت  ايو الترايار ي اك ااكئر عرمار  411:  2000و ير  ) قطرمو و قطرمو ، 

ي   أن اس ل إلي  ئو الوقت ال رضر ، امر ي   أن يت   اإلاتمرو إلل ت  ايو 

مساارما و الةضاارير و صاا وارت التراياار الارقااك لمساارعك  الط ااا  ئااو م رل اا  ال

قاكراتيو ع ال اإلستا ارف ، و  ميا او التاو تاوا ييو ئاو المكرسا  ، و تالت  ي

 أن ع ل واض و الماير  ال ما ع ل ت كيك أسرلي  التراير الارقك عاك الط ا  .

ن المارا  تيتو ااا مر ي ماا ع ال مسارعك  الطال  ع ال  سان اإلاترارع إ     

ظ ياار، و اةرئاارت اه ياارا السااراة  و الم تم اارت  ااةاارئتيو التااو ي ي ااون ئااو

ت الترايار الارقاك لاك  الطال  ، اهار  ، و ااذا يتط ا  ال اريا  اتاميا  مياررا

 مارا ع ل ذل  :و

ماان الضااروري أن ي اارف الطرلاا  أن أي تغيياار ئااو ت ريااف ) مريااوو ماار(      

ضارور  عن قصك ، أو إستاكاو الا مرت الم ا وا  إار رليار ااا ذلا  يالكي ارل

 إلل إاتلف مضمون الموضوع الذي يكر  .

واااار ي اا  اإل اارر  إلاال أن تامياا  التراياار لااي  ارل ااوء الاساايط الااذي      

يساايا ت  ماا  ئااو عااكك م ااكوك ماان الااكرو  أو ئااو ماارك  وا ااك  أو ماان ااالا 

و ااك  كراسااي  م يااا  ا ياياار ، اااا إن تامياا  ميااررات التراياار الارقااك تتط اا  

مان االا ال ماا ، ئاإن ت كياك مار ااو اارو لاراار ئيا  ، و الممررس  المستمر  



69 
 

الت ميو ماير ، و تتاب اطوات اإلستاارط الماطةو ، و مةررا  الرمرت المات را  

ماان ال ةاارمق و المةرا اا  اياياار ، اااا ذلاا  يساارعك ع اال تامياا  ميااررات التراياار 

 الارقك .

، و مان  اارل  عك  طار  لضامرن ت ةياق ااذا الياكف مان االا المااي و     

اذ  الطر  ) التاطيط ا اري  ل تس سا ئو تامي  التراير، تاظيو الماي  ا يا  

يراعل ئي  أن عم ي  التراير ت اا عارمل م اترار ااين الماواك الكراساي  ع ال 

إاتلئياار أي ا اااك أن تتارمااا الم توياارت الكراسااي  ماان  ياا  مراعرتياار ليااذا 

ايااذ  المساامولي  ي اا  الوئاارء اليااكف ( ، و لاااو تااتمان المااارا  ماان الوئاارء 

 ارلمتط ارت الترلي  : 

ت ويا اهاكاف التراوي  مان م ارك  ا ررات إلال أااكاف إ راميا  سا واي   -1

 يمان قير  تلايرار و ت ةيةير كااا الرصا . 

إعكاك الماارا  الكراساي  ع ال أسار  م اررا  الطال  م اررا  ئ رلا  ئاو  -2

 رك  التراير الس يو لكييو . إاتسر  الم ررف و الميررات و تلصيا ع

الةضرء ع ل لرظي  الت  ايو و إساتاكاو طار  تاكري  ت تماك ع ال م اررا   -3

 الطل  ئو التوصا إلل   وا ل م الت التو ت ترع طريةيو . 

صااايرال  الاااكرو  ئاااو صاااور  م اااکلت تتط ااا  مااان الطرلاااارت ممررسااا   -4

 ترايران الار  ل  ير .

الم ااالت و ل الم ااالت التااو تيااو الطاا   ع االترايااو المااارا  الكراسااي -5

و الارائاارت الارطماا  ئااو الايماا  و  الايمياا  و الترايااو ع اال كراساا  الم تةااكات
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ت  يب الطرلارت ع ل المارق ا  و الا ا  و التاةيا  عان الم  ومارت ماب ا اق 

  و من الكيموقراطي  كااا الرصا . 

ر ، ذلااا  هن أن ال اااكا ي تاااار ماااكال مااان ماااكااا تاميااا  مياااررات الترايااا -6

المارق   التو ت تمك ع ل ال كا ي تار  الم ارراون ئييار إلال اإلساتةارط  يا  

ياتةا ال ةاا مان ال رلا  ال رما  أو الةضاي  ال رما  إلال الةضارير الررعيا  ، امار 

ي تر ون أيضر لإلستةراء  ي  ياتةا ال ةا من ال رل  أو الةضي  الارص  إلل 

 الةضي  ال رم  .

 ت  يو التراير الارقك:: م وقرت ارمار

. يتوقاب الط اا  ال صااوا ع ال إ راارت م ااكك  مان الم  او اااكا مان الوصااوا 1

 ليذ  اإل رارت من الا الت  يا والاةك والتراير ال رك. 

. يتصاف ا ااع الط ااا  اة ا  الصااار ئت ااكاو يساررعون إلاال مارق اا  الاااكاما 2

 والررضيرت قاا كراس  الموقف والتراير ئي  ا اا ئ را. 

. ياااكي ا ااع الط ااا  عااكو الرالااا  ئااو مارق اا  أئااارر اآلااارين أو اهئااارر 3

 المطرو   ل اةرل الصرو. 

ير ا ا ع الط ا  ئو التراير ا ماق عااك ال ر ا  إلال تطاوير أو الوصاوا  -4

 إلل اكاما أو ئرضيرت  وا الموقف. 

يكاا ا ع الط ا  ئاو مارق ارت ماب اآلاارين رالاو عاكو تاوئر الم  ومارت  -5

 .ل كاوا ئو المارق   ظري  أو اهسرسي الا
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أن اااار  عوامااا ااياار  ماان الممااان أن ت يااق عم ياا  التراياار الارقااك اماار      

 ماير:

امطياا  الم  ااو ئااو عرضاا  ل م تااو  واسااتاكام  لألساارلي  وااسااتراتي يرت  -

 التة يكي . 

 ااتظرظ الرصوا الكراسي  العكاك ااير  من الطل .  -

 ير.الةضرير، والريو السط و لير كون م رول  الت مق ئي الذاتي  ئو ترسير -

 عكو ااتمرو الم  و اتامي  اذا الاوع من التراير لك  الط ا . -

 تارسا الط ا  أارسيو عن الت مق ئو الريو والتراير. -
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 الرصا الارل 

 تراير الارقكميررات ال

   أوا: ت كيك ميررات التراير الارقك:

ات ف المراون  وا ميررات التراير الارقك امر اات روا  وا مريوم  ، ا     

وا تيك اا مايو ئو ت كيك ميررات  ، ووضب قوامو اميررات  التو يمان 

تاميتير من الا المارا  الكراسي  التو تكر  امات ف مرا ا الت  يو ال رو ، 

ا ع الات   وئيمر يلتو ي رع الار   ميررات التراير الارقك امر  رءت ئو

 والكراسرت :

ي ك ) وارت إا  ( أ ك أارو قرك   را  التراير الارقك ئو أمرياير      

ت كيك اااتو ع ر  ميرر  ل تراير الارقك ، او : ئيو  ال مرلي  ، وقك استطرع

م ال ال ارر  ، اا او ذات م ال أو ا ؟ وال او او وك الموع ئو 

ت ال اررات متارقض  أو ا، وال او ئيمر ااستكاا أو ا، وال او ئيمر إذا ارا

إذا ارات الاتي   تتاب ارلضرور  أو ا ، وال او ئيمر إذا ال ارر  م كك  

اوضو  أو ا، وال او ئيمر إذا ارات ال ارر  تطاق ماكأ أو ا، وال او ئيمر إذا 

ارات الاتي   مارر  اةكر ارف أو ا، وال او ئيمر إذا ارات الم راك  مواوق  

ا ، وال او ئيمر إذا ارات الم ا   م روئ  أو ا، وال او ئيمر إذا ارن  أو

ال وء عارر  عن ائتراع أو اا ، وال او ئيمر إذا ارن الت ريف م ككا اكق  

 .أو ا، وال او ئيمر إذا ارات ال ارر  اصر مةاوا أو ا

ارن ع ل  كك ) إاراايو و ي  ( ميررات التراير الارقك ت كيكا كقيةر وو     

 الا و الترلو : 
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 الكق  ئو ئ   الوقرمب . • 

 إكرا  ال ةرمق الموضوعي  .  •

 إكرا  إطرر ال لق  الص يا . • 

 تةويو المارق رت . • 

 ااستكاا . •

ويصف ) واطسون و  يسر ( الميررات الرميسي  ل تراير الارقك ع ل      

 الا و الترلو : 

 ااستاارط .  •

 ااستاتر  . • 

 الترسير . • 

 م رئ  المس مرت واائتراضرت . • 

 تةويو ال    أو المارق رت . •

 و ككار ) عاك ال ميك عصرور ( ع ل الا و الترلو :      

 ااستاتر  .  •

 الترسير . • 

 ااستاارط . • 

 تةويو ال    . • 

 م رئ  المس مرت واائتراضرت .• 
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 ترلو : و ككار ) أيمن  اي  ( ع ل الا و ال     

 م رئ  اائتراضرت . • 

 الترسير . • 

 تةويو المارق رت . • 

 ااستاارط . • 

 ااستاتر .• 

ميررات التراير الارقك ئو ام  ميررات ئرعي  تاون ئو  الا عوأ ما      

 م موعير الميرر  الرميسي  ل تراير الارقك واو : 

 ميرر  التاال ارائتراضرت . • 

 ميرر  الترسير . • 

 ميرر  تةييو المارق رت .  •

 ميرر  ااستاارط  •

 .ميرر  ااستاتر • 

( اتطوير قرمم  من الا  أا رك ل تراير الارقك، يتضمن 2000قرو ئيريت )و     

 اا ا ك م موع  من اها رك الررعي ، وذل  ع ل الا و الترلو:

 الا ك اهوا : ااستراتي يرت ااار رلي  وتتاون من :

 ارستةللي  .التراير  -1

 تطوير الاصير  الذاتي  ل ررك . -2
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ممررس  الت او الذاتو ال ة و ، الذي يستاك ع ل م موع  من الم ارت  -2

 ال ة ي  .

 استا رف اهئارر التو تتضمن الم رعر . -3

 تطوير التواضب ال ة و واه ارو المت اا  . -4

 تطوير ال رأ  ال ة ي  . -5

 .تطوير الترااط ال ة و  -6

 تطوير المارار  ال ة ي  . -7

 تطوير الاة  ئو ال ما . -8

 الةكرات الااير  وتتاون من : -الا ك الاراو : ااستراتي يرت الم رئي  

 صةا الت ميمرت وت ا  اإلئراط ئو التاسيط . -9

مةررا  المواقف المتمرا   من الا عم ي  التاصر الل ايمرت  كيك   -10

 ايكف المةررا .

ير و ي  الاظر ل  ا  من الا استا رف الم تةكات أو ال كاات تطو -11

 أو الاظريرت .

 توضيا الةضرير ، والالصرت ، أو الم تةكات . -12

 توضيا وت  يا م راو المرركات أو ال ما . -13
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 تطوير م ريير ل تةويو وتوضيا الةيو والمةريي  . -14

 تةييو مصكاقي  مصركر الم  ومرت . -15

 رلا ا مق .التس -16

 ت  يا وتةييو ال كاات ، والترسيرات والم تةكات والاظريرت . -17

 إي رك ال  وا وتةييمير . -18

 ت  يا اهعمرا والسيرسرت وتةييمير .  -19

 الةراء  ا اا ارقك.  -20

 ااستمرع ا اا ارقك. -21

 إي رك علقرت اين اهاظم  .  -22

 ممررس  الاةرل السةراطو .  -23

 لت ةا الذي يستاك إلل ال وار . ا -24

 الت ةا الذي يستاك الل الم ركات الماطةي  . -25

 الميررات الصغير  : -الا ك الارل  : ااستراتي يرت الم رئي  

 لا   عمرمةررا  المارليرت من الا ممررس  ال ةية  ، ومن او ا -26

 يارقضير . 

 الا مرت الارقك  . التراير اكق   وا التراير من الا استاكاو  -27
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 ااتارر المواعو وتةييمير .  -28

 مل ظ  أو   ال ا  واااتلف الميم  .  -29

 تمييو ال ةرمق ات ال لق  من ال ةرمق الير ذات ال لق  .  -30

 الةيرو ارستاتر رت م ةول  أو تاالات أو ترسيرات .  -31

 تةييو اإلاارترت وال ةرمق الموعوم  .  -32

 لمتارقضرت .إكرا  ا -33

 استا رف التضميارت . -34

 ميررات التراير الارقك الم وري :اراير: 

 الترسير: -1

ت ير ميرر  الترسير إلل الت اير عن الريو والم ال، أو الكال  المستاك       

إلل اار  واس   من الت رر  والمواقف والم طيرت، والةوااين، واإل راءات 

 والم ريير.

الترسير الميررات الررعي  اآلتي : ميرر  التصايف،  وت ما ميرر      

 وميرر  استال  المغو  أو الكال ، وميرر  توضيا الم او.

الترسير او عم ي  عة ي  الريتير إضررء م ال ع ل ااراتار ال يرتي  أو و     

استال  م ال ماير. ئا ن عاكمر اةكو ترسيرا لاار  مر إامر اةوو ا ر  

ت ا  إليار، وعاكمر اسلا عن ايري  توص ار لم ال م ين من الم ال الذي أو 
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اارتار ئإاار اةوو اإعطرء ترصيلت تكعو ترسيرار لت   الاار . وعاكمر 

ت رع ع ل الط ا  رسوو ايراي  أو  كاوا أو صور أو رسوو ارريارتيري  

ويط   إلييو استال  م ال أو عار  ماير، ئواقب اهمر أايو أمرو ميم  

إعطرء ترسير لمر ي راكون. وقك تاون الم راو أيضر اتر رت ترسير  تستكعو

م راكات الر لت والاوارت أو اتي   إ راء مةررارت أو عما م اصرت أو 

راط المارئرت وال ةوارت ارلس و . وئو اا الم رات التو ياون ئيير الترسير 

لترسير ئو أو ااستاتر  ار م  عن رك ئ ا الاار  مر، ئإا  يمان ئ   كق  ا

 . ضوء ال ةرمق الم طر  ل تلاك مر إذا ارات الايرارت تكعو الترسير ارلر ا

 الت  يا: -2

يةصك اميرر  الت  يا ت كيك ال لقرت ااستكالي  المةصوك  وال ة ي  اين      

ال اررات واهسم  ، والمررايو، والصررت، أو الصيغ اهار  ل ت اير، و يةصك 

 رك أو  او ع ل ت رر  أو م  ومرت أو آراء.اير الت اير عن اعتة

وي تار الااراء أن ئ   اآلراء واات رف ال    وت  ي ير ضمن      

 ميررات الت  يا الررعي .

 ميرر  التةييو: -3

أن قير  مصكاقي  ال اررات أو أي  ت ايرات أار ، تصف ئيو وإكرا       

رأي ، وارلترلو ال ا ،  ي  تصف ت رات ، ووض   و ام ، واعتةرك ، و

قير  الةو  الماطةي  ل  لقرت ااستكالي  المةصوك  أو الر  ي  من اين 

ال اررات أو الصررت أو اهسم  ، أو أي  اا آار ل ت اير. وت تما ميرر  

 التةييو ميررتين ئرعيتين امر، تةييو ااكعرءات، وتةييو ال   .
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 ميرر  ااستاتر : -4

ت كيك وتوئير ال ارصر اللوم  استال  الاترم  ت ير اذ  الميرر  إلل      

الماطةي  ل  لقرت ااستكالي  المةصوك  أو الر  ي  من اين ال اررات أو 

الصررت أو اهسم  ، أو أي  اا آار ل ت اير، امر يةصك اراستاتر  الةكر  

أو اةرل من الا اطوات  (Argumentع ل ا ق أو تاوين  كاا )

 ماطةي .

رات ااستاتر  الررعي  او: ميرر  ئ   الكليا، وميرر  تامين ومير     

 الاكاما، و ميرر  التوصا إلل استاتر رت.

  :ميرر  ال ر  -5

ي ير ت ريف ملتمر ايم  الااراء لميرر  ال ر  الن ياون الررك قركر       

ع ل إعلن اترم  تراير  الماطةو، ومن او تارير ذل  التراير ئو ضوء 

المت  ة  ارهكل  والمررايو، وطر  وأسرلي  الماطق، والمةريي   ااعتاررات

والسير ؛ أي ت   ااعتاررات التو اايت ع ل أسرسير الاترم ، امر يتضمن 

أيضر عرع الررك لتراير  الماطةو ع ل  اا     مةا  ، وت تما ميرر  

 ال ر  ع ل ال  ميررات ئرعي  او: ميرر  إعلن الاترم ، و ميرر  تارير

 الاترم ، و ميرر  عرع ال   .

 :ميرر  تاظيو الذات -6

تاكو ميرر  تاظيو الذات من أاار الميررات الم رئي  إارر  للاتمرو، هاير      

تسما لذوي التراير الارقك ال يك أن ي م وا ع ل ت سين ترايراو؛ ام ال آار 

 ئإن الررك يطاق التراير الارقك ع ل ارس .
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  الااراء ميرر  تاظيو الذات الاير مراقا  الررك ي رف ملتمر ايم     

لا رطرت  الم رئي  ا اا واع، من  ي  استال  ال ارصر الم ترا  ئو 

اذ  الا رطرت، والاترم  المستا ص  ا اا ار  من الا تطايق ميررات 

الت  يا وتةييو الررك ه ارم  ااستكالي  مب اظر  ا و التسرلا، والتلايك 

 والتص يا، سواء تص يا الررك هئارر  أو لاترم  .والمصكاقي ، 

وت تما اذ  الميرر  ع ل ميررتين ئرعيتين امر: ميرر  ااتارر الذات،      

( ياين ميررات التراير الارقك 1-4وميرر  تص يا الذات. وال اا رقو )

 المراوي .
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 قير  التراير الارقك: ارلار: 

را  الةير  الارسو تطورا ارمر ئو تةكو ال  وو اإلاسراي  ذل  إاير ت ك       

م رول  ع مي  لير أصولير الماي ي  والاظري  التو تسرعكار ع ل تريو س و  

اهئراك ومظرار ا رطرتيو المات ر . وي ي  مريوو الةير  الارسو عن سلاا 

الصر  لك   مررك  او او المةكار أو الامي  المو وك  من اذ  الارصي  أو

الررك؟ ام ال أار أن الةير  الارسو ي طو تةكيرا امير اساي  ل ا رط ال ة و 

 الم رئو ل ررك ئو الارصي  المراك قيرسير.

وقك  رت م روات ااير  لةير  التراير الارقك لمات ف المرا ا      

ال مري ، وقك ارتاط ال كيك ماير ارهطر الاظري  أو ارام  التكري  الم ك  

 : تراير الارقك، ومن أاار اااتاررات  يوعرل

 :ااتارر واطسون و  يسر

 ي   ،و1964وي ك من أاار اااتاررات  يوعر. أعك اذا اااتارر عرو      

صمو ل طل  اعتاررا من الصف الترسب وئق اموذ ين متارئمين. ويتاون من 

اء، ام  ميررات ئرعي  او م رئ  اائتراضرت، وااستاتر ، وااستةر

وتةويو ال   ، والترسير. وتتاون اا ميرر  من م موع  من المواقف 

المتاوع  ا كك من ال اررات التو تتط   من الررك أن يتاذ موقرر ا وار 

 يظير كر   ممررست  لميررات التراير الارقك السراة .

قرمر اتةايا  ع ل الايم  المصري ، او قرو ري ارلذار أن  رار و ااكاو و      

( اإعكاك  وتةايا  ع ل الايم  الس وكي  ۱۹۸۲من عاك السلو و س يمرن ) اا
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( اتصميو ااتارر ل تراير الارقك ۲۰۰۵الغراي (، امر قرو ال رقو )) الماطة 

 .ئو الاةرئ  الس وكي  ع ل الرار ااتارر واطسون و  يسر

 :ااتارر ايو يرسو ل ميررات ااستكالي 

و(،  ي  يتاون من امسين سلاا ۱۹۸۳) طورت  ئير ياير  يامرن عرو     

يستاكو مب الطل  اكأ من المر    اااتكامي  إلل المر    ال رم ي . ويةي  

الميررات الترلي : الةير  الماطةو، والتارقع، وال لقرت السااي ، وت كيك 

 اائتراضرت، وااستةراء، وااستكاا ال يك.

 :ااتارر اورايا ل تراير الارقك

و( ئو مستويين اهوا ياكأ من الصف ۱۹۸۰اذا اااتارر عرو ) أعك     

الرااب  تل المر    ال رم ي ، والاراو يغطو المر    الاراوي   تل مر    

الر ك. وقك صمو اااتارر ئو  اا مواقف اةرل  مرعو  وا قضرير عرم  

يط   من الررك ئو الايري  ال او ع ل مك  ص   ا ع الاترم  التو تسرر 

ر المارق رت، ومك  اتسرقير مب الواقب. ويةي  اااتارر الميررات الترلي  عاي

ااستاتر ، وااستةراء، وت كيك الت رف، وت كيك المس مرت، ومصكاقي  

 ال اررات، والم راو.

 :ووير ل تراير الارقك -ااتارر ااي 

و( واو ۱۹۸۹واو ااتارر مةرلو مت كك اهو   أعك اذا اااتاررعرو )     

مو ل مر    الاراوي  وال رم ي ، ويةي  عكك ااير من أا رك التراير الارقك. مص

ويسما اااتارر اإعطرء ال ري  ل مر و  التةويو المارق رت والتم ي ، 
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والتةويو ا اا ئركي  ي  يتضمن اااتارر اطر  ماتو  يط   من الررك 

 تارير وتةويو ص   أئارر .

 :ر الارقكالتراي ارليروراير لميررات ااتارر

و( ل طل  من الصف ال ر ر ۱۹۹۲أعك اذا اااتارر ئر يون عرو )     

( 34و تل المر    ال رم ي . ويتاون من صورتين ت توي اا مايمر ع ل )

ئةر  من اوع اااتيرر من مت كك. ويةي  اذا اااتارر ميررات الت  يا، 

 ا ااستةرامو. والتةويو، وااستاتر ، وااستكاا ااستاارطو ، ااستكا

 راا ر: استراتي يرت التراير الارقك:

الت  مي   -ت رف ااستراتي ي  الاير م موع  من اإل راءات الت  يمي       

الماظم  والمتس س   التو يتا ير اا من الم  و والمت  و لت ةيق تة و قترا. أو 

او م موع  من اه ارو والاطوات التو ت وي ئو كاا ير الااير من 

 ها ط  الت  يمي  والتةايرت التو تسرعك الررك ع ل ا و  أاكائ .ا

امر يمان ت ريف ااستراتي يرت الاير الطرامق التو ترمو اوسرطتير      

 الم  ومرت، وا ما ع ل تاوياير ومن او استر رعير.

وااستراتي ي  او طرية  تاظيو الم  ومرت من أ ا تاريع ت ةيكار، أو      

ئو الكمر  ايكف  ت ئو الاارء الم رئو المتوائر لك  الررككم  الم  ومر

 .استاكامير ا ةر
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وت رف الار ا  أاسرورك استراتي يرت الت  و ع ل أاير أئ را م كك  يةوو      

اير المت  و ل  ا الت  و أسيا و أسرع وأاار مت  ، ومو   ذاتي  اصور  

 .كيك أاار وأاار ئرع ي  و قرا ي  للاتةرا إلل مواقف  

ت  مي  يمان  -استراتي يرت ت  يمي   لا عئيمر ي و عرع مرصا و     

 .توظيرير لت  يو ميررات التراير الارقك ل ط ا  ا اا مار ر

 :استراتي ي  الا مرت المترااط  الماررااك  -1

تاس  اذ  ااستراتي ي  التكري  التراير الارقك وميررات  المات ر  إلل      

ارر ااك التو ارن تيكف من ورامير إلل تةكيو أما   تسرعك المراي  مرري م

ع ل ت  يو ميرر  التمييو اين المرك  ذات الص   ارلموضوع والمرك  الير ذات 

 الص   ا  اميرر  من ميررات التراير الارقك . 

ويمان توضيا اذ  ااستراتي ي  ارآلتو: يتاب الم  مون ئو استراتي ي       

 الاطوات الميم  اآلتي  : الا مرت المترااط 

طر  م موعرت متاوع  من الا مرت , ا ي  تتللف اا م موع  من ساب  -1

 وا موضوع م ين ي رئ  التلميذ من الا ااراتيو المتاوع   ا مرت تكور

ع ل أن ياون ئو الم موع  الوا ك  ست ا مرت ذات  أو اطلعرتيو الكراسي 

   ص   ا  .لير أي ص   ارلموضوع وا م  وا ك  لي 

مارق   تلميذ الصف اصور   مرعي  وعةك   سرت تكرياي  ت ت ا راف  -2

يصا وا قركرين ع ل ت كيك الا مرت الست التو لير ص    الم  و  تی

 لي  لير ص   و طاير. ارلموضوع وتمييو الا م  التو
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مطرلا  التلميذ اتراي  الا مرت الست الارقي  ئو عارر  أو  م   تاين  -3

 اير م ر وتتصا ارلموضوع المكرو  وملءمت  ل  رية  التو ترتاطالط

ت  يب التلميذ ع ل التراير السرلي  ماطةي  وص ي   ا ي  يتو تراي   -4

عارر  أو  م   وا ك  ذات ص   ارلموضوع وا ك  ذف  الا مرت الست ئو

الا م  التو لي  لير ص   ا  ئمال تماا )ال رو ( موضوع الا مرت 

الت رو م رر  , واار    اآلتي : تكمير قتا, ت ريك استةرار  يولالمطرو 

 يط   الم  و من التلميذ التراير ئو الا مرت الساب السراة  ويسرليو

الموضوع الذي تاتمو إلي  اذ  الا مرت اطرية  ماطةي  وص ي   واو 

ويطرلايو ا ك ذل  اتراي  اذ  الا مرت ئو عارر  وا ك   موضوع )ال رو (

ا م  استةرار( واو ا م   رذ  ئو م ارار عن  ض ر ليو أا  يو ك اياير, مو

أو ال ارر  التو يمان أن يةكمير  اةي  الا مرت الست اهار  . أمر عن ال م  

 ارهتو : التلميذ من راط الا مرت الست السراة  ئيمان أن تاون

مير م ر ئو م رر  طر ا  تلكي إلل التك يتو ئو ال رو  الت رو ال يول

 والةتا والت ريك.

ويمان تطايق اإلستراتي ي  ذاتير ع ل ميركين الم رئ  اهار  الير      

الريرضيرت راي  اإلسلمي  وال غ  ال راي  والكراسرت اا تمرعي  ماا الت

 المياي . وال  وو والتراي  الريرضي  والتراي  الراي  والتراي 
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 :استراتي ي  سمي  -2

  ااستراتي ي  ع ل عرع اط  ت  يمي  الميرر  تةويو تةوو كعرمو اذ     

مصركر الم  ومرت اإ ك  ميررات التراير الارقك؛ وذل  اراستارك إلل 

 استراتي ي  م رل   الم  ومرت التو تلاك ع ل الريو والت  يا.

وقك أ رر صر   ااستراتي ي  إلل و وك عك  م ريير ضروري  لاةويو      

، والتو يمان أن ياق من اللير اهئراك اص   ت   ص   مصركر الم  ومرت

المصركر، إذا اتسةت مب اذ  الم ريير، وت تما ميرر  ال او ع ل ص   

مصركر الم  ومرت الةكر  ع ل المسرءل ، والترسير من الا اإل را  عن 

 -م موع  من اهسم  ، وتتضمن اذ  ااستراتي ي  اإل راءات الت  يمي  

  الت  مي  اآلتي :

 مةكم  ل كر .  -1

 عرع الكر .  -2

 التكريارت ع ل ميرر  التراير الارقك .  -3

 ارتم  الكر . -4

ات ريف التراير الارقك ع ل أا   1983عرو  Smithلةك قرو سمي       

م موع  من الميررات ال ومي  التو يستاكمير الررك إلظيرر الكق  وص   

الم  ومرت ئي رئير سمي   كرالم  ومرت، أمر عن ميرر  تةويو ص   مصر

 الاير إ ك  ميررات التراير الارقك التو تةوو ع ل م رل   الم  ومرت التو

تلاك ع ل الريو والت  يا الذي يلكي إلل مةكر  الررك ع ل م رئ  ال ةرمق 



88 
 

امر تة ا اذ  الميرر  من عم ي  استظيرر أو  رظ  وصك  مصكرار

 لكراسو.الم  ومرت التو ي تما ع يير الم تو  ا

وقك أوضا سمي  و وك م ريير عكيك  ضروري  التةويو ص   مصركر      

اواسطتير يستطيب اهئراك أن ياةوا ات   المصركر إذا مر  الم  ومرت والتو

 مب اذ  الم ريير.  تطراق

وتتضمن ميرر  ال او ع ل ص   مصركر الم  ومرت الةكر  ع ل      

ااة  عن عكك من اهسم   اآلتي  امر المسرءل  والتةسير  وا اه وا  الما

 (: 2009وركت عاك س رك  )

، مر مصكر الم  ومرت ئيا او  ا  م ين؟ أو أا  ملسس   اومي ؟ أو 1

ملسس  أا ي  ارص ؟ أو أا  ماظم  أ ااي  أو كولي  م ريك ؟  او عارر  عن

 ملسس  ع مي  مواو  اير؟  أو أا  ملسس  م ركي ؟ أو أا 

ةرئي  والميكااي  أو ال  مي  المصكر الم  ومرت؟ ئإذا ارن . مر الا ري  الا2

مستو  اارت  التو    ت  ملال ل ت ك  امتاصصر ؟  المصكر  اصر، ئمر

المتاصصين ئو اذا الميكان ؟ وإذا ارن  ومر سم ت  اين م موع  من

المصكر ل م  ومرت عارر  عن ملسس ، ئاو عكك ساوات الاار  التو مرت 

اا ر ؟ ومر الكورات أو الارام  التكرياي  التو قرمت اير؟  اير اذ  الملسس 

واو عكك ال رم ين اير؟ ومر مستو  ااراتيو ال  مي  وال م ي  ليو؟ ومر 

الا رات والات  التو أصكرتير؟ ومر مك  مصكاقيتير اين الملسسرت ئو اذا 

الم را؟ واا أسيمت ئو ال او ع ل أعمرا اهارين سواء اراوا أئراكا أو 

 لسسرت أو ووارات.م
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. مر اهس  التو تو اعتمركار ل ا ف عن ص   المصكر؟ ئيا تو اعتمرك 3

الموضوع المطرو ؟ أو تو الر وع إلل م ريير مواو  اير ئو  آراء ااير ئو

 اذا الصكك؟ أو تو الر وع ع ل ئريق عما ل  اار  ئو اذا الم را؟

أو الماتوا ؟ واا  . مر اكف مصكر الم  ومرت من طر  ال اررات ال روي 4

ال اررات ارا   من ال ر  ع ل الموضوع؟ أو أاير تماا ت يوا  ارات اذ 

 اصير لصرلا  ي  ضك أار  ئو قضي  م يا ؟ واا يت ك  المصكر 

عارر  عن ملسس  اقتصركي  أو  ارسم  أو أا  يماا م موع  م يا  قك تاون

س   المصكر ايذ   أيكيولو ي  اولت  ل  كي  عاير اةضي  م يا ؟ واا تتلار

 ال اررات؟ واا المصكر متيةظ ليذ  السم   أاارء ال كي ؟.

. اا تو ك أسار   واري  تكعو للسترسرر عن ص   المصكر؟ اا 5

متسة  مب ا ضير أو متارقض  ئيمر اياير؟ واا تو ك  عاررات المصكر

المصكر؟ ومرذا يةوا الااراء  وا  مصركر أار  أاار استةل  تليك اذا

عن المصكر موضوعي   ضي  التو طر ير المصكر؟ واا ال ارر  الصركر الة

ال ارر  التو  صركق  أو أاير كعرمي  تكور ال او  أو الظاون  ولير؟ ومر اوع

 طر ير المصكر؟ ئيا او عارر  ااري  مستة  ؟ أو او صركر  عن ملسس 

تكعل الموضوعي  والتواون ئو تةرريرار؟ أو أاير ت ار عن و ي  اظر 

 .م يا ؟ ماظم  أيكلو ي 

 لتكري  التراير الارقك : Beyerإستراتي ي  ارير  -3

إستراتي ي  لتكري   (Beyer, 1985طر  المراو الم روف ارير )     

التراير الارقك ئو إ ك  مةرات  الم يور ،  ي  أاك ع ل أن تطوير قكرات 
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ت  و  الطل  ع ل التراير يسير وئق ماركئ وأس  م يا ،  ي  يتط  

قاا  الميرر  وت  يمير ضرور  تةويو اهما   الارئي  ل طل   وا ميرر  م يا 

مطرلاتيو اتطايةير. لذا، يرضا التمييك أو التةكيو لماوارت الميرر  اطرية  

المميو  لير وإ راءاتير  ا ي  يتو تةكيو الاصرم  ماتظم  قكر اإلمارن،

 ءات وطرية  استاكامير.اإل را الطل  اذ  اوضو  ترو، ع ل أن يارقل

امر ي   أن يةوو الطل  اتكري  أارسيو وأن يةوموا ات  يا الاترم       

وت كيك الطرية  التو تو التوصا اير لت   الاترم ، ويرضا  التو توص وا إليير

م كوك وكقيق، واستاكامير مب  التوسب ئو الميررات اإضرئ  م تو 

ر ئو مواقف ت  مي  مات ر ، وذل  ميررات أار ، والتكري  ع يير وتطايةي

لتسييا عم ي  ااتةرا أار ال  و، وتوئر كليا ت  مو ا مر ارن ذل  مماار، 

 متاوع . وإعكاك ايرارت ووسرما

أيضر او و  ت  يو ميرر  التراير الارقك  س   Beyerوي تةك ارير      

 المةرر راطير ارهاكاف اهسرسي  ل  عن طريق م تو  المرك  الكراسي 

ت  يو الميرر  ا اا  كرو  صري  ماطط لير تاطيطر كقيةر، إذ ا ي وو

 عرضو من الا الم تو  الكراسو أو التكري  ع يير كون تكري  مساق.

ويستطيب الم  و تكري  ميررات التراير الارقك ارتارع الاطوات الميم  التو 

 ارآلتو : (2009أوركار س رك  )

استي ر  أما   عكيك  عن الميرر  إعطرء التلميذ أاار من ئرص   -1

ضرور  الترايو ع ل اوات ير الم رئي ، عوضر عن  موضوع الكر ، مب



91 
 

ممر يسرعك الطل  ع ل ااست كاك من أ ا  طاي   الميرر  ذاتير، الترايو ع ل

 ليو هوا مر . ضيق أو موسب عاك تةكيو الميرر  تكري 

  ااطو  قكر اإلمارن ئو تةكيو ماوارت الميرر  وعرضير ارلترصيا اطو -2

كقية  من أ ا توضيا ت    40-30تتراو  مكتير مر اين   ص  كراسي 

 الماوارت.

التكري  المو   لماوارت الميرر  التو تو تةكيمير سراةر اواسط  عك   -3

( كرو ، ع ل أن يستاكو اا كر  6-3تتراو  مر اين ) كرو  صري 

م تو  المستاكو عاك تةكيو  ا ير واوعير ل  ايرارت ووسرما مطراة  ئو

 الميرر .

وء ض المرا    الارقك  لماوارت الميرر  والتوسب اير مر أمان ئو -4

والايرارت والم  ومرت ال كيك  والمات ر  عن ت   التو  تطايةير ل وسرما

ع ل أن تتو اذ  المرا    عن طريق كر   استاكمت عاك تةكيو الميرر ،

 كقية . (30-15صرو  كيك تتراو  مكت  مر اين )

إعطرء ئر  إضرئي  لتطايق الميرر ، او يستطيب الطل  استاكاو  -5

ااستاكاو، مب تكري  مارس  يستاكو ع ل  اا تغذي   الميرر  وتةييو اذا

 .را   

ويمان ا ك اتارع اذ  الاطوات الا و ك  كراسي  أو ئصا كراسو      

راو  عككار مر اين تةكيو ميرر   كيك  او ت اا م ورا لكرو  صري  يت

 المةرر . ( كرسر من م تو  المرك  الكراسي 12-20)
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أن اا اطو  ت  يو أي  ميرر  من ميررات التراير  Beyerويرترع ارير      

الت  يو الر را، إا أن أاار الاطوات أامي  او  الارقك ميم  ل ت  و الا ط أو

ل  ارلترصيا، او تلتو الاطو  اهولل التو يتو عن طريةير تةكيو الميرر  ل ط

ا ك ذل  مر    التكري  ع ل الميرر ، و تل توكاك ئ رلي  مر    تةكيو 

الميرر  ئإا  ي   الترايو ع ل الاصرم  اهسرسي  المميو  ل ميرر  ذاتير 

ئو تةكيمير و ذ  اااتار  ال كيك لير، وتو ك  من الا ااستمراري 

 ي  تاين    الكراسي ،إستراتي يترن تاكمرن اذا اليكف ئو المرك

اإلستراتي ي  اهولل اوضو  الاصرم  اهسرسي  ل مرك  المةكم  ل طل ، 

اإلستراتي ي  الاراي  ل طل  ماوارت الميرر  اصور  ص ي    ئو  ين تةكو

 ماذ الاكاي .

وت ك اإلستراتي ي  اهولل استةرامي ، أمر الاراي  ئيو أاار مار ر  ومن      

لت كيلت ع ل اا إستراتي ي  لت ا  الرترا  ئو الت  يو الممان عما ا ع ا

الميرر  المةصور ، أو مب مستويرت  والتللو مب مستو  التكري ، أو مب

 الةكر  وأامرط الت  و لك  التلميذ.

 :استراتي ي  أوري و -4

إن الاطو  اهولل ئو اذ  ااستراتي ي  ل  ا الررك يرار تراير  ارقك       

اا  ئيمر يةرأ أو يسمب، واو يصاا الط ا  مرارين ئو التراير او      مت 

الارقك ع ييو أن يتكراوا ع ل اطوات ميررات التراير الارقك، وال ما ع ل 

 تارار اذ  الاطوات  تل يتو إتةراير من قاا المت  مين.
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وقك وقب ااتيرر أوري و ع ل ميرر  ت كيك الكليا وتةييم  لايرن و ر       

  واورك ئيمر ي و الاطوات أو اإل راءات الماوا  ليذ  استراتي يت

 ااستراتي ي : 

ياكا الم  و ت  يو وعرع ميرر  ت كيك الكليا وتةييم  من الا ل    -1

 ركا  سرق  م رظ  ارر  الرئ  الصف ئو سر    اهكوار مال :  وا

 المكرس . 

   اهسم  . يةوو الم  و ام رور  الط ا  ئو تةرير مر  ك  من الا طر -2

يمرر  الط ا  ميرر  ت كيك الكليا من الا توظيف عم ي  التسرلا  -3

 اهسم   من ماا: اطر  ا ع

 اا او عارر  عن  راك؟  -

 اا ام  واية  ماتوا ؟ -

 اا يتوائر كليا م مو ؟  -

ا ك أن يتوصا الط ا  إلل ت كيك الكليا، يت  مون تةييو الكليا، ومن او  -4

 ا عن اهسم   اهرا   اآلتي  ي ياو ع ييو أن

 اا الكليا المتوائر أسرسو أو أا  كليا اراوي؟  -

 اا يم   صر   الكليا ساار ل ت ريف والت وي  ئو م تو  الكليا؟  -

 اا ام  أكل  أار  تكعو اذا الكليا ؟  -
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 اا ي تار اذا الكليا عرم  أو ارص  ؟ -

الا مرك  الترريخ أو أي  يمان ل ط ا  أن ي راوا اذ  اإل راءات من     

مرك ، أو موقف ت  يمو ت  مو اإ راف الم  و، وقك وضب أوري و مر    

إر ركي  ا اوان "كليا التراير الارقك" ل مسرعك  ئو تطايق اذ  ااستراتي ي  

 ئو تامي  التراير الارقك.
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 الرصا الرااب 

 كراسرت تطايةي  

 ئو التراير الارقك

 ادة اللغة العربية وآدابها في لبنانمناهج م

 بين التلقين ومهارات التفكير واإلبداع 
 مةكم 

ر ااياارار ئااو ضاامور لغتااار اااين أاارمااار ماان اااذا  ير اوا اا  ئااو عرلمااار ال راااو ت ااكا

ال يااا، ارعتاررااار أكا  لاةااا الةاايو والت اياار عاان ال ياار  اإل تمرعياا ، وأساار  

وو التارا  الاةارئو. ول ااا ذلا  ي اوك اليوي  ال مرعي  والرركي ، ورمو من رما

إلاال أسااار  ااياار  وع اال أاااار ماان صاا يك. ئرااو لاااارن راماار ا تاار  إلاال إراك  

سيرسي  من أ ا إعرك  ال غ  ال راي  إلل ال ير  امات ف اوا ييار، امار ا تار  

 إلل إراك  التراويين والم رئين وواض و المارا  ئو ت كياير.

 

 

 1اامررات ال رايا  المت اك ،  -ولو السرك  ل غ  ال راي ، كاوعرم   ساتيار ،الملتمر الك

– 4 ،2017. 
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ا ن ا ر   إلل ت اكيا مااي  مارك  ال غا  ال رايا  وآكااِيار ع ال الا او   

الااذي ي  ااا ماياار لغاا  الت ميااذ الاةرئياا  وال يرتياا ، وذلاا  ماان ااالا كماا  عااك  

تالايرار وئرع يا . ميررات ئو ماي   كيك أقاا اارئ  من  يا  ال  او لااا  أااار 

ئإذا مر ارتاطت مارا  المرك  ات  يو ميررات  يرتي  وطرامق التراير من االا 

ر ساتاون مارك   الاصو  اهكاي  التو ت رل  قضرير  يرتي  م رصر ، ئإاير  تمر

و مارا   كراسي  ميم  ل ت ميذ ا ت  ر  ارلم ا اا ت راو  وت  ام  التراير، وت وا

 ي  ئو ارس .الماركئ والةيو التراو

 والاترم  المتوق   من تطايق اذ  المارا  او: 

 إتةرن التلميذ ل غ  ال راي  وممررستيو لير ئو  يرتيو اليومي . -

إتةااارن التلمياااذ لمياااررات الترايااار الارقاااك واإلااااكاعو وتطايةيااار ئاااو  يااارتيو  -

 اليومي .

 إتةرن التلميذ ل ةيو التراوي  المر و  الس و   ير . -

 رع المستو  الت صي و ل تلميذ ا اا عرو.إرتر -

 ترسيخ اةرئ  اإلاتلف وت ويو اةرئ  اإلعتراف. -

إسااتيللار ليااذ  الم ااررا  سااياون ا م اا  سااري   عاان واقااب   

ماااارا  ال غااا  ال رايااا  وآكاايااار ئاااو لااااارن، وال ر ااا  المرسااا  إلااال تطويراااار 

ئاو ترايا   وت سياير ا ي  تاون مارك  م وريا  قرمما  ع ال مياررات أسرساي 

اه يرا، وااو تتااوع ااين الترايار الارقاك والترايار اإلااكاعو، ااو ات اك  عايار 
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ر اامااوذ  يااتوا إعتماارك  ئااو ااتياارر  ا ااوء ماان الترصاايا، واةااكاو مااارار تطايةياار

 الاصو  ل ماي  ال كيك.

   واقب مارا  مرك  ال غ  ال راي  وآكااير ئو لاارن

ير ع ال الارالو مان تطويراار مارات إن مارا  مرك  ال غ  ال راي  وآكاا 

 عك ، مر والت قرمم  ع ل الت ةين، وا يك  اا الا ك عن الةضرير الم رصر . 

ئواض و المارا  يرااوون ع ل ال مرلي  اهكاي  والالالي  وال غوي  ئو إاتيرر 

الاصاااو  اهكايااا ،  يااا  إنا م ظميااار ا ياااك عااان إاتمااارو الاااكار  ورالارتااا  

او قكراتا  اهكايا   وم رعر  واو ليست مكارار  إلااكاع الطرلا  الاذاتو الاذي ياما

 وال غوي .

اراي  عن اون اذ  الاصو  م  ا   من قاا المللرين، اهمر الذي يلكي إلال 

  ااو أذااارن التلميااذ ارلم  وماارت كون عااارء التراياار والت  يااا والريااو، مماار 

مان ال غا  مان يةتا الةكر  اإلاكاعي  لكييو، ويرةكاو الاةا  الارسايو، ويَارااراو 

  راء عارء ال رظ، والم ا من الت ةين. 

ر أن اهساام   المطرو اا  ئااو المةاارر ال غااوي واهكاااو  اااذا وماان المل ااظ أيضاار

ليساات ارلمسااتو  المط ااو  ماان  ياا  ت  اايو التلميااذ التراياار الارقااك والتراياار 

 اإلاكاعو.

 ال ر   إلل تطوير وت سين مارا  مرك  ال غ  ال راي  وآكااير

قب مارا  مرك  ال غا  ال رايا  وآكاايار ئاو لااارن يَسايو وا ااا اايار ئاو إن وا

ارور أااارء ال ياا ال ارلو مان المارك  ا ااا عارو، امار إنا ل تطاور التااولاو و 
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ا اايرار ئو اروراو ماير ئو  يرتيو اليومي ، اهمر الاذي   اا مان  السريب كورر

 أي وقت مضل. الت  او الر ارا لميررات التراير  ر   م    أاار من

إن ا ر ااار ئااو موا ياا  الت ااكيرت التااو يتاسااو اياار ال اارلو ا ي تمااك ع اال الاااوا 

الم رئاو اةااكر مار ي تمااك ع اال ايريا  إسااتاكاو الم رئا  وتطايةياار. ئرلم ااالت 

الم ةااااك ، واتااااارذ الةاااارارات، والةضاااارير الغرمضاااا ، والمتارقضاااارت ال كيااااك ، 

ياررات عة يا  واسا   ومت ااكك  والصا وارت، وال ةاارت المات را  ت تار  إلال م

يمترو اير أاارء اذا ال يا لياواوا ارلمستو  المط و  ئو موا يتيار والتغ اا  

 ع يير.

لذل  ا ن الم ا ال ر   إلل اظرو تراوي تةوو أسسا  وأاكائا  وئ سارت  ع ال 

ب ع ال اإلاتاارر والت ريا ، ويياكف  تامي  التراير واإلاكاع. اظرو تراوي يَ ا ا

ر إلل تا  مي  التراير.كاممر

 ميررات التراير الارقك

إن لت  يو الترايار الارقاك ئاو مااي  مارك  ال غا  ال رايا  وآكاايار أاميا   

 ااير  لمر ي م   من ميررات يرةكار أاارلار من ال يا ال رلو، أامير:

الةكر  ع ل التمييو اين ال ةرمق واآلراء، ئيستطيب الت ميذ التمييو اين ال  و  -

 ي .واآلراء ال اص

ف إلل كوائب س و  الررك. -  الةكر  ع ل الت را

 الةكر  ع ل إكرا  ال لق  اين السا  والاتي  . -
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الةااكر  ع ااال التميياااو ااااين ال اااررات المتضاااما  ال ةااارمق والمااااركئ ال رمااا   -

 واهقواا الملاور .

ف إلل و يرت الاظر المات ر  وتةاا الرأي اآلار. -  الةكر  ع ل الت را

ي المغرلطرت الماطةي  ئو ال    والمارق رت.الةكر  ع  -  ل ت را

الةاكر  ع اال التمييااو اااين الا مارت وال اااررات ذات الصاا   ارلموضااوع والياار  -

 ذات الص  .

ااااا إلااال إسااااتاتر رت أو ت ميمااارت تت ااااروو  اااكوك اهكلاااا   - اإلساااتةراء ل توصا

 المتوئر .

 اإلستاتر  أو اإلستاارط. -

ااذ  المياررات ااو اطاو  ا او إاتار   إن قيرو المارا  الت  يميا  ع ال 

  يا ارلمستو  المط و ، يستطيب تاطو اا ال ةارت والايوع ارلم تم رت.

 مررتيا التراير الارقك

يتاااون ارااارم  مراارتيا التراياار الارقااك ماان ع اار  مراارتيا، تَسااتاكو  

  Tony Rayanايااكف التراياار اطريةاا  ماطةياا . وقااك وضاا ير طااواو رياارن

كم ير ارلمارا  الكراسي  أو تكريسير ا اا مارارك، إا  اهسترالو وعما ع ل

 أا   تل اآلن لو يتو وضب مارا  قرمم  ع يير، واذ  المررتيا او:

: يَ  او الت ميذ ت كيك الياكف مان أي Purpose keyمرتر  الغرع )اليكف(  -

 عما يريك الةيرو ا .
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قياما  ومرياك  عان  : يَ  او الت ميذ  مب م  ومرت Info key مرتر  الم  ومرت -

 موضوع مر وترتياير وئق م يرر م يان.

: يَ  ااو الت مياذ كراسا  موضاوع مار مان  يا   Decision keyمرتار  الةارار -

 اإلي رايارت والس ايارت قاا أاذ الةرار.

: يات  او الت مياذ مان االا ااذا المرتار  وضاب  Action key مرتار  التارياذ -

 ئو اطوات لتطايةير. أئارر  ئو اطط تاريذي  وتاظيمير 

: ياات  او الت ميااذ ماان اللاا  إعاارك  الاظاار  Reflection key مرتاار  التلمااا -

 والتلما ئو إا رو  من أ ا تطوير .

: يت  او الت ميذ تةااا الارأي اآلاار Perspectives key مرتر  و يرت الاظر -

 من الا الاظر إلل الموضوع من وواير مات ر .

: ياتساا  الت ميااذ مياارر  طاار  اهساام    Question keyمرتاار  الساالاا -

ق ئو الموضوع.  الميم  واهسرسي  لات ما

: ياتسا  الت مياذ ميارر  الترايار ا ماق Three Whys key 3مرتار  لمارذا  -

 وئيو اهسار  ال ةيةي  وراء اه يرء.

: يات  او الت مياذ ميارر  وضاب الم اريير لتةيايو Rubrics key مرتار  الم اريير -

 ، وميرر  ال او ع ل ال ما لت سيا .الموضوع

: يات  او الت مياذ أن اهعمارا  Consequences key مرتار  اآلاارر المترتاا  -

 الصغير  يترت  ع يير آارر ااير .
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 مهارات التفكير اإلبداعي

ياا  اايار  لتا ام   ياا متميااو   إن لت  يو مياررات الترايار اإلااكاعو أاما

 يت  ال ارإلاكاع، والميررات او:

: واو الةكر  ع ل توليك عكك ااير من اهئارر وال  وا  Fluency الطلق  -

 والاكاما ئو مك  وماي  م كك .

: واو رلي  اه يرء من وواير مات ر  ارستاكاو  Flexibility المروا  -

ا من اوع م ين من التراير إلل آار.  إستراتي يرت متاوع  والت وا

كا  أو الاكر  لألئارر  ي  إاير تيتوا : واو ال  Originality اهصرل  -

 اةيمتير واوعيتير و كتير وأصرلتير ا ااميتير. 

: واو إضرئ  تررصيا  كيك   Elaboration التررصيا أو اإلئرض  -

 ومتاوع  لرار  لتطويرار وإالارمير وتاريذار.

: واو  Sensitivity toward problems ال سرسي  ت ر  الم الت -

 ا   أو عارصر ض ف ئو الايم  أو الموقف، وال ما ع ل الوعو او وك م

 إعرك  تاظيمير وتوظيرير. 

 مفاتيح التفكير اإلبداعي

ر امر مررتيا التراير   مررتيا التراير اإلاكاعو او ع ر  مررتيا أيضر

الارقك، إاا أاير تَستاكو ايكف الوصوا إلل أئارر  كيك  ومات ر ، وصر اير 

ر طواو ريرن، والذ ي عما ع ل كم ير ئو المارا ، ولو ي صا أن أيضر

 َوض ت مارا  قرمم  ع يير، والمررتيا او:
: ياتس  الت ميذ ميرر  التطوير  Improvements key مرتر  الت سيارت -

 المستمر لأل يرء لتصاا أئضا وأاار اررء .
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: ياتس  الت ميذ ميرر   Brainstorming key مرتر  ال صف الذااو -

 الغوير  والمتاوع . طر  اهئارر

: ياتس  الت ميذ ميرر   اا الم الت  Combination key مرتر  الكم  -

 ارلتراير اكم  ئارتين أو أاار والوصوا إلاتاررات  كيك .

: يت  او الت ميذ المارار  وعكو  Brick Wall keyمرتر   كار الطو  -

 اإلستسلو ل م يةرت.

تس  الت ميذ المروا  ئو التراير : يا Challenge key مرتر  الت كي -

 وتاريذ اهئارر الغريا .

ر  Prediction key مرتر  التاال - : يت  او الت ميذ التاال امر سي ك  ا ةر

إستاركار إلل اه كا  ال رلي  واإلست كاك ل تغيارات ئو المستةاا، وتةااا اا مر 

 او  كيك.

الت ميذ إي رك اةرط : يت  او  In Common key مرتر  ال وء الم تر  -

ر، وإاتسر  ميرر  التراير ا مق.  م ترا  اين  يمين مات رين تمرمر

و/أضف/ إستاكا - : يت  او الت ميذ الارو  عن  BAR key مرتر   ضاا

 الروتين وأنا ااا  وء يمان تغيير .  

: ياتس  الت ميذ ال رأ  ئو طر  Inventions key مرتر  اإلاتراعرت -

 واطرية  مات ر .اهئارر ال كيك  

: يت  او الت ميذ التراير ارلموضوع اطرية  Reverse keyمرتر  ال ا   -

 عاسيا  ل  صوا ع ل أئارر  كيك  هسم   إعتيركي .

 نموذج تطبيقي -اللبنة األولى لمنهج قائم على مهارات التفكير 



103 
 

ا  "الكين وال  و" مةتا  من اتر  "  كلي  الترا  والت كي  

ايروت،    –كار الرواك  –الايوع ال راو"  ميا ارطايا والت رير ئو 

، الاسا  اإللاترواي . واو ا  مةتر  ل تكري  ئو الصف ال ر ر 31

 )اهوا الاراوي( ئو مرك  ال غ  ال راي  وآكااير.

 الدين والعلم

 مايو ال ارقر  قكام  ومر ومراارييو تيوعتواو ا  مرء ال ر  وئلسراإل

ر  الااير  المارا  ليوتاةل ا ياار  أ ك، وأمر  ر، عرايار الغر   ئو  تل وعرلميار

 ايض ع ل ال رلو و وئض ير ال راي  ال ضرر  أاصروا الذين الاايرون ئيار 

 رالر ارن   إن إاا  ذل  يَاار أن أ ك يستطيب وا. وظلمير  ي ير من أوروار

ر  أو ار ر  مت صا ئ  والاةرئ  لان ال  وو ال كيا  والم ر ال روا ! ضك ومت اا ر

 المتةكاو وال رلو ال ر  اين الوماي  ليو م  أولم ، وركو امر قكا  ت رووت ااا 

 .اتراعرتال رلو المتةكو ئو ال  وو واإل ييرو وصا إلالت الاةط  من تاط ق

غَر ميمرواا       مب  كلي  عم ي  ئو واو وي طو يلاذ ا اَر أو ص 

عتمرك ير . وا ي ي  ال ر  اإلها   وء من ال رلو الذي صرر قري  صغ اآلار

 قرا امر أعمرر ول كوا ال ير  طاي   ئيذ  ايضتيو،ع ل الغر  أو ال ر  ئو 

ت ر  اإلاكاع والتصايب والتطوير ئو اإ يترا وا اان ا كون، ولان ال ي  أاا 

  وإستةلليو. واويتيو  اصيتيو ليو تاون وأن  ير،الم رات ا

ر مب الترا ،   ولان ال كليا ، أرارن أ ك ئيوليست الةضي  صكامر

 ايض إعرك  الاظر ئي  ارو  ع مي  موضوعي ، لتوظير  ئو ال الميو

 الصراع. واروتو يك رلي    والت كي ،
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والصراعرت الراري  اين التراايين والت كيايين، لو تصا إلل صيرال   

  يا ت ا  يرك  كوائالرار ال راو ال كيك واظري  الم رئ  ال كيا  هسار  مت كا 

  ئةط   كيايا   ليست أصوليا   عاك الاايرين، واهصوليا   أو أصوليا ار سيا  أو

 اار   ئةط، اا   طرمريا عاك قسو من المس مين أو المسي يين، وليست أصوليا 

 ارو   تريك وا ك  واا. ..لياراليا  وأصوليا  يسرريا  وأصوليا  ع مرايا  أصوليا 

ال ةيةو ع ل  الاطر لموا ي  ال ميب ئييراهار ، وا تا   عن اةرط ي تةو 

اهم  ال راي  ئو الم ركات ال كيك  التو تريك إعرك  اارء الماطة  وئق ماظور 

 !الكوا اإلماريرلي مصرلا 

 للحوار والبحث والتحليل

 روا أن تتصور أن ال رلو ال راو او ال رلو المتةكو، ايف سياون  رل ؟  -

 )مرتر  التاال(

رت  ئو السلاا السراق واين  را ال رلو ال راو اليوو قررن اين مر تصو -

 قرار( -) ةرمق(. ) إي رايرت وس ايرت

 تراير ئو التراير( -مر او أئضا  وء ئو تصور ، ارأي  ال اصو؟ )تلما -

إئترع أن الكوا ال راي  قررت ال روع ا ما ايضوي، من أين ي   أن  -

 تاريذ( -تاكأ؟ )  وا

  اهسم   ي تر  الت ميذ إلل ممررس  عكك من مل ظ : لإل را  عن اذ 

ميررات التراير الارقك والتراير اإلاكاعو، والتو سياتساير ويمررسير  يمرر 

ر من الا ال ص  الكراسيا  المتترلي  ل مرك . وع ل أسترذ المرك   ئ يمر

التاويب ئو إستاكاو مررتيا التراير الارقك والتراير اإلاكاعو  س  ال ر   

ال ص  الكراسي ، والتو يتراو  عككار من ساب إلل ع ر  ص  أاارء 
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ر، وذل   س  عكك التلميذ ئو الصف ومستوااو الراري والاةرئو.  تةريار

 وت كر اإل رر  اار أنا ااا اذ  الميررات او قيو تراوي .

 األهداف المرجوة

 األهداف العامة:   -1

 أهداف تعليمية: -أ

 لدى التالميذ تحّدثًا وكتابة   تعزيز اللغة العربية الفصحى -

 تعزيز مهارة اإللقاء -

 تعّرف التلميذ إلى فن المقالة، وكيفية كتابتها، وتطبيق ذلك  -

 أهداف تفكيرية تثقيفية: -ب

                                                                         أن يفّكر التلميذ بطريقة أكثر عمقًا حتى يصل إلى حّل أفضل.                                                            -
 أن يكون أكثر فهمًا وتقّباًل لوجهات النظر األخرى. -

 أن يفّكر بأسلوب أكثر تسامحًا وشمواًل وعمقًا. -

 األهداف الخاصة:    -2

 مهارية : مهارة التأمل) التفكير في التفكير(  -أ

 من زوايا مختلفة(. )رؤية األمور مهارة المرونة –
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 طريقة التدريس

 شارك الفصل -شارك زميل -فكر -الحوار والمناقشة تحت قاعدة : إستمع -

 العصف الذهني -

 الوسائل

كل الوسائل المتاحة في التعليم نستطيع اإلستعانة بها سواء كانت 
 بدائية أم تكنولوجية.

 التقييم 

  والتلما، وذل  ئو ال ص  الاترمي  ياون التةييو لةير  ميررتو المروا

ل كر ،  ي  يط   اهسترذ من التلميذ اترا  مةرل  ي رل ون ئيير موضوع 

أو قضي  مر ليةي  اير مك  عمق التراير لكييو، وم موع  من اهسم   

ال ريي  لةير  مك  تةاا يو لو يرت الاظر اهار ،  ي  يستطيب اهسترذ 

 رن". اللير ل   كور "  يف ال يط

 خاتمة

إن تلسي  مارا  مرك  ال غ  ال راي  وآكااير ع ل أسر  ميررات التراير 

الارقك والتراير اإلاكاعو، ستاون اطو  ئرع   ئو ايض  الررك والم تمب، 

وت ويو مارا  ال غ  ال راي  ئو ارو  أاارمار وتمساايو اتراايو وايضتيو 

 لم تم رتيو.
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ك اليكف من الت  يو ل ياون الت  يو من أ ا تامي  ميررات التراير، عاكمر يتو ا

ك ميمر تاوعت طوامر  وأكيرا ،  وعاكمر ياون الوطن الوا ك ل    مو ا

 عاكار ئةط اايع ارلم تمب والوطن وال رلو... 

ر اين اهسر  الاظري       والاموذ  الذي طَر  ئو اذا الا   يَ ااا تواوار

  الماي  ال كيك المةتر  لت  يو والتطايق اإل رامو الذي ي   أن يت  ال ا

مرك  ال غ  ال راي  وآكااير،  تل ياون  يا المستةاا قركرار ع ل تو ي  ذات ، 

ر كون قيوك، و ياير تصاا أئ رل  مطراة  هقوال  متوياا  ارلةيو التراوي .  مات ر

ر، وإستامرار ليذا ال ما وتطوير ، اةتر  إضرئ  عاوان  كيك ع ل        اترمر

واو أ ك م رور -" ال غ  ال راي  واإلاكاع واإلاتارر والريرك "  م ور

ت ت عاوان " ميررات التراير الارقك والتراير اإلاكاعو ئو ال غ    -الملتمر

ال راي  وآكااير"،  ي  يتوا تطوير ميررات التراير، وإضرئ  ميررات  كيك  

 ي تر ير أاارلار ئو  يرتيو اليومي  وال م ي .

 
 

 

 

 

 

 



108 
 

 ة سنغافورة في مجال تعليم التفكير الناقدتجرب
 

أصاا ت  يو ميررات التراير الارقك الري  أسرسي  لم ظو السيرسرت      

ر تس ل مارا ير لت ةية ، وذل  لمر  ةة   ر رميسير التراوي  لكوا ال رلو واكئر

من اترم  إي راي  اات أارار سواء ع ل  ير  الررك أو الم تمب، وقك تا ور 

ات  يو التراير الارقك ئو الوايرت المت ك  اهمرياي  مب اكاي  اااتمرو 

السا يارت من اذا الةرن،  ي  أوصل الم يك اهمرياو ل تراي  اضرور  

إعطرء ميررات التراير الارقك أولوي  ارص  ئو المارا  الكراسي ، ومر واا 

ر  تل اااتمرو ايذا الاوع من الت  يو ئو الوايرت المت ك  اهمرياي  ق رممر

ر ات  و التراير الارقك،  وقتار ال رضر، امر أاكت ا ع الكوا ال راي  ااتمرمر

 ي  أعكت ووار  التراي  والت  يو ئو المم ا  اهركاي  الير مي  اط  

، وارن أ ك أاكاف 1998 تل عرو  1991لتكري  الم  مين امتكت من عرو 

لك  الط ا ، وئو اذا اذ  الاط  تو ي  التكري  لتامي  التراير الارقك 

السير   رء ائتتر  مكرس  اليوايا ل ط ا  المواواين ئو مط ب ال رو الكراسو 

ر ئو الت  يو يراو ع ل تامي  ميررات التراير  94/ 93 ئو عمرن لتةكو اموذ ر

 .الارقك والتراير اإلاكاعو

 

 

رم    ، ا ي  التراي  ،قسو ال  وو الارسي  عاك ال ويو عاك الةركر المغيصي 

 .قطر
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امر ي تار الارارم  الذي اكء تطاية  امكار  الم   ئيصا ارلريرع      

أوا ارارم  لت  يو وتامي  ميررات  2002 – 2001الا ال رو الكراسو 

التراير ال  ير من الا المواك الكراسي  يطاق ئو المم ا  ال راي  الس وكي ، 

ت، وذل  ع ل اعتارر أن وقك تو الاكء اتكري  الم  مين ع ل اذ  الميررا

الم  و ي اا ال اصر الرميسو لا ر  أي ارارم  ، امر اكأت  ميوري  مصر 

، واكعو من الوارل  اهمرياي  ل تامي  الكولي  م روعرر  2001ال راي  عرو 

ر اكئ  تطوير  ميب ماوارت ال م ي  الت  يمي  ، و ما  مكرس  ،  245ت رياير

رات التلميذ ع ل ال وار و ا الم الت وقك راو الم روع ع ل تامي  مير

 والتراير الارقك.

ر       وت ك ت را  ساغرئور  ئو م را تامي  ميررات التراير الارقك اموذ ر

يااغو التوقف عاك ،  ي  أصاا ت  يو التراير رايو  أسرسي  إلصل  الت  يو 

ر من أاكائ ، وقك استرركت ساغرئور  ئو وضب ا ر أسرسير طط وتطوير  واكئر

من ات رارت تراوي  وتو است كاا  من  اذا الاوع من الت  يو ممر تا ور

 استراتي يرت ت  يمي  ئو م را ت  يو التراير الارقك وتامي  ميررات .

، واو 1997ي وك ااتمرو ساغرئور  ايذا الاوع من الت  يو  إلل عرو      

ئور  و ضر  ال رو الذي عةك ئي  الملتمر الكولو السراب ل تراير ئو ساغر

 كول  من مات ف اةرع ال رلو. 42مماا ل والو  2400

ئو اذا الملتمر طر  رمي  الووراء الساغرئوري  و   و  تواغ      

ماركرت  لتطوير الت  يو ئو ساغرئور  ت ت   رر "مكرس  ترار... وطن 

يت  و" وطرل  من الا ا مت  ئو اذا الملتمر المسمولين عن التراي  ئو 

ي يكوا الاظر ئو كور الملسسرت التراوي  وكور الم  مين إواء  الك  أن
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الط ا  المت  مين، وأن ياتة وا امريوو التراي  من الت ةين الم تمك ع ل قكرات 

التذار وال رظ إلل ت  يو الط ا  ميررات التراير واات ر  ا و الت  و والتةصو 

ر أن تةكو الوطن إامر او مراون اتةكو ا لمواطن، وتةكو المواطن الذاتو، مايار

ا يت كك امك  مر  ص   من م ررف أو ا ا ئي ، وإامر امك  تمسا  

امواص ت  الت  و وقكرت  ع ل التراير اتارذ الةرارات المارسا  ئو الت رما 

مب مر يوا ي  من عوامق وم الت ئو  يرت  اليومي ، والمواطن لي  

ر ئةط ارلتايف مب اه كا  الم يط  ا ، اا ع ي  صاب وت ايا و  مطرلار

ر امر يتواا  مب التطورات ال  مي  وااقتصركي   صيرال  مستةاا الك أيضر

ال رلمي  ، ولاو ي ك المواطن لذل ، ااك أن يت  و ميررات التراير لاو تسرعك  

 وت ضك  ئو ت ةيق اذا اليكف.

وقك ارن ليذا الاكاء وق   وصكا ،  ي  أاكت اهوسرط التراوي  ئو      

ر لتطوير مارا   ر اايرار ا ، وتولك عن اذا اااتمرو ات رار ساغرئور  ااتمرمر

ك  المت  مين من الا مر ــررات التراير لــالت  يو وتو ييير للرتةرء امي

 ي و :

تة ااي  المااواك الكراسااي  والتاريااف ماان أعااارء الم  ااو التكريسااي    -1

ماب اااتمارو  إلتر   ئرص  أاار لممررس  اها ط  الصري  التررع ي 

ات  اايو اهسرساايرت ئااو المرا ااا اهولاال ماان الت  اايو والترايااو ع اال 

 التاص  ئو المرا ا المتلار .

اااتمارو اتااوئير مارااارت مكرسااي  ميساار  ل اات  و و رذااا  ل مت  مااين  -2

 وم وو  ل رك  مواص   الت  يو.

الترايو ع ل تامي  ميررات التراير وقكرات التواصا الر ارا وال ماا  -3

 عو من الا مر يةكو من مارا  وأا ط  صري  وا صري .ال مر
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توظياااف تااولو يااار الااات  و وااساااتررك  مايااار اةاااكر المساااتطرع ئاااو  -4

 مات ف أو   ال م ي  الت  يمي .

إعرك  تصميو وسرما الةير  والتةييو لتةي  مك  قكر  المت  و ع ال  -5

اسااتي ر  وتطايااق وتطااوير ماار ت  ماا ، ا ع اال قكرتاا  ع اال ال رااظ 

 ذار وااستظيرر امر ارن ي ك  ئو السراق .والت

وئااو إطاارر اااذ  الم ااروات المسااتمر  للرتةاارء ااوعياا  الت  اايو أاااذ 

ر ئاو اطاط التطاوير، ول اا مار عضاك  اااتمرو التراير الارقك ي غا  يوار متارمير

اذا التو   وأك  إلل ااستمرار ئي  ، مر توص ت إليا  الكراسارت ال  ميا  مان 

 اترم  مرركار :
 أن ت  يو التراير ا ي اا م ا   اا او أمر ممان الت ةيق. -1

 أن أاواع التراير يمان تكريسير اررع ي . -2

أن  مياااب الموضاااوعرت مارساااا  ل ترايااار إذا قاااكمت ضااامن ساااير   -3

 مارس .

أن اا المت  مين واصرف الاظر عن ا ريرتيو وقكراتيو ااساتي راي   -4

 قركرون ع ل ت  و التراير.
ر ئيماار اااذا ماان  يااك لتطااوير واااك  اااتماار      و ات  اايو التراياار الارقااك واضاا ر

م تاااو  الت  ااايو ومارا ااا  وطرامةااا  وأسااارليا  وأكواتااا  وت اااكي  التةايااارت 

 التراوي  والوسرمط المت  ة  اإكار  ذان المت  و واستغلا أقصل قكرات .

اارخ واظرار هن التراير الارقك ا ياماو مان ئارا ، إذ ااا  اااك مان تاوئر الم     

الذي يلكي إلل ااتسرا  وتاميت  او ممررست ، اراات الاكعو  لا  ارلتاكري  مان 

االا مواقاف  يرتا  تررع يا ، وو يات الماكار  لتاااو اساتراتي يرت تساتاير 

الترايااار وتسااارعك ع ااال تاميااا  ميرراتااا ، وتييااائ اه اااواء لممررسااا  أا اااط  
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ارلت  يااا وتااكريارت تت ااك  ئااار الماات  و وتسااتكعو اسااتاكاو عم ياارت عة ياا  

والتراياا  والاةااك والمةررااا  ايااكف اارتةاارء اتراياار  إلاال مسااتو  ي  ااو عاان 

مسااتو  ممررساا  اها ااط  الااكاير ل تراياار ااارل رظ والتااذار، وتااو إكااارا اااذا 

الما ل عار وسرمط م كك  ماا المواك واها اط  الصاري  واللصاري  اغيا  أن 

ر واار  مللوئ  يمررس ر م ري ر ير المت  و ئو اا موقف يصاا التراير موضوعر

ر تتااار  السيرسارت  ر مصارالر ر لذل  ااكئر يوا ي ، وأصاا ت  يو التراير الارقك تا ر

التراوي  ويكئب إلل ت ةية  الم  مون وي  ب ع ل ممررست  المت  مون ، امار 

من  روط قاوليار، وأصااا مان  2004عكلت ال رم رت الساغرئوري  ماذ عرو 

و المتةااكمين لااكاوا ال رم اا  ااتاااررات ضاامن اااذ  ال ااروط ضاارور  ا تياار

 تةي  قكراتيو وميرراتيو ع ل التراير وااستاتر  والت  يا.

وياااتو ت  ااايو مياااررات الترايااار الارقاااك لااااا الطااال  واصااارف الاظااار عااان      

مسااتويرتيو ااسااتي راي  وذلاا  ماان ماط ااق ااعتةاارك ااالن لاااا ئاارك اساات كاكات  

مو اذ  الميررات ا اا متكر  يتارسا  ماب الرركي  الةرا   ل تطور، وا ي  تا

الامو ئو  واا  ال اصاي  اهاار ، وعارك  مار ياتو ت  ايو الم تاو  الم رئاو 

وميررات التراير ئو وقات وا اك مان االا مار ي ارف ارهسا و  التاارم و ئاو 

ت  يو التراير، ا ي  تمااا مياررات الترايار الماراك ت  يميار  اوءار مان ال صا  

ويصمو الم  و كرس  وئق الماي  المةرر ويضما  الميارر  الكراسي  الم ترك  

 التو تتارس  مب م تو  الكر .

وي ااك  الاات  و ئااو ايماا  ت  يمياا  الاياا  امصااركر الاات  و، تتمراااو  ااوا      

الطرل  وتايار التررعاا وت راو ع ال الترايار والم راما ، ويساتاكو الم  او ئاو 

لتة يكي  المت اررف ع ييار، الصف استراتي يرت ئو التكري  ا يك  عن اهطر ا

 يااا  ي  ااال إلااال تاظااايو   اااو  الطااال  ئاااو الصاااف وتةسااايميو ع ااال  ااااا 
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م موعاارت ل اةاارل وال ااوار  ااوا إا اارو م ااروع أو  ااا م ااا  ، اماار يةااوو 

اتو ياا  أساام   مرتو اا  استرساارري  تسااتاير ذااان الماات  و وتسااتكعو الت  يااا 

ر والمةررا  وااساتاتر ، والم  او ااار ا ي تاار وقات ال  صا  وا ي طاو أ ارمار

ارا اا  ل تراياار اااا ي اا  المت  مااين ع اال التلمااا وي اا ب الم ااررا  والتررعااا 

 الصرو.

واااارلرالو مااان أن  ياااك الم  اااو ا ي ااااا إاا  اااوءار مااان ااااا ئاااو ال م يااا       

الت  يمي ، ئرلم  و امر ااو م اروف ا يساتطيب تارياذ ااا مار يط ا  ماا  إاا إذا 

اإلمارارت الكاعما  والوقات الاارئو، إاا أاا  واارلرالو توئر ل  المارخ الملاور و

مان ااا ذلا  يظاا ااو الوسايط الرميساو والمياو ئاو تووياك الطال  ارلم اررف 

والاااارات والميااررات المط وااا ،  ياا  أن مااك  ئيااو الطاال  لماار يت  موااا  

واساتي رايو لا  وقاكرتيو ع اال تطايةا  إامار ااو مراااون امار ياذلا  الم  او ماان 

اكم  من أسرلي  واستراتي يرت ئو   ر  الصف، ومن ماط اق  يك ومر يست

أن ئرقااك ال ااوء ا ي طياا ، وأن م  ااو الساايرق  ع اال  ااك قااوا أ ااك الااار اين ا 

يمان أن يكر  الير  ع ل السيرق  قااا أن يات  و ااو ااذ  الميارر  ، ئةاك و اك 

أن اةطاا  الاكاياا  إاماار تاماان ئااو تامياا  الم  ااو ذاتاا  وذلاا  ماان ااالا تييمتاا  

توويااك  ارلم اااررف والمياااررات وااساااتراتي يرت الضاااروري  لت  ااايو الترايااار و

الارقاك، وقااا ذلا  تاميا  مياوا وات رااارت إي رايا  لكيا  ا او ت  او وت  ايو اااذا 

الاوع من التراير، ممر يسيو ئو صةا ميررات  واارتةرء اةكرات  ئاو الت اوا 

ل ال راظ أو الت ةاين ئاو أسارليا  التكريساي  مان الطار  التة يكيا  الم تماك  ع ا

إلل طر  أاار  كاا  ذات ما ال تو ييو تطايةو ت اوو قاكر  المات  و الذاتيا  

ع ل ااستا رف والت  يا ومواص   ااطلع ئو إطارر مان الت ارون والتاسايق 

 والتررعا مب اآلارين .
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واارءر ع ي  ئةك عكلت اطط إعكاك الم  و لتواا  اذا الاي ، امر صاممت      

طرر ارام  تةكو ع ل  اا كورات ذات ماكك م اكك  لتاميا  مياررات ئو اذا اإل

 التراير الارقك لك  الم  مين، وارن من ضمن أاكاف اذ  الارام  :
 التراير الارقك ئو ال ير  الم رصر . ت ريف المت  مين الامي  -1

تووياااك المت  ماااين ام  ومااارت عااان طاي ااا  الترايااار الارقاااك ووظرمرااا   -2

 ومرا ا امو .

ياارت إي راياا  لااك  المت  مااين ا ااو ت  ااو وت  اايو التراياار تامياا  تو  -3

 الارقك.

 إاسر  المت  مين قكرات وميررات التراير الارقك. -4

تطااوير قااكرات المت  مااين لتااكري  التراياار الارقااك وتضااميا  طاار   -5

 تكريسيو.

إاساار  الم  مااين الةااكر  ع اال قياار  وتةياايو ميااررات التراياار الارقااك  -6

 لك  تلميذاو.

عكاك وتكري  اذ  الارام  م موع  من المتاصصين المالا ين ويةوو اإ     

ارلت اارون مااب مكرسااين مت اارواين ماان ال اارم ين ئااو م اارا الت  اايو، وعاارك  ماار 

تكر  ماا اذ  الارام  من االا م موعارت صاغير  وتساتاكو ئييار أسارلي  

والت  و الت رواو التررع و، امار يتا اا ااذ   تكريسي  تواون اين الت  يو الذاتو

الارام  عةك اكوات متاصص  تتيا الم را ل ارع الااارات ئاو م ارا إعاكاك 

الم ااااروعرت والو ااااكات الت  يمياااا  وتاااااركا المارق اااارت وت  يااااا الةضاااارير 

والم اااالت ، وااااذل  تةاااكيو ورل عماااا ذات طاي ااا  تطايةيااا  يتااااركا ئييااار 

  يمياااا  م رااااو  تسااااتاير التساااارلا والا اااا  المت  مااااون اهكوار ئااااو ايماااا  ت

وااستريرو والتراير ،امر يكر  المت  مون من الا اذ  الاارام  ع ال ايريا  
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ت  اايو ميااررات التراياار الارقااك وايرياا  تةييمياار ماان ااالا المااواك المات راا ، و 

يو يااون إلعااكاك و ااكات ت  يمياا  مااياا  ع اال إكااارا ميااررات التراياار الارقااك 

 ضمن اذ  المواك.

وعرك  مر يتو التةييو من الا أئلو ئيكيو يتو تصويرار أاارء الممررسارت      

الت  يمي ،  ي  يستطيب المت  و ا ك م راكتير تةييو اماو  وماك  التةاكو الاذي 

أ ااارو  ئاااو ااتسااار  مياااررات التاااكري ، امااار ياااتو التةيااايو ااااذل  ئاااو ضاااوء 

لتةيايو ااار ا يةتصار مل ظرت الم رئين والم  ماين المت ارواين والاوملء، وا

ع اال ماار  صاا   الماات  و ماان م ااررف وم  وماارت وإاماار ع اال ماار ااتسااا  ماان 

ميررات وقرو ا  من أا اط  ميكاايا  وم م يا  وقكما  وارق ا  مان م اروعرت 

 من الا السمياررات وال  ةرت الكراسي .

ء وقك ت وو اااتمرو ات  يو التراير الارقك ئو المكار  السااغرئوري  اإا ار     

امااااركر   1998مرااااو سااااغرئور  لت  ااايو الترايااار، والاااذي تاااو تلسيسااا  عااارو 

وإ ااراف مااان الم يااك الاااوطاو ل ت  ااايو ئااو سااااغرئور  واااكعو مااان ال اومااا  

السااغرئوري  ارلت اارون ماب المراااو الااوطاو لت  ايو التراياار ئاو مكيااا  اوسااطن 

اوايااا  مرست ااايو  اهمريايااا ، وت اااككت ميااارو المرااااو ئاااو اااال  وظااارمف 

 يسي  ئو م را ت  يو التراير او :رم

 التكري  / التكري . -1

 تطوير الارام  والمواك المسرعك . -2

 الةيرو ارلكراسرت وا ر الا و . -3

ويةااكو المراااو ماان ااالا كوراتاا  المتاصصاا  ، والتااو ي ااكار ويةااكمير      

متاصصااون وأصاا ر  اااار  واراارء  يستضاايريو المراااو ماان مات ااف اةاارع 

واك مااا مياررات الترايار الارقاك وايريا  ت  يما ، ئان ال رلو ، م موع  مان الما
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التااكري  الم رئااو، أساارلي  تااكري  التراياار ا اااا مسااتةا، أساارلي  تااكري  

 التراير ضمن م تو  المواك الكراسي  وايري  قير  وتةييو التراير.

امر تو ك ارلمراو قرعك  م  ومرتي  اايار  ت تاوي ع ال ال كياك مان اتارم       

 اارا ت  ايو وتامياا  وتطاوير مياررات التراياار، وااو م  وماارت الكراسارت ئاو م

 متر   ل ميب أاا اااتصر  من مراين وم  مين وار اين وأوليرء أمور.

وي ك اذا المراو امر يمت ا  من اارات ملا   ومصاركر ت  يميا  متاوعا       

ر تساااتريك ماااا   مياااب  ئاااو م ااارا ت  ااايو وتاميااا  مياااررات الترايااار رائاااكار ميمااار

الم تمب واارها  الماكار  وال رم ارت وملسسارت إعاكاك الم  او  ملسسرت

ئااو تصااميو    وتاريااذ ارام ياار، اماار يةااوو المراااو وئااو إطاارر ساا ي  الااكلو  

للرتةاارء ااوعياا  الت  اايو ئااو ساااغرئور  اتةااكيو ال كيااك ماان الاااكمرت الا اياا  

وااست اارري  ليااذ  الملسساارت ايااكف كعااو  يوكااار لت  اايو ميااررات التراياار 

 ضميا  ئو مارا ير واارتةرء اطر  وأسرلي  تكريس  وتكريا .وت

 خالصة .. ودروس مستفادة :
ر اايارار لت  ايو الترايار الارقاك وتاميا  ميرراتا  ئاو       أولت ساغرئور  ااتمرمر

مكارسااير ضاامن  يوكااار ا ااو ت سااين عم ياارت الت  اايو والاات  و، وذلاا  اغياا  

ر إعكاك مواطايير ل ت ريل مب رو  ال صار و اساتي ر  متغيراتا ، وصايغت تا ار

لااذل  اهاااكاف وصااممت الاطااط واااذلت ال يااوك لضاامرن ا اار  اااذ  الت رااا  

وت ةيااق أاااكائير، وقااك اسااتاكت ت رااا  ساااغرئور  ئااو ت  اايو ميااررات الت  اايو 

 الارقك ئو استةرارار واستمرارار إلل مةومرت عكيك  ل ا من أامير :

عاو ال اوما  لياذا الااوع مان الغطرء السيرسو والذي تمااا ئاو  مار  وك -1

 الت  يو.
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الةارع  الترم  لاك  المسالولين عان الت  ايو الاميا  الترايار الارقاك وكور   -2

 ئو اارء المواطن المتوائق مب متط ارت ال صر ومتغيرات .

ساا و المساالولين عاان الت  اايو للسااتررك  ماان اااارات الااكوا المتةكماا  ئااو  -3

لتتاوامو ماب الواقاب والاةرئا  اذا الم را مب م رول  تطوياب ااذ  الااارات 

 السرمك .

الماااركر  أوار وقاااا اااا  ااوء اإعااكاك الم  ااو الةااركر ع اال ت  اايو ميااررات  -4

التراياار الارقااك وتييماا  المارااارت المارسااا  لت  اايو اااذا الاااوع ماان التراياار 

 وممررست .

ر أاياار لااو تااااب ماان ئاارا ،       وا  اا  أن المتتاااب ليااذ  الت رااا  يااكر  تمرماار

ر وئارعلر ئاو وإامر ما ن اعتةارك راساخ االن الت  ايو يماان أن يالكي كورار إي رايار

التامي  وتطوير المواطن متل مار أ سان إعاكاك أاكائا  ورساو اططا  ووئارت 

 ليذ  الاطط مةومرت الا ر  وإمارايرت التاريذ.

وأن المتلما ل را ت  يمار سواء من  ي  اهااكاف أو المضامون ي اك أاا       

ل يوك التاو ااذلت لتطاوير ، والوقات والمارا واإلماراارت التاو ارلرالو من اا ا

اساتارذتير  ياوك التطاوير.. إاا أن ااذا الت  اايو ظاا عار وار عان تووياك الماات  و 

امكالت تاير ذاا  وت رو ئاار ، ئماارا  الت  ايو إن رااوت ئلامار ترااو ع ال 

تياااذي  سااا و  المااات  و وويااارك  م  ومرتااا  مااان اااالا م رئااا   رظيااا  لرظيااا  

سااامرعي  تةاااف  ااارملر كون ظياااور مار ااارت الت  ااايو ئاااو صاااور  أكاء عماااا 

يستوعا  المت  و ويمررس ، أمر اةرئ  الترايار وا اغرا ال ةاا ئياو أمار ماساو 

 ئو مارا ار الت  يمي ، إن لو يان ا يك الت ةيق والمارا.

إن الترايااا  ام اراااار التة ياااكي والمتم اااور  اااوا اةرئااا  الت ةاااين وال راااظ      

ر والتو ارات قركر  ع ل مةرا   ا تير ارت الم تماب ئاو ئتارات ساراة ، والتذا
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لااو ت ااك لياار اااذ  الةااكر  اآلن ئااو موا ياا  اا تير اارت المت ااكك  والمتوايااك  

لم تمااب اليااوو السااريب التغياار،  ياا  أن الم  وماارت ومااب تسااررعير وتوايااكار 

لراار ئييار وتاوعير لو ت اك تمااا أاميا  ئاو عصارار ال رضار إاا اةاكر أعمارا ا

واستال  ال كيك والمريك ماير، واارءر ع ي  ئإا  ع ل ت  يمار أا يتوقاف ئاو 

أاكائ  ومرامي  عاك توسيب مكار  المت  و وويرك  م  ومرتا ، وإامار يااغاو أن 

تطاااور ااااذ  اهااااكاف لت اااما تا ااايط عةاااا المااات  و واساااتارر  ذااااا  وت رياااو 

لترايار ئاو الات  و ي اوا عم يا  تراير ، ئرلتراير او  اوار الات  و، وتوظياف ا

ااتسر  الم رئ  مان عم يا  ارم ا  إلال ا ارط عة او تالم و يرضاو إلال إتةارن 

أعمق ل م تو  الم رئو، وإلل رااط أئضاا ل ارصار  وم تويرتا  وقاكر  ع ال 

ممررسااات  وتطايةاااا ، وااااارلتراير المتلمااااا ي اااريل اإلاساااارن ظااااروف عصاااار  

 مب قضرير  وم الت . ويستوع  متغيرات  ويت رما اررع ي  واقتكار

وإاار إذا اار اسا ل ارلر اا لتطاوير ت  يماار وت كياا  امار يوااا  متغيارات      

ال صاار ئااو أاكائاا  ومضااموا  وم تااوا ، ئ اار  اااار أن اسااتريك ماان اااارات 

وت رر  اآلارين ئو اذا الم ارا ، وأن ا ماا اةاكر اإلماارن ع ال تايياف ااذ  

ر لمةتضيرت واق  ار واةرئتار وئو إطرر ي ااو ا تير رتاار الاارات والت رر  وئةر

وي ةق أااكائار ويااكو مصارل ار، وت راا  سااغرئور  ئاو م ارا ت  ايو وتاميا  

ميااررات التراياار الارقااك وإن ارااات ا والاات ت ااك ئتياا  مةررااا  ات اارر  عرلمياا  

أار  ااير  ئو اذا الم ارا، إاا أايار تظاا ارلاساا  لاار ت راا   اكير  ارلتلماا 

اتمرو ، واارص  إذا مر وض ار ئو ااعتارر أن م تم ار ي ايك ئاو والاظر واا

اااذ  اهياارو، وئااو إطاارر الم ااروات المسااتمر  إلصاال   اارا الت  اايو وتطااوير 

ر الير مساو  اإعرك  صيرال  أكوار الماكار  وأكوار الم  ماين  م توا  ااتمرمر
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يو وتغييار م تااو  المااارا  وطرامااق التااكري  واوعياا  أكوات الةياار  والتةااو

 المستاكم  ئو مات ف مرا ا الت  يو.
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 مستوى مهارات التفكير الناقد لدى طلبة كلية العلوم 
 )*( التربوية الجامعية )األونروا(

 مشكلة البحث وأسئلته:
تشككككل مهكككارات التفكيكككر الناقكككد بعكككدًا مهمكككا فكككي حيكككاة الطل كككة بعامكككة، والطل كككة فكككي       

مكككا تمثلكككا مهكككارات التفكيكككر الناقكككد مكككن أهميكككة بالغكككة فكككي المسكككتوى العكككامعي بخاصكككة  ل
تحصكككينهم اكككد التغيكككرات المتسكككارعة التكككي تشكككهدها األلفيكككة الثالثكككة فكككي مختلكككف نكككواحي 
الحيكاة  إذ يتعكرا الطل ككة إلكى أنكواي مت اينككة مكن المعلومكات التككي يتلقونهكا أو يحصككلون 

سككمتها التنككاق ،  عليهككا مككن مصككارر كثيككرة، وفككي أحيككان أخككرى تكككون هككذ  المعلومككات
األمككر الككذت يقتضككي مككن الطل ككة ممارسككة معموعككة مككن مهككارات التفكيككر الناقككد المتمثلككة 
فككي التحليككل، واالسككتقراء، واالسككتدالي، والتقيككيم، والتككي تشكككل بمعملهككا مهككارات التفكيككر 

 الناقد. 

الناقكككد لكككدى لل كككة كليكككة  رويحكككاوي هكككذا ال حككك  استقصكككاء مسكككتوى مهكككارات التفكيككك      
لككوم التربويككة العام)يككة )األونككروا(  إذ إّن هكك الء الطل ككة ال تقككل معككدالتهم فككي شككهارة الع

%( وبالتكككالي يشككككلون فةكككة مهمكككة مكككن فةكككات الطل كككة الكككذين 89.5الثانويكككة العامكككة عكككن )
 يحتاجون إلى رعاية خاصة في المعتمع. 

 ويمكن تحديد مشكلة ال ح  الحالية في اإلجابة عن الس اي الرئيس اآلتي:
مككككا مسككككتويات مهككككارات التفكيككككر الناقككككد لككككدى لل ككككة كليككككة العلككككوم التربويككككة العام)يككككة  *

 )األونروا(؟
 
 

 .2007، 3، العدر 13، معلة المنارة، المعلد محمد بكر نوفلو توفيق مرعكي)*( 
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 ولإلجابة عن هذا الس اي الرئيس، يعيب ال احثان عن األسةلة الفرعية اآلتية:
العلككوم التربويككة لمهككارات التفكيككر الناقككد علككى اخت ككار  مككا ررجككة امككتالك لل ككة كليككة .1

 (؟2000كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد نموذج )
فككككي مسككككتوى  (  0.05)هكككل هنككككاك فككككروإ ذات راللكككة إحصككككائية عنككككد مسكككتوى  .2

مهارات التفكير الناقكد لكدى لل كة كليكة العلكوم التربويكة تعكزى لمتغيكر العكنس )ذككور 
 وإناث(؟

فككككي مسككككتوى  (  0.05)ذات راللكككة إحصككككائية عنككككد مسكككتوى  هكككل هنككككاك فككككروإ  .3
مهكككارات التفكيكككر الناقككككد لكككدى لل ككككة كليكككة العلككككوم التربويكككة تعككككزى لمتغيكككر المسككككتوى 

 الدراسي )سنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة(؟

فككككي مسككككتوى  (  0.05)هكككل هنككككاك فككككروإ ذات راللكككة إحصككككائية عنككككد مسكككتوى  .4
يككة العلككوم التربويككة تعككزى لمتغيككر نككوي الشككهارة مهككارات التفكيككر الناقككد لككدى لل ككة كل

 في الثانوية العامة )علمي وأربي(؟

بكككين  (  0.05)هككل هنكككاك عالقككة ارت اليكككة ذات راللككة إحصكككائية عنككد مسكككتوى  .5
ررجة اكتساب مهارات التفكيكر الناقكد وككل مكن المعكدي فكي الثانويكة العامكة والمعكدي 

 التراكمي في العامعة لدى عينة ال ح ؟

 دات البحث:محد
 يمكن تعميم نتائج ال ح  الحالي في اوء محدر كل من: 

أراة ال حكككك  وهكككككي اخت كككككار كاليفورنيكككككا للتفكيكككككر الناقكككككد للمرحلكككككة العام)يكككككة )نمكككككوذج  -
2000 .) 

اقتصكككرت عينكككة ال حككك  علكككى لل كككة كليكككة العلكككوم التربويكككة العام)يكككة التابعكككة لوكالكككة  -
 الغوث الدولية في األررن. 
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 أهمية البحث:

تن كككع أهميكككة ال حككك  الحاليككككة كونهكككا مكككن الدراسكككات القليلككككة التكككي حاولكككت تقصككككي       
حككدي  وهككو اخت ككار  رالناقككد لككدى لل ككة العامعككة وفككق اخت ككا مسككتويات مهككارات التفكيككر

بكونكككا يتمتكككع بشكككهرة  تاالخت كككارا كاليفورنيكككا للتفكيكككر الناقكككد الكككذت يتميكككز عكككن  يكككر  مكككن
 اافة إلى أنا مخصص للمرحلة العام)ية. عالمية واسعة، ومصداقية في النتائج، إ

كمكككككا يسكككككتمد هكككككذا ال حككككك  أهميتكككككا فكككككي أنكككككا يكككككوفر اخت كككككارًا يتمتكككككع بالخصكككككائص       
السككيكومترية علككى عينكككة مهمككة مكككن ل قككات المعتمككع وهكككم لل ككة العامعكككة  ممككا يعطكككي 
الثقككة فككي اسككتخداما مسككتقباًل لغايككات ال حكك  العلمككي. كمككا يمكككن أن يكككون لهككذا ال حكك  

ار بحثككي مسككتقبلي مككن خككالي ترقككب النتككائج التككي سيسككفر عنهككا هككذا ال حكك ، حيكك  امتككد
يمككككن واكككع البكككرامج المناسككك ة بيمكككا يتعلكككق ببكككرامج التكككدريب المت عكككة فكككي العامعكككة، أو 

التعلميكككة التكككي يت عهكككا المدرسكككون، و يكككر ذلكككك مكككن العوامكككل  -االسكككتراتيعيات التعليميكككة 
 تفكير الناقد في المستوى العامعي. التي يمكن أن تسهم في تنمية مهارات ال

 التعريفات اإلجرائية:
 لغايات هذا ال ح  سيتم تحديد التعريفات اإلجرائية اآلتية:

كلية جام)ية كانت تمنح ررجة  * كلية العلوم التربوية الجامعية )األونروا(:
ال كالوريوس في ثالثة تخصصات هي، معلم الصف، ومعلم معاي رراسات إسالمية، 

تم إيقاف معلم مجال دراسات إسالمية ومعلم مجال لغة عربية م معاي لغة عربية )ومعل

 ، وتت ع في إرارتها وكالة الغوث الدولية في األررن. من كل الجامعات في األردن(

الدرجككة التككي يحصككل عليهككا المفحككو  علككى  : هككوالناقتتد ر* مستتتوى مهتتارات التفكيتت
اقكد علكى اخت كار كاليفورنيكا للتفكيكر الناقكد نمكوذج االخت ارات الفرعيكة لمهكارات التفكيكر الن

(2000 .) 
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 الدراسات السابقة:
( رراسكة هكدفت معرفكة مسكتوى التفكيكر الناقكد لكدى مككديرت 1995) أجكرى الكيالنكي      

 الثانويكككككككة الحكوميكككككككة الملتحقكككككككين ببرنكككككككامج ماجسكككككككتير اإلرارة التربويكككككككة فكككككككي  سالمكككككككدار 
( مككديرًا ومككديرًة، ولبككق اخت ككار 54اسككة مككن )جامعككة اليرمككوك، حيكك  تكونككت عينككة الدر 

( مكن 51جليسكر(، وأسكفرت نتكائج الدراسكة أن مسكتوى التفكيكر الناقكد لكدى ) –)والسكون 
عينكة الدراسككة كككان متوسكطًا وفككق م)يككار االخت كار، فككي حككين أشكارت نتككائج الدراسككة إلككى 

سككة وجككور فككروإ أن ثالثككة مككن أفككرار الدراسككة كككانوا فككي المسككتوى العككالي، كمككا بينككت الدرا
 تعزى لصالح ذوت الشهارات العليا. 

بدراسكة مسكحية هكدفت إلككى  (Facione & et al, 1995)قكام فاشكيون ورخكرون       
استقصكاء الميكل أو النزعكة نحكو التفكيكر الناقكد لككدى عينكة مكن لل كة العامعكة مكونكة مككن 

لتحليكل العكاملي ( لال ًا ولال ة، وأسكفرت نتكائج هكذ  الدراسكة مكن خكالي اسكتخدام ا587)
إلككى وجككور سكك عة عوامككل تككدفع لل ككة العامعككة نحككو توييككل مهككارات التفكيككر الناقككد فككي 

 الدراسة العام)ية، وهذ  العوامل هي:
الثقكككة بكككالنفس فكككي القكككدرة علكككى التفكيكككر    - ال ح  عن الحقيقة. -

 الناقد.

 حب المعرفة.   - االنفتاح العقلي. -

 النضج المعرفي.   - التحليل. -
 ة.النظامي -

فقكككد أجكككرى رراسكككة هككدفت إلكككى وصكككف وتحليكككل  (Stroud, 1995)أّمككا سكككترور       
معرفكة المعلمكين األمكريكيين عكن تكاريي أمريكككا، ومكا ال يعرفكا المعلمكون األمريكيكون عككن 
محتكككوى المكككارة الدراسكككية، وكيفيكككة تحويكككل هكككذ  المعرفكككة إلكككى التكككدريس بوسكككالة التفكيكككر 

م نكوعي فكي رراسكة حالكة ألربعكة معلمكين خبكراء فكي الناقد، ومكن ثكم االسكتفارة مكن تصكمي
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التكاريي األمريكككي، حيك  تككم توييكل المعرفككة بككالمحتوى لكدى المعلمككين الخبكراء فككي بنككاء 
تصكككككاميم تدريسكككككية مكككككن خكككككالي المقكككككابالت الرسكككككمية و يكككككر الرسكككككمية، كمكككككا تكككككم جمكككككع 

، المالحظككككات بوسككككالة عمليككككة االسككككتذكار المحفككككز، واسككككتعين أيضككككًا بتصككككوير الفيككككديو
وأيهككككرت نتككككائج الدراسككككة أن المعرفككككة بككككالمحتوى للمعلمككككين تكككك ثر إيعابيككككًا فككككي تككككدريس 

 واكتساب مهارات التفكير الناقد لدى الطل ة في تحليل األحداث التاريخية. 

التككي قككدمت إلككى المكك تمر العككالمي لريككاا  (Nicol, 1996)وفككي رراسككة نيوكككل       
(، حيكك  هككدفت هككذ  الدراسككة 1996عككام ) فككي مدينككة كاليفورنيككا فككي داأللفككاي الككذت عقكك

إلككككى تطككككوير التفكيككككر الناقككككد لككككدى ألفككككاي الرواككككة، إذ تنككككاوي نيوكككككل مهككككارات التفكيككككر 
األساسكككية للتفكيكككر الناقكككد، واكككرورة خلكككق م نكككاة رراسكككي مالئكككم للطل كككة فكككي يكككل سكككياإ 

تعلمكككي، ومككككن ثكككم اسككككتعرا نيوككككل قائمككككة بمهكككارات التفكيككككر الناقككككد  –منهعكككي تعليمككككي
ة والفرعيككة التككي يمككككن التككدرب عليهككا سككواء للك كككار أو الصككغار، وشككملت هكككذ  األساسككي

 المهارات التفسير والتحليل، والتقويم، ومهارة التنظيم الذاتي. 

بدراسككة هكككدفت إلككى استقصكككاء مسكككتوى  (Christensen, 1996)قككام كيرستنسكككن       
أوهامككا فككي أمريكككا، مهككارات التفكيككر الناقككد التككي تمككارس لككدى لل ككة المككدارس فككي واليككة 

حيككك  تألفكككت عينكككة الدراسكككة مكككن معموعكككة مكككن معلمكككي المكككرحلتين االبتدائيكككة والثانويكككة، 
الناقككد،  روأسككفرت نتككائج الدراسككة عككن تفككاوت ممارسككة معلمككي المككرحلتين لمهككارات التفكيكك

فرإ بين المعموعتين في الزمن المستغرإ في ممارسة مهارات التفكير الناقد بينما هناك 
غرفة الصفية، بيما لم تظهر الدراسة فرقًا ذا راللة يعكزى لمتغيكر الخبكرة والم هكل راخل ال
  العلمي.

 (Tsai, 1996)وفكي معكاي معرفكة المعلمكين بمهكارات التفكيكر الناقكد أجكرى تسكات       
رراسككة هككدفت إلكككى استقصككاء اتعاهكككات معلمككي المرحلكككة الثانويككة نحكككو مهككارات التفكيكككر 

( 11جتماعيكككة فكككي الصكككين، حيككك  تألفكككت عينكككة الدراسكككة مكككن )الناقكككد فكككي الدراسكككات اال
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معلمككككًا، تككككم توييككككل المقابلككككة كككككأراة مككككن أروا ت جمككككع المعلومككككات، وقككككد رارت مقابلككككة 
المعلمككككين حككككوي مفهككككوم التفكيككككر الناقككككد ومككككدى ممارسككككتهم لمهاراتككككا، والصككككعوبات التككككي 

سكككة هكككذ  تعتكككرا ممارسكككة هكككذ  المهكككارات، ومكككدى قكككدرة الطل كككة فكككي الصكككين علكككى ممار 
المهكككارات، وأيهكككرت نتكككائج الدراسكككة أن مدرسكككي الدراسكككات االجتماعيكككة يعهلكككون مفهكككوم 
التفكيككر الناقككد، ويهككر ذلككك مككن خككالي تعككريفهم لمفهككوم التفكيككر الناقككد، وأن الطل ككة فككي 
الصين لم يكتسبوا مهارات التفكير الناقد مكن خكالي البكرامج الدراسكية  ألنهكم يعكانون مكن 

الكثيرة، إاافة إلى ذلك وجد أن سك عة معلمكين فقكم يمارسكون مهكارات األع اء الدراسية 
 التفكير الناقد من أصل أحد عشر معلمًا شملتهم الدراسة. 

( التكي هكدفت إلكى إيعكار المعكايير المبينكة ألراء لل كة 1997أّما رراسة الحلفاوت )      
 – لسكككككون ررجكككككة ال ككككككالوريوس فكككككي العامعكككككات الحكوميكككككة األررنيكككككة علكككككى مقيكككككاس )وا

جليسككر(، للتفكيككر الناقككد بعككد تطككوير  للبيةككة األررنيككة، حيكك  لبككق المقيككاس علككى عينككة 
( لال ككككًا ولال ككككة تككككم اختيككككارهم بطريقكككة عشككككوائية مككككن الكليككككات اإلنسككككانية 2031بلغكككت )

والعلمية بمستوياتها الدراسية المختلفة فكي ككل مكن العامعكة األررنيكة، واليرمكوك، وم تكا، 
اسكككة عكككن وجكككور فكككروإ لصكككالح السكككنوات الدراسكككية األعلكككى، ووجكككور وأسكككفرت نتكككائج الدر 

فكروإ لصكالح لل ككة الكليكات العلميككة، ووجكور فكروإ لصككالح اإلنكاث علككى المقيكاس ككككل 
وعلككى كككل مككن اخت ككارت االسككتنتاج والتعككرف علككى االفترااككات، بينمككا كككان هنككاك فككروإ 

ذكور واإلنككاث علككى لصككالح الككذكور علككى اخت ككار االسككتن او، وعككدم وجككور فككروإ بككين الكك
 اخت ارت التفسير وتقييم الحعج. 

وبيمككا يتعلككق بمعرفككة مسككتوى مهككارات التفكيككر الناقككد لككدى لل ككة العامعككة، أجككرى       
( رراسككة هككدفت إلككى استقصككاء مسككتوى مهككارات التفكيككر الناقككد لككدى لل ككة 1998عفانككة )

مككن جكككنس الطل كككة  كليككة التربيكككة فككي العامعكككة اإلسككالمية بمدينكككة  ككزة، ومعرفكككة أثككر ككككل
( لال ككًا ولال ككة، 271وتخصصككهم، ومسككتواهم األكككاريمي، وتكونككت عينككة الدراسككة مككن )
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حيكك  تككم اختيككار لل ككة ررجككة ال كككالوريوس بالطريقككة العشككوائية، وجميككع لل ككة الدراسككات 
العليكا )الكدبلوم الخكا (، تكم قيكاس مهكارات التفكيكر الناقكد لكدى عينكة الدراسكة مكن خكالي 

)فككككاروإ عبككككد السككككالم وممككككدوح سككككليمان للتفكيككككر الناقككككد(، حيكككك  تكككككون تطبيككككق اخت ككككار 
( فقكككككرة موزعكككككة علكككككى خمسكككككة أبعكككككار للتفكيكككككر الناقكككككد هكككككي: التنبككككك  150االخت كككككار مكككككن )

باالفترااات، والتفسير، وتقيكيم المناقشكات، واالسكتن او، واالسكتنتاج. وقكد أيهكرت نتكائج 
( وهكككو 0.61ة قكككد وصكككل إلكككى )الدراسكككة أن مسكككتوى مهكككارات التفكيكككر لكككدى عينكككة الدراسككك

( علككى 0.81أرنككى مككن مسككتوى الككتمكن المقبككوي فككي مثككل هككذ  المرحلككة والككذت يسككاوت )
األقككل، كمككا توجككد عالقككة موج ككة بككين مسككتوى مهككارات التفكيككر الناقككد ومعككدالت الطل ككة 
التراكميكككة، وتوجكككد فكككروإ ذات راللكككة إحصكككائية تعكككزى لمتغيكككر نكككوي التخصكككص )علمكككي 

الطل كككة مكككن ذوت التخصكككص العلمكككي، وككككذلك أيهكككرت الدراسكككة  وأربكككي( وذلكككك لصكككالح
وجككور فككرإ فككي مهككارات التفكيككر الناقككد تعككزى لمتغيككر المسككتوى األكككاريمي لصككالح لل ككة 
الدراسككات العليككا، فككي حككين لككم تظهككر الدراسكككة فرقككًا فككي مسككتوى مهككارات التفكيككر الناقكككد 

 تعزى للعنس. 

التفكيكر الناقكد لفلفيكة العديكدة: اكرورة  بدراسة بعنوان: (Lee, 1998)وقامت لي       
التعلميككة  –للعمليككة التعليميككة، حيكك  بينككت الدراسككة أن الهككدف الككرئيس للعمليككة التعليميككة 

هككو العمككل علككى إعككدار الطل ككة ليصكك حوا أكثككر قككدرة علككى التفكيككر بطريقككة ناقككدة، والقككراءة 
الدراسكة أيضكًا علكى رور بطريقة ناقدة، وذلك بهدف الدخوي فكي األلفيكة العديكدة، وت ككد 

العامعكككات فكككي تفعيكككل حلقكككات ال حككك  العلمكككي، وتنظكككيم ورج العمكككل التكككي تهكككتم بكككدمج 
األبعكككار النظريكككة والعمليكككة لتعلكككيم عمليكككات التفكيكككر التحليلكككي الناقكككد. وبينكككت الدراسكككة أن 

لفهكداف فكي  (Bloom)المساقات العام)ية تنمي الفهم الناقد مكن خكالي تصكنيل بلكوم 
معرفي، وكذلك من خالي تمييز الحقيقة مكن الكرأت، ومكن خكالي أيضكًا التفكيكر المعاي ال

 الت اعدت، وأنواي أخرى من المناقشات والبراهين واألفكار الخالةة. 
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( بدراسكككة هكككدفت إلكككى التعكككرف إلكككى مسكككتويات التفكيكككر 1999وقامكككت العطكككارت )      
م لكككديهم، وتألفكككت عينكككة الناقككد لكككدى لل كككة العامعككات الفلسكككطينية وعالقتكككا بمرككككز الضكك 

( لال ككًا ولال ككة مككن لل ككة العامعككات الفلسككطينية )الخليككل، والقككدس، 182الدراسككة مككن )
وبيرزيت، والنعاح( الملتحقين بتخصصكات علميكة وأربيكة مختلفكة تكم اختيكارهم عشكوائيًا، 

لقيككككاس مركككككز الضكككك م، واخت ككككار كاليفورنيككككا لقيككككاس  (Rotter)واعتمككككد مقيككككاس روتككككر 
كيكككر الناقكككد، وأيهكككرت نتكككائج الدراسكككة وجكككور اخكككتالف بكككين أفكككرار العينكككة فكككي مهكككارات التف

مسكككتوى مهكككارات التفكيكككر الناقكككد  إذ تكككوزي أفكككرار العينكككة إلكككى ثالثكككة مسكككتويات: المسكككتوى 
المككنخف ، والمتوسككم، والمرتفككع، حيكك  بلغككت نسكك ة أفككرار العينككة فككي المسككتوى المرتفككع 

ة، ولم تظهر فكروإ تعكزى لمتغيكر العكنس، %( وهي نس ة متدنية من العينة الكلي13.3)
باسكككتثناء مهكككارتي التحليكككل واالسكككتقراء وذلكككك لصكككالح اإلنكككاث، فكككي حكككين يهكككرت فكككروإ 

 تعزى لمتغير التخصص األكاريمي لصالح التخصص العلمي. 

( إلكككى التعكككرف إلكككى مهكككارات التفكيكككر الناقكككد لكككدى 2000وهكككدفت رراسكككة سكككرحان )      
وعالقتهكككا بحككل المشككككالت والمسكككتوى الدراسكككي،  ةسكككطينيعينككة مكككن لل كككة العامعككات الفل

 ة( لال كككة ولال كككة مكككن العامعكككات الفلسكككطيني199والعكككنس، حيككك  تكونكككت العينكككة مكككن )
)الخليل، وبيت لحم، وبير زيت، والنعاح(، تكم تطبيكق مقيكاس حكل المشككالت، واخت كار 

ر فككروإ بكين أفككرار كاليفورنيكا لقيكاس مهككارات التفكيكر الناقككد، وأيهكرت نتكائج الدراسككة وجكو 
عينككة فككي مسككتوى مهككارات التفكيككر الناقككد حيكك  توزعككوا علككى ثالثككة مسككتويات، إذ شكككل 

%(، فكككي 13.4%(، والمسكككتوى المكككنخف  شككككل )17.4المسكككتوى المرتفكككع مكككا نسكككبتا )
%(، كمكككا بينكككت النتكككائج عكككدم وجكككور فكككروإ ذات 69.2حكككين شككككل المسكككتوى المتوسكككم )

 التفكير الناقد الكلية والفرعية. راللة في متغير العنس في مهارات 

 نفقككد هككدفت إلككى التعككرف علككى المعرفككة بككي (Ruland, 2000)أمككا رراسككة روالنككد       
عناصكككر البيةككككة الصكككفية وبككككين القكككدرة علككككى التفكيكككر الناقككككد، تألفكككت عينككككة الدراسكككة مككككن 
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( لال كككًا ولال كككة مككككن السكككنة األولكككى فككككي كليكككة الفنكككون فككككي مدينكككة نيويكككورك، وتككككم 342)
كمقيككككاس قبلكككككي فككككي بدايكككككة  (Watson-Gleser)جليسكككككر  –تخدام اخت كككككار والسككككن اسكككك

الفصكككل الدراسكككي، حيككك  ررسكككت عينكككة الدراسكككة أربعكككة مسكككاقات تكككم تصكككميمها بطريقكككة 
، ثكم جكرى اسكتخدام المقيكاس ال عكدت علكى دجدلية  بهدف زيارة القدرة على التفكير الناقك

بيةكة الصكفية متنبكقو قكوت لزيكارة القكدرة عينة الدراسة، وأيهرت النتائج أن العناصر في ال
 في التفكير الناقد. 

رراسككة الخت ككار فاعليككة مشككروي القككراءة والكتابككة  (Temple, 2000)وأجككرى تمبككل       
( وقككككد اشككككترك فككككي تطبيككككق 1997الككككذت تككككم تطككككوير  عككككام ) (RWCT)للتفكيككككر الناقككككد 

ن رولكككة فكككي أوروبكككا ( معلكككمن مكككن المرحلكككة األساسكككية الكككدنيا فكككي عشكككري15000المشكككروي )
( شكهرًا. وقكد اسكتخدم تمبكل معموعكة 15-12ورسيا، وقد استغرإ تطبيق المشروي لمدة )

التعلمية، مثكل التنبك ، واخت كار الفراكيات، والكشكف عكن  –من االستراتيعيات التعليمية 
المعرفكككة السكككابقة، وتشكككعيع المناقشكككة بكككين الطل كككة، والكتابكككة للكككتعلم، ولكككرإ االسكككتعابة، 

التعكككاوني. وقكككد أيهكككرت نتكككائج الدراسكككة وجكككور تغيكككرات الحظهكككا المعلمكككون لكككدى  والكككتعلم
الطل ة ووجور متعة كبيرة نحو التعلم والتواصل بين الطل ة فكي  رفكة الصكف، واسكتخدام 
الطل كة للتفكيككر اإلبككداعي والتفكيككر عككالي الرت ككة، ومككنح الطل ككة فرصككًا أكبككر للككتعلم الككذاتي 

 ت المتعدرة لفسةلة. والتعلم التعاوني، واالستعابا

( بدراسككة هككدفت استقصككاء برنككامج تككدريبي مبنككي علككى 2003وقامككت العبككدالت )      
الككتعلم بالمشكككالت فككي تنميككة مهككارات التفكيككر الناقككد لككدى لل ككة الصككف العاشككر، حيكك  

( لال ككًا ولال كة، تككم تقسككيمهم إلكى معمككوعتين، إحككداهما 112تكونكت عينككة الدراسكة مككن )
( لال كككًا 62( لال كككًا ولال كككة، واألخكككرى اكككابطة تكونكككت مكككن )50مكككن )تعريبيكككة تكونكككت 

ولال ككككة. إذ تككككم إعككككدار البرنككككامج التككككدريبي بشكككككل مسككككتقل عككككن المككككوار الدراسككككية تنككككاوي 
مشكككالت حياتيككة تتسككم بككالواقع، ولبككق علككى أفككرار المعموعككة التعريبيككة، ولقيككاس فاعليككة 
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هكككارات التفكيكككر الناقكككد كمقيكككاس قبلكككي البرنكككامج التكككدريبي تكككم تطبيكككق اخت كككار كاليفورنيكككا لم
وبعككدت ألفككرار المعموعككة التعريبيككة والضككابطة. أيهككرت النتككائج وجككور فككروإ ذات راللككة 
لصككالح أفككرار المعموعككة التعريبيككة علككى اخت ككار كاليفورنيككا لمهككارات التفكيككر الناقككد، ولككم 

 . ذات راللة تعزى لمتغير العنس والتفاعل بين العنس والمعموعة إ تظهر فرو 

( بدراسككة هككدفت إلككى التعككرف علككى أثككر برنككامج تككدريبي 2004وقامككت الربضككي )      
قائم على مهارات التفكير الناقكد فكي اكتسكاب معلمكي الدراسكات االجتماعيكة فكي المرحلكة 
الثانويككة فككي األررن تلككك المهككارات وررجككة ممارسككتهم لهككا، ومككن ثككم بنككاء برنككامج تككدريبي 

( معلمككًا ومعلمككة يعلمككون م احكك  84عينككة الدراسككة مككن ) لتنميككة تلككك المهككارات، تكونككت
الدراسككات االجتماعيككة، ولتحقيككق أهككداف الدراسككة تككم اسككتخدام اخت ككار كاليفورنيككا لقيككاس 

 ,California Critical Thinking Skills)(، 2000مهكارات التفكيكر الناقكد نمكوذج )

تماعيككة تكونككت مككن الربضككي أراة مالحظككة لمعلمككي الدراسككات االج ت، كمككا لككور (2000
( مهككارة فرعيككة موزعككة علككى مهككارات التفكيككر الناقككد الخمككس، وبينككت نتككائج الدراسككة 25)

أن ررجة اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية لمهكارات التفكيكر الناقكد منخفضكة بشككل 
(، كمكا أيهكرت الدراسكة 12.60%( بمتوسم حسابي بلغ )37عام، حي  بلغت النس ة )

لمي الدراسات االجتماعية لمهارات التفكيكر الناقكد منخفضكة أيضكًا، أن ررجة ممارسة مع
اآلتككككي: مهككككارة التحليككككل، فمهككككارة االسككككتقراء، فمهككككارة  وعلككككى النحككككوهككككي مرت ككككة تنازليككككا 

االستنتاج، فمهارة االستدالي، وأخيكرًا مهكارة التقيكيم، وككان للبرنكامج التكدريبي أثكر إيعكابي 
يكككر الناقكككد حيككك  بلغكككت نسككك ة االكتسكككاب لكككديهم فكككي إكسكككاب أفكككرار العينكككة مهكككارات التفك

  (.24.78%( بمتوسم حسابي بلغ )72.9)
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 الطريقة واإلجراءات:

 المجتمع والعينتة:
( لكالب 510تألفت عينة ال ح  من جميع أفرار معتمكع الدراسكة إذ بلكغ عكدرهم )      

العينكككة ومثلكككت  2004/2005ولال كككات مكككن لل كككة كليكككة العلكككوم التربويكككة للعكككام الدراسكككي 
التي هي المعتمع كال العنسكين والمسكتويات التعليميكة المختلفكة مكن السكنة األولكى حتكى 

( توزيككككع عينككككة ال حكككك  وفككككق متغيككككرات المسككككتوى 1السكككنة الرابعككككة. ويككككبن العككككدوي رقككككم )
 الدراسي ونوي الشهارة في الثانوية العامة )علمي أو أربي( والعنس. 

 (1جدول رقم )
  متغيرات المستوى الدراسي ونوع الشهادة في الثانوية العامة توزيع عينة الدراسة حسب

 )ذكر وأنثى( أدبي( والجنسو )علمي 

المستوى 
 الدراسي

نوع الشهادة في 
 الثانوية العامة

 الجنس
 المجموع

 اإلناث الذكور

 السنة األولى
 71 54 17 علمي
 58 45 13 أربي

 129 99 30 المعموي

 السنة الثانية
 57 55 3 علمي
 92 84 8 أربي

 150 139 11 المعموي

 ةالسنة الثالث
 40 21 19 علمي
 101 49 52 أربي

 141 70 71 المعموي

 السنة الرابعة
 31 21 10 علمي
 59 33 26 أربي

 90 54 36 المعموي
 510 362 148 المجموع الكلي
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 أداة البحتث:
 California Critical Thinking Skills(2000اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد )

Test (CCTST), 2000)): 
تككم بنككاء اخت ككار كاليفورنيككا للتفكيككر الناقككد اسككتنارًا إلككى التعريككل الككذت تككم التوصككل       

. يشكتمل هكذا (APA)إليكا فكي إجمكاي الخبكراء فكي مك تمر جم)يكة علكم الكنفس األمريكيكة 
ي: مهككارات التحليككل، واالسككتقراء، الناقككد هكك االخت ككار علككى قيككاس خمككس مهككارات للتفكيككر

واالسككتدالي، واالسككتنتاج، والتقيكككيم. وبهككذا يككككون اخت ككار كاليفورنيككا للتفكيكككر الناقككد مكونكككًا 
مككككن خمككككس مهككككارات فرعيككككة تتضككككمن التحليككككل، واالسككككتقراء، واالسككككتدالي، واالسككككتنتاج، 

 والتقييم 

 ة األردنية:اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد للبيئ تعريب وتطبيقإجراءات 
 تمت إجراءات تعريب وتطبيق االخت ار على النحو التالي:

 دالالت صدق وثبات الصورة األردنية الختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد:
 الصدق الظاهري:

عكرا االخت ككار  مللتحقكق مكن واكوح الفقكرات ومكدى مالءمتهككا للبيةكة األررنيكة، تك      
يةكككة التكككدريس فكككي كليكككة العلكككوم التربويكككة المعكككرب علكككى خمسكككة محكمكككين مكككن أعضكككاء ه

العام)يككة، وجامعككة اإلسككراء الخاصككة، وفككي اككوء نتككائج التحكككيم تمككت مراجعككة الصككورة 
رقككة   األوليككة مككن المقيككاس المعككرب، وإجككراء بعكك  التعككديالت لكك ع  الفقككرات مككن حيكك

لككى الترجمككة مككن اللغككة اإلنعليزيككة إلككى اللغككة العربيككة، كمككا تككم إجككراء بعكك  التعككديالت ع
الصككيا ة اللغويككة لكك ع  الفقككرات التككي تتسككم بككالغموا. وبككذلك حككاف  االخت ككار علككى 

 ( فقرة موزعة على المهارات الخمس للتفكير الناقد. 34عدر فقراتا المكونة من )
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 الصدق التجريبي لالختبار:
تم التحقق من الصدإ التعريبي لالخت كار مكن خكالي تطبيكق االخت كار علكى عينكة       

( لال ًا ولال ة من معتمكع ال حك  تكم علكى إثرهكا التأككد مكن 30عية مكونة من )استطال
مككدى واككوح فقككرات االخت ككار، وسككالمتها اللغويككة للطل ككة، وكككذلك لتحديككد الوقككت الككالزم 

 علككككىلإلجابكككة عككككن جميككككع فقككككرات االخت ككككار، حيكككك  تككككّم تحديككككد الوقككككت الككككالزم لإلجابككككة 
 ( رقيقة. 60المقياس ب )

 ورته المعدلة:ثبات االختبار بص
تكم التحقكق مككن ث كات االخت ككار بطريقكة اإلعكارة بفتككرة زمنيكة قككدرها أسكبوعان وعلككى       

( لال كككًا ولال كككة مكككن خكككارج عينكككة ال حككك  )جامعكككة اإلسكككراء( بحسكككاب معامكككل 25عينككة )
 (:2ارت او بيروسون، كما يظهر ذلك في العدوي رقم )

 (2جدول رقم )
 ار كاليفورنيا للتفكير الناقد الصورة األردنية والدرجة قيم معامالت الثبات لمهارات اختب

 الكلية باستخدام طريقة اإلعادة

 معامل الثبات عدد الفقرات المهارة رقم المهارة
 0.84 6 مهارة التحليل 1
 0.83 6 مهارة االستقراء 2
 0.73 4 مهارة االستنتاج 3
 0.88 12 مهارة االستدالي 4
 0.81 6 مهارة التقييم 5

 0.86 34 الكلي

 تصحيح االختبار:
( فقككرة مككن نككوي االختيككار مككن متعككدر، وكككل فقككرة 34يتكككون اخت ككار كاليفورنيككا مككن )      

لهككا بكككدائل أربعككة، وبعككك  الفقككرات لهكككا بككدائل خمسكككة، بواقككع عالمكككة واحككدة لككككل إجابكككة 
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ن صحيحة، وررجكة صكفر لإلجابكة الخالةكة، وبكذلك تراوحكت العالمكة الكليكة لالخت كار مك
( ررجككة، وبذلككك فككعن العالمككة العظمكى للمهككارات الخمكس المكونككة لالخت ككار 34 –)صكفر

 هي على النحو اآلتي:
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 البحث:تطبيق االختبار على عينة 
تم تطبيكق االخت كار علكى لل كة كليكة العلكوم التربويكة العام)يكة مكن خكالي جلسكات       

ام الصككورة األصككلية، حيكك  جماعيككة وفككق إجككراءات تطبيقككا كمككا وررت فككي رليككل اسككتخد
 أشرف ال احثان بنفسيهما على تطبيقا على جميع أفرار عينة ال ح . 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:
 بناًء على أسةلة ال ح ، تم استخدام األساليب اإلحصائية التاليكة فكي األسكةلة مكن       

)ياريككككة وذلككككك ألن ال حكككك  ، تككككم اسككككتخراج المتوسككككطات الحسككككابية واالنحرافككككات الم1-4
شككككمل المعتمككككع كلككككا. وفككككي السكككك اي الخككككامس تككككم اسككككتخدام تحليككككل االنحككككدار لمتغيككككرين 

 مستقلين. 

% لفخكككذ بكككا كمسكككتوى مقبكككوي تربويكككًا لمسكككتوى امكككتالك 80وقككد تكككم تحديكككد م)يكككار       
ة ككل مهارات التفكير الناقد على اخت ار كاليفورنيا للتفكير الناقد وذلكك اسكتنارًا إلكى رراسك

( والتككككي حككككدرت المسككككتوى 1998(، وعفانككككا )1997(، والمسككككار )1995مككككن زيككككارات )
%(. بيمكككا حكككدر هكككذا المسكككتوى ككككل مكككن 80المقبكككوي تربويكككًا لمهكككارات التفكيكككر الناقكككد بكككك )

 %(. 60(، والربضي بك )1995(، وحمارنا )1997المسار )

 نتائج البحث ومناقشتها:
 ول:أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األ 

متتتا مستتتتوى مهتتتارات التفكيتتتر الناقتتتد لتتتدى طلبتتتة كليتتتة العلتتتوم التربويتتتة الجامعيتتتة 
 )األونروا(؟ 

لإلجابة عن هذا الس اي الكرئيس، أجكاب ال احثكان عكن األسكةلة الفرعيكة اآلتيكة: مكا       
ررجكة امكتالك لل ككة كليكة العلككوم التربويكة لمهكارات التفكيككر الناقكد علككى مقيكاس كاليفورنيككا 

 التفكير الناقد؟ لمهارات
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لإلجابكككككة عكككككن هكككككذا السككككك اي تكككككم اسكككككتخراج المتوسكككككطات الحسكككككابية واالنحرافكككككات       
الم)ياريككككة لككككدرجات اسككككتعابات عينككككة الدراسككككة علككككى اخت ككككار مهككككارات التفكيككككر الناقككككد، 

 ( يبين ذلك:3والعدوي رقم )
 (3جدول رقم )

المقبول تربويًا لمستوى مهارات  المعيارية والمتوسط الحسابي تالمتوسطات الحسابية واالنحرافا
التفكير الناقد الخمس لدى أفراد عينة البحث والدرجة الكلية على اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير 

 الناقد

مهارات التفكير 
الناقد 
 األساسية

عدد 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط الحسابي  الرتبة
 %80المقبول تربويًا 

 4.8 الثالثة 1.768 2.288 6 ارة التحليلمه
 4.8 الثانية 1.457 2.376 6 مهارة االستقراء

مهارة 
 االستنتاج

 الخامسة 1.253 1.578 4
3.2 

مهارة 
 االستدالي

 األولى 2.238 4.507 12
9.6 

 4.8 الرابعة 1.482 2.217 6 مهارة التقييم
 27.2 - 5.042 12.968 34 الكلي

( أن مهككارة االسككتدالي قككد احتلككت المرت ككة األولككى بمتوسككم 3عككدوي )يالحكك  مككن ال      
( وتفسككير ذلكككك أن مهككارة االسكككتدالي 2.238( وانحكككراف م)يككارت )4.507حسككابي بلككغ )

تناولككت عمليككات توليككد الحعككج واالفترااككات وال حكك  عككن األرلككة والتعككرف إلككى السككبب 
افة إلككى ممارسككتها إلككى حككد والنتيعككة وكلهككا عمليككات يمارسككها األفككرار فككي الحيككاة باإلاكك

كبيكككر فككككي المكككدارس والعامعككككات. واحتلكككت مهككككارة االسكككتنتاج المرت ككككة الخامسكككة األخيككككرة 
(، وتفسككككككير ذلككككككك أن مهككككككارة 1.253( وانحككككككراف م)يكككككارت )1.578بمتوسكككككم حسككككككابي )

االستنتاج تتضمن عمليات مثل اسكتخال  النتكائج المنطقيكة مكن العالقكات وخلكق جكدي 
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ة وفحككص الككدليل وتخمككين البككدائل وكككل هككذ  العمليككات ليسككت أو نقككاج بخطككوات منطقيكك
سكككهلة علككككى المتعلمككككين ونككككاررًا مككككا تمككككارس فكككي الحيككككاة، ومككككن  يككككر المتوقككككع أن يمتلككككك 

 المدرسون القدرة على إجراء هذ  العمليات وتدريب الطل ة عليها. 

ة الثالثككككة( وتتككككدرج بقيككككة المهككككارات: االسككككتقراء )المرت ككككة الثانيككككة( والتحليككككل )المرت كككك      
والتقيكككيم )المرت كككة الرابعكككة( فكككي الصكككعوبة. وتكككأتي الصكككعوبة مكككن العمليكككات العقليكككة التكككي 
تشككتمل عليهككا كككل مهككارة، فمهككارة االسككتقراء تتضككمن الككدالالت واألحكككام التككي يصككدرها 
الشخص بعد الرجوي إلى موقكف أو حكدث مكا، ومهكارة التحليكل تتضكمن عمليكات فحكص 

حليلهكككككا، ومهكككككارة التقيكككككيم تشكككككتمل علكككككى تقيكككككيم االرعكككككاءات اآلراء واكتشكككككاف الحعكككككج وت
والحعككج. وتككأتي الصككعوبة أيضككًا مككن اككعف ممارسككة الفككرر لهككذ  العمليككات فككي الحيككاة، 

 ومن اعف امتالك المدرسين لهذ  العمليات واستخدامها في المواقف الصفية. 

ر الناقككد قككد ويالحكك  مككن العككدوي أيضككًا أن المتوسككطات الحسككابية لمهككارات التفكيكك      
وجميعهككا رون  2.238 –1.253بككانحراف م)يككارت بلككغ  4.507و 1.578تراوحككت بككين 

 المستوى المقبوي تربويًا. 

تعكككزى هكككذ  النتيعكككة إلكككى عكككدم تصكككميم المنكككاهج المدرسكككية تصكككميمًا يشكككعع علكككى       
 التفكير الناقد، وإلى عدم استخدام المدرسكين للتفكيكر الناقكد، نا يكك عكن صكعوبة امكتالك

 مهارات التفكر الناقد وممارستها. 

( 1996، وتسكات )(Stroud 1995)تتفق هذ  النتيعة مع رراسكة ككل مكن سكتراور       
Tsai( والربضككككككككككككي 2000(، وسككككككككككككرحان )1998(، وعفانككككككككككككا )1997، والعطككككككككككككارت ،)

(2004 .) 
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 والذي نصه: ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
فككي مسككتوى  (  0.05)لككة إحصككائية عنككد مسككتوى هككل هنككاك فككروإ ذات رال      

)ذككككور  مهكككارات التفكيكككر الناقكككد لكككدى لل كككة كليكككة العلكككوم التربويكككة تعكككزى لمتغيكككر العكككنس
 ؟وإناث(

لإلجابكككككة عكككككن هكككككذا السككككك اي تكككككم اسكككككتخراج المتوسكككككطات الحسكككككابية واالنحرافكككككات       
هككارات التفكيككر الم)ياريككة لككدرجات اسككتعابات معتمككع أفككرار عينككة ال حكك  علككى اخت ككار م

 ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم)يارية:4الناقد, والعدوي رقم )
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 (4جدول رقم )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لداللة الفروق في اختبار التفكير الناقد تبعًا لمتغير 

 الجنس

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجنس المهارة

 رة التحليلمها
 1.393 2.278 147 الذكور
 1.901 2.292 363 اإلناث

 مهارة االستقراء
 1.378 2.408 147 الذكور
 1.490 2.363 363 اإلناث

 مهارة االستنتاج
 0.998 1.591 147 الذكور
 1.344 1.573 363 اإلناث

 مهارة االستدالي
 2.258 4.496 147 الذكور
 2.232 4.512 363 اإلناث

 هارة التقييمم
 1.452 2.142 147 الذكور
 1.495 2.247 363 اإلناث

 الكلي
 4.145 12.918 147 الذكور
 5.368 12.989 363 اإلناث

( أن المتوسكم الحسككابي لمهكارة االسكتدالي قكد احتكل المرت ككة 4يالحك  مكن جكدوي )      
نككاث، بيمككا ( لإلنككاث ولصككالح اإل4.512( للككذكور و)4.496األولككى بمتوسككم حسككابي )

( للككككذكور 2.408حلككككت مهككككارة االسككككتقراء فككككي المرت ككككة الثانيككككة بمتوسككككم حسككككابي بلككككغ )
( لإلنككاث لصككالح الككذكور، وتليهككا فككي المرت ككة الثالثككة مهككارة التحليككل بمتوسككم 2.363و)

( لإلنكككاث ولصككالح اإلنكككاث. بيمكككا جكككاءت فكككي 2.292( للكككذكور و)2.278حسككابي بلكككغ )
( لإلنكاث 2.247( للكذكور و)2.142بمتوسكم حسكابي بلكغ ) المرت ة الرابعة مهكارة التقيكيم

ولصككالح اإلنككاث. أمككا مهككارة االسككتنتاج فقككد حلككت فككي المرت ككة الخامسككة واألخيككرة، إذ بلككغ 
غ كبلككك( ولصكككالح الكككذكور، بيمكككا 1.537( ولإلنكككاث )1.591للكككذكور )المتوسكككم الحسكككابي 

 ولصالح اإلناث.  (12.989(، ولإلناث )12.918للذكور )ي كالمتوسم الحسابي الكل
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أت أن اإلنكاث تفككوقن فككي مهكارات االسككتدالي والتحليككل والتقيكيم وتفككوإ الككذكور فككي       
 مهارات االستقراء واالستنتاج. 

 والذي نصه: ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
( فككي مسككتوى   0.05)هككل هنككاك فككروإ ذات راللككة إحصككائية عنككد مسككتوى       

 يككر الناقككد لككدى لل ككة كليككة العلككوم التربويككة تعككزى لمتغيككر المسككتوى الدراسككيمهككارات التفك
 ؟)سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة(

لإلجابكككككة عكككككن هكككككذا السككككك اي تكككككم اسكككككتخراج المتوسكككككطات الحسكككككابية واالنحرافكككككات       
الم)ياريككككة لككككدرجات اسككككتعابات عينككككة الدراسككككة علككككى اخت ككككار مهككككارات التفكيككككر الناقككككد، 

 ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم)يارية:5)والعدوي رقم 
 (5جدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لداللة الفروق في اختبار التفكير الناقد تبعًا لمتغير 
 المستوى الدراسي )سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة(

 نحرافات المعياريةاال  المتوسطات الحسابية العدد المستوى الدراسي المهارة

 مهارة التحليل

 1.688 2.341 129 السنة األولى
 2.223 2.413 150 السنة الثانية
 1.325 2.028 141 السنة الثالثة
 1.613 2.411 90 السنة الرابعة

 1.768 2.288 510 المعموي

 مهارة االستقراء

 1.440 2.310 129 السنة األولى
 1.491 2.540 150 السنة الثانية
 1.478 2.347 141 السنة الثالثة
 1.392 2.244 90 السنة الرابعة

 1.457 2.376 510 المعموي
 1.630 1.620 129 السنة األولى مهارة االستنتاج
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 1.992 1.773 150 السنة الثانية
 0.933 1.305 141 السنة الثالثة
 1.097 1.622 90 السنة الرابعة

 1.253 1.578 510 المعموي

 مهارة االستدالي

 2.225 4.519 129 السنة األولى
 2.177 4.793 150 السنة الثانية
 2.220 4.312 141 السنة الثالثة
 2.364 4.322 90 السنة الرابعة

 2.238 4.507 510 المعموي

 مهارة التقييم

 1.653 2.441 129 السنة األولى
 1.562 2.600 150 السنة الثانية

 1.254 1.751 141 الثالثة السنة
 1.165 1.988 90 السنة الرابعة

 1.482 2.217 510 المعموي

 الكلي

 4.755 13.232 129 السنة األولى
 5.736 14.120 150 السنة الثانية
 4.542 11.744 141 السنة الثالثة
 4.526 12.588 90 السنة الرابعة

 5.042 12.968 510 المعموي

قككد احتلككت المرت ككة األولككى بمتوسككم  االستتتدالل( أن مهككارة 5مككن العككدوي )يتضككح       
(، وجككاء لل ككة السككنة الثانيككة فككي المرت ككة 2.238( وانحككراف م)يككارت )4.507حسككابي )

(، بيمكا حكل لل كة 2.177( وانحراف م)يارت بلغ )4.793األولى بمتوسم حسابي بلغ )
 السنة األولى في المرت ة الثانية. 

حلكككت فكككي المرت كككة الثانيكككة  االستتتتقراءضكككح مكككن العكككدوي نفسكككا أن مهكككارة كمكككا يت      
(، واحتكل لل كة السكنة الثانيكة 1.457( وانحكراف م)يكارت )2.376بمتوسم حسابي بلكغ )

(، بيمككا حككّل 1.491( وانحككراف م)يككارت )2.540المرت ككة األولككى بمتوسككم حسككابي بلككغ )
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( وانحكككراف م)يكككارت 2.347بلككغ )لل ككة السكككنة الثالثككة بالمرت كككة الثانيكككة بمتوسككم حسكككابي 
(1.478 .) 

( 2.288فقكد جكاءت فكي المرت كة الثالثكة بمتوسكم حسكابي بلكغ ) التحليتلأمكا مهكارة       
( وحككل لل ككة السككنة الثانيككة بالمرت ككة األولككى بمتوسككم حسككابي 1.768وانحككراف م)يككارت )

لمرت ككة (. بيمككا حككل لل ككة السككنة الرابعككة فككي ا2.223( وانحككراف م)يككارت )2.413بلككغ )
 (. 1.613( وانحراف م)يارت )2.411الثانية بمتوسم حسابي بلغ )

 ( وانحكراف2.217الرابعة بمتوسم حسابي بلغ ) في المرتبكة التقييموحلت مهارة       

 حي  احتل للبكة السنة الثانية المرتبكة األولى بمتوسم حسكابي بلككغ (،1.482) م)يارت 
يمككا احتككل لل ككة السككنة األولككى المرت ككة الثالثككة (، ب1.562( وانحككراف م)يككارت )2.600)

 (. 1.653( وانحراف م)يارت بلغ )2.441بمتوسم حسابي )

فقككككد جككككاءت فككككي المرت ككككة األخيككككرة بمتوسككككم حسككككابي بلككككغ  االستتتتتنتاجأمككككا مهككككارة       
(، حيكك  احتككل لل ككة السككنة الثانيككة المرت ككة األولككى 1.253( وانحكراف م)يككارت )1.578)

(، بيمكككا جكككاء لل كككة السكككنة 1.992( وانحكككراف م)يكككارت )1.773)بمتوسكككم حسكككابي بلكككغ 
 (. 1.097( وانحراف م)يارت )1.622الرابعة في المرت ة الثانية بمتوسم حسابي بلغ )

( وبككانحراف 14.120أمككا األراة ككككل فاحتككل لل ككة السككنة الثانيككة المرت ككة األولككى )      
لثانيككككككة بمتوسككككككم حسككككككابي ( واحتككككككل لل ككككككة السككككككنة األولككككككى المرت ككككككة ا5.736م)يككككككارت )

 (. 4.725( وانحراف م)يارت )13.232)

يمكككن تفسكككير هكككذ  النتكككائج فكككي أن لل كككة السكككنة األولكككى الكككذين جكككاءوا فكككي المرت كككة       
األولككى فككي كككل المهككارات وفككي األراة لكككل وتليهككا السككنة الثانيككة التككي جككاءت فككي المرت ككة 

ككككل، وهككم مككن أصككحاب المعككدالت  الثانيككة فككي مهككارات االسككتدالي والتقيككيم وفككي األراة 
% فمككا فككوإ( فككي شككهارة الدراسككة الثانويككة العامككة، هككم فككي فتككرة التحككدت 89.5العاليككة )
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وإث ات الذات في بدايكة الدراسكة العام)يكة فيبكذلون جهكورًا كبيكرة أكثكر مكن لل كة السكنتين 
 الثالثة والرابعة في توييل مهارات التفكير الناقد الخمس وفي األراة ككل. 

 والذي نصه: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابعرابعًا: 
ي مسككتوى فكك (  0.05) هككل هنككاك فككروإ ذات راللككة إحصككائية عنككد مسككتوى       

الشككهارة فككي  مهككارات التفكيككر الناقككد لككدى لل ككة كليككة العلككوم التربويككة تعككزى لمتغيككر نككوي
 الثانوية العامة )علمي وأربي(؟

م اسكككككتخراج المتوسكككككطات الحسكككككابية واالنحرافكككككات لإلجابكككككة عكككككن هكككككذا السككككك اي تككككك      
 ( يواح ذلك:6الم)يارية، والعدوي رقم )

 (6جدول رقم )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لداللة الفروق في اختبار التفكير الناقد تبعًا لمتغير 

 نوع الشهادة في الثانوية العامة )علمي وأدبي(

نوع الشهادة في  البعد
 ة العامةالثانوي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مهارة التحليل
 2.213 2.582 202 علمي
 1.385 2.107 308 أربي

 مهارة االستقراء
 1.740 2.502 202 علمي
 1.241 2.289 308 أربي

 مهارة االستنتاج
 1.532 1.733 202 علمي
 1.025 1.477 308 أربي

 مهارة االستدالي
 2.249 4.532 202 علمي
 2.244 4.490 308 أربي

 مهارة التقييم
 1.749 2.492 202 علمي
 1.258 2.035 308 أربي

 الكلي
 6.012 13.844 202 علمي
 4.234 12.399 308 أربي
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جككاءت فككي  االستتتدالل( أن المتوسككطات الحسككابية لمهككارة 6يتضككح مككن العككدوي )      
لعلمككي علككى لل كة الفككري األربككي ولصككالح لل ككة المرت كة األولككى حيكك  تفككوإ لل كة الفككري ا

فككككي المرت ككككة الثانيككككة  االستتتتتقراءالفككككري العلمككككي وجككككاءت المتوسككككطات الحسككككابية لمهككككارة 
 التحليتلللفرعين العلمي واألربي ولصالح العلمي. وجاءت المتوسطات الحسكابية لمهكارة 

جكاءت المتوسكطات في المرت ة الثالثة للفرعين العلمكي واألربكي ولصكالح الفكري العلمكي. و 
في المرت ة الرابعة للفرعين العلمي واألربكي ولصكالح لل كة الفكري  التقييمالحسابية لمهارة 

فكي المرت كة الخامسكة للفكرعين  االستتنتاجالعلمكي، وجكاءت المتوسكطات الحسكابية لمهكارة 
 العلمي واألربي ولصالح لل ة الفري العلمي. 

( بككانحراف 13.844الفككري العلمككي فقككد بلككغ )أمككا المتوسككم الحسككابي الكلككي لطل ككة       
( مقارنككككة مككككع لل ككككة الفككككري األربككككي الككككذت بلككككغ متوسككككطها الحسككككابي 6.012م)يككككارت بلككككغ )

(12.399) 

 ( ولصالح لل ة الفري العلمي. 4.234بانحراف م)يارت )

ويمكككن تفسككير هككذ  النتيعككة بككأن لل ككة الفككري العلمككي فككي الشككهارة الثانويككة العامككة       
لككى توييككل التفكيككر العلمككي المنطقككي فككي تفكيككرهم  فككي رراسككتهم فككي الثانويككة يميلككون إ

العامككة، إاككافة إلككى ذلككك فككعن أبحككاث الككدمام تشككير إلككى أن مثككل هكك الء الطل ككة هككم مككن 
ذوت السكيطرة الدماييكة اليسكرى، حيك  يميلكون إلكى التفكيكر المنطقكي التعريكدت، وتفكيككر 

بي، والككككدمام األيسككككر يمثكككل جككككوهر التفكيككككر الخطكككوة تلككككو الخطكككوة، وإلككككى التفكيككككر التقكككار 
المنطقي، والتفكيكر المنطقكي تفكيكر يسكتند إلكى النقكد. تتفكق نتيعكة هكذا التفكيكر الناقكد مكع 

(، 1997(، والعطكككككارت )1998(، وعفانكككككة )1997نتيعكككككة رراسكككككة ككككككل مكككككن الحلفكككككاوت )
 (. 2000وسرحان )
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:خامسًا: 
بككين  (  0.05)ك عالقكة ارت اليكة ذات راللككة إحصكائية عنكد مسكتوى هكل هنكا      

مسكككتوى مهكككارات التفكيكككر الناقكككد والمعكككدي فككككي الثانويكككة العامكككة والمعكككدي التراكمكككي لككككدى 
 معتمع ال ح  للدراسة؟

لإلجابككة عككن هككذا السكك اي تككم اسككتخراج معامككل االنحككدار لمتغيككرين مسككتقلين بكككين       
يكككر الناقكككد وككككل مكككن المعكككدي فكككي الثانويكككة العامكككة والمعكككدي ررجكككة اكتسكككاب مهكككارات التفك

( تبككين ذلككك. 12، 11، 10، 9، 8، 7التراكمككي فككي العامعككة، والعككداوي ذوات األرقككام )
( يواكككح تحليكككل االنحكككدار المتعكككدر لمتغيكككرين مسكككتقلين للتنبككك  بعالمكككة 7والعكككدوي رقكككم )
 مهارة التحليل. 

 (7جدول رقم )
 غيرين مستقلين للتنبؤ بعالمة مهارة التحليلتحليل االنحدار المتعدد لمت

 مستوى الداللة قيمة )ت( (Bمعامالت االنحدار ) المتغيرات المستقلة
 0.437 0.778- 0.129- المعدي في الثانوية

 0.176 1.354 0.0095 المعدي التراكمي
 - - 2.698 الثابت

  .(  0.05)رالة إحصائيًا عند مستوى   *

)المعكككدي فكككي الثانويكككة العامكككة  المتغيكككرين المسكككتقلين( أن 7عكككدوي )يظهكككر مكككن ال      
 والمعكدي

 (  0.05)مسككتوى الداللككة  دكلككيس لهمككا راللككة إحصككائية عنكك التراكمككي فككي العامعككة(
 التنب  بعالمة مهارة التحليل. وعندئذن تكون عالمة مهارة التحليل:ي كوف

 0.0095فكي الثانويكة العامكة(   )المعكدي ×  0.0129-عالمة مهارة التحليكل         
 .2.698)والمعدي التراكمي في العامعة(   × 
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( يواككككح تحليككككل االنحككككدار المتعككككدر لمتغيككككرين مسككككتقلين للتنبكككك  8والعككككدوي رقككككم )      
 بعالمة مهارة االستقراء. 

 (8جدول رقم )
 تحليل االنحدار المتعدد لمتغيرين مستقلين للتنبؤ بعالمة مهارة االستقراء

 مستوى الداللة قيمة )ت( (Bمعامالت االنحدار ) غيرات المستقلةالمت
 0.742 0.330- 0.0043- المعدي في الثانوية

 0.000 *4.688 0.0259 المعدي التراكمي
 - - 0.714 الثابت

 . (  0.05)رالة إحصائيًا عند مستوى   *

لكا أثكر ذو راللكة  ( أن متغير المعكدي التراكمكي فكي العامعكة8يظهر من العدوي )      
فكي التنبك  بعالمكة مهكارة االسكتقراء، بيمكا لكم يظهكر  (  0.05)إحصائية عند مستوى 

أثكككر ذو راللكككة إحصكككائية لمتغيكككر المعكككدي فكككي الثانويكككة العامكككة فكككي التنبككك  بعالمكككة مهكككارة 
 االستقراء. و عندئذن تكون عالمة مهارة االستقراء:

)المعكككككككدي فكككككككي الثانويكككككككة العامكككككككة(    ×0.0043-عالمكككككككة مهكككككككارة االسكككككككتقراء         
  .0.714)المعدي التراكمي في العامعة(   ×  0.0259

( يواككككح تحليككككل االنحككككدار المتعككككدر لمتغيككككرين مسككككتقلين للتنبكككك  9والعككككدوي رقككككم )      
 بعالمة مهارة االستنتاج:
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 (9جدول رقم )
 نتاجتحليل االنحدار المتعدد لمتغيرين مستقلين للتنبؤ بعالمة مهارة االست

 مستوى الداللة قيمة )ت( (Bمعامالت االنحدار ) المتغيرات المستقلة
 0.515 0.651 0.0077 المعدي في الثانوية

 0.620 0.497 0.0025 المعدي التراكمي
 - - 0.724 الثابت

 . (  0.05)رالة إحصائيًا عند مستوى  * 

ي فكككي الثانويكككة العامككككة ( أن المتغيكككرين المسكككتقلين )المعككككد9يظهكككر مكككن العككككدوي )      
  )والمعكدي التراكمككي فكي العامعككة( لككيس لهمكا راللككة إحصكائية عنككد مسككتوى الداللكة 

 وفي التنب  بعالمة مهارة االستنتاج. وعندئذن تكون عالمة مهارة االستنتاج: (0.05

)المعكككككككدي فكككككككي الثانويكككككككة العامكككككككة(   ×  0.0077عالمكككككككة مهكككككككارة االسكككككككتنتاج         
 0.724دي التراكمي في العامعة(   )المع×  0.0025

( يواكككح تحليكككل االنحكككدار المتعكككدر لمتغيكككرين مسكككتقلين للتنبككك  10والعكككدوي رقكككم )      
 بعالمة مهارة االستدالي:

 (10جدول رقم )
 تحليل االنحدار المتعدد لمتغيرين مستقلين للتنبؤ بعالمة مهارة االستدالل

 مستوى الداللة يمة )ت(ق (Bمعامالت االنحدار ) المتغيرات المستقلة
 0.000 *3.655 0.0728 المعدي في الثانوية

 0.075 1.788 0.0150- المعدي التراكمي
 - - 0.583- الثابت

  .(  0.05)رالة إحصائيًا عند مستوى   *

( أن متغيككككر المعككككدي فككككي الثانويككككة العامككككة لككككا أثككككر ذو راللككككة 10يبككككين العككككدوي )      
في التنب  بعالمة مهارة االسكتدالي، بيمكا لكم يظهكر  (  0.05)إحصائية عند مستوى 
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العكككدوي نفسكككا فرقكككًا ذا راللكككة إحصكككائية لمتغيكككر المعكككدي التراكمكككي العكككامعي فكككي التنبككك  
 بعالمة مهارة االستدالي. وعندئذن تكون عالمة مهارة االستدالي:

×  0.0150-)المعككككدي فككككي الثانويككككة( ×  0.0728عالمككككة مهككككارة االسككككتدالي         
 0.583)المعدي التراكمي في العامعة(   

( يواكككح تحليكككل االنحكككدار المتعكككدر لمتغيكككرين مسكككتقلين للتنبككك  11والعكككدوي رقكككم )      
 بعالمة مهارة التقييم:

 (11جدول رقم )
 تحليل االنحدار المتعدد لمتغيرين مستقلين للتنبؤ بعالمة مهارة التقييم

 مستوى الداللة قيمة )ت( (Bمعامالت االنحدار) المتغيرات المستقلة
 0.399 0.844 0.0116 المعدي في الثانوية

 0.004 *2.908 0.0169 المعدي التراكمي
 - - 0.0757- الثابت

 . (  0.05)* رالة إحصائيًا عند مستوى 

( أن متغيكككر المعكككدي التراكمكككي فكككي العامعكككة لكككا أثكككر ذو 11يظهكككر مكككن العكككدوي )      
فككي التنبكك  بعالمككة مهككارة التقيككيم، بيمككا لككم  (  0.05) راللككة إحصككائية عنككد مسككتوى 

يظهككر أثكككر ذو راللكككة إحصككائية لمتغيكككر المعكككدي فككي الثانويكككة العامكككة فككي التنبككك  بعالمكككة 
 مهارة التقييم. وعندئذن تكون عالمة مهارة التقييم: 

× 0.0169)المعكككدي فكككي الثانويكككة العامكككة(   × 0.0116عالمككة مهكككارة التقيكككيم         
 0.0757 -عدي التراكمي في العامعة( )الم

( يواكككح تحليكككل االنحكككدار المتعكككدر لمتغيكككرين مسكككتقلين للتنبككك  12والعكككدوي رقكككم )      
 لمهارات التفكير الناقد:بالعالمة الكلية 
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 (12جدول رقم )
 تحليل االنحدار المتعدد لمتغيرين مستقلين للتنبؤ بالعالمة الكلية لمهارات التفكير الناقد

 مستوى الداللة قيمة )ت( (Bمعامالت االنحدار) رات المستقلةالمتغي
 0.109 1.605 0.0749 المعدي في الثانوية

 0.044 *2.018 0.0398 المعدي التراكمي
 - - 3.478 الثابت

 . (  0.05)* رالة إحصائيًا عند مستوى 

ر ذو راللكة ( أن متغير المعكدي التراكمكي فكي العامعكة لكا أثك8يظهر من العدوي )      
فكي التنبك  بالعالمكة الكليكة لمهكارات التفكيكر الناقكد،  (  0.05)إحصائية عند مستوى 

بيمككا لككم يظهككر أثككر ذو راللككة إحصككائية لمتغيككر المعككدي فككي الثانويككة العامككة فككي التنبكك  
 بعالمة مهارة االستقراء. وعندئذن تكون عالمة مهارة التقييم:

×  0.0398)المعكدي فكي الثانويكة العامكة(   ×  0.0749عالمكة مهكارة التقيكيم         
 3.478)المعدي التراكمي في العامعة(   

إّن اسكككتقراًء متأنيكككًا لنتكككائج السككك اي الخكككامس يمّككككن مكككن مالحظكككة أن هنكككاك أثكككرًا ذا       
بكين المعكدي التراكمكي فكي العامعكة وككل مكن  (  0.05)راللكة إحصكائية عنكد مسكتوى 

ييم ومسكتوى مهكارات التفكيكر الناقكد الكليكة، بينمكا ككان هنكاك أثكر ذو االستقراء والتقمهارة 
بكككين المعككدي فكككي الثانويككة العامكككة ومهكككارة  (  0.05)راللككة إحصكككائية عنككد مسكككتوى 

  االستدالي فقم.

( التكككي بينكككت وجكككور عالقكككة 1998وتتفكككق نتيعكككة هكككذا السككك اي مكككع رراسكككة عفانكككة )      
 ي العامعة ومستوى مهارات التفكير الناقد. موج ة بين عالمة المعدي التراكمي ف
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 التوصيات:
 في اوء ما أسفرت عنا من نتائج يوصي ال احثان بما يلي:

تضككككمين الخطككككم الدراسككككية لطل ككككة ررجككككة ال كككككالوريوس مسككككاقًا أو أكثككككر فككككي تعلككككيم  .1
 التفكير بشكل عام، أو التفكير الناقد بشكل خا . 

االسككتنتاج والتقيككيم والتحليككل بخاصككة وبقيككة االهتمككام فككي التعلككيم العككامعي بمهككارات  .2
 بعامة.  مهارات التفكير

 االهتمام بمهارات التفكير الناقد للعنسين: الذكور واإلناث.  .3
االهتمكام بمهككارات التفكيككر الناقككد للطل ككة فكي كككل السككنوات الدراسككية العام)يككة بعامككة  .4

 وبطل ة السنة األولى والرابعة بخاصة. 
ت التفكيككككر الناقككككد عنككككد لل ككككة العامعككككة الفككككري األربككككي مككككع االهتمككككام بتنميككككة مهككككارا .5

االحتفكككاا بالمسكككتوى نفسكككا بمهكككارات التفكيكككر الناقكككد عنكككد لل كككة العامعكككة مكككن الفكككري 
 العلمي. 

تككدريب لل ككة المرحلككة الثانويككة ولل ككة العامعككة علككى امككتالك مهككارات التفكيككر الناقككد  .6
 لتراكمية في العامعة. لغرا رفع معدالت شهارة الدراسة الثانوية والمعدالت ا

إجككراء مزيكككد مكككن الدراسككات التكككي تستقصكككي مسكككتويات مهككارات التفكيكككر الناقكككد لكككدى  .7
 فةات عمرية في بداية السلم التعليمي. 

 التوجا نحو بناء مقاييس للتفكير الناقد للبيةة العربية بعامة واألررنية بخاصة.  .8
 ية واختيار فاعليتها. تصميم برامج تدريبية لمهارات لل ة كلية العلوم التربو  .9
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  العربية: مستويات التفكير الناقد لدى طالب الجامعات

 نموذجاً  الجزائر والسودان
 مقدمة:

لمواكككوي التفكيكككر وأسكككالي ا ومسكككتوياتا ولكككرإ تطكككوير  أهميكككة كبيكككرة فكككي العمليكككة 
التربويكة. وتتفككاوت األمككم والمعتمعكات كمككا يتفككاوت األفكرار فككي مسككتويات التفكيككر، 

ينتج عن الفكر من مخرجكات فكي شكتى المعكاالت، وبيمكا يطبكق مكن حلكوي  وبيما
 إبداعية لمشكالت وقضايا ال تكار تحصر في جميع ميارين الحياة.   

مككن البلككدان مثككل الواليككات المتحككدة  ويالحكك  فككي معككاي التربيككة والتعلككيم، أن كثيككراً 
جعككت نظمهككا التربويككة األمريكيككة واليابككان وسككنغافورة وكوريككا العنوبيككة وفنلنككدا قككد را

بهككدف تطككوير أسككاليب التفكيككر المختلفككة لككدى تالميككذها ولالبهككا فككي المسككتويات 
 (.الدراسية المختلفة )التفكير اإلبداعي والتفكير النقدت مثالً 

ويالحككك  علكككى نظكككم التربيكككة والتعلكككيم فكككي معظكككم البلكككدان العربيكككة سكككيطرة أسكككلوب 
ي جميككككع مراحككككل التعلككككيم مككككن التلقككككين والحفكككك  علككككى لككككرإ التككككدريس المت عككككة فكككك

االبتكككدائي حتككككى العككككامعي. وتبكككين معظككككم الدراسككككات الميدانيكككة التككككي أجريككككت فككككي 
البلكككككدان العربيكككككة حكككككوي أنمكككككاو التفكيكككككر كمكككككا سكككككنرى الحقكككككا أن مسكككككتوى لكككككالب 

 العامعات العربية في مهارات التفكير الناقد رون المستوى المطلوب.

 إيهاب الضوت  و نواي بريقل، مصطفى عشوت رراسة اعدها: 
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ولدراسكة مهكارات التفكيكر الناقكد رراسكة مواكوعية، صكممت اخت كارات عديكدة لهككذا 
الغككرا منهكككا: اخت كككار كاليفورنيكككا للتفكيكككر الناقككد، اخت كككار كورنيكككل للتفكيكككر الناقكككد، 

 جليسر للتفكير الناقد. -واخت ار والسن 

 أهداف البحث:

عامعات العربية تحديد مستويات التفكير الناقد لدى لالب بع  ال -1
)العزائر والسوران كمثاي( باستعماي مقياس التفكير الناقد المختصر لوالسن 

 وجليسر.

القيام بمقارنة مستويات التفكير الناقد لدى لالب العامعات العزائرية  -2
 بصفة عامة.والسورانية 

القيام بمقارنة مستويات التفكير الناقد لدى لالب العامعات العزائرية  -3
بحسب متغيرات ريمغرابية محدرة )البلد، السنة الدراسية، التخصص،  سورانيةوال

 العنس، السن(. 

 الدراسات السابقة:

للمفهكوم التفكيكر الناقكد بسكبب تعكدر الخلفيكات النظريكة التكي كثيكرة يهرت تعريفات 
( بأنكا القكدرة Udall & Daniels, 1991عالعتكا. فقكد عرفكا أوراي ورانيكالز )

ن يكككاهرة مكككا وتقويمهكككا باالسكككتنار إلكككى معكككايير محكككدرة، وعرفتكككا علكككى التحقكككق مككك
 ,American Psychological Associationجم)ية علم الكنفس األمريكيكة )

علككككى مهككككارات  ( علككككى أنككككا عمليككككة تكككك رت إلككككى اتخككككاذ أحكككككام ذاتيككككة بنككككاءً 1990
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االسككتقراء واالسككتنتاج والتوجككا والميككل كالنزعككة إلككى التسككاؤي وال حكك  عككن المعرفككة 
( علككى أنككا القككدرة علككى تحليككل الحقككائق Huitt, 1998واألرلككة. ويعرفككا هيككوت )

وتحريكككككككككر األفككككككككككار وتنظيمهكككككككككا، وتحديكككككككككد اآلراء، وعقكككككككككد المقارنكككككككككات والتوصكككككككككل 
( Steven, 1998لالسككتنتاجات وتقويمهككا، وحككل المشكككالت، وعرفككا سككتيفن )

ر علككى أنككا تفكيككر تككأملي ومسكك وي ومككاهر ومعقككوي، يعمككل علككى تصككحيح التفكيككك
 ,Gerlidمن هككدف ذت عالقكككة بالمعرفككة والقكككيم العالميككة، وعرفكككا جيرليككد )اكك

( علكككى أنكككا التفكيكككر بكككالتفكير بهكككدف تنميتكككا وجعكككل مخرجاتكككا ذات مغكككزى 2003
( علكككى أنكككا القكككدرة علكككى تطبيكككق Steven,2009وأهميكككة للفكككرر، وعرفكككا سكككتيفن )

ف معككككين. المنطكككق واالنفتكككاح العقلكككي التحليلكككي عنككككد التعامكككل مكككع مهمكككة أو موقككك
 (.244-243،  2004)العتوم، 

التفكيككر النقككدت بأنككا  عمليككة فكريككة واعيككة تتضككمن  1(Scriven, 1996يعكرف )
بطريقككككة نشككككطة وفعالككككة، واككككع تصككككور، وتطبيككككق وتحليككككل وتركيككككب و/أو تقككككويم 
المعطيكككات المعمعكككة أو الناتعكككة مكككن المالحظكككة ومكككن التعربكككة ومكككن التأمكككل ومكككن 

بغيكة تككوجيههم فككي معتقكداتهم وأفعككالهم . )لولككاوت التفكيكر، أو مككن االتصككاالت، 
 (.2015وهديبل، 

عكرف التفكيكر النقكدت مكن لكرف هيةككة المنظكرين األمكريكيين والكنكديين علكى أنككا: 
 عملية هارفة أو ذات معنى وحكم منظم ذاتيكا. كمكا اعتبكروا التفكيكر الناقكد بمثابكة 

                                                             
 سابق.مرجع  (:2016لولاوت، وهديبل ) 1
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ذ القككرار  )ععككوة والبنككا، القككالرة المعربيككة التككي تقككور عمليككات حككل المشكككلة واتخككا
2000   ،5 .) 

( مكن المحكاوالت 1938فكي عكام ) (John Dewey)تعتبر محاولة جون ريوت  
األولكككككككى فكككككككي تعريكككككككل التفكيكككككككر الناقكككككككد حيككككككك  عّرفكككككككا بأنكككككككا: تفكيكككككككر انعكاسكككككككي 

(Reflective)  يككككككرت م بالنشككككككاو والمثككككككابرة، وهككككككو تفكيككككككر حككككككذر بالمعتقككككككدات أو
ية حقيقيكة تككدعمها باالسككتنتاج. كمكا يككرى جككون بكالمتوقع مككن المعرفكة بوجككور أراكك

ريكوت أن التفكيكر الناقككد بشككل عككام يشكمل التقككويم للقكيم، ومككدى الثقكة بالقضككايا أو 
(.  بيمككا 2004الفراككيات، ويقككور إلككى حكككم أو اتعككا  مككدعوم بالعمككل )الربضككي، 

على أنا معموعة من االعت ارات المتعدرة التكي  (Norris, 1985)يعرفا نورس 
ا المككتعلم ألخككذ وجهككات نظككر آلخككرين بعككين االعت ككار، وتوجهككا لل حكك  عككن توجكك

وجهككككات نظككككر بديلككككة، بهككككدف تكككككوين وجهككككة نظككككر خاصككككة بككككا. بيمككككا يككككرى بككككاير 
(Bayer, 1998)  أن التفكيكككر الناقككككد يتضكككمن معموعكككة مكككن العمليكككات التككككي

تسكتعمل منفككررة أو معتمعككة، أو بككأت تنظككيم رخككر، لكنككا أكثككر تعقيككدًا مككن مهككارات 
التفكير األساسية، فكالتفكير الناقكد مكن وجهكة نظكر ، يبكدأ بارعكاء أو نتيعكة معينكة، 
حيكك  يسككأي عككن مككدى صككدقها، أو جككدارتها، أو أهميتهككا أو رقتهككا، كمككا يتضككمن 
لرقكككًا للتفكيكككر تكككدعم حكمكككا، وي ككككد بكككاير أن التفكيكككر الناقكككد لكككيس مرارفكككًا لصكككنع 

فيكرى أن التفكيكر الناقكد  (Ennis, 1998)القكرارات أو حكل المشككالت أّمكا أنكيس 
هو التفكير التأملي واالستداللي الكذت يرككز علكى اتخكاذ القكرارات. فكي حكين أشكار 

إلكى أن التفكيكر الناقكد يعنكي بتصكحيح التفكيكر فكي مسكعى  (Paul, 1995)بكوي 
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 (Sternberg, 2004)المعرفكة المعنيككة والموثوقككة حككوي العكالم. أّمككا سككتيرنبريج 
 كيككر الناقككد يتضككمن معموعككة مككن العمليككات العقليككة )الذهنيكككة(بيشككير إلككى أن التف

المشكالت، والعمل على  واالستراتيعيات والتمثيالت التي يويفها المتعلمون لحكل
نع القرارات، وتعلم مفا يم جديدة.   ص 

ونظككككرًا الخككككتالف ال ككككاحثين والمنظككككرين حككككوي مفهككككوم التفكيككككر الناقككككد، فقككككد       
اء وال كاحثين المهتمكين بمواكوي التفكيكر الناقكد، بكدعوة تكداعت معموعكة مكن الخبكر 

( خبيككرًا يمثلكككون 46مككن العم)يككة الفلسككفية األمريكيكككة  إذ اجتمككع مككا يقكككارب مككن )
معموعة من ال احثين من مختلف الحقوي األكاريمية، كالعلوم اإلنسكانية، والعلكوم 

كيككككر الناقككككد، االجتماعيككككة، والعلككككوم الطبي)يككككة، والتربيككككة  وذلككككك ل حكككك  مفهككككوم التف
ومهاراتككا األساسككية، وقككد اسككتمر هككذا ال حكك  لمككدة عككامين متتككالين بككدءًا مككن عككام 

 Delphi)(. لقكككد اسكككتخدم هككك الء الخبكككراء اسكككتراتيعية رلفكككي 1990-1992)
Method)  لإلجابكككة عكككن السككك اي األساسكككي وهكككو: كيكككل يمككككن تعريكككل التفكيككككر

يكككر الناقكككد أن يتعكككرف الناقكككد لمسكككتوى العامعكككة، بحيككك  يمككككن لمكككدرب مسكككاإ التفك
 على مهارات التفكير الناقد؟

لقكككد كانكككت مهمكككة ال احككك  المرككككزت فكككي اسكككتراتيعية رلفكككي تكمكككن فكككي تلقكككي       
االسككككتعابات مككككن الخبككككراء المشككككتركين فككككي هككككذا ال حكككك ، ومككككن ثككككم العمككككل علككككى 
تلخيصها، ثم إرسالها معدرًا إلكى الخبكراء، وذلكك بهكدف الحصكوي علكى مزيكد مكن 

ررور األفعكككاي مكككن هككك الء الخبكككراء عكككن اإلجابكككات واألسكككةلة التكككي تكككم المعلومكككات و 
جمعها. وتكمن أهميكة لريقكة رلفكي فكي أنهكا تتكيح الفرصكة لككل خبيكر مشكارك فكي 
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عمليكككة ال حككك  أن يقكككدم الحعكككج والبكككراهين والمعلومكككات التكككي مكككن شكككأنها أن تثكككرت 
عمليككة  عمليككة ال حكك  التككي هككم بصككدر حلهككا. وبعككد أن يسككتكمل ال احكك  المركككزت 

جمكككع المعلومكككات والحعكككج واألرلكككة والمعلومكككات مكككن قبكككل معموعكككة الخبكككراء يتكككيح 
الفرصة ألفرار هيةة الخبراء أن يقرروا قبولهكا أو رفضكها مكن خكالي االقتكراي الكذت 
يكككتم بكككين أفكككرار الهيةكككة، وإن لكككم يكككتم االتفكككاإ بكككين أفكككرار هيةكككة الخبكككراء، فعندئكككذن يكككتم 

( 1998لخبكككككككراء فاسكككككككيون وفاسكككككككيون )تسكككككككعيل نقكككككككاو االخكككككككتالف بكككككككين هيةكككككككة ا
(Facione & Facione,1998) . 

وقكككد توصكككلت هيةكككة الخبكككراء علكككى مكككدار سكككنتين مكككن ال حككك  إلكككى تعريكككل شكككامل 
 لمفهوم التفكير الناقد على النحو اآلتي:

نحككن نفهككم التفكيككر الناقككد علككى أنككا حكككم مككنظم ذاتيككًا يهككدف إلككى التفسككير،       
اج، وإلكككى جانكككب ذلكككك فعنكككا يهكككتم بشكككرح االعت كككارات والتحليكككل والتقكككويم، واالسكككتنت

المتعلقة باألرلة والبراهين، والمفا يم، والطرإ والمقاييس والتكي يسكتند إليهكا الحككم 
الذت تم التوصل إليا. ويعكد التفكيكر الناقكد أراة أساسكية لالستقصكاء، واكمن هكذا 

ومصكدرًا  نيكًا فكي  المفهوم فعن التفكير الناقكد يعكد قكوة تحريريكة فكي معكاي التربيكة،
 ,Facione & Facione)( 1998حيكاة المكرء الشخصكية )فاسكيون وفاسكيون، 

1998). 

يكككككون المفكككككر الناقككككد فككككي الغالككككب شخصككككًا مح ككككًا للمعرفككككة، ويتمتككككع بسككككعة       
االلالي، ويستند ويثق بالمنطق، ويتصف بالمرونكة، وسكعة األفكق، ولديكا الري كة 

قضكككايا المطروحكككة عليكككا، يلتكككزم بالنظكككام فكككي فكككي إعكككارة النظكككر، وااكككح الرؤيكككة لل



156 
 

معالعة المسائل والقضايا المتعدرة، ويبذي جهدًا في ال حك  عكن المعلومكات ذات 
الصككلة بالمواككوي المطككروح لل حكك ، ويت ككع المنطككق فككي اختيككار المعككايير، ويبككدت 
تركيزًا عاليًا فكي عمليكة االستقصكاء، إذ يككون مثكابرًا فكي عمليكة ال حك  عكن نتكائج 

يقة بما تسمح با يكروف ال حك . إّن العمكل علكى تعلكيم وإيعكار مفككرين نقكديين رق
يقتضككي بالضكككرورة العمككل باتعكككا  المثككل العليكككا، وهككذ  العمليكككة تعمككع بكككين تطكككوير 
مهكككارات التفكيكككر الناقكككد ومكككن ثكككم تغذيكككة تلكككك الميكككوي التكككي تعكككد أسكككاس المعتمكككع 

 (، 2007)مرعي ونوفل، العقالني والديمقرالي

يكككة يتكككداخل مكككع مفكككا يم تربويكككة تفكير  مرك كككاً  فهكككوم التفكيكككر الناقكككد مفهومكككاً ويعتبكككر م
« بياجيكا»أنكا ينكاير مسكتوى التفكيكر المعكرر عنكد  أخرى، حي  ينظر إليكا أحيانكاً 

، أو يتشككككككككابا مكككككككككع «Bloomبلكككككككككوم »عنككككككككد  Evaluationأو مسككككككككتوى التقكككككككككويم 
أنكا التفكيكر  استراتيعيات حل المشكالت، بل ينظر إليا أحيانا أخرى علكى أسكاس

  (66، 2002المنطقي واالستقصاء أو التفكير اإلبداعي.)جروان، 

ويصككككنف ال احثككككان أوريككككل ورانيككككاليز مهككككارات التفكيككككر الناقككككد فككككي ثككككالث فةككككات: 
مهكككارات التفكيككككر االسككككتقرائي، ومهككككارات التفكيككككر االسككككتن الي، ومهككككارات التفكيككككر 

 (.40، 2016)حنصالي، حمورة،  2التقويمي.

( يتمثككككل فيهمككككا Evaluativeرر أن التفكيككككر الناقككككد عمليككككة تقويميككككة )يككككرى جيلفككككو 
العان كككان الحاسكككم والختكككامي فكككي عمليكككة التفكيكككر، وهكككو بحسكككب هكككذا المعنكككى ي عكككد 
خاتمككككة لعمليككككات الككككذاكرة، والمعرفككككة، والفهككككم، واالسككككتنتاج، وهككككو بوصككككفا عمليككككة 

                                                             
 ( مرجع سابق.2012راوور عبد الملك الحدابي، ألطاف محمد األشوي ) 2
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تم فكككي (، أو عمليكككة تكككStandardizedتقويميكككة تحكككدر خاصكككية عمليكككة م)ياريكككة )
 ( معينة. Criteriaاوء محكات )

( النسككق الهرمككي ألنمككوذج العقككل الككذت يواككحا 1972وقككد اقتككرح جيلفككورر عككام )
 (.1المخطم )

(: األنمتتوذج الهرمتتي لعوامتل بنيتتة العقتتل )جيلفتتورد(. )عتتالم  1المخطتط رقتتم  )
2000) 

 
 رية والتطبيق.(: التفكير الناقد بين النظ2009  52المصدر: إسماعيل إبراهيم علي )ص 

أمناط معينة من 
التفكري

أمناط عريضة من 
التفكري 

G››الذكاء العام 

التفكري

التقومي االنتاج

التباعدي التقاريب

املعرفة

الذاكرة
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( Bloom, 1956وقد وجد جيلفكورر مالءمكة التقسكيم الثنكائي الكذت واكعا بلكوم )
 للتمييككز بككين التقككويم الككذت يسككتند إلككى محكككات راخليككة، والتقككويم الككذت يسككتند إلككى

( إلكككككى هكككككذا 1978محكككككات خارجيكككككة، وقكككككد أاكككككاف أبكككككو حطككككب )أبكككككو حطكككككب، 
  إذ أن المحكككات الداخليككة التصككنيل تصككنيفًا فرعيككًا إلككى كككلن مككن هككذين المحكككين

 قد تكون من نوي: 

 تطابق: ويتمثل في الحكم على مدى التطابق بين وحدات المعلومات. محك ال-

حككك الضكككرورة المنطقيككة: ويتمثكككل فككي مكككدى االتسككاإ الكككداخلي بككين المقكككدمات م-
 والنتائج، أو بين البيانات واالستنتاجات. 

 أّما المحكات الخارجية فقد تكون من نوي:

االتفاإ: يتمثكل هكذا المحكك فكي مكدى اتسكاإ البيانكات مكع مطالكب العماعكة، أو -
 3مع خبرة المفحو  السابقة أو المطالب الذرائ)ية

لنككككوي التعريبككككي: تتضككككمن القككككدرات التقويميككككة )الناقككككدة( أنككككواي النشككككاو العقلككككي ا-
 المختلفة التي ترمي إلى التحقق من المعلومات ونتائعها.

 نموذج جيلفورد ذو األبعاد الثالثة(: أ2المخطط رقم )

                                                             
أن صحة أت فكرة ال يمكن التحقق منها إال من نتائج تطبيقها في الحياة  المطالب الذرائ)ية تعني: 3

 العملية. 
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 (: التفكير الناقد بين النظرية والتطبيق.2009المصدر: إسماعيل إبراهيم علي )

وصكككنف بلككككوم مسككككتويات التفكيكككر اإلنسككككاني إلككككى سكككتة مسككككتويات هككككي: المعرفككككة، 
والفهكم، والتحليككل، والتطبيككق، والتركيككب، والتقككويم. ويبككدأ هككذا التصككنيل بالعمليككات 

األساسككية، ثككم تأخككذ تككدريعيًا بالتعقيككد، ويعتمككد كككل مسككتوى علككى المسككتوى األوليككة 
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السكابق لككا  لكذلك فككعن العمليكات السككابقة كلهكا تعككد متطل كًا أساسككيًا للنعكاح فككي أيككة 
عمليككة الحقككة، ولتحقيككق األهككداف المعربيككة. ويواككح المخطككم التككالي مسككتويات 

 التفكير بحسب تصنيل بلوم: 

 بلوم للتفكير(: تصنيف 3المخطط رقم )

 
 (: التفكير الناقد بين النظرية والتطبيق.2009المصدر: إسماعيل إبراهيم علي )

يحتككككككل التفكيككككككر الناقككككككد المسككككككتويات المعربيككككككة العليككككككا الككككككثالث )الرابككككككع والخككككككامس 
والسكككارس( فكككي تصكككنيل بلكككوم ممكككا يتطلكككب اهتمامكككا كبيكككرا بهكككذ  المسكككتويات مكككن 

 التفكير في شتى مراحل التعليم.

التقومي

الرتكيب

التحليل

التطبيق

الفهم

املعرفة
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 ارات وخصائص التفكير النقدي: مه -

 .Swartz, R., Fisher, S., & Parks, Sصكنف سكوارتز، بيشكر وبكاركس 
مهكارات التفكيكر فكي ثكالث فةكات وهكي: مهكارات توليكد األفككار: وتتعلكق  )1999(

بمهكككارات التفكيكككر اإلبكككداعي  وتتضكككمن مهكككارات اإلتيكككان بأفككككار جديكككدة، وتطكككوير 
فككككار: وتتعلكككق بمهكككارات التحليكككل  وبتحسكككين مهكككارات تواكككيح األو  قكككدرة التخيكككل.

مهككارات عقالنيككة األفكككار و القككدرة علككى الفهككم، والقككدرة علككى اسككتعماي المعلومككات، 
وتتعلككق بعمليككة تقككويم مككدى عقالنيككة األفكككار المطروحككة  وهككو مككا يسككمى بككالتفكير 

بنكككاًء علكككى تعريكككل خبكككراء رلفكككي للتفكيكككر الناقكككد قكككام فاشكككيون وفاشكككيون و  النقكككدت.
(Fasion & Fasion, 1998)  بتحديككد خمككس مهككارات للتفكيككر الناقككد علككى

 النحو اآلتي:

 :Analysis Skillمهارة التحليل  -1

يقصد بالتحليل تحديكد العالقكات ذات الكدالالت المقصكورة والفعليكة بكين ال) كارات  
واألسةلة والمفا يم والصفات والصيغ األخرى للتعبير عن اعتقار أو حكم أو تعربة 

معلومككككات أو رراء، وتتضككككمن مهككككارة التحليككككل مهككككارات فرعيككككة إذ يعككككد الخبككككراء أن أو 
فحككص اآلراء واكتشككاف الحعككج وتحليلهككا اككمن مهككارات التحليككل الفرعيككة وتضككمنت 

 ( فقرات.6هذ  المهارة )
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 : Induction Skillمهارة االستقراء  -2

ومككن األمثلككة يقصككد بهككذ  المهككارة أن صككحة النتككائج مرت طككة بصككدإ المقككدمات،  
المهكككارة اإلث اتكككات العلميكككة والتعكككارب، وتعكككد اإلحصكككاءات االسكككتقرائية علكككى هكككذ  

اسككتقراًء حتككى لككو كككان هككذا االسككتقراء مبنككي علككى تنبكك  أو احتمككاي، كمككا يتضككمن 
االسككتقراء الككدالالت واألحكككام التككي يصككدرها الشككخص بعككد الرجككوي إلككى موقككف أو 

 . ( فقرات6أحداث، وتضمنت هذ  المهارة )

 :Inference Skillمهارة االستدالل  -3

تشككير هككذ  المهككارة إلككى ممارسككة معموعككة مككن العمليككات التككي تعتمككد علككى توليككد  
الحعككككج واالفترااككككات وال حكككك  عككككن أرلككككة والتوصككككل إلككككى نتككككائج، والتعككككرف إلككككى 

 ( فقرة. 12) االرت الات والعالقات السببية، وتضمنت هذ  المهارة

 :Deductive Skillمهارة االستنتاج  -4

تشكككير هكككذ  المهكككارة إلكككى تحديكككد وتكككوفير العناصكككر الالزمكككة السكككتخال  النتكككائج  
المنطقيكككككة للعالقكككككات االسكككككتداللية المقصكككككورة أو الفعليكككككة مكككككن بكككككين ال) كككككارات أو 
الصكككفات أو األسكككةلة، أو أت شككككل رخكككر للتعبيكككر. كمكككا يقصكككد باالسكككتنتاج القكككدرة 

خطككككوات منطقيككككة، ومهككككارات علككككى خلككككق أو تكككككوين جككككدي أو نقككككاج مككككن خككككالي 
االسككككتنتاج الفرعيككككة هككككي: مهككككارة فحككككص الككككدليل، ومهككككارة تخمككككين البككككدائل، مهككككارة 

 ( فقرات. 4التوصل إلى استنتاجات، وتضمنت هذ  المهارة )
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 :Evaluation Skillمهارة التقويم  -5

إّن قيكككككاس مصكككككداقية ال) كككككارات أو أيككككككة تعبيكككككرات أخكككككرى، ستصكككككف فهككككككم وإرراك 
ف تعربتكككا، وواكككعا وحكمكككا، واعتقكككار ، ورأيكككا، وبالتكككالي الشكككخص، حيككك  ستصككك

قياس القوة المنطقية للعالقات االستداللية المقصورة أو الفعلية من بكين ال) كارات 
أو الصفات أو األسكةلة أو أت شككل رخكر للتعبيكر. وتشكمل مهكارة التقكويم مهكارتين 

( فقكككرات. 6حعكككج، وتضكككمنت هكككذ  المهكككارة )الو  االرعكككاءاتتقكككويم ، همكككا فكككرعيتين
 (. 294-293،  2007)مرعي ونوفل،

لتعككككدر تعريفاتككككا واأللككككر النظريككككة  ويصككككنف العتككككوم مهككككارات التفكيككككر الناقككككد ت عككككاً 
    2003  بشككارة،2003المفسككرة لككا. وقككد تككم اسككتعراا عديككد منهككا )الشككريدة، 

Watson & Glaser, 1980  1980Facione, Beyer,   ،العتككوم(
ا تكككرار لككنفس المكونككات، ولككذلك تككم تلخيصككها (  وهككي فككي  البيتهكك244، 2004

 في العدوي التالي:

 مهارات التفكير النقديملخص ل(: 1جدول رقم )

 وصف المهارة المهارة رقم المهارة

التعككرف علككى ررجككة صككدإ المعلومككات، والحقككائق والمغالطككات، وصككيا ة  االفتراضات 1
 الفرايات، وصيا ة التنب ات. 

ي القككككدرة علككككى تحديككككد المشكككككلة وفهمهككككا وشككككرحها، والتعككككرف علككككى ويعنكككك التفسير والفهم  2
التفسكككككككيرات المنطقيكككككككة، وممارسكككككككة التصكككككككنيل واسكككككككتخراج المعنكككككككى مكككككككن 



164 
 

 المعطيات، وتحديد رقة المعلومات ومصاررها.

3 
 االستناد إلى

 قواعد المنطق 
 ممارسة االستن او واالستنتاج واالستدالي بأشكالهما المختلفة. 

تقككككككويم الحعككككككج والبككككككراهين واألرلككككككة واالرعككككككاءات وتحديككككككد قوتهككككككا  وتشكككككمل التقويم 4
 وتفنيدها، والتمييز بين الحقائق واالرعاءات.

 (.244  ص2004المصدر: )العتوم 

يكككون المفكككر الناقككد فككي الغالككب شخصككًا مح ككًا للمعرفككة، ويتمتككع بسككعة االلككالي، 
ري كة فكي إعكارة ويستند ويثق بالمنطق، ويتصف بالمرونكة، وسكعة األفكق، ولديكا ال

النظككككر، وااككككح الرؤيككككة للقضككككايا المطروحككككة عليككككا، يلتككككزم بالنظككككام فككككي معالعككككة 
المسائل والقضايا المتعكدرة، ويبكذي جهكدًا فكي ال حك  عكن المعلومكات ذات الصكلة 
بالمواككوي المطككروح لل حكك ، ويت ككع المنطككق فككي اختيككار المعككايير، ويبككدت تركيككزًا 

مثكابرًا فكي عمليكة ال حك  عكن نتكائج رقيقكة  عاليكًا فكي عمليكة االستقصكاء، إذ يككون 
بمكككا تسككككمح بككككا يكككروف ال حكككك . إّن العمككككل علككككى تعلكككيم وإيعككككار مفكككككرين نقككككديين 
يقتضككي بالضكككرورة العمككل باتعكككا  المثككل العليكككا، وهككذ  العمليكككة تعمككع بكككين تطكككوير 
مهكككارات التفكيكككر الناقكككد ومكككن ثكككم تغذيكككة تلكككك الميكككوي التكككي تعكككد أسكككاس المعتمكككع 

 (.293،  2007مقرالي )مرعي ونوفل ،العقالني والدي

( إلى أن المفكر الناقد يعتمد التمحيص الكدقيق للمعلومكات 2004ويشير العتوم )
المتكككوفرة للفكككرر وفكككق قواعكككد المنطكككق وبطريقكككة تدريعيكككة بغيكككة التوصكككل إلكككى نتكككائج 
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سككليمة ورقيقككة ونعاحهككا فككي جميككع معككايير التككدقيق والنقككد الككذاتي والخككارجي. وقككد 
الطككرإ فعاليككة فككي تعريككل التفكيككر الناقككد هككي تحديككد صككفات المفكككر  تكككون أكثككر

الناقككد وتحديككد األسكك اب التككي تككدعنا نعتقككد أن هككذ  الصككفات توجهنككا نحككو المفكككر 
الناقد، حي  يتوقع من المفكر الناقد أن يكتقن جميكع مهكارات التفكيكر الناقكد ومنهكا 

( 2010( وفاسككككككككككككيون )2004( و بتككككككككككككريس )1991مككككككككككككا ذكككككككككككككر  سكككككككككككككافرمان )
(Schafersman,1991; Petress, 2004; Facione, 2010:) 

  تمحككككككيص المعلومككككككات ومحاكمتهككككككا منطقيككككككا وبدرجككككككة عاليككككككة مككككككن العقالنيككككككة
 للوصوي الى الحقيقة.

 .الحساسية نحو المشكالت والقدرة على تحديدها 
  القكككككدرة علكككككى اتخكككككاذ أحككككككام منطقيكككككة وفعالكككككة ومحاكمكككككة األنظمكككككة السياسكككككية

ة وفككككق معككككايير محككككدرة حتككككى فككككي حالككككة ييككككاب األرلككككة واالجتماعيككككة السككككائد
 والبراهين.

 .استخدام األرلة بمهارة عالية 
 .الميل إلى التحليل والتنظيم عند التعامل مع المعلومات والبيانات 
 .منفتح الذهن نحو األفكار والخبرات العديدة وذو خياي واسع 
 ية المقنعة.لديا االستعدار نحو التغير عند ثبوت الخطأ باألرلة الكاب 
 .يستطيع التعلم ذاتيا 
 .يستخلص استنتاجات وقرارات من البيانات والمعلومات 
 .الميل إلى العدي في التعامل مع اآلخرين 
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 .الثقة العالية بالنفس 
 .الواوح في لرح األسةلة وال) ارات 
 .ال يميل إلى المسايرة أو المعاراة 
 ف  ير الظاهرة.القدرة على المالحظة وتقدير أوجا الش ا واالختال 
 .ال يعاري في أمور ال يعرف عنها شيةًا 
 .يعرف متى يحتاج إلى معلومات أكثر عن شيء ما، فهو مبتكر ومعدر 
 .يعرف أن لدى الناس أفكارًا مختلفة نحو معاني الكلمات 
  واين لمكككككا يعكككككرت فكككككي أذهكككككان اآلخكككككرين ويفهكككككم وجهكككككات نظكككككرهم وافترااكككككاتها

 واوعية فيها.وتطبيقاتها ومدى التحيز وعدم الم
 .قارر على تحمل مس ولياتا أمام المعتمع 
 .يدرك أن فهم اآلخرين رائمًا نسبي ومحدور 
 .القدرة على ربم المتغيرات والمعلومات بطريقة منطقية ومنظمة 
  يعكككرف الفكككرإ بكككين النتيعكككة التكككي قكككد تككككون حقيقكككة، والنتيعكككة التكككي يعكككب أن

  ير المنطقية.تكون حقيقة ويميز بين االستنتاجات المنطقية و 
  .يحاوي تعنب األخطاء الشائعة في تحليل األمور 
 .يستطيع تطبيق استراتيعيات حل المشكلة حتى في معاالت جديدة 
 .يحاوي الفصل بين التفكير العالفي والتفكير المنطقي 
 .يحاوي بناء مفرراتا وزيارتها باستمرار 
 .لديا مهارات اتصالية عالية 
 ويوجا األسةلة بطريقة مناس ة. يتساءي عن كل شيء ال يفهما 
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 .الميل إلى اجابة األسةلة التي تتميز بالصعوبة والتحدت 
 .يأخذ باالعت ار العوانب المختلفة في المواوي 
 2004القككككككدرة علككككككى اتخككككككاذ قككككككرارات صككككككائ ة فككككككي حياتككككككا. العتككككككوم ) لديككككككا ،

 246-245) 
اقككد، لخصكائص المفككر الن (Ferret, 1997)فكي مراجعكة مكن قبكل فيكرت       

 أورر الخصائص اآلتية للمفكر الناقد:

 يطرح أسةلة وثيقة الصلة بالمارة التي يطالعها، أو ي ح  عنها.  -
 . (Arguments)يحكم على التصريحات والمعارالت  -
 لديا القدرة على االعتراف بأن لديا نقص في الفهم أو المعلومات.  -
 يملك حب االستطالي والفضوي.  -
 عديدة. يهتم باكتشاف الحلوي ال -
 لديا قدرة وااحة على تحديد معموعة من المعايير لتحليل األفكار.  -
لديككا الري ككة فككي تفحككص المعتقككدات والمسككلمات واآلراء وجعلهككا مسككتندة إلككى  -

 الحقيقة. 
االسككتماي بحككر  شككديد إلككى اآلخككرين ولديككا القككدرة علككى إعطككاء صككدى لهككذا  -

 االستماي الناقد. 
 ملية رائمة التقدير الذاتي. يرى أن عملية التفكير الناقد ع -
 يعدي في ررائا عندما يحصل على حقائق جديدة.  -
 ي ح  عن الدليل لدعم المسلمات والمعتقدات.  -
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يعلق إصدار األحكام على الحقكائق حتكى تتعمكع لديكا المعلومكات التكي ت خكذ  -
 (295 ، 2007، )مرعي ونوفلبعين االعت ار. 

التفكيككر الناقككد والتككي لخصككها أبككوبكر  يتعلككق بمعككايير مككن أهككم هككذ  المعككايير مككاو 
 ( بيما يلي:2011)

يشككككير مفهككككوم معككككايير التفكيككككر الناقككككد إلككككى المعككككايير والمواصككككفات المتفككككق عليهككككا لككككدى 
المعنيككككين بمعككككاي التفكيككككر، التككككي يرجككككع إليهككككا، ويسككككتند إليهككككا فككككي الحكككككم علككككى نوعيككككة 

 لمواكككككوعات.التفكيككككر الكككككذت يمارسكككككا الفكككككرر عنكككككد قيامكككككا بمعالعكككككة مواكككككوي مكككككا مكككككن ا
وأوررت الدراسككات عككدرا مككن المعككايير الواجككب مراعاتهككا فككي التحقككق مككن التفكيككر 

 (: Elder & Paul, 2001  2002النقدت وهي )جروان، 
 

الناقككد بدرجككة عاليككة  يعككب أن تتميككز مهككارات التفكيككر (:Clarityالوضتتو) ) (1
مكككككن الواكككككوح وقابليكككككة الفهكككككم الكككككدقيق مكككككن اآلخكككككرين مكككككن خكككككالي التفصكككككيل 

 ايح ولرح األمثلة.والتو 
(: يعككككب أن تتميكككز ال) ككككارات التكككي يسككككتخدمها الفككككرر Accuracyالصتتتحة ) (2

على ررجة عالية من الصحة والموثوقية مكن خكالي األرلكة والبكراهين واألرقكام 
 المدعمة.

: ويقصككككد بككككذلك إعطككككاء مواككككوي التفكيككككر حقككككا مككككن (Precisionالدقتتتتة ) (3
 الدقة والتحديد والتفصيل. المعالعة والعهد والتعبير عنا بدرجة عالية من

: أن تتميكككككز عناصكككككر المشككككككلة أو الموقكككككف بدرجكككككة (Relevanceالتتتتتربط ) (4
 عالية من واوح الترابم بين العناصر أو بين المعطيات والمشكلة.
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(: يعككككب أن تتميككككز معالعككككة المشكككككلة أو الظككككاهرة بدرجككككة Depthالعمتتتتق ) (5
اهرة مككن المسككتوى عاليككة مككن العمككق فككي التفكيككر والتفسككير والتنبكك  لنخككرج الظكك

 السطحي من المعالعة.
يعككب أن ت خككذ جميككع جوانككب المشكككلة أو الموقككف (: Breadthاالتستتاع ) (6

بشككككل شكككمولي وواسكككع وااللكككالي علكككى وجهكككات نظكككر اآلخكككرين ولكككرقهم فكككي 
 التعامل مع المشكلة.

يعككب أن يكككون التفكيككر الناقككد منطقيككا مككن خككالي تنظككيم  (:Logicالمنطتتق) (7
 ريقة ت رت إلى معاني وااحة ومحدرة.األفكار وترابطها بط

وذلكك مكن خكالي التعكرف علكى أهميكة  (:Significanceالداللة واألهميتة ) (8
المشكككككلة أو الموقككككف مقارنككككة بالمشكككككالت والمواقككككف األخككككرى التككككي تعتككككرا 

 الفرر. 
( إلكى اكرورة عكدم الكربم بكين المفككر الناقكد Facione ,2010ويشكير فاسكيون )

تنا يككككة التككككي تنشككككد الدقكككة والواككككوح بصككككورة رائمككككة، إنمككككا والسكككلبية أو العديككككة الم
( وبطريقككة ايعابيككة. Critical Spiritيصككفها علككى أنهككا نككوي مككن الككروح الناقككدة )

لككككذلك فككككالمفكر الناقككككد هككككو شككككخص يميككككل الككككى الضكككك م والتوجيككككا، والعمككككق فككككي 
ل المعالعة، والداف)يكة العاليكة للمعلومكات المتزنكة والثابتكة. إنكا الشكخص الكذت يميك

عنكدما يتعكرا لموقككف  ›لمكاذا؟ وكيكل؟ و مككاذا؟›باسكتمرار إلكى لكرح أسككةلة مثكل 
معين. كما ي كد فاسيون على أن المفكر الناقد المثالي ليس بتوفر عكدر مكن هكذ  
الخصككائص، وإنمككا مككن خككالي أسككلوبا فككي التعامككل مككع مواقككف الحيككاة بشكككل عككام 
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، 2004العتكككوم، ولكككيس بالضكككرورة فكككي مواقكككف التعلكككيم الصكككفي بشككككل خكككا . )
 246-248. 

( العالقكككة الموجكككورة بكككين الكفكككاءة الذاتيكككة لكككدى 2013-2012بحثكككت )هاليلكككي، 
أسكاتذة االجتماعيكات وتنميكة بعك  مهككارات التفكيكر الناقكد واإلبكداعي لكدى تالميككذ 

فةككة أسككاتذة االجتماعيككات  :المرحلككة المتوسككطة  وتكونككت عينككة الدراسككة مككن فةتككين
وأسككككتاذة  وفةككككة تالميككككذ المرحلككككة  أسككككتاذاً  84م عككككدره بالمرحلككككة المتوسككككطة وبلككككغ

 تلميككككذاً  375م المتوسكككطة لسككككنوات الثانيككككة والثالثككككة والرابعكككة متوسككككم وبلككككغ عككككدره
وتلميكككذة اختيكككروا بطريقكككة قصكككدية بككك ع  متوسكككطات مدينكككة باتنكككة للعكككام الدراسكككي 

  واسككككتخدمت ال احثككككة اسككككتبيان الكفككككاءة الذاتيككككة، واسككككتبيان تنميككككة 2010/2011
تفكيككككر الناقكككككد واسكككككتبيان تنميكككككة التفكيككككر اإلبكككككداعي، واخت كككككار التفكيكككككر اإلبكككككداعي ال

لتكككورانس بينمكككا اعتمكككدت ال احثكككة علكككى اخت كككارت والسكككون جليسكككر للتفكيكككر الناقكككد 
( فكي بنكاء اخت كار التفكيكر الناقكد. 1995(  واخت كار عزيكزة السكيد )2004)عبيد، 

بككين الكفككاءة  ورالككة إحصككائياً  سككال ة ةوتوصككلت الدراسككة إلككى وجككور عالقككة ارت اليكك
الذاتية ألساتذة االجتماعيكات وبكين تنمكيهم للتفكيكر اإلبكداعي لكدى التالميكذ، وعكدم 

بكين الكفكاءة الذاتيكة ألسكاتذة االجتماعيكات وبكين  وجور فروإ ذات راللة إحصائية
تنميهم للتفكيكر الناقكد لكدى التالميكذ، وعكدم وجكور فكروإ ذات راللكة إحصكائية بكين 

االجتماعيككات مرتفعككو الكفككاءة الذاتيككة فككي تنميككة التفكيككر اإلبككداعي، وعككدم  أسككاتذة
وجككككور فككككروإ ذات راللككككة إحصككككائية بككككين أسككككاتذة االجتماعيككككات مرتفعككككو الكفككككاءة 

وعكككدم وجكككور فكككروإ ذات راللكككة إحصكككائية بكككين  الذاتيكككة فكككي تنميكككة التفكيكككر الناقكككد،
لعككنس، وعككدم وجككور أسككاتذة االجتماعيككات فككي الكفككاءة الذاتيككة فككي اككوء متغيككر ا
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فكككروإ ذات راللكككة إحصكككائية بكككين أسكككاتذة االجتماعيكككات فكككي الكفكككاءة الذاتيكككة فكككي 
وعكدم وجكور الم هل العلمي لصالح األسكاتذة ذو المسكتوى العكامعي،  اوء متغير

فكككروإ ذات راللكككة إحصكككائية بكككين أسكككاتذة االجتماعيكككات فكككي الكفكككاءة الذاتيكككة فكككي 
(. إاكككافة إلكككى عكككدم وجكككور فكككروإ 25-15اكككوء متغيكككر الخبكككرة لصكككالح الخبكككرة )

ذات راللككة إحصككائية بككين متوسككطي ررجككات تالميككذ أسككاتذة االجتماعيككات مرتفعككو 
الكفاءة الذاتية على اخت ار التفكير الناقد وررجات التالميكذ ألسكاتذة االجتماعيكات 
منخفضي الكفاءة الذاتية على نفس االخت ار  ووجور فكروإ ذات راللكة إحصكائية 

رجككات تالميككذ أسككاتذة االجتماعيككات مرتفعككو الكفككاءة الذاتيككة علككى بككين متوسككطي ر
اخت ار التفكير اإلبكداعي وررجكات تالميكذ أسكاتذة االجتماعيكات منخفضكي الكفكاءة 
الذاتيككة علككى نفككس االخت ككار لصككالح تالميككذ أسككاتذة االجتماعيككات مرتفعككو الكفككاءة 

 في مهارة األصالة.  الذاتية وتحديداً 

( هدفت إلى معرفة فاعلية برنكامج مقتكرح فكي 2014ريبية )وأجرت شنة رراسة تع
تعلككيم التفكيككر الناقككد لككدى أفككرار العينككة، واسككتخدمت ال احثككة المككنهج التعريبككي ذو 

ال عديككة  وذلككك لمعرفككة -المعموعكة الواحككدة القككائم علككى تصككميم المعالعككات القبليككة
اراتكا المختلفكة قبكل إذا كان هناك فروإ بين األفكرار فكي مسكتوى التفكيكر الناقكد بمه

تطبيكككق البرنكككامج وبعكككد تطبيقكككا  وشكككملت العينكككة لل كككة السكككنة الرابعكككة علكككم الكككنفس 
المدرسكي بكليكة العلكوم اإلنسككانية واالجتماعيكة بعامعكة باتنككة، وتكونكت هكذ  العينككة 

. أمكككككا بالنسكككك ة ألروات الدراسكككككة فقكككككد اعتمككككدت بطاريكككككة اخت كككككارات لال كككككاً  60مككككن 
تفكيككر الناقككد لمحمككد أنككور إبككرا يم بينمككا صككممت ال احثككة كاليفورنيككا القككدرة علككى ال
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البرنكامج المقتككرح لتعلكيم التفكيككر الناقكد  وتوصككلت نتكائج الدراسككة إلكى وجككور فككروإ 
ذات راللكككة إحصكككائية بكككين القيكككاس القبلكككي والقيكككاس ال عكككدت فكككي مقيكككاس التفكيكككر 

 الناقد مما يعني فاعلية البرنامج المقترح. 

 ي استخدمت نموذج واطسون جليسر للتفكير النقدي: ثانًيا: الدراسات الت

معرفة مستوى التفكير الناقكد  ( رراسة هدفت إلى2009في العراإ قدمت مدركة )
فككككي الريااككككيات عنككككد لل ككككة كليككككة التربيككككة األساسككككية. حككككدرت الدراسككككة بمهككككارات 
التفكيكككككر الناقكككككد )االسكككككتنتاج، االسكككككتن او، معرفكككككة االفترااكككككات، تقكككككويم الحعكككككج، 

ولال كككة مثلكككت كافكككة لل كككة المرحلكككة  لال كككاً  108سكككير(. بلغكككت عينكككة الدراسكككة والتف
الرابعككككة قسككككم الريااككككيات الدراسككككة الصكككك احية فككككي كليككككة التربيككككة األساسككككية للعككككام 

ينكككة الدراسكككة مكككن اخت كككار والسكككون وجليسكككر ع. تكونكككت 2009-2008الدراسكككي 
 كككار فرعكككي ( فقكككرة، وككككل اخت75للتفكيكككر الناقكككد بعكككد تعديلكككا ليصككك ح مكونكككا مكككن )

 فقرة وتم التأكد من خصائصا السيكومترية.  15لمعاالتا م لف من 

وتوصكككلت الدراسكككة إلكككى أن مسكككتوى التفكيكككر الناقكككد لكككدى الطل كككة فكككي الريااكككيات 
 4كما حدر  نخ ة من الخبراء.  %70مقبوي مقارنة بمستوى األراء المقبوي 

ولال ككة،  لال ككاً ( 121رراسككة لعككدر ) 2012وفككي الككيمن أجككرى الحككدابي واألشككوي 
( 60مككن الطل ككة الموهككوبين بمدرسككة الميثككاإ بأمانككة العاصككمة و) لال ككاً  61بواقككع 

لال كككة مكككن الطال كككات الموهوبكككات بمدرسكككة زيكككد الموشككككي بمدينكككة تعكككز، ولتحقيكككق 

                                                             
 مستوى التفكير الناقد في الرياايات عند لل ة كلية التربية األساسية. 2009مدركة،  4
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أهككككداف الدراسككككة اسككككتخدم ال احثككككان مقيككككاس والسككككون وجليسككككر لقيككككاس مهككككارات 
لتعككرف علكى االفترااككات، تقكويم الحعككج، )االسككتنتاج، االسكتن او، ا التفكيكر الناقكد

والتفسير( والذت ترجما إلى العربية جكابر عبكد الحميكد جكابر ويحكي هنكدام وكيفتكا 
(، وقكد توصكل ال احثكان إلكى أن ررجكة 2002على البيةكة اليمنيكة سكارة الحمكارت )

)كل مهكارة علكى حكدة والمهكارات كككل(  امتالك أفرار العينة لمهارات التفكير الناقد
، كمكا لكم توجكد فكروإ ذات راللكة إحصكائية بكين تصل إلكى الحكد المقبكوي تربويكاً  لم

متوسطي ررجات الذكور واإلناث على اخت ار مهارات التفكير الناقكد كككل ولكنهكا 
وجكككككدت فكككككي مهكككككارة االسكككككتن او لصكككككالح معموعكككككة الكككككذكور وفكككككي مهكككككارة معرفككككككة 

ذات راللككككة  لككككم توجككككد عالقككككة ارت اليككككا .االفترااككككات لصككككالح معموعككككة اإلنككككاث
إحصكككائية بككككين ررجكككات أفككككرار العينككككة علكككى اخت ككككار مهككككارات التفكيكككر الناقككككد )كككككل 
اخت ار فرعي على حدة واالخت ار ككل( وتحصيلهم الدراسي، وقد أوصكى ال حك  
بضرورة الرفع من مستوى رعاية الموهوبين في العمهوريكة اليمنيكة وتزويكد برنكامج 

منميكككة للتفكيككككر بشككككل عككككام والتفكيكككر الناقككككد ال اإلثرائيككككةرعايكككة الموهككككوبين بكككالموار 
 . 5بشكل خا 

( مسككككتوى مهككككارات التفكيككككر الناقككككد لككككدى الطل ككككة 2012وفكككي األررن ررس الككككزإ )
الموهكككوبين أكاريميكككا والطل كككة العكككاريين والفكككروإ فكككي مهكككارات التفكيكككر الناقكككد ت عكككا 

مككن كليككة ولال ككة  ( لال ككاً 340)كلمتغيككر الحالككة األكاريميككة )موهوبين/عككاريين(. لكك

                                                             
مدى توفر بع  مهارات  2،   2012 راوور عبد الملك لحدابي / ألطاف محمد أحمد األشوي. 5

 الطل ة الموهوبين في المرحلة الثانوية بمدينتي صنعاء وتعز. التفكير الناقد لدى



174 
 

العلككوم التربويككة فكككي العامعككة األررنيكككة. وقككد تكككم تطبيككق مقيكككاس والسككون جليسكككر 
( فقككم %2.95للتفكيككر الناقككد علككى جميككع أفككرار العينككة. أشككارت النتككائج إلككى أن )

( %48.33من الطل ة العاريين يتمتعون بدرجة مرتفعة مكن التفكيكر الناقكد، وأن )
( مككن %10.95ة متدنيككة. وأن )( ذوو ررجكك%48.7ذوو ررجككة متوسككطة، وأن )

( ذوت قكككدرة متوسكككطة، وأن %64.7الطل كككة الموهكككوبين ذوت قكككدرة مرتفعكككة، وأن )
( مككنهم ذوت قككدرة متدنيككة. كمككا أشككارت الدراسككة إلككى أن الطل ككة الموهككوبين 25%)

يتفوقون على الطل ة العكاريين فكي مهكارة االسكتنتاج وتحديكد المسكلمات واالسكتن او 
ن ال يوجكككد فكككروإ بيكككنهم فكككي مهكككارة التفسكككير. تشكككير هكككذ  وتقككويم الحعكككج، فكككي حكككي

النتائج بشكل عام إلى أن مستوى التفكير الناقكد لكدى الطل كة الموهكوبين والعكاريين 
  6(.340،   2012ليس مرتفعا وهو رون المستوى المأموي. )الزإ، 

ومكككن أجكككل قيكككاس ررجكككة ممارسكككة التفكيكككر الناقكككد، وعالقتهكككا بكككالعنس لكككدى لل كككة 
للتفكيكككككر الناقكككككد وفقكككككا  مقياسكككككاً  2015ثكككككامن أساسكككككي قكككككدم الركي كككككات الصكككككف ال

( لال ككا ولال ككة 105لمهككارات نمككوذج والسككون وجليسككر علككى عينككة تكونككت مككن )
من مديرية تربية ال ارية العنوبية، وأيهرت النتائج وجور ررجكة ممارسكة متوسكطة 

فكروإ بكين أفكرار  للتفكيكر الناقكد لكدى أفكرار العينكة، كمكا أيهكرت النتكائج عكدم وجكور
  .7العينة في ررجة ممارسة مهارات التفكير الناقد

                                                             
 (.340،   2012)الزإ،  6
 (.45،   2015)الركي ات،  7
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وفي المملكة العربية السعورية، قدمت عدة رراسات من بينها رراسة )الشرقي 
الثانوت  األوي الصف لالب لدى الناقد التفكيرتوى مس ( بهدف معرفة2005)

 العلمي بالقسم بالطالحاإ الت في بالري ة وعالقتا التفكير مستوى  على والتعرف
 من الدراسة عينة وتكونت الدراسي تحصيلهم بمستوى  أيضاً  وعالقتا األربي أو
 أروات وتمثلت الرياا مدينة شرإ  في ثانوية مدارس خمس في ( لال اً 288)

 بععدار  قام والذت الناقد، التفكير مقياسر  را علىار اخت  إعدارالدراسة في 
 :يلي ماج النتائ وأيهرت، كيةاألمري البيةة على وجليسروالسون 

 كان الرياا مدينة في الثانوت  األوي الصف لالب لدى الناقد التفكير مستوى 
 مستوى  في (0.05) مستوى  عند إحصائية راللةذات  فروإ  وجدت .متوسطاً 
 أو العلميةسام األق بأحد االلتحاإ في والري ة ،الطالب لدى الناقد التفكير
 عند إحصائية راللة ذات فروإ  العلمية، وتوجد ماألقسا لل ة لصالح األربية
 مستوى  إلى تعزى  ،البالط لدى الناقد التفكير مستوى في  (0.05) مستوى 

 .يالدراس التحصيل
( فقككد هككدفت إلككى تقنككين الصككورة القصككيرة مككن اخت ككار 2011أمككا رراسككة العتيبككي )

س ( الككذت يقككيWGCT-SFجليسككر للتفكيككر الناقككد الصككورة القصككيرة ) -والسككون 
( فقككرة تقككيس األبعككار التاليككة: 40القككدرة علككى التفكيككر الناقككد. ويتضككمن االخت ككار )

االستنتاج، وتمييز االفترااكات، االسكتن او، والتفسكير، وتقكويم الحعكج، وذلكك فكي 
( مشككككلة مختلفكككة. ثكككم تطبيكككق االخت كككار علكككى عينكككة عشكككوائية 16إلكككار عكككرا )

لملككك سككعور مككن تخصصككات ( لالككب فككي كليككة المعلمككين بعامعككة ا400قوامهككا )
عملية ونظريكة مختلفكة، وجكرى التحقكق مكن الصكدإ العكاملي لالخت كار حيك  تبكين 
أنا يقيس خمسة أبعار، بيما تراوحت قيم معكامالت االرت كاو بكين األبعكار والدرجكة 
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( ممككا يكدي علككى صككدقا البنككائي، كمككا 0.801-0.301الكليكة لالخت ككار مككا بككين )
 ككاو االخت ككار بعككدر مككن اخت ككار التفكيككر الناقككد ممككا أشككارت نتككائج الدراسككة إلككى ارت

يككككدي علككككى صككككدإ المحككككك. كمككككا بلككككغ معامككككل ث ككككات االخت ككككار بطريقككككة اإلعككككارة 
 (. 0.80( وبطريقة ألفا)0.78)

وكشكككككفت نتكككككائج الدراسكككككة عكككككن وجككككككور فكككككروإ رالكككككة إحصكككككائًيا بكككككين أراء لككككككالب 
الب لصكككالح لككك وجليسكككرالتخصصكككات العلميكككة والنظريكككة علكككى اخت كككار والسكككون 

التخصصكات العلميكة. كمكا توصككلت الدراسكة إلكى وجكور فككروإ رالكة إحصكائًيا بككين 
أراء الطالب المتفوقين رراسًيا. مما يشكير إلكى تمتكع االخت كار بالصكدإ التمييكزت. 

الصكككورة القصكككيرة  جليسكككر -بشككككل عكككام تشكككير النتكككائج إلكككى أن اخت كككار والسكككون 
ما مككككع الطككككالب وفككككي معككككاي يتمتكككع بالكفككككاءة السككككيكومترية التككككي تسككككمح باسككككتخدا

،   1432ال حكككككك  العلمككككككي لقيككككككاس القككككككدرة علككككككى التفكيككككككر الناقككككككد )العتيبككككككي، 
1427 .) 

فهككككي حككككوي العالقككككة بكككككين  ( فككككي السكككككعورية أيضككككاً 2013) أمككككا رراسككككة الغامككككدت
األسكككلوب المعرفكككي )االعتمكككار /االسكككتقالي عكككن المعكككاي( والتفكيكككر الناقكككد بأبعكككار  

األسككككلوب المعرفككككي )االعتمككككار  رحلككككة الثانويككككةالخمسككككة، ومككككدى امككككتالك لل ككككة الم
االستقالي عن المعاي( والتفكير الناقد بأبعكار  الخمسكة واسكتخدم ال احك  اخت كار /

( واخت ككار 1981األشككاي المتضككمنة )الصكورة العم)يككة( إعكدار وتكككون ورخكرون )
(، إعكدار وتقنكين عبكد السكالم وسكليمان 1980التفكير الناقكد لوالسكون و جليسكر )

( ووجكككدت الدراسكككة عالقكككة ارت اليكككا بكككين ررجكككات الطكككالب فكككي األسكككلوب 1982)



177 
 

المعرفككي )االعتمككار /االسككتقالي عككن المعككاي( وررجككاتهم فككي التفكيككر الناقككد، وأن 
مسككتوى امككتالك الطككالب لفسككلوب المعرفككي )االعتمككار /االسككتقالي عككن المعككاي( 

 . 8ار  الخمسة متوسممرتفع ومستوى امتالك الطالب لمهارات التفكير الناقد بأبع

( العالقككككككات الم اشككككككرة و يككككككر الم اشككككككرة لمككككككداخل تعلككككككم 2012وبحككككك  المككككككالكي )
اإلحصاء على التحصيل الدراسي من خالي مهارات التفكيكر الناقكد  وقكد اسكتخدم 

( 1994ال احككك  اخت ككككار التفكيككككر الناقككككد الصككككورة المختصككككرة لوالسككككون وجليسككككر)
( كمكا تكم اسكتخدام مقيكاس 2010لمبكدي )والذت تم ترجمتا إلكى العربيكة مكن قبكل ا

(  وشككملت العينككة جميككع 2010مككداخل تعلككم اإلحصككاء والككذت أعككد  جككار الككرب )
لككالب جامعككة أم القككرى الككذين يدرسككون مقككررات اإلحصككاء للفصككل األوي وال ككالغ 

  ووصكككلت لال كككاً  98وتكككم اختيككار عينكككة قصكككديا مكونككة مكككن  لال كككاً  215عككدرهم 
للمككككدخل االسككككتراتيعي  وجككككب م اشككككر وراي إحصككككائياً النتككككائج إلككككى وجككككور تككككأثير م

وجككور   و والمكدخل العميككق لكتعلم اإلحصككاء علكى التحصككيل فكي مقككررات اإلحصكاء
للمككدخل االسككتراتيعي والمككدخل العميككق لككتعلم  تكأثير موجككب م اشككر وراي إحصككائياً 

 بمهككككككارات التفكيككككككر الناقككككككد اإلحصككككككاء علككككككى التحصككككككيل فككككككي اإلحصككككككاء  مككككككروراً 
 . 9التفسير(-معرفة االفترااات-ستن اواال-االستنتاج)

                                                             
األسلوب المعرفي )االعتمار /االستقالي عن المعاي( والتفكير . 8(3-2،   2013)الغامدت،  8

 الناقد لدى عينة من لل ة المرحلة الثانوية بمدينة جدة.
نمذجة العالقات بين مداخل تعلم اإلحصاء ومهارات التفكير الناقد  (01،  2012)المالكي،  9

 والتحصيل األكاريمي لدى لالب جامعة أم القرى.
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الشككطي مككع معموعككة بحثيككة رراسككة هككدفت إلككى قيككاس مككدى  وفككي الكويككت، قككدم
ممارسكة الطل كة فكي المرحلكة الثانويكة لمهكارات التفكيكر الناقكد. معرفكة أثكر ككل مككن 

معرفككككة أثككككر و  المنككككاهج ولرائككككق التككككدريس علككككى ممارسككككة الطل ككككة للتفكيككككر الناقككككد.
ة التفكيكككر النقكككدت. واقتصكككرت هكككذ  الدراسكككة علكككى لل كككة التخصكككص علكككى ممارسككك

( بقسكككككميا العلمكككككي 4 –1مكككككن الصكككككف ) -نظكككككام الفصكككككلين  –المرحلكككككة الثانويكككككة 
وشكملت  .2003 – 2002في رولكة الكويكت للعكام الدراسكي  اً واألربي ذكورًا وإناث

 –العينكككة لل كككة المرحلكككة الثانويكككة مكككن الصكككف األوي الثكككانوت إلكككى الرابكككع الثكككانوت 
. تككككم إعككككدار األراة باالسككككتعانة بمقككككاييس (1018)عككككدر  علككككى –م الفصككككلين نظككككا

جليسر( والمترجم من قبكل جكابر عبكد الحميكد  –التفكير الناقد لكل من )والسون 
 ويحيى هندام.

 كليكة لل ة لدى الناقد التفكير مهاراتتويات مس لتحديد وفي  زة، أجريت رراسة
 والتعكرف، األخكرى  المتغيكرات عكن لنظرا بغ  بغزةية بالعامعة اإلسالم التربية

 التفكير مهاراتوى مستعلى  األكاريمي والتخصص والمستوى  العنس تأثير إلى
 التفكيكر مهكارات بكين لبيعكة العالقكة علكى والتعكرف العامعكة لل كة لكدى الناقكد

 أم يعابيكةإالعالقكة  هكذ  وهكل التراكميكة ومعكدالتهم التربيكة كليكة لل كة لكدىاقكد الن
 لكدى الناقكد التفكيكر مهكارات مسكتوى  النتكائج ارتفكاي أيهكرت ؟صكفرية أم سكلبية
 التفكيكررات مهكا بكين موج كة عالقكة وجكدت كمكا المتوقكع المسكتوى  عكن الطل كة
، أربكيإلكى التخصكص ) تعكزى  رالكة فكروإ  توجكد ال بينمكا العكنس إلكى تعكزى 
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الدراسكات  لصكالح األككاريمي المسكتوى  إلكى تعكزى ة رالك فكروإ  ووجكدت علمكي(،
 (.  1992بالعامعة )عفانة،  التربية بكلية لياالع

( رراسكة هككدفت إلككى معرفكة مهككارات التفكيككر الناقكد لككدى لل ككة 2013)قكدم محمككد 
فكككي الفصكككل الدراسكككي ، قسكككم الريااكككيات فكككي كليكككة التربيكككة العامعكككة المستنصكككرية

ل ككًا ( لا56م. وتكونككت عينككة الدراسككة مككن )2012-2011األوي للعككام الدراسككي 
( فقكرة مكن فقكرات مهكارات التفكيكر الناقككد 21د ال احك  اخت كاًرا يقكيس )أعك ولال كة.
فقكككرات لالخت كككار  (8( فقكككرات لالخت كككار األوي )معرفكككة االفترااكككات( و)6وهكككي )

( فقككككككرات لالخت ككككككار الثالكككككك  )كشككككككف المغالطككككككات 7الثككككككاني )تقككككككويم الحعككككككج( و)
ين وبعككد التأكككد مككن صككدإ األراة مككن خككالي عراككها علككى المحكمككك واألخطككاء(.

وحسككككاب ث اتهككككا باسككككتخدام معامككككل االرت ككككاو بيرسككككون ولريقككككة إعككككارة االخت ككككار. 
ولمعالعككككة البيانككككات اسككككتخدمت معارلككككة الوسككككم المككككرجح والككككوزن المةككككوت لترتيككككب 
المهكككارات الكككثالث مكككن األعلكككى لفرنكككى ومعارلكككة المتوسكككم الفراكككي للفصكككل بكككين 

. وأسككككفرت نتككككائج امككككتالك الطل ككككة المط قككككين لمهككككارات التفكيككككر الناقككككد مككككن عدمككككا
 ال ح  على ما يأتي: 

إن الطل ة المط قين لديهم مهارات التفكيكر الناقكد مكن خكالي اعتمكار ال احك  علكى 
(. وللفصكككل بكككين امككككتالك 10.5)معارلكككة المتوسكككم الفراكككي التكككي بلغكككت قيمتكككا 

الطل كككة المط قكككين لمهكككارات التفكيكككر الناقكككد مكككن عدمكككا تمكككت مقارنتكككا مكككع متوسكككم 
( وهككي 13.285)ى فقككرات اخت ككار التفكيككر الناقككد التككي بلغككت إجابككات الطل ككة علكك
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قيمككة المتوسككم الفراككي أت أن الطل ككة لككديهم مهككارات التفكيككر الناقككد،  أكبككر مككن
 وحصوي معظم الفقرات على أوساو مرجحة عالية. 

( إلككى تعككرف ررجككة امككتالك معلمككي العلككوم 2015هككدفت رراسككة الحراحشككة )
ن معتمككككع للمرحلكككة األساسكككية العليكككا لمهككككار  ات التفكيكككر الناقكككد فككككي المفكككرإ، وتككككو 

الدراسككة مككن جميككع معلمككي العلككوم للمرحلككة األساسككية العليككا التابعككة لمدريككة تربيككة 
 /2015قصكك ة المفككرإ فككي األررن، وذلككك فككي الفصككل األوي مككن العككام الدراسككي 

معلكككم ومعلمكككة، واختيكككرت عينكككة الدراسكككة بالطريقكككة  300، وال كككالغ عكككدهم 2016
معلمككككًا ومعلمككككة، واسككككتخدمت ال احثككككة  150ية ال سككككيطة، وتكونككككت مككككن العشككككوائ

المككنهج الوصككفي المسككحي لغايككات تحقيككق أهككداف الدراسككة، ولككورت ال احثككة أراة 
فقكككرة تقكككيس خمكككس مهكككارات  53الدراسكككة لمهكككارات التفكيكككر الناقكككد والمكونكككة مكككن 

قكرات، ومهكارة ف 10فقرة ومهكارة االسكتقراء  12للتفكير الناقد، وهي مهارة التحليل 
فقكرة، وتأككدت  11فقكرة، ومهكارة التقكويم  12فقرات، ومهكارة االسكتنتاج  8التفسير 

ال احثككككة مككككن صككككدإ األراة وث اتهككككا. وأيهككككرت نتككككائج الدراسككككة أن ررجككككة امككككتالك 
معلمي العلوم للمرحلة األساسكية العليكا لمهكارات التفكيكر الناقكد فكي قصك ة المفكرإ 

، حيككك  جكككاءت مهكككارة االسكككتقراء فكككي المرت كككة مكككن وجهكككة نظكككر المعلمكككين مرتفعكككة
األولكككى، ومهكككارة التقكككويم فكككي المرت كككة األخيكككرة. كمكككا أيهكككرت نتكككائج الدراسكككة عكككدم 
وجور فروإ ذات راللة إحصائية تعزى ألثر العنس، والم هكل العلمكي فكي جميكع 
المهككارات، باسككتثناء مهكككارة االسككتقراء، وجككاءت الفكككروإ لصككالح الدراسككات العليكككا. 

النتككائج وجكور فككروإ ذات راللككة إحصكائية تعككزى ألثككر الخبكرة فككي جميككع وأيهكرت 
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المعكككاالت. وفكككي اكككوء نتكككائج الدراسكككة قكككدمت ال احثكككة معموعكككة مكككن التوصكككيات 
والمقترحككككات مككككن أهمهككككا اككككرورة اهتمككككام المعلككككم بمهككككارات التفكيككككر الناقككككد وزيككككارة 

 )الحراحشكككككككة، إيمكككككككان احمكككككككد تضككككككمين كتكككككككب العلكككككككوم مهكككككككارات التفكيككككككر الناقكككككككد.
ررجككة امككتالك معلمككي العلككوم للمرحلككة األساسككية العليككا لمهككارات ( 2015موسككى)

التفكير الناقد في المفكرإ، رسكالة ماجسكتير  يكر منشكورة، منكاهج العلكوم وأسكاليب 
. األررن. موقككككككع 2015تدريسككككككها. جامعككككككة ري البيككككككت. كليككككككة العلككككككوم التربويككككككة. 

 (.شمعة

ى معرفكة مسكتوى التفكيكر الناقكد ( فقد سعت إل2014أما رراسة ال عيدت و ازت )
لكدى لال كات كليككة التربيكة بعامعكة العككوف، ومعرفكة العالقكة بككين مسكتوى التفكيككر 

لال كة  174الناقد ومستوى التحصيل الدراسي لكديهن. تكّونكت عينكة الدراسكة مكن 
مككن لال ككات كليككة التربيككة األقسككام العلميككة واألربيككة فككي جامعككة العككوف المسككتوى 

خدام مقياس التفكير الناقد حيك  تبكّين تكدني مسكتوى الطال كات فكي الثامن. تّم است
مهارات التفكير األمر الذت يعزى إلى عوامل كثيرة منها المقكررات الدراسكية التكي 

، أو إلى عدم استخدام االسكتاذ العكامعي لم تواجا أت تنمية مهارات التفكير فعلياً 
التفكيكر الناقكد واقتصكار لكرإ استراتيعيات التدريس الحديثكة والتكي تنمكي مهكارات 

التككدريس علككى الطككرإ التقليديككة. كمككا اتضككح مككن خككالي النتككائج أنككا توجككد فككروإ 
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ذات راللككة إحصككائية بككين الطال ككات مككن حيكك  مسككتوى التفكيككر الناقككد تعككزى إلككى 
 .10اختالف مستوى التحصيل الدراسي لديهن

 رئيسكة تتسكاؤال ثالثكة عكن لإلجابكة بدراسكة (2006وفكي مصكر قكام سكليمان )
 فكي فكروإ  توجكد وهكل ؟التعلكيم نكوي الناقكد بكاختالف التفكيكر يختلكف وهكي: هكل

 ،لإلنعكاز الكدافع ،الكذكاء " ككل مكن تكأثير هكو ومكا ؟للعكنس تعكزى  التفكيكر
 (320) مكن عينكة الدراسكة وتكونكت ؟الناقكد التفكيكر علكى " الضك م ومواكوي

 الدراسكة وتمثلكت أروات .اإلسكماعيلية بمحافظكة الكبيكر التل بمدينة ولال ة لال اً 
 السكيد/ إعكدار العكالي الكذكاء اخت كار لهيرمكانز، لإلنعكاز الكدافع قيكاسيلكي:  بيمكا

 واسكتخدم وجليسكر، لوالسكون  الناقكد التفكيكر اخت كار ت ،-ب "خيكرت  محمكد
 معارلكة ،االتعكا  أحكارت الت كاين تحليكل من المكون  اإلحصائي ال اح  األسلوب

 مكا النتكائج وأيهرت المسار. تحليل أسلوب مستقلة،ال للعينات Tاخت ار شيفية، 
 التعارت  التعليم لالب لصالح الناقد التفكير في إحصائياً  رالة فروإ  توجديلي: 
 التعلكيم لكالب لصكالح رالكة  يكر فكروإ  ووجكور التعلكيم الزراعكي بطكالب مقارنكة

 يكرالتفك فكي إحصكائياً  رالكة فكروإ  توجكد .العكام التعلكيم بطكالب مقارنكة التعكارت 
 اك)يل م اشكر تكأثير وجكور النتكائج بينكت .اإلنكاث ولصكالح للعكنس تعزى  الناقد

 هنكاك يككن لكم بينمكا لإلنعكاز، للكدافع متوسكم وتكأثير الناقكد التفكيكر علكى للكذكاء
 .الض م لمواع تأثير

                                                             
وعي لال ات كلية التربية بعامعة العوف بمهارات  ( مدى2014) ال عيدت، حصة بنت  ازت  10

عة )نقال من موقع شم 2014يل ، أبر 1، ج. 2، ي. 22علة العلوم التربوية: مج. م التفكير الناقد
 االلكتروني(.
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( فككي مصككر بدراسككة بهككدف التعككرف 2012قامككت الصككواف ) وفككي مصككر أيضككاً 
واالتعككا  نحككو التخصككص األكككاريمي لككدى  علككى مهككارات التفكيككر الناقككد، والقككيم،

لككالب السككنة األولككى والسككنة األخيككرة مككن لككالب كليككة التربيككة النوعيككة بمحافظككة 
رميككاو فككي الشككعب الككثالث )التربيككة الفنيككة، الحاسككب اآللككي، االقتصككار المنزلككي(. 
تتمثككل العينككة بطككالب السككنة األولككى، والسككنة األخيككرة تخصصككات )التربيككة الفنيككة، 

اآللككي، االقتصككار المنزلككي( بكليككة التربيككة النوعيككة بمحافظككة رميككاو. تككم الحاسككب 
استخدام اخت ار التفكير الناقد، ومقيكاس التفضكيل القيمكي، ومقيكاس االتعكا  نحكو 
التخصككص األككككاريمي. أيهكككرت النتكككائج وجككور فكككروإ ذات راللكككة إحصكككائية بكككين 

األخيكككرة  متوسككم ررجككات لكككالب السككنة األولكككى، ومتوسككم ررجككات لكككالب السككنة
لصكككالح لكككالب السكككنة األخيكككرة فكككي جميكككع أبعكككار التفكيكككر الناقكككد عكككدا ب عكككد تقكككويم 
الحعكككج بالنسككك ة لتخصكككص الحاسكككب اآللكككي، وب عكككدت تقكككويم الحعكككج واالسكككتدالي 
بالنسكك ة لتخصككص االقتصككار المنزلككي. ووجككدت فككروإ ذات راللككة إحصككائية بككين 

لح لكككالب السككككنة متوسكككم ررجككككات لكككالب السككككنة األولكككى، والسككككنة األخيكككرة لصككككا
األخيككرة فككي القككيم العماليككة، والقككيم السياسككية، وقككيم االسككتقالي بالنسكك ة لتخصككص 
التربيكككة الفنيكككة، وفكككي القكككيم النظريكككة، والقكككيم العماليكككة، والقكككيم االجتماعيكككة، وقكككيم 
المسككتقبل بالنسكك ة لتخصككص الحاسككب اآللككي، ولصككالح لككالب السككنة األولككى فككي 

التربيككة الفنيككة، واالقتصككار المنزلككي، وفككي القككيم  القككيم النظريككة بالنسكك ة لتخصصككي
االقتصكككارية، والقكككيم الدينيكككة، وقكككيم النعكككاح بالنسككك ة لتخصكككص الحاسكككب اآللكككي، 
وعكككدم وجكككور فكككروإ ذات راللكككة إحصكككائية بكككين المعمكككوعتين فكككي القكككيم األخككككرى 
بالنسكك ة لكككل تخصككص علككى حككدة. وأشككارت النتككائج إلككى وجككور فككروإ ذات راللككة 
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توسككم ررجككات لككالب السككنة األولككى، ومتوسككم ررجككات لككالب إحصككائية بككين م
السككككنة األخيككككرة لصككككالح لككككالب السككككنة األخيككككرة فككككي جميككككع أبعككككار االتعككككا  نحككككو 
التخصكككص األككككاريمي بالنسككك ة لتخصصكككي التربيكككة الفنيكككة، واالقتصكككار المنزلكككي، 
وعككدم وجككور فككروإ رالككة فككي ب عككدت )كمككارة، وكمكانككة وسككلوك اجتمككاعي( بالنسكك ة 

حاسككككب اآللككككي. رراسككككة مقارنككككة بككككين لككككالب السككككنة األولككككى والسككككنة لتخصككككص ال
األخيككككرة بكليككككة التربيككككة النوعيككككة بتخصصككككات مختلفككككة فككككي التفكيككككر الناقككككد والقككككيم 

 واالتعا  نحو التخصص األكاريمي. 

-وفي السوران، لم نعثر على رراسات سابقة قائمكة علكى تطبيكق اخت كار والسكن
علككى رراسككتين منشككورتين فككي موقككع جامعككة  جليسككر للتفكيككر الناقككد، وإنمككا حصككلنا

( وهككو ع ككارة عككن رسككالة 2011الخرلككوم االلكترونككي  األوي قامككت بككا عابككدين )
ماجسكككتير حكككوي فاعليكككة برنكككامج إرشكككارت فكككي تنميكككة ممارسكككة التفكيكككر الناقكككد لكككدى 
لككككالب قسككككم علككككم الككككنفس بعامعككككة الخرلككككوم. وقككككد وجككككدت ال احثككككة فروقككككا رالككككة 

بلكي والقيكاس ال عكدت للتفكيكر الناقكد لكدى الطكالب  وذلكك احصائيا بين القيكاس الق
لصككالح القيككاس ال عككدت ممككا يككدي علككى فاعليككة البرنككامج اإلرشككارت الككذت ل قتككا. 

( فقد ررسكا مواكوي تحكديات تنميكة التفكيكر الناقكد فكي 2015أما أحمد وعابدين )
ات السككوران كنمككوذج للعككالم العربككي. ومككن أهككم التحككديات التككي عراككاها: التحككدي

الثقابيكككككة وتحكككككديات البيةكككككة التعليميكككككة التكككككي ال تشكككككعع علكككككى التفكيكككككر الناقكككككد فكككككي 
 السوران. 

  



185 
 

 أوجه التكامل بين التفكير النقدي والتفكير اإلبداعي في التربية والتعليم

يعمع معظم ال احثين على تأكيد أهمية كل من التفكير النقدت والتفكيكر اإلبكداعي 
لكككن عكدرا قلككيال فقكم مككنهم مكن ي كككد علكى اككرورة فكي عمليكات الككتعلم والتعلكيم. و 

تكمكن أهميكة العمع بين هذين النوعين من التفكيكر فكي مراحكل التعلكيم المختلفكة. و 
 Ramer)( بيمككا يلككي 1999وكككوزت )( 1999التفكيككر الناقككد كمككا ذكككر رامككر )

1999; Guzy, 1999): 

ة يحسككككن قككككدرة المعلمككككين فككككي معككككاي التككككدريس وإنتككككاج منعككككزات عمليككككة قيمكككك -
 ومس ولة. 

يسككككهل قككككدرة المعلمككككين علككككى إنتككككاج أنشككككطة تسككككمح لطلبككككتهم بممارسككككة هككككذ   -
 المهارات في الغرفة الصفية. 

يطككور لكككدى المتعلمكككين تربيكككة ولنيكككة مثاليكككة، وحسكككًا عاليكككًا بكككالمعتمع المحكككيم  -
والتفاعل معا والسكعي لرقيكا وتقدمكا، وينمكي شكعورًا قويكًا بالمشكاركة السياسكية 

 الديمقرالي. الفعالة والتوجا 
 يحسن من تحصيل الطل ة في الموار الدراسية المختلفة.  -
يشعع المتعلمين على ممارسة معموعة كبيرة من مهكارات التفكيكر مثكل: حكل  -

المشكككككككالت، والتفكيككككككر المتشككككككعب، والتفكيككككككر اإلبككككككداعي، والمقارنككككككة الدقيقككككككة، 
الرؤيككككة والمناقشكككة، واألصكككالة فكككي إنتكككاج األفكككككار، ورؤيكككة مكككا وراء األشكككياء )

المتفحصككة الشككاملة( والتحليككل، والتقككويم، واالسككتنتاج، وال حكك ، واالسكككتدالي، 
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واتخكاذ القكرارات اآلمنكة، والتنظكيم، والمرونككة والتواصكل، والتفكاوا الكذكي مككع 
 الذات ومع اآلخرين. 

 يشعع على خلق بيةة صفية مريحة تتسم بحرية الحوار والمناقشة الهارفة.  -
الكككككتعلم الكككككذاتي بال حككككك  والتقصكككككي عكككككن المعرفكككككة  ينمكككككي قكككككدرة المكككككتعلم علكككككى -

الوااككحة  ليككنعكس ذلككك علككى إعالئككا مككن قيمككة ذاتككا ومنعزاتككا الخاصككة بككا، 
ويععككل المتعلمككين أكثككر تقككبال للتنككوي المعرفككي وتوييفككا فككي سككلوكهم الصككفي 

 الناجح. 
يكسككب الطل ككة القككدرة علككى فهككم الفككروإ الثقابيككة بككين الحضككارات، واسككتيعاب  -

 )العغرابية( في تشكيل الحضارة اإلنسانية.  رور المكان
يحوي عملية اكتساب المعرفكة مكن عمليكة خاملكة إلكى نشكاو عقلكي يك رت إلكى  -

إتقككان أفضككل للمحتككوى المعرفككي، وفهككم أعمككق لككا علككى اعت ككار أن الككتعلم إنمككا 
 هو في األساس عملية تفكير. 

مككدى يكسككب الطل ككة تعلككيالت صككحيحة ومقبولككة للمواككوعات المطروحككة فككي  -
 واسع من مشكالت الحياة اليومية، ويعمل على تقليل االرعاءات الخالةة. 

يكك رت إلككى قيككام الطل ككة بمراق ككة تفكيككرهم واكك طهم ممككا يسككاعدهم فككي صككنع  -
 (.296-295،  2007القرارات في حياتهم. )مرعي ونوفل ،

( الكذت أككد Thomas, 2011( )2011ومن هك الء ال احك  األمريككي تومكاس )
لطالب للتفكير النقدت في السنة األولى العام)يكة سكيرفع وعكيهم بأهميكة أن تعلم ا

هذا النوي من التفكير وحاجتهم إليكا، كمكا سكيمكنهم مكن اسكتعماي وإرمكاج مهكارات 
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التفكيككر النقكككدت خكككالي السكككنوات القارمكككة مكككن رراسكككتهم، وفكككي المقكككررات واألعمكككاي 
ن تككككون عمليكككة مسكككتمرة المختلفكككة. وعليكككا، فكككعن تطكككوير التفكيكككر النقكككدت ين غكككي أ

 خالي المرحلة العام)ية كلها.

ومككككن الككككذين أكككككدوا علككككى أهميككككة العمككككع بككككين التفكيككككر النقككككدت والتفكيككككر اإلبككككداعي 
( التككي أشكارت إلككى أن التعلكيم ال ين غككي أن يركككز Forrester, 2008فورسكتر )

علكككى المهكككارات األساسكككية والمعرفكككة فقكككم بكككل ين غكككي التركيكككز أيضكككا علكككى تكككدريس 
رسكة مهكارات التفكيكر النقكدت والتفكيكر اإلبكداعي ألن هكذ  المهكارات هكي التكي ومما

 تشعع على التعلم والتطوير الذاتي مدى الحياة. 
 

( فقككككد أكككككد علككككى أهميككككة كككككل مككككن التفكيككككر النقككككدت والتفكيككككر 2002أمككككا بيشككككر )
اإلبكككداعي فكككي العمليكككة التربويكككة حيككك  إن التفكيكككر النقكككدت اكككرورت للحككككم علكككى 

عديكككدة، والعمليكككات والمكككوار التكككي يولكككدها أو ينتعهكككا التفكيكككر اإلبكككداعي. األفككككار ال
وعليككا، ين غككي تحفيككز الطككالب علككى التفكيككر، كمككا ين غككي إعطككاؤهم وقتككا لتطككوير 
األفكككار والتعككاون مككع اككرورة وجككور هيةككة تككدريس تقككدم المعلومككات والمالحظككات 

لمبكككدعين بتشكككعيع والتحفيكككز لهكككم. وألكككح بيشكككر أنكككا وبكككالر م مكككن قيكككام المعلمكككين ا
المتعلمككين المبككدعين إال أنككا مككن الضككرورت أن يقككوم المعلمككون باسككتعماي التفكيككر 
النقدت لتقويم لرإ تدريسكهم، وأسكاليب تعلكم تالميكذهم )لالبهكم(. وعليكا، اسكتنتج 
بيشككر أن النظككام التربككوت يحتككاج المعلمككين والطككالب القككاررين علككى ربككم األفكككار 

ة أوجككا الشكك ا واالخككتالف، والمتصككفين بالمرونككة مككع بعكك ، والقككاررين علككى رؤيكك
وحب االستطالي في تفكيرهم. وأككد بيشكر فكي األخيكر أن مسك ولية الكتعلم الفعكاي 

 (.    2015مشتركة بين المعلمين والمتعلمين )عشوت، 
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حكوي مهكارات التفكيكر  Smith (2014) 2014وفي رراسة قكام بهكا سكمي  سكنة 
 ما يلي: استخلصعند لالب إرارة األعماي 

ين غي ألقسام إرارة األعماي بالعامعات أن تتبنى رؤية شكاملة للتفكيكر الفعكاي  -1
 الذت ين غي أن يتضمن المعرفة، المهارات والتطبيق.

ين غي لهذ  األقسام أن تخصص مقررات لتعليم التفكيكر مثكل حكل المشككالت  -2
اكيع التخصكص واتخاذ القرارات إلكى جانكب رراسكة موااكيع ذات العالقكة فكي موا

 المختلفة.
ين غي ألعضاء هيةة التدريس تحديكد مهكارات التفكيكر التكي يحتاجهكا الطكالب  -3

 للنعاح في حياتهم المهنية، وتضمين هذ  المهارات في المقررات المختلفة.
اسككككتعماي اخت ككككارات مواككككوعية لقيككككاس مهككككارات التفكيككككر  وخاصككككة التفكيككككر  -4

 .الً النقدت لدى الطالب كل خمس سنوات مث
إذا كانككككت هككككذ  واكككك)ية تككككدريس التفكيككككر النقككككدت والتفكيككككر اإلبككككداعي فككككي بعكككك  
البلككدان الغربيكككة مثكككل الواليكككات المتحكككدة، فكككعن عوائكككق التفكيكككر اإلبكككداعي قكككد كانكككت 
مواوي بح  ميكداني فكي تسكع بلكدان عربيكة حيك  بينكت النتكائج المحصكل عليهكا 

وائكق اإلبكداي بصكفة عامكة  في هذا ال ح  أن الطل ة العامعيين العكرب يعكانون ع
وأن أشد عوائكق اإلبكداي التكي يعانونهكا هكي العوائكق المتعلقكة بمفهكوم الكذات )الثقكة 
بككككالنفس والمخككككالرة( والعوائككككق المتعلقككككة بعنعككككاز المهككككام باإلاككككافة إلككككى العوائككككق 

(. وانطالقككا مككن هككذا الواقككع 2010المرت طكة بالتحليككل المنطقككي عشككوت ورخكرون، 
بداي، فعننا ندعو إلى مزيد من ال حكوث والدراسكات التكي تكشكف الذت ال يشعع اإل

النقككككاب عككككن عوائككككق التفكيككككر النقككككدت واإلبككككداي فككككي البلككككدان العربيككككة مهمككككا كككككان 
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مصدرها، والعمل على اقتراح برامج رراسكية وتدريبيكة تشكعع علكى التفكيكر النقكدت 
رة أم فكككي واإلبكككداي سكككواء ككككان ذلكككك فكككي مسكككتويات التعلكككيم المختلفكككة أم فكككي األسككك

اجتماعيكككة أم بعوانكككب -سكككواء ككككان ذلكككك مرت طككا بعوانكككب ثقابيكككةالمعتمككع كككككل، و 
 بيدا وجية. -سياسية أم بعوانب تربوية 

وبكككالموازاة مكككع النكككداءات التكككي تكككدعو إلكككى االهتمكككام بالمواهكككب والموهكككوبين، وإلكككى 
تطككوير قكككدرات اإلبكككداي والتفكيكككر النقكككدت فككي البلكككدان العربيكككة، فكككعن هنكككاك اكككرورة 
للعمل العار في تطوير جورة التعليم بصكفة عامكة فكي هكذ  البلكدان وفكق م شكرات 
ومعكككككايير مواكككككوعية سكككككواء كانكككككت كيفيكككككة أم كميكككككة وذلكككككك وفكككككق رؤيكككككة ورسكككككالة 

عشككوت، ) وااكحتين للنظككام التربككوت ولكككل الم سسككات المعنيككة بالقضككايا التربويككة
2015.) 

البتكككارت علككى التوليكككد، إال أن يركككز التفكيككر الناقككد علكككى التقككويم، بينمككا التفكيكككر ا
االثنكين يكمككالن بعضككهما الكك ع ، ويعمككالن معككا فككأت تفكيككر جيككد يتضككمن تقككديرا 
للقيمكككة، وإنتاجكككا للعديكككد. وتوجكككد قائمكككة شكككاملة لمهكككارات التفكيكككر النقكككدت وتشكككمل 
التركيز على الس اي، وتحليل الحعج والبراهين، والحكم على مصداقية المصكدر، 

ت التفكيكككر اإلبكككداعي، مهكككارات معربيكككة مثكككل توليكككد البكككدائل وكككذلك تتضكككمن عمليكككا
 11(144والتفكير من وجهات نظر متعدرة. )كحلة،   

ومكن أجكل تنميكة التفكيكر الناقكد، وتعليمكا، فقكد واككب ذلكك تطكور فكي حرككة قيكاس 
هكككذ  األنكككواي مكككن المهككككارات والقكككدرات واخت ارهكككا، وهنالككككك عديكككد مكككن االخت ككككارات 

                                                             
 كحلة، ألفت حسين )رون سنة( علم النفس العصبي، المكت ة االنعلو المصرية، القاهرة. 11
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فيككككر( للتفكيكككككر الناقكككككد، وكورنيكككككل -اقكككككد ومككككن أبرزهكككككا: )إيكككككنسالشككككائعة للتفكيكككككر الن
وكاليفورنيكككا، وككككذلك اخت كككار والسكككن وجليسكككر، وهكككو االخت كككار األكثكككر اسكككتخداما 
عالميككككا. هككككذا وقككككد شككككملت االخت ككككارات التككككي ذكككككرت سككككابقا عككككدرا مككككن األبعكككككار، 

 والمهارات التي يتضمنها تعريل التفكير الناقد والمهارات السابق ذكرها.

م قيككام عككدة بككاحثين فككي العككالم العربككي كمككا يبككدو أعككال  بدراسككة التفكيككر الناقككد ور كك
 -حسكب علمنككا  –لكدى لكالب العامعكات فكي تخصصكات مختلفكة، فعنكا لكم تعكر 

أيككة رراسككة إقليميككة مقارنككة حككوي مسككتويات التفكيككر النقككدت لككدى لككالب العامعككات 
ابيككككة مثككككل العككككنس العربيككككة، وعالقككككة هككككذ  المسككككتويات بكككك ع  المتغيككككرات الديمغر 

 والتخصص والسنة الدراسية. والسن 

وللقيككككام بالدراسككككة اإلقليميككككة المقارنككككة فككككي هككككذا المعككككاي بككككدأنا بككككالعزائر والسككككوران 
 كنموذج، ولرحنا األسةلة التالية: 

 أسئلة الدراسة:

هل توجد فروإ جوهرية بين مستويات التفكير الناقد لدى لالب العامعات  -1
ة؟  العزائرية والسوراني  

هل توجد اختالفات جوهرية في مستويات التفكير الناقد لدى لالب  -2
 العامعات العزائرية والسورانية حسب المستويات الدراسية؟

هل توجد اختالفات جوهرية في مستويات التفكير الناقد لدى لالب  -3
 العامعات العزائرية والسورانية حسب متغير التخصص؟
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ة في مستويات التفكير الناقد لدى لالب هل توجد اختالفات جوهري -4
 العامعات العزائرية والسورانية حسب متغير العنس؟

هل توجد اختالفات جوهرية في مستويات التفكير الناقد لدى لالب  -5
 العامعات العزائرية والسورانية حسب متغير السن؟

ج الوصفي نظرًا لطبيعة هذا ال ح  الميداني، قمنا بتطبيق المنه منهج الدراسة:
   القائم على المعاينة والتحليل  ير المعلمي ) ير ال ارمترت(.

  أداة جمع البيانات:
 

جليسر  –لإلجابة عن األسةلة المذكورة أعال ، استخدمنا اخت ار والسن 
المختصر لعمع البيانات. عندما بدأنا في جمع البيانات، الحظنا عزوف كثير 

خت ار وصعوبتا كما أفار بذلك بع  من الطالب عن اإلجابة بسبب لوي اال
ع ارة فقم شامال  34الطالب  فعمدنا إلى اختصار االخت ار مرة أخرى ليص ح 

األبعار الخمسة التي وررت في المقياس األصلي، وهي كما يلي: االستدالي، 
 إرراك االفترااات، االستن او، التفسير وتقويم الحعج )األرلة(.

يت ع كل تمرين ع ارات أو فقرات يختار الطالب يتكون كل بعد من تمرينين، و 
 المناسب منها لإلجابة عن أسةلة التمرين. 
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 الختبار التفكير النقدي: Reliabilityمعامالت الثبات 
الث ات باستخدام معامل  التفكير النقدياخت ار ث ات  دراسةبال احثون  قام

وبحسب ما جاء في معامل ارت او بيرسون، ، و 20بطريقة كيورر ريتشاررسون 
فعن ث ات األراة التي استخدمت في جمع البيانات من  (2004هاشم،  )أبو

عينة الدراسة يعني امان الحصوي على نتائج متقاربة في حالة تكرار تطبيق 
االخت ار أو المقياس على المعموعة نفسها. ويضيل نفس المرجع أن مفهوم 

ارت او بمعنى الث ات وأقرب لا من االتساإ الداخلي لمتغيرات المقياس هو أكثر 
 مفهوم الصدإ. 
  Richardson-Kuder 20: (20ريتشاردسون ) – كيودرالثبات بطريقة 

ريتشاررسون إلى التوصل إلى قيمة تقديرية لمعامل ث ات  -لريقة كيوررتهدف 
التي تكون ررجات مفرراتها ثنائية، أت إما واحد صحيح أو صفر  االخت ارات

صواب والخطأ. وهي ت كد العالقات القائمة بين المفررات التي مثل مفررات ال
 االخت ار، أت استقرار إجابات المختبرين عن فقرات االخت اريشتمل عليها 

تطبيق واحد لالخت ار وبين مدى  )فيواحدة بعد أخرى. وهذ  الطريقة تتلخص 
جزاء االتساإ في االخت ارات لكل بنور االخت ار أت التأكد من قياس كل األ

المكونة لالخت ار للشيء نفسا ولذلك يعطي ررجة لالتساإ بين البنور بعد 
 .(2013)الكناني،  فحص األراء على كل بند(

وبيما يلي قيم معامالت الث ات المحسوبة لخمس محاور من محاور استبيان 
( لعينة استطالعية قوامها 20ريتشاررسون ) – كيورربطريقة التفكير النقدت 

 المستعيبين. ( من407)
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 (: قيم معامالت الث ات الست انة للمحاور الخمسة 2جدوي رقم )
 (20ريتشاررسون ) – كيورربطريقة الست انة التفكير النقدت 

 

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور
 0.85 7 األوي
 0.82 5 الثاني
 0.79 7 الثال 
 0.85 7 الرابع

 0.94 8 الخامس
 34 عدد الفقرات

 

( 20ريتشاررسكككون)-ت كككار هكككذ  النتيعكككة، فكككعن معامكككل الث كككات بطريقكككة كيكككورروباع
)ممتكازة( ممكا  0.94)جيكدة( إلكى  0.79للث ات للمحاور الخمسة تراوحت ما بين 

 يشير إلى ررجة ث ات مرتفعة لهذ  المحاور في اخت ار التفكير النقدت.  

تحقق مكن الصكدإ ال( بك2011أما بيما يتعلق بصدإ االخت ار، فقكد قكام العتيبكي )
العاملي لالخت ار حي  تبين أنا يقيس خمسكة أبعكار، بيمكا تراوحكت قكيم معكامالت 

( ممككا 0.801-0.301االرت ككاو بككين األبعككار والدرجككة الكليككة لالخت ككار مككا بككين )
يككدي علككى صككدقا البنككائي، كمككا أشككارت نتككائج الدراسككة إلككى ارت ككاو االخت ككار بعككدر 

دي علككى صككدإ المحككك. كمككا بلككغ معامككل ث ككات مككن اخت ككار التفكيككر الناقككد ممككا يكك
 (. 0.80) ( وبطريقة ألفا0.78االخت ار بطريقة اإلعارة )
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وكشكككككفت نتكككككائج الدراسكككككة عكككككن وجككككككور فكككككروإ رالكككككة إحصكككككائًيا بكككككين أراء لككككككالب 
التخصصكككات العلميكككة والنظريكككة علكككى اخت كككار والسكككون وجليسكككر لصكككالح لكككالب 

ر فككروإ رالكة إحصكائًيا بككين التخصصكات العلميكة. كمكا توصككلت الدراسكة إلكى وجكو 
أراء الطالب المتفوقين رراسًيا. مما يشكير إلكى تمتكع االخت كار بالصكدإ التمييكزت. 

الصكككورة القصكككيرة  -جليسكككرو بشككككل عكككام تشكككير النتكككائج إلكككى أن اخت كككار والسكككون 
يتمتكككع بالكفككككاءة السككككيكومترية التككككي تسككككمح باسككككتخداما مككككع الطككككالب وفككككي معككككاي 

،   2011ة علكككككى التفكيككككككر الناقككككككد ) العتيبككككككي، ال حككككك  العلمككككككي لقيككككككاس القككككككدر 
1427.) 

وقكككد أوررنكككا رراسكككة العتيبكككي فكككي هكككذ  النقطكككة رون  يرهكككا مكككن الدراسكككات الغربيكككة 
الكثيرة التي أجريت على ث ات وصدإ االخت ار ألن هكذ  الدراسكة أجريكت فكي بلكد 

 عربي.

 المعاينة:

الب العامعكككات ( لال ككًا ولال كككة مكككن لككك1500تككم توزيكككع االخت كككار علكككى حكككوالي )
  727العزائريككككككة والسكككككككورانية  حيكككككك  ككككككككان عككككككدر المسكككككككتعيبين مككككككن العزائكككككككر )

 5(. اشككتملت الدراسككة الحاليككة علككى %32.6  352( ومككن السككوران )67.4%
العزائكككر، الشكككلف، باتنكككة، بسككككرة، ومسكككيلة، بيمكككا جامعكككات جزائريكككة حكوميكككة هكككي 

ة العزيكرة )جامعككة اشكتملت علككى جكامعتين سككورانيتين بوسكم السككوران، همكا جامعكك
حكوميككة( وجامعككة ورمككدني األهليككة )جامعككة خاصككة(. مثككل الطككالب المشككاركون 

األعمكاي، االقتصكار،  رارةهي: إ ،اختصاصًا رراسياً  عشرينفي الدراسة أكثر من 
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 االجتماعيككة، العلككوم البدنيككة، الريااككيات، العلككوم اآلراب، اإلعككالم، التربيككة
 العميلكككة، القكككانون، اللغكككات، تقنيكككةن الفنكككو والتكنولوجيكككا،  السياسكككية، العلكككوم

 والصكيدلة، علكوم الطكب النفس، علوم االقتصار، علم والحوس ة، علم المعلومات
المكوار، محاسك ة، باإلاكافة إلكى تخصصكات أخكرى. وقكد  والحيكاة، علكوم الطبيعكة

تككككم جمككككع االختصاصككككات المتشككككابهة وواككككعت حسككككب التصككككنيل التككككالي: علككككوم 
ية، رراب، إرارة أعمككاي واقتصككار، علككوم وريااككيات، لككب اجتماعيككة، علككوم إنسككان

     .وصيدلة

أخكككذت العينكككة بطريقكككة المعاينكككة القصكككدية، وقككككد تكككم توزيكككع االخت كككار فكككي نسككككختا 
الورقيكة علكى الطكالب المسككتهدفين، بعكد أن قكام جككامعو البيانكات بتواكيح الهككدف 

ن مككن التمككارين مككن االخت ككار ولريقككة اإلجابككة عككن ال) ككارات الككواررة فككي كككل تمككري
الخمسة المشتمل عليها االخت ار. وقد سبق عمليكة توزيكع االخت كار علكى الطكالب 
شكككرحو لالخت كككار بواسكككطة ال احككك  الكككرئيس فكككي ككككل بلكككد ألعضكككاء هيةكككة التكككدريس 
بالكليككات التككي تككم جمككع البيانككات بهككا راخككل قاعككات الدراسككة، باإلاككافة إلككى شككرح 

اء هيةككككة التكككدريس )وهككككم  ال كككًا مككككن لالخت كككار لعكككامعي البيانككككات مكككن  يككككر أعضككك
لككالب الدراسككات العليككا المتعككاونين مككع ال احكك  الككرئيس( بالكليككات التككي تككم جمككع 
البيانكككات مكككن عينكككة الدراسكككة خكككارج قاعكككات الكككدرس )أت فكككي السكككاحات العام)يكككة 
و يرهكا(. وللعلكم، فقككد حاولنكا جمككع البيانكات بطريقككة الكترونيكة مككن خكالي  الشكك كة 

كككن االسككتعابة كانككت اكك)يفة ممككا ااككطرنا إلككى اسككتعماي النسككخة العنكبوتيككة  ول
وخككككالي  2017-2016الورقيككككة. جمعككككت البيانككككات قبيككككل انتهككككاء العككككام الدراسككككي 



196 
 

فككي كككل مككن العزائككر والسككوران. والعمككل جككار لعمككع بيانككات أكثككر  2017صككيل 
مكككن البلكككدين ومكككن بلكككدان عربيكككة أخكككرى. حاولنكككا أن نعمكككع البيانكككات مكككن الطكككالب 

 ككككات وفككككق المتغيككككرات األساسككككية المككككرار رراسككككتها فككككي هككككذ  الدارسككككة وهككككي والطال
متغيككككككرات )البلككككككد، العككككككنس، السككككككن، التخصككككككص والمسككككككتوى الدراسككككككي أو السككككككنة 

 الدراسية(.

تمثلكككت الصكككعوبات فكككي أن االخت كككار الكككذت تكككم توزيعكككا علكككى عينكككة الدراسكككة ككككان 
علكى اإلجابكة  ري ًا عليهم بع  الشيء بحسب وجهة نظرهم  حي  أنهم تعكوروا 

عكككن اسكككتبيانات تشكككتمل فكككي الغالكككب علكككى أسكككةلة تقليديكككة )موافكككق، محايكككد،  يكككر 
موافق(،  ير أنهكم بكالر م مكن ذلكك أبكدوا اهتمامكًا باألسكةلة وأنهكا تمثكل لهكم تعربكة 

 لريفًة.

تككككككم تفريككككككغ االسككككككتبيانات وتصككككككحيحها وفقككككككًا لمفتككككككاح تصككككككحيح االخت ككككككار الناقككككككد 
ختصكككر، وتكككم ارخكككاي البيانكككات لبرنكككامج التحليكككل جليسكككر( المعكككدي والم-لكككككك)والسن

فكككي اصككداراتا األخيكككرة، وقككد تكككم اسككت عار جميكككع االسكككتبيانات  SPSSاالحصككائي 
اسكتبيانًا، وبلغككت نسك ة االسككتعابة الكليككة  67 يكر مكتملككة اإلجابكات وبلككغ عككدرها 

 %.76.4لالخت ار 
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 تحليل البيانات:

 كير النقدي:اختبار "االعتدالية" ألبعاد اختبار التف -

ألن جمككع البيانكات لككم يكتم بطريقككة عشكوائية لتمثيككل معتمكع الطككالب فكي كككل  نظكراً 
مككككن العزائككككر والسككككوران، قمنككككا بتطبيككككق اخت ككككار  االعتداليككككة  للبيانككككات المحصككككل 

اخت ار التفكيكر الناقكد فكي هكذ  الدراسكة أبعار بعد اجراء االخت ار أن  عليها. وتبين
الطبيعكي ألن مسكتوى الداللكة المحسكوب فكي ككل اخت كار التوزيكع الميدانية ال تت كع 

، وبالتكالي نكرف  الفراكية الصكفرية القائلكة بكأن توزيكع 0.05كان أقل بكثيكر مكن 
الككدرجات المصككححة لعينككة الدراسككة فككي كككل بعككد مككن أبعككار اخت ككار التفكيككر الناقككد 

 يت ع التوزيع الطبيعي. 
 

  البيانات العامة:تحليل 
 

نسكك ة اإلنككاث الالئككي أجككبن عككن االخت ككار ( أرنككا  أن 3) يتضككح مككن العككدوي رقككم
أعلكككى مكككن نسككك ة الكككذكور  وذلكككك ألن نسكككبتهن أعلكككى فكككي العامعكككات وخاصكككة فكككي 

الفةكة العمريكة مكا بكين وبالنس ة لمتغيكر العمكر، فكعن  العلوم االجتماعية واإلنسانية.
% 49.5تمثكل أكبكر الفةكات العمريكة فكي العينكة االجماليكة وبنسك ة عامًا  21-24

بكالنظر إلكى متغيكر  %.26.2وبنسك ة  عامكاً  20-17الفةة العمرية ما بكين  اوتليه
توزيكككع العينككككة االجماليكككة أن مرحلككككة  أهكككم مكككا يالحكككك  علكككىالسكككنة الدراسكككية، فككككعن 

الليسككككانس )ال كككككالوريوس( فككككي النظككككام العككككامعي فككككي العزائككككر تتكككككون مككككن ثككككالث 
مكن أربكع سكنوات ممكا يععلنكا سنوات فقم بينما تتكون نفكس المرحلكة فكي السكوران 

  نراعي ذلك عند مقارنة النتائج الكلية بين البلدين.
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اختصاصات العلوم االجتماعية )علم النفس، التربيكة وعلكم ووفقًا لالختصاصات الدراسية، فعن 
% ثكككم 22.4%، تليهكككا الريااكككيات والعلكككوم بنسككك ة 34.6االجتمكككاي( قكككد شككككلت أعلكككى نسككك ة 

، علمكككًا بأنكككا قكككد %9.6%، والطكككب والصكككيدلة بنسككك ة 19.1ية بنسككك ة اآلراب والعلكككوم اإلنسكككان
تحكت  فكي العينكة االجماليكةتكم رمعهكا اختصاصكات عديكدة شارك في هكذ  الدراسكة لكالب مكن 

المتغيكرات (: توزيع عينة الدراسة بحسب 3جدوي رقم )يتضح من كما  المسميات التي ذكرت.
 الديمو رابية

 النسبة المئوية الفعلي العدد الجنس
 %59.3 635 أنثى
 %40.7 436 ذكر

 %100 1071 المجموع
 النسبة المئوية العدد الفئات العمرية

 %26.2 280 عاماً  20 -17
 %49.5 528 عاماً  24 -21
 %14.1 150 عاماً  28 -25
 %10.2 109 عامًا فأكثر 29

 %100 1067 المجموع
 النسبة المئوية العدد الدراسية السنة
 %33.7 327 األولى السنة
 %31.4 305 الثانية السنة
 %17.5 170 الثالثة السنة
 %16.5 160 الرابعة السنة

 %100 970 المجموع
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 بعاد اختبار التفكير الناقد وفقًا للمتغيرات الديموغرافية:ئي ألاإلحصاالتحليل 

 أبعاد التفكير الناقد حسب البلد:( الفروق في 1)
 

أن الطكالب ى أبعكار التفكيكر الناقكد اتضح من اإلحصكاء الوصكفي الكذت أجكرت علك
المشكككاركين مكككن العامعكككات العزائريكككة قكككد سكككعلوا أعلكككى متوسكككم فكككي القكككدرة علكككى 

، بينمكا سكعلوا 1.12وبكانحراف م)يكارت يسكاوت  5.69االستن او بمتوسم مقكدار  
 3.56أرنككككككى متوسككككككم فككككككي القككككككدرة علككككككى إرراك االفترااككككككات بمتوسككككككم مقككككككدار  

أما الطالب المشاركون من السكوران، فقكد سكعلوا . 1.06وبانحراف م)يارت قدر  
( بكككانحراف م)يكككارت 5.52أعلكككى متوسكككم فكككي القكككدرة علكككى االسكككتن او أيضكككا )م  

( وبككانحراف م)يككارت 3.57، وأرنككى متوسككم فككي القككدرة علككى التفسككير )م  1.05
. ونالح  أن متوسم القدرة علكى االسكتدالي متسكاوية عنكد الطكالب 1.33يساوت 

وانحكككراف م)يكككارت يسكككاوت  4.34طكككالب السكككورانيين بمتوسكككم قكككدر  العزائككريين وال
 العينة السورانية.   في 1.22وفي العينة العزائرية،  1.25

(، فككنالح  أن القككدرة علككى مككا بالنسكك ة للعينككة االجماليككة )العزائككر والسككوران معككاً أ
( بكككككانحراف م)يكككككارت يسكككككاوت 5.64االسكككككتن او قكككككد سكككككعلت أعلكككككى متوسكككككم )م  

نالحكككك  أن القككككدرة علككككى التفسككككير قككككد سككككعلت أرنككككى متوسككككم )م  ، بينمككككا 1.10
 .1.30( وبانحراف م)يارت قدر  3.50

بيما يتعلق بدراسة الفروإ بين البلدين في أبعار التفكير الناقد الخمسة، فقد و 
قمنا بتطبيق اخت ار مان وايتني. وتبين من النتائج المحصل عليها أنا توجد 



200 
 

البلدين في بعدين من أبعار التفكير الناقد بين لالب  فروإ رالة احصائياً 
 لصالح الطالب السورانيين. وهذا ال عدان هما: 

 0.05الفروإ رالة باحتماي خطأ   حي  كانت بعد التفسير  . 

 0.01الفروإ رالة باحتماي خطأ ال يتعاوز   حي  كانت بعد تقويم الحعج. 
 

الة باحتماي خطأ ال يتعاوز اتضح أن الفروإ في الدرجة الكلية لالخت ار ركما 
( أرنا (. وبهذا نكون 4)انظر العدوي رقم )لصالح الطالب السورانيين  0.01

قد أجبنا عن الس اي المتعلق بالفروإ بين البلدين في مستويات التفكير الناقد. 
ومهما يكن، فعننا بصدر جمع بيانات أكثر من العزائر والسوران لمعرفة 

  لدى الطالب في البلدين بصورة أكثر رقة. مستويات التفكير الناقد

ويتني للفروإ في أبعار اخت ار التفكير النقدت وفقًا -(: نتائج اخت ار مان4جدوي رقم )
 لمتغير البلد

 

إدراك  االستدالل البيان
 االفتراضات

تقويم  التفسير االستنباط
 الحجج

الدرجة 
 الكلية

 (Zقيمة )
-

0.832 -0.051 -0.662 -2.215 
-

4.926 
-

4.439 
 0.000 0.000 0.027 0.508 0.959 0.405 الداللة االحصائية
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 أبعاد التفكير الناقد حسب الجنس: ( الفروق في 2)
 

 

أن الطككالب الككذكور قككد سككعلوا نتككائج أعلككى مككن الطال ككات فككي جميككع أبعككار  وجككدنا
حيكك  كككان متوسككم اإلنككاث أعلككى   التفكيككر الناقككد ماعككدا فككي القككدرة علككى التفسككير

 . (3.48مقابل  3.51) ليل من متوسم الذكوربق
 وايتنككي أن الفككروإ بككين العنسككين رالككة إحصككائياً -تضككح مككن تطبيككق اخت ككار مككاناو 

فكككي بعكككدت االسكككتن او وتقكككويم الحعكككج لصكككالح الكككذكور باحتمكككاي خطكككأ ال يتعكككاوز 
. وتبكككين النتيعكككة الكليكككة أن الفكككروإ فكككي أبعكككار التفكيكككر الناقكككد بكككين الكككذكور 0.05

 ( أرنا .5)انظر العدوي رقم ) 0.01عند  الة إحصائياً واإلناث ر

وفقًا  أبعار اخت ار التفكير النقدتويتني للفروإ في -(: نتائج اخت ار مان23جدوي رقم )
 لمتغير العنس

 

إدراك  االستدالل البيان
 االفتراضات

تقويم  التفسير االستنباط
 الحجج

ة الدرج
 لكليةا

 0.877 -1.375 -2.532 -0.316 -2.313 -2.752- (Zقيمة )
 0.006 0.021 0.752 0.011 0.169 0.381 الداللة االحصائية

 : السنأبعاد التفكير الناقد حسب ( الفروق في 3)
 

تراوحت متوسكطات الكدرجات التكي حصكل عليهكا الطكالب المشكاركون فكي الدراسكة 
فككككي  5.53إلككككى  3.53عامككككًا( مككككا بككككين  20-17فككككي الفةككككة العمريككككة الصككككغرى )

عامككًا(  24-21ار الخمسككة لالخت ككار، أمككا الطككالب الككذين أعمككارهم مككا بككين )األبعكك
فقكككككد تراوحكككككت متوسكككككطات الكككككدرجات التكككككي حصكككككلوا عليهكككككا فكككككي األبعكككككار الخمسكككككة 
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، بيمكككا تراوحكككت هكككذ  المتوسكككطات مكككا بككككين 5.59إلكككى  3.42لالخت كككار مكككا بكككين 
 عامككًا(. وفككي 28-25لككدى الطككالب الككذين أعمككارهم مككا بككين ) 5.71إلككى  3.52

عامككككًا فككككأكثر( تراوحككككت متوسككككطات الككككدرجات مككككا بككككين  29الفةككككة العمريككككة العليككككا )
 في األبعار الخمسة لالخت ار.    6.01إلى  2.84

والكككيس للفكككروإ فكككي أبعكككار اخت كككار التفكيكككر -اتضكككح مكككن نتكككائج اخت كككار كروسككككاي
جوهريكة بككين فةككات السككن المختلفككة فككي  النقكدت وفقككًا لمتغيككر السككن أن هنككاك فروقككاً 

فككي بعككد  0.05الفككروإ رالككة باحتمككاي خطككأ ال يتعككاوز   حيكك  كانككت ثككة أبعككارثال
 ( أرنا (.6)انظر العدوي رقم ) تقويم الحعجاالستدالي، بعد االستن او، وبعد 

أبعار اخت ار التفكير واليس للفروإ في  -(: نتائج اخت ار كروسكاي6جدوي رقم )
 وفقًا لمتغير العمرالنقدت 

 لكليةة االدرج تقويم الحجج التفسير االستنباط اك االفتراضاتإدر  االستدالل البيان
 0.27 34.24 4.35 17.70 3.67 9.56 مربع كات

 0.966 0.000 0.226 0.001 0.300 0.023 الداللة االحصائية
 

وممككا نالحظككا مككن خككالي النتككائج أن هنككاك عالقككة لرريككة )إيعابيككة( بككين متغيككر 
ميككع أبعككار التفكيككر الناقككد ماعككدا فككي بعككد  تقككويم السككن وأبعككار التفكيككر الناقككد فككي ج

الحعج  حي  نالح  أن العالقة سلبية بين فةات العمر المختلفكة وهكذا ال عكد ممكا 
  من التحليل لمعرفة السبب وراء ذلك. يستدعى مزيداً 

( مكع الفةككة العمريككة األخيككرة أو 28-25عنكد رمككج الفةككة العمريكة مككا قبككل األخيككرة )
والكيس مكرة أخكرى للكشكف عكن -أكثر( وإجكراء اخت كار كروسككايسنة فك 29العليا )
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الفروإ في ررجات المستعيبين في بعد تقويم الحعج تبين أن أراء الطكالب ك كار 
سكككنة( ككككان منخفضكككًا عكككن أراء  25السكككن )أت الكككذين كانكككت أعمكككارهم أكبكككر مكككن 
وهككذا يعضككد النتككائج التككي حصككلنا  ،الطككالب األصككغر سككنًا فككي بعككد تقككويم الحعككج

 ليها سابقًا بهذا الخصو .ع
 

أجابت هذ  النتائج جزئيًا عن العالقة بين السن ومستويات التفكير الناقد لدى 
الطالب العامعيين. ويبدو أن بعد تقويم الحعج قد شذ عن التصور المنطقي 
الذت يربم بين السن وارتفاي مستوى التفكير الناقد مما يحتاج إلى تفسير 

  عقالني.

 :المستوى الدراسيأبعاد التفكير الناقد حسب  ( الفروق في4)

أن أعلى بعكد مكن أبعكار التفكيكر الناقكد لكدى لكالب السكنة األولكى هكو بعكد الحظنا 
، وأرنكى بعكد لكديهم 1.15وبكانحراف م)يكارت قكدر   5.59االستن او بمتوسم قدر  

. أمككا لككدى 1.37وبككانحراف م)يككارت قككدر   3.47هككو بعككد التفسككير بمتوسككم قككدر  
( 5.76السككككنة الثانيككككة، فككككأعلى متوسككككم فككككي بعككككد االسككككتن او أيضككككا )م   لككككالب

، وأرنكى متوسكم لكديهم فكي بعكد التفسكير أيضكا )م  1.03وبانحراف م)يارت قدر  
. بالنس ة لطكالب السكنة الثالثكة، فكعن أعلكى 1.25( وبانحراف م)يارت قدر  3.42

رت قكككدر  ( وبكككانحراف م)يكككا5.69متوسكككم مسكككعل فكككي بعكككد االسكككتن او أيضكككا )م  
 3.61، وأرنكككى متوسكككم لكككديهم فكككي بعكككد إرراك االفترااكككات بمتوسكككم قكككدر  1.09

. أمكككا عنكككد لكككالب السكككنة الرابعكككة )فكككي السكككوران 1.03وبكككانحراف م)يكككارت قكككدر  
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 5.34فقككم(، فككعن أعلككى متوسككم لككديهم فككي بعككد االسككتن او أيضككا بمتوسككم قككدر  
التفسكير أيضكا )م   ، وسعلوا أرنى متوسم في بعد1.12وبانحراف م)يارت قدر  

 . 1.28( وبانحراف م)يارت قدر  3.38
 

، نالحكك  أن الطككالب المشككاركين سككعلوا أعلككى متوسككم فككي بعككد االسككتن او إجمككاالً 
والكككيس  -نتكككائج اخت كككار كروسككككايوأرنكككى متوسكككم فكككي بعكككد التفسكككير. ويتبكككين مكككن 

هنكككاك  للفككروإ فككي أبعكككار اخت ككار التفكيككر النقكككدت وفقككًا لمتغيككر السكككنة الدراسككية أن
، رالككة احصككائيا بككين مسككتويات الدراسككة )سككنوات الدراسككة( فككي ثالثككة أبعككار فروقككاً 
وهكككككي رالكككككة باحتمكككككاي خطكككككأ ال والتفسكككككير، : إرراك االفترااكككككات، االسكككككتن او هكككككي

وأجابكت هكذ  النتككائج عكن السكك اي (. ( أرنككا 7رقكم ))انظكر العككدوي  0.05يتعكاوز 
 سنوات الدراسة.المتعلق بمستويات التفكير الناقد حسب متغير 

 

أبعار اخت ار التفكير واليس للفروإ في  -(: نتائج اخت ار كروسكاي7جدوي رقم )
  النقدت

 وفقًا لمتغير المستوى الدراسي
 لكليةة االدرج تقويم الحجج التفسير االستنباط إدراك االفتراضات االستدالل البيان

 14.32 7.31 14.77 17.09 14.12 5.85 مربع كات
 0.006 0.120 0.005 0.002 0.007 0.210 االحصائية الداللة

 

 أبعاد التفكير الناقد حسب التخصص الدراسي:( الفروق في 5)

ن لكككالب لكككوح  مكككن التحليكككل الوصكككفي الكككذت تكككم إجكككراؤ  علكككى أبعكككار االخت كككار أ
الدراسكات الطبيكة والصككيدلة قكد سكعلوا أعلككى المتوسكطات فكي جميككع أبعكار التفكيككر 
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، ويلكيهم 5.77إلكى  3.72حكت متوسكطات اسكتعاباتهم مكا بكين   حي  تراو النقدت
إلككى  3.56وتراوحككت متوسككطات اسككتعاباتهم مككا بككين لككالب الريااككيات والعلككوم 

وتراوحككت متوسككطات اسككتعاباتهم مككا  إرارة األعمككاي واالقتصككارثككم لككالب ، 5.58
وتراوحكت متوسككطات اسكتعاباتهم مككا  فكالعلوم االجتماعيككة، 5.53إلككى  3.30بكين 
 .5.54و 3.32 بين

 

والكككيس للفكككروإ فكككي أبعكككار اخت كككار التفكيكككر  -اتضكككح مكككن نتكككائج اخت كككار كروسككككاي
بعككككدت النقككككدت وفقككككًا لمتغيككككر التخصككككص الدراسككككي أن هنككككاك فروقككككا جوهريككككة فككككي 

، بينمككككا كانككككت الفككككروإ  يككككر رالككككة 0.01وتقككككويم الحعككككج عنككككد مسككككتوى  التفسككككير
 جكككة الكليكككة رالكككة إحصكككائياً الفكككروإ فكككي الدر احصكككائيًا فكككي بقيكككة األبعكككار،  يكككر أن 

 (.8)انظر العدوي رقم  0.01باحتماي خطأ ال يتعدى 

واليس للفروإ في أبعار اخت ار التفكير النقدت -(: نتائج اخت ار كروسكاي8جدوي رقم )
 وفقًا لمتغير التخصص الدراسي

 

 الدرجة الكلية تقويم الحجج التفسير االستنباط إدراك االفتراضات االستدالل البيان
 83.72 78.12 28.50 6.42 10.10 8.27 مربع كات

 0.000 0.000 0.000 0.267 0.072 0.142 الداللة االحصائية
 

ويبدو من هذ  النتائج التي أجابت عكن السك اي المتعلكق بمتغيكر التخصكص ورور  
في التفكيكر الناقكد أن للتخصكص رورًا فكي الفكروإ المسكعلة فكي مسكتويات التفكيكر 

 ( عككن2011طككالب. وت يككد هككذ  النتيعككة مككا توصككل إليككا العتيبككي )الناقككد لككدى ال
وجكور فككروإ رالكة إحصككائًيا بكين أراء لككالب التخصصكات العلميككة والنظريكة علككى 
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اخت كككار والسكككون وجليسكككر لصكككالح لكككالب التخصصكككات العلميكككة. كمكككا توصكككلت 
 الدراسككككة إلككككى وجككككور فككككروإ رالككككة إحصككككائًيا بككككين أراء الطككككالب المتفككككوقين رراسككككًيا

 .رهم  وقد أشرنا لهذا في الدراسات السابقةو ي

 مناقشة النتائج:

حاولنا في هذ  الدراسة االستطالعية األولية عرا النتائج المتعلقة بمستويات 
التفكير الناقد في كل من العزائر والسوران، واجراء مقارنة بسيطة حوي 

 مستويات التفكير الناقد لدى الطالب العامعيين في البلدين. 

رًا ألن الدراسات السابقة التي أجريت حوي التفكير الناقد في البلدان العربية ونظ
لم تقم بأية رراسات مقارنة بين هذ  البلدان، فعن هذ  الدراسة قد تعتبر رائدة في 
هذا المعاي ر م الصعوبات التي واجهتنا عند جمع البيانات نظرًا لعدم تعور 

 ارات التي تحتاج إلى إعماي الفكر الطالب على اإلجابة عن مثل هذ  االخت
 قبل اإلجابة.

ور كم أن العينكات التككي حصكلنا عليهككا مكن البلككدين ال تمثكل المعتمككع األصكلي فككي 
كل من العزائر والسوران )المعتمع الطالبي( إال أننا نالح  ت اينكًا فكي مسكتويات 

فكيكر الناقكد. التفكير الناقد بين الطالب العزائريين والسورانيين في بع  أبعار الت
ولعكككل هكككذا الت كككاين قكككد يرجكككع إلكككى وجكككور عينكككة لالبيكككة مكككن اختصاصكككي الطكككب 
والصيدلة في العينة االجمالية التي جمعت من السوران بينما ال توجكد فكي العينكة 
االجمالية التكي جمعكت مكن العزائكر، وقكد يرجكع ذلكك أيضكا إلكى اخكتالف المنكاهج 
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ن سككككككنوات الدراسككككككة فككككككي مرحلككككككة ولككككككرإ التككككككدريس المت عككككككة بالبلككككككدين علمككككككًا بككككككأ
ال كككالوريوس بككالعزائر ثككالث سككنوات بينمكككا فككي السككوران أربككع سككنوات. وال يمككككن 
العكككككزم بوجكككككور هكككككذا الت كككككاين إال بعكككككد جمكككككع عينكككككات أكثكككككر مكككككن البلكككككدين، ومكككككن 

 اختصاصات متماثلة. 

الطكالب الكذكور فكي جميكع أبعكار  تبين البيانات المتحصل عليها من البلدين تفوإ 
فككي القكككدرة علككى التفسككير حيككك  كككان متوسكككم اإلنككاث أعلكككى  الناقككد ماعكككداً  التفكيككر

وهككذ  النتيعككة . ، ولكككن الفككرإ لككيس ذا راللككة إحصككائيةبقليككل مككن متوسككم الككذكور
تحتككاج إلككى تأكيككد مككع اكك م المتغيككرات األخككرى التككي قككد تكك ثر فيهككا مثككل متغيككر 

ا أ لككككب التخصككككص  إذ أن أ لككككب الطككككالب فككككي العلككككوم االجتماعيككككة إنككككاث بينمكككك
الطككككالب فككككي العلككككوم والريااككككيات ذكككككور، وقككككد الحظنككككا أن أراء لككككالب العلككككوم 
االجتماعيككككة فككككي اخت ككككار التفكيككككر الناقككككد أقككككل مككككن أراء لككككالب الطككككب والصككككيدلة 

 والعلوم والرياايات وإرارة األعماي. 

وبيمكككا يتعلكككق بالعالقكككة بكككين السكككن ونتكككائج الطكككالب فكككي اخت كككار التفكيكككر النقكككدت، 
لرريككة )إيعابيككة( بككين متغيككر السكن وأبعككار التفكيككر الناقككد فككي جميككع  عالقككة وجكدنا

سكلبية بكين  كانكت العالقكةأبعار التفكير الناقد ماعدا في بعد  تقكويم الحعكج  حيك  
دمج الفةكة العمريكة مكا قبكل . وللتأككد مكن هكذ  النتيعكة، قمنكا بكفةات العمر المختلفة

، أجرينكا سكنة فكأكثر( 29العليكا ) ( مكع الفةكة العمريكة األخيكرة أو28-25األخيرة )
واليس مرة أخرى للكشكف عكن الفكروإ فكي ررجكات المسكتعيبين -اخت ار كروسكاي

تبككين أن أراء الطككالب ك ككار السككن )أت الككذين كانككت حيكك  فككي بعككد تقككويم الحعككج 
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سككنة( كككان منخفضككًا عككن أراء الطككالب األصككغر سككنًا فككي  25أعمككارهم أكبككر مككن 
د النتككككككائج التككككككي حصككككككلنا عليهككككككا سككككككابقًا بهككككككذا بعكككككد تقككككككويم الحعككككككج، وهككككككذا يعضكككككك

وتبككدو هككذ  النتيعكة  يككر منطقيككة ممككا يسكتدعي ال حكك  عككن العوامككل  الخصكو .
 التي أرت إلى هذ  النتيعة.

وبخصكككو  العالقكككة بكككين مسكككتويات التفكيكككر الناقكككد ومسكككتويات الدراسكككة )سكككنوات 
راسككة ممككا الدراسككة بالعامعككة( اتضككح وجككور فككروإ رالككة احصككائيًا بككين سككنوات الد

يدي على تحسن مستويات الطالب فكي التفكيكر الناقكد بعكد رخكولهم إلكى العامعكة، 
وتككككدرجهم فككككي المعرفككككة العلميككككة إال أننككككا وجككككدنا عككككدم وجككككور فككككروإ جوهريككككة بككككين 
مسككتويات الدراسككة فككي بعككدت االسككتدالي )االسككتنتاج( وتقككويم الحعككج ممككا يتطلككب 

 تعليم المختلفة وتطويرهما.  التركيز على هاتين المهارتين في مستويات ال

وبيمككا يتعلككق بمسككتويات التفكيكككر الناقككد فككي االختصاصكككات المختلفككة، فقككد وجكككدنا 
فروقا جوهرية بين االختصاصات العام)ية  حي  إن مستوى التفكيكر الناقكد لكدى 
لكالب الطكب والصكيدلة هكو األفضكل متبوعكًا بمسكتوى لكالب العلكوم والريااكيات 

رورة االهتمكككام بتطكككوير التفكيكككر النقكككدت لكككدى لكككالب وتسكككتدعي هكككذ  النتيعكككة اككك
العلككوم االجتماعيككة واإلنسككانية وإرارة األعمككاي مككن خككالي تحسككين لككرإ التككدريس، 
ومن خالي إرخاي مهارات التفكير الناقد في المكارة العلميكة التكي تكدرس للطكالب، 

 ومن خالي تقويم األراء بصفة عامة.
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االسكتطالعية بشكيء مكن الحكذر والشكك، وال ين غي النظر إلى نتكائج هكذ  الدراسكة 
يمكن تعميمها على المعتمعات األصلية علما بأننا بصدر جمع بيانكات أكثكر مكن 

 جامعات البلدين.

وال شككك، أن تطككوير التفكيككر الناقككد بأبعككار  المختلفككة فككي العامعككات العربيككة بنككاًء 
طكككوير علكككى رراسكككات ميدانيكككة مواكككوعية سكككتكون لكككا انعكاسكككات إيعابيكككة علكككى ت

 التعليم العامعي و ير ، وعلى تطوير التفكير بمهاراتا المختلفة. 
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  في التحصيل وتنمية التفكير الناقد  RISKاثر برنامج رايبسك 
 لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة الكيمياء

 التعريف بالبحث
 أواًل / متتشتكتتتتتتتلتة التتبتتحتتتتتتتث

لم يعد هدف العملية التعليمية قاصرا على تعريل الطل ة المعكارف والحقكائق والمفكا يم 
بل تعداها الى االهتمام بعمليات التفكير الن احد اهداف تدريس العلوم هو تنميكة التفكيكر عنكد 

اكتسكاب االسكلوب العلمكي فكي التفكيكر او الطريقكة العلميكة فكي ال حك   الطل ة ومساعدتهم على
 .(94 :1999، زيتون )والتركيز على لرإ العلم وعملياتا  (تعليم التفكير)بمعنى 

العلوم هي احدى الموار الدراسية التي يواجا تعلم الطالب لها صعوبة حسب ما رلت و 
الككى الطرائككق واالسككاليب التككي يككتم مككن عليكا بعكك  الدراسككات وقككد ارجعككت تلككك الدراسككات ذلككك 

خاللها تعلم مواوعات العلوم وعدم اتاحة الفرصكة للطكالب لكتعلم مكارة العلكوم علكى نحكو ذت 
وفكي يكل مثكل هكذ  االسكاليب ال يشكارك الطالكب بفاعليكة فكي عمليكة التعلكيم ممكا يك رت ، معنكى

 :2011، لخزرجككيا)الككى اخفككاإ الكثيككر مككن الطككالب فككي معالعككة مككا يواجهونككا مككن مشكككالت 
15 – 16). 

يمكن ان تغطكى هكي ان رور التعلكيم ين غكي ان يككون بتزويكد الطالكب  والحقيقة التي ال
بالمعرفككة القابلككة لالسككتعماي والتطبيككق فككي الحيككاة العمليككة اليوميككة وان هككذ  المعرفككة الصككالحة 

لمواجهككة المواقككف والقابلككة للتطبيككق البككد فيهككا مككن ممارسككة التفكيككر ل قككا لالحتياجككات المتولككدة 
اال ان الواقككع المككزرت فككي مدارسككنا يقتصككر فككي شكككلا الحككالي علككى تزويككد الطككالب ، المختلفككة

بالمعلومككات فقكككم رون االهتمككام وااللتفكككات الكككى تطككوير قكككدرات التفكيككر او تنميكككة المهكككارات او 
لعلكم علكى العلوم فكي العكراإ تنظكر الكى ا القدرات العقلية ات ان مدارسنا ت كد ان فلسفة تدريس

أت ان لريقكككة تكككدريس العلكككوم بوصكككفها لريقكككة تفكيكككر  (مكككارة ولريقكككة)ليسكككت انكككا مكككارة فقكككم و 
 مازالت بعيدة عن التطبيق وهذا ما شعر با ال اح  من خالي خبرتا في التدريس ومن خالي

 
 .2014 ،16العدر  ،جامعة بابل ،معلة كلية التربية ،جماي نصر عبد الكايم
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الكيميكاء والفيزيكاء )لمكوار العلكوم لقائا بعكدر مكن المدرسكين والمدرسكات واالختصاصكيين التربويين
وكذلك من مالحظة اسةلة نصف السنة واالسةلة النهائية لمارة الكيمياء حي  كانكت  (واالحياء

تركككز علككى اسككةلة الحفكك  وتهمككل اسككةلة التحليككل والتركيككب وان ال احكك  لككم يتككذكر فككي مككرة مككن 
المكرات التكي رخكل فيهكا رورة تدريبيكة تربويكة انككا تلقكى رروسكا تربويكة فكي االتعاهكات المعاصككرة 

س العلكوم وانمكا اقتصكرت فكي كككل مكرة علكى الطرائكق التقليديكة كطريقكة االلقكاء والحفكك  فكي تكدري
والمناقشككة اذ ان هككذ  الطرائككق ال تسككاعد علككى تنميككة تفكيككر الطككالب كمككا انهككا تععككل المككدرس 
محور العملية التعليمية وال تتيح الفرصة للطالب لكي يتعلمون بأنفسهم كيل يتعلمكوا وهكذا مكا 

ى تحصكككيل الطكككالب اذ ان ال احككك  اللكككع علكككى ررجكككات الطكككالب فكككي مكككارة انعككككس سكككل ا علككك
وانا قكام بزيكارة اي العامكة لتربيكة ، الكيمياء لمعظم الصفوف في بع  المدارس فوجدها متدنية

 – 2011و  2011 – 2010)محافظة بابل واللع على نسب النعكاح فكي العكامين السكابقين 
 -%  55)ي فوجككد ان نسكك ة النعككاح تتككراوح بككين لمككارة الكيميككاء للصككف الرابككع العلمكك (2012

وعند ال ح  عن اسك اب هكذا االنخفكاا تأككد ان السكبب يعكور ، وهي نس ة منخفضة (% 58
الى الطرائق التقليدية التي يت عها ا لب المدرسين في تدريس الطكالب والتكي ت ككد علكى جانكب 

الكى عكدم تقبكل الطكالب للكدرس الحف  واالستظهار وعلى المستويات الدنيا فكي التفكيكر ااكافة 
مما ي رت الى عدم التركيز واالنت ا  بشكل جدت الكى الكدرس ات ان الكدروس اصك حت تقليديكة 

 ومملة.
وهنا يتساءي ال اح  هل يمكن ان يكون استخدام برنامج ريسك بوصفا احد االتعاهات      

الناقد لدى لالب الحديثة في التدريس م شرًا في رفع مستوى التحصيل وتنمية التفكير 
ولذلك اختار ال اح  هذا البرنامج لعلا يذلل  الكيمياء؟الصف الرابع العلمي في مارة 

   الصعوبات والمشاكل التي تواجا الطالب.  
 ثانيًا / أهتمتيتتة التتبتتتتتتتتتتحتتتتث

ان عصر التغيرات المتسارعة يفرا على المربين التعامل مع التربية والتعليم 
ملية اليحدها زمان والمكان وتستمر بعدها حاجة وارورة لتسهيل تكيفا مع بوصفها ع

تعليم الطالب ، المستعدات في البيةة ومن ًثَم تكسب شعارات )تعليم الطالب كيل يتعلم
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اهمية خاصة ألنها تحمل مدلوالت مستقبلية في  اية االهمية وان التكيل مع  (كيل يفكر
 . (399: 1999، الحيلة)يدة واستعماي مواقف جديدة المستعدات يستدعي تعلم مهارات جد

ان التربية وسيلة لتحقيق النمو الشامل والمتكامل والمتوازن ألفرار المعتمع اذ انها 
التي ت رت الى مساعدة الفرر على تحقيق النمو العقلي والعسمي  اهم الوسائلتعد احد 

لنمو هو خاصية الحياة والتربية والنفسي واالجتماعي بصورة متكاملة ومتوازية وحي  ان ا
فر  النمو امام افرار المعتمع  تمثل النمو لذا فهي الحياة بنفسها وهي مس ولة عن تهيةة

ولكي تحقق التربية اهدافها بشكل جيد في المعتمع  .(341 :2011، الخزاعلة واخرون )
في العملية  البد من وجور منهج يواكب تطورات المعتمع الن المنهج يعد المحور االساسي

 التربوية.
فالمنهج الدراسي هو منظومة فرعية من منظومة التعليم تتضمن معموعة عناصر         

مرت طة ت ارليا ومتكاملة وييفيا وتسير على وفق خطة عامة شاملة يتم عن لريقها تزويد 
 الطالب بمعموعة من الفر  التعليمية التعلمية التي من شأنها ان تحقق النمو الشامل

 :2012ية التعليمية )بحرت، والغاية االعم للعمل األسمىالمتكامل للمتعلم الذت هو الهدف 
17.) 

ان منهعًا  نيًا بالمعلومات وحد  اليفي باال راا ما لم تصاح ا لرائق واساليب  وال شك
تدريسية حديثة معدية في نتائعها وجدواها ولهذا تعد لرائق التدريس من المكونات الرئيسة 

نهج او اسلوب لترجمة الكتاب المدرسي وقد يعور ذلك الى ان االهداف التعليمية للم
ومحتويات المناهج اليمكن تقويمها اال من خالي المعلم ومن خالي االساليب التي يت عها في 

، العراح واخرون )تدريسا لذلك يمكن عّد لريقة التدريس همزة الوصل بين الطالب والمنهج 
2008: 81). 
ئق التدريس اثرًا كبيرًا في تحقيق اهداف التربية وين غي ان نعلم ان المدرس الناجح ال ان لطرا

ي عّلم بالمارة فحسب وانما ي عِلم بطريقتا واسلوبا وشخصيتا وعالقتا مع للبتا وهو في حقيقتا 
لريقة ناجحة في توصيل الدرس لطلبتا بأيسر السبل فمهما امتلك من مارة علمية لكنا ال 

فأن النعاح الحقيقي لن يكون حليفا في عملا التربوت ، الطريقة العيدة في ايصالهايمتلك 
 .(19: 2009، فرج)والتعليمي في المراحل الدراسية جميعها 
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ولفهمية التي تتمتع بها لرائق تدريس العلوم بوصفها اراة مهمة لتحقيق االهداف 
الصعيد العالمي والعربي والمحلي  ع ِقَدْت الكثير من الم تمرات والندوات على، التربوية

اساسية في تطوير المعاالت المعربية للطل ة في مراحل التعليم كافة  بوصفها خطوة
وذلك ، ومحاولة اساسية في مراجعة لرائق التدريس المستعملة في تدريس العلوم وتطويرها

لرائق التدريس  وااللالي على، ورورات التعليم المستمر، بفتح الدورات التأهيلية للمدرسين
ولععل التدريس فعاال  .ورة العلمية والمعربيةالتي تتناسب مع الث واالستراتيعيات العديدة

المت اري ين غي بناؤ  بتخطيم وتعاون وان يثير انت ا  الطالب النا قائم على اساس التفاعل 
ر القارر ان اهم اهداف التعليم هو اعدار الفر  .(5 :2002، ابرا يم)المدرس ولالبا  بين

على فهم المعرفة والتعامل معها وتقييمها واختيار ما يكمل عملية البناء والتطور ات ان هذا 
يعني تطوير قدرة الفرر على اختيار المعرفة بفكر ناقد بالتحليل والتقويم واصدار الحكم على 

 .(7 :2005، السرور)المعرفة بهدف االختيار االمثل ما هو اال تفكير ناقد 
ما يسأي ال ع  حكوي اكرورة بنكاء بكرامج خاصكة لتعلكيم التفكيكر الناقكد مكا رمنكا  وكثيرا

نعلم لالبنا التعامل مع المسائل الريااية والعلمية مكن خكالي المنكاهج الدراسكية اليوميكة ولككن 
الكثير من المهتمين بتعليم التفكير الناقد ي كدون ان ما يقوم با المدرس بغرفة الصكف ينطكوت 

والطريقككة الصككحيحة لفهككم وتقككويم المككارة العلميككة  (بمككاذا تفكككر)محتككوى االكككاريمي علككى تقككديم ال
ويالحككك  ان العديكككد مكككن المدرسكككين قكككاررون علكككى نقكككل المحتكككوى  ()كيكككل تفككككر حكككوي المكككارة

المعرفكي للطكالب ولككن  البيككة المدرسكين يفشكلون فككي تعلكيم الطكالب كيككل يفككرون حكوي هككذا 
 .(90:  2009، العتوم واخرون )المحتوى 

وتكمن أهمية هذ  الدراسكة فكي اسكتخدامها برنامعكا عالميكا معكدال ومط قكا فكي معموعكة 
مكككن الكككدوي وهكككو قكككارر كمكككا اشكككارت الدراسكككات الكككى تعلكككيم التفكيكككر الناقكككد لعميكككع الطكككالب مكككن 
مختلككككف الصككككفوف واالعمككككار وفككككي انهككككا الدراسككككة االولككككى فككككي العككككراإ والككككولن العربككككي التككككي 

عليم التفكير الناقد وذلك بدمج مهارات التفكيكر الناقكد اكمن تكدري ات استخدمت هذا البرنامج لت
المكككنهج الدراسكككي والدراسكككة االولكككى التكككي تكككدرس تكككأثير هكككذا البرنكككامج فكككي متغيكككرات التحصكككيل 

 والتفكير الناقد بحسب علم ال اح . 
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ولعككل المتت ككع الحككاذإ لتقككدم المدنيككة المعاصككرة ال يفوتككا مككدى تككأثير علككم الكيميككاء فككي 
لحياة المعاصرة فتنوي االلوان في المالبس وصناعة السيارات والطكائرات والحواسكيب المختلفكة ا

وحتككى المرك ككات الفضككائية والتطككور الرهيككب فككي السككالح التقليككدت و يككر التقليككدت وكثيككر مككن 
منظفككات الشككعر والمبيككدات الحشككرية و يرهككا الكثيككر هككي مككوار كيميائيككة وهككذا مككا جعككل أهميككة 

 (.15 :2011، الخطيب وعبيد)راسة الكيمياء من السمات الوااحة لتقدم االمم الكيمياء ور
بيا ان التحصيل الدراسي ي رت رورًا مهمًا في حياة الطالب الدراسية  ال شكومما 

فهو الوسيلة الوحيدة التي يتم على اساسها تدرج الطالب من ، على اختالف مستوياتها
ومن هنا يتنافس الطالب ويعّدون  تليها.اخرى وانتقالا من مرحلة الى ، صف الى اخر

هم ذاتا في الدراسة او بين لكي يثبت الواحد من، ويعتهدون من اجل الحصوي على الدرجة
او لكي ي هلا تحصيلا الختيار نوي التعليم الذت يريد. لذلك كلا يعد التحصيل اهم رفاقا، 

ل احثين على رراستا من جوان ا القضايا التي تعالعها م سسات التربية والتعليم وتشعع ا
 .(7: 2002، السيما العوامل التي ترت م يا وت ثر بيا سل ًا وايعابًا )لالفحة، المختلفة

وتبرز أهمية ال ح  ايضا من أهمية المرحلة التي اختارها ال اح  كونهكا المرحلكة التكي 
شككارت هككذ  االبحككاث ( اذ اpiagetتنشككم فيهككا القككدرة االسككتداللية كمككا اشككارت ابحككاث بياجيككا )

الككى يهككور القككدرات االسككتداللية فككي هككذ  المرحلككة كمككا وتككزرار فككي هككذ  المرحلككة القككدرة علككى 
 (.50:  2009،  انم)التفكير وتزايد القدرة على حل المشكالت

 ثالثًا / هدف التتتتبتتحتتتتث وفرضياته 
ميكككة فكككي التحصكككيل وتن RISKبرنكككامج ريسكككك  أثكككريهكككدف ال حككك  الحكككالي الكككى معرفكككة 

 التفكير الناقد لدى لالب الصف الرابع العلمي في مارة الكيمياء.
 :التاليةوللتحقق من هدف ال ح  اختار ال اح  الفرايات الصفرية 

في متوسم الفروإ بين  (0,05)ال يوجد فرإ ذو راللة احصائية عند مستوى راللة    -1
ة التعريبية الذين يدرسون االخت ارين القبلي وال عدت للتفكير الناقد لدى لالب المعموع

 مارة الكيمياء على وفق برنامج ريسك. 
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في متوسم الفروإ بين  (0,05)ال يوجد فرإ ذو راللة احصائية عند مستوى راللة    -2
االخت ارين القبلي وال عدت للتفكير الناقد لدى لالب المعموعة الضابطة الذين يدرسون 

 مارة الكيمياء بالطريقة االعتيارية.
بين متوسطي ررجات  (0,05)جد فرإ ذو راللة احصائية عند مستوى راللة ال يو   -3

لالب المعموعة التعريبية الذين يدرسون مارة الكيمياء على وفق برنامج ريسك وررجات 
لالب المعموعة الضابطة الذين يدرسون المارة نفسها بالطريقة االعتيارية في 

 االخت ارال عدت للتفكير الناقد.
 تتدود التتتتبتتتتتتتتتحتتث رابعًا / حتت

التابعة إلى المديرية  اإلعدارية والثانوية النهاريةلالب الصف الرابع العلمي في المدارس  .1
 العامة للتربية في مركز محافظة بابل.

لعنا  العلمي، تأليلالفصل الرابع والخامس والسارس من كتاب الكيمياء للصف الرابع  .2
 .                        1/2010مة للمناهج ومن وزارة التربية المديرية العا

 .2012/2013الفصل الثاني من العام الدراسي  .3
 خامسًا / تحديد المتتصتتطتتلتتحتتتتتات 

  Effectاالثر  -1
 (.12:  2008، البركاني)من رسم الشيء  مابقي-بانا:  1990البستاني أ / عرفا 

 ن تغير لا اثر في الطالب.وهو ما يتركا البرنامج م -:اجرائياالباحث وعرفا 
 Programالبرنامج  -2

بأنا جميع الخبرات او الفعاليات او ات نشاو تربوت يقدم الى  -:2004محمد أ / عرفا 
 .(16:  2004، محمد)المتعلم تحت اشراف الم سسة التعليمية وخالي مدة زمنية 

بناؤها في اوء برنامج بأنا معموعة من االنشطة والدروس التي تم  -:اجرائيالباحث وعرفا ا
 ريسك لمساعدة الطالب على تنمية التفكير الناقد وزيارة تحصيلهم في مارة الكيمياء.

 RISKبرنامج ريسك -3
هو برنامج في تعليم التفكير الناقد المطور عن البرنامج  -:2005السرور أ / تعرفا 

امج الى تطوير مهارات في التفكير الناقد ويهدف هذا البرن Hardnadekاالجنبي لهاررنارك 
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التفكير الناقد والقدرات االبداعية والخصائص والسمات السلوكية واالبداعية وتفصيل انماو 
التفكير ذات العالقة بالتفكير الناقد الذت تم تعلما بشكل م اشر او  ير م اشر وذلك بدمج 

 .(11:  2005 ،السرور)مهارات التفكير الناقد امن تدري ات المنهج الدراسي بشكل رقيق 
معموعكة مكن الخطكوات المنظمكة واإلجكراءات المخطكم  -بأنا: الباحث اجرائياويعرفا         

والتككي قككام ال احكك  بتطبيقهككا علككى ، وتركيككز ، لهككا مسكك قا التككي تهككدف إلككى تسككهيل التفكيرالناقككد
لككالب الصككف الرابككع العلمككي فككي مككارة الكيميككاء بهككدف الوصككوي الككى اكبككر قككدر ممكككن مككن 

 كار المتناسقة في الموقف التعليمي . األف
  Achievementالتحصيل  -4

هو النتيعة النهائية التي تبين مستوى الطالب وررجة تقدما  -:1997الخليلي أ / عرفا 
 .(6:  1997، الخليلي)في مايتوقع منا تعلما 

معموعة الدرجات التي يحصل عليها لالب عينة ال ح   -بأنا: الباحث اجرائياوعرفا 
االخت ار التحصيلي الذت اعد  ال اح  بعد رراستهم  للفصوي الثالثة االخيرة من في 

 م.2013 – 2012كتاب الكيمياء المقرر تدريسا للعام الدراسي 
 Critical Thinkingالتفكير الناقد  -5

تفكير يتصف بالحساسية للموقف بأحتمالا على اوابم  -:2010جروان أ / عرفا 
:  2010، جروان)على محكات في الوصوي الى االحكام تصحيحية ذاتية وبأعتمار  

61). 
بانا قياس قدرة الطالب على االستعابة الصحيحة للمواقف  -:اجرائياالباحث ويعرفا         

 -التي يتضمنها االخت ار المعد من قبل ال اح  والمتضمن خمسة اخت ارات فرعية هي :
و او التفسير وتقويم الحعج والتي يعبر عنها االستن ا، االفترااات او المسلمات، االستنتاج

 بالدرجات التي يحصل عليها الطالب.
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 الفصل الثاني 
 التفكير

حظي مواوي التفكير بعهتمام العديد من ال احثين والمربين حتى بات من أكثر          
 وقد عنيت جميع المدارس الفلسفية، المواوعات رراسة وبحثا في معاي علم النفس التربوت 

والفكرية والتربوية بتنمية الفكر والتفكير لكي يص ح الفرر أكثر قدرة على مواجهة الصعوبات 
والمشكالت التي تعترا سبيلا في شتى مناحي الحياة سواء أكانت اجتماعية أم اقتصارية 

 .(317 :2008، ألريماوت ورخرون )أم تربوية أم أخالقية أم  يرها 
ر العمليات المعربية بأنا أكثرها رقيا وأشدها تعقيدا واقدرها ويتميز التفكير عن سائ         

على النفاذ إلى عمق األشياء والظواهر والمواقف واإلحالة بها مما يمكنا من معالعة 
المعلومات وإنتاج وإعارة إنتاج معارف ومعلومات جديدة بمواوعية رقيقة وشاملة مختصرة 

 .(11:  2011، ي ارت وأبو شعيرةومرّمزة )
 تعريف التفكير

التفكير في ابسم تعريل لا ع ارة عن سلسلة من النشالات العقلية التي يقوم بها         
، قبل واحدة أو أكثر من الحواس الخمسة استق الا منالدمام عندما يتعرا لمثير تم 

والتفكير بمعنا  الواسع عملية بح  عن معنى في الموقف أو الخبرة وقد يكون هذا المعنى 
را حينا و امضا حينا رخر ويتطلب التوصل إليا بتأمل  وإمعان النظر في مكونات ياه

 .(13:  2009، إبرا يم)الموقف أو الخبرة التي يمر بها الفرر 
 Structure ofلقد أورر جيلفورر تصنيفا ثالثيا للقدرات العقلية باسم بنية العقل          

Intellect  ي العملية ونوي المحتوى ونوي الناتج.أنواي التفكير وهي : نو  متضمنة 
هي أشكاي من النشالات العقلية التي يقوم بها الفرر  : Coperationsفالعمليات          

من خالي المعلومات العاهزة أو الخامات التي يتعامل معها عقليا ويستطيع تمييزها ومن 
 Divergentتفكير التفريقيوال  Memoryوالذاكرة   Cognitionأمثلة هذ  العمليات المعرفة 

thinking   والتفكير التعميعيConvegent thinking   والتقويمEvolution ما أ
: وهي فةات أو أشكاي منسقة من المعلومات يكون الفرر قاررا على Contentsالمحتويات 
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فهي أشكاي المعلومات التي تم إفرازها أو حدوثها خالي  :  Productsالنواتج  تمييزها اما
 نشاو العمليات العقلية .

 أهمية تعليم مهارات التفكير
لقد ابرز العديد من المهتمين بمهارات التفكير عدرا من المبررات وراء تعلم الطالب          

لها يتمثل أهمها في تنشةة الموالن الذت يستطيع التفكير بمهارة عالية من اجل تحقيق 
ازون بالتكامل من النواحي الفكرية والروحية األهداف المر وب فيها وتنشةة موالنين يمت

والوجدانية والعسمية وتنمية قدرة األفرار على التفكير الناقد واإلبداعي وصنع القرارات وحل 
المشكالت ومساعدتهم كثيرا على الفهم األعمق واألفضل لفمور اللغوية بصورة خاصة 

 .(47:  2009، إبرا يم)ولفمور الحياتية بصورة عامة 
 سباب أو مبررات تعليم التفكيرأ

إن مكت ة التفكير والتدرب على تشغيل أروات الذهن وشحذ  من متطل ات العصر         
العديد ونحن نعلم ان التفكير يعد جان ا من العوانب التي يقوم بها الدمام ال شرت وال يخلو 

لنفسية واالجتماعية من حياتنا اليومية بأت شكل من اإلشكاي وان كان ذلك يعزى للمواقف ا
التي نتعرا لها فكثيرًا ما نتعرا لموقف يحتاج إلى التفكير المنظم المستمر فطبيعة 

 الموقف يحدر نوعية التفكير.
ومن خالي ما تم عراا يمكن التاكيد على ان التفكير يعد من المظاهر االساسية         

يحيم بنا من مشكالت بيةية او التي يقوم بها اإلنسان فمن خالي التفكير نتعامل مع ما 
اجتماعية او نفسية ولهذا ال بد من وجور مشكالت تبرر تعلم التفكير وهي على النحو التالي 

: 
: التفكير عملية يومية مصاح ا لالنسان بشكل رائم ونظرًا تعقد المجتمعات الحديثة -1

ر ان االهتمام ألهمية التفكير وحاجة االفرار اليا فقد كان مواع اهتمام منذ القدم  ي
بالتفكير قديما كان بسيطا الن المعتمعات كانت اكثر استقرارا وكان حل المشكلة واتخاذ 
القرارات يعتمد على ما تمليا عليهم العقيدة الدينية وااللرالفلسفية واالخالقية لكن معتمع 

ية التي اليوم لم يعد مستقرا للتغيرات التي لرأت نتيعة للتكنولوجيا والتقل ات االجتماع
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ععلت بهذا التغبير ففي معتمع معقد يهرت الحاجة إلى التفكير بطرائق جديدة لم تعد 
 .(22: 2009،  انم)العارات والتقاليد والطرائق القديمة قاررة على حلها 

: لقد تغيرت اهداف التربية الحديثة واص ح االهتمام بالفرر تغيير اهداف التربية الحديثة  -2
بدال من االهتمام بعانب واحد وهو العانب المعرفي ويهرت  شامال بعميع العوانب

نزعة إلى تحسين عمليات التعلم والتعليم لتمكين الفرر من مواجهة التغيرات السريعة التي 
ت)يشها المعتمعات وبذلك اص ح تعليم التفكير في االجماي في مقدمة االهداف التربوية 

 .(28:  2005، الخليلي )التي تسعى اليها االمم 
: ايهرت معظم الدراسات التي  من عدة اوجه تعليم التفكير يعود بالفائدة على الطالب -3

تم خاللها استخدام تعليم التفكير بان هذا النوي من التعليم يعور بالفائدة على الطالب 
( 1980اليانو كارلس )ورراسة  (1980كوك)ورراسة  (1976ريتشارر )ففي رراسة 

ي تم فيها استخدام برامج واروات مختلفة كان الهدف منها والت (1981الن )ورراسة 
حي  اثبتت هذ  الدراسات ان ، تعليم التفكير لطالب المدارس والعامعات وافرار اخرين

تعلم التفكير ي ثر بشكل ايعابي في العديد من النواحي مثل تكوين تقدير ذاتي ايعابي 
ب الشكلي واللفظي لالبداي عند الطالب وتحسين التفكير الت اعدت ويحسن العان

 .(23:  2009،  انم)وتحسين االنعاز االكاريمي 
 أهمية تعليم التفكير

لقد كان االعتقار السائد في سنوات خلت وال يزاي ان البرامج التي ت عد لتنمية التفكير       
  فغيرهم ال يستطيعون االفارة من هذ، هي على الموهوبين عقليا وقد صممت لتتحدى عقولهم

وقد يت ارر إلى ، البرامج الن معدي ذكائهم  ير مرتفع  ير ان هذا االعتقار اص ح ا)يفاً 
االذهان عدم وجور حاجة لتعليم التفكير النا  ريزة فطرية في اإلنسان وان اذهاننا ال تكار 

كل منا يقوم بعمليات تفكيرية  " Nickersonوفي هذا الصدر يقوي ، تخلو لحظا واحدة منا
قارنة والتطبيق والتنظيم والتقدير واالستكشاف وغيرها من العمليات الذهنية اال ان مثل الم

ذلك ال يعني مطلقا ان هذه العمليات تتم بشكل جيد وغالبا ما يقوم بها المرء دون تدريب 
 سابق او تعلم معين ".
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الن  ويبدو ان التعلم الفعاي لمهارات التفكير حاجة ملحة اكثر من ات وقت مضى        
العالم اص ح اكثر تعقيدا نتيعة للتحديات التي تفراها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

وربما كان النعاح في مواجهة هذ  التحديات ال يعتمد على الكم ، شتى مناحي حياة اإلنسان
 المعرفي بقدر ما يعتمد على كيفية استخدام المعرفة وتطبيقها فتظهر الحاجة إلى التفكير في

ال ح  عن مصارر المعلومات واختيار المعلومات الالزمة للموقف واستخدام تلك المعلومات 
 .(16:  2011، المبيضين)في معالعة المشكالت على افضل وجا ممكن 

 التفكير الناقد
اص حت مهارات التفكير الناقد مواوعا رئيسا في التعليم المعاصر بل يعد متطل ا        

صي فامتالك الفرر القدرات الناقدة ترت م بسلسلة من المخرجات االيعابية مس قا للتوافق الشخ
العقلية مثل التذكر وحل المشكالت ومعالعة البيانات وتحليلها منطقيا واقتراح البدائل فالقدرة 
على التفكير الناقد تعد مطل ا رئيسا لعميع فةات المعتمع بغ  النظر عن فةاتهم العمرية 

 . (42: 2007، الحالإ)
وانما تتطلب تدري ا كابيا ، ان مهمة التدريس على التفكير الناقد مهمة ليست سهلة        

حتى تص ح مفكرا ناقدا اوال ثم يص ح لديا القدرة على ممارستها امام الطالب ويص ح بذلك 
 نموذجا يمكن للطالب االقتداء بممارستا وارخالها في ابنيتهم المهارية والمعربية.

تنطلق مهارة التفكير الناقد من الفراية التي مفارها ان التفكير الناقد مهارة يمكن و         
تنميتها وتطويرها لدى كل فرر ويتم ذلك باعدار الخبرات والمهارات الالزمة لتحقيق ذلك ويسهم 
في انعاح التدريس وجور تسهيالت مارية ووجور مدرس ي من بحرية المتعلم ونشالا وقدرتا 

 .(95: 2005، قطامي)في تحقيق ذلك ولديا مشاعر الديمقرالية لكل فرر  على النعاح
 أهمية تعليم التفكير الناقد

تعد القدرة على التفكير الناقد مطل ا مهما لفةات المعتمع جميعها فالفرر الذت يمتلك         
اعما مثل هذ  المهارات يكون مستقال في تفكير  وقاررا على اتخاذ القرارات المناس ة ور

 لالنظمة االجتماعية واالقتصارية والسياسية في بلد .
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إلى إن الهدف من تعليم التفكير الناقد هو   Ennis (1998)حي  أشار أنيس         
وتكمن أهمية التفكير ، تطوير قدرة المتعلمين على المواوعية وااللتزام بالمواوي والدقة

 الناقد في ما يلي :
 عاي التدريس وإنتاج منعزات عملية قيمة ومس ولة . تحسين قدرة المدرسين في م -1
يطور لدى المتعلمين تربية ولنية مثالية وحسا عاليا بالمعتمع المحيم والتفاعل  -2

 وتقدما.معا والسعي لرقيا 
 ي حّسن من تحصيل الطالب في الموار الدراسية المختلفة . -3
مثل حل  يشعع المتعلمين على ممارسة معموعا كبيرة من مهارات التفكير -4

 الي....المشكالت والتفكير المتشعب والتفكير اإلبداعي والمقارنة الدقيقة والمناقشة 
 يشعع على خلق بيةة صفية مريحة تتسم بحرية الحوار والمناقشة الهارفة. -5
يزيد من قدرة المدرسين على انتاج انشطة تسمح لطالبهم بممارسة هذ  المهارات  -6

 في الغرفة الصفية.
كتساب المعرفة من عملية خاملة الى نشاو عقلي ي رت الى اتقان يحوي عملية ا -7

 لا. أعمقللمحتوى المعرفي وفهم  أفضل
يكسب الطالب تعليالت صحيحة ومقبولة للمواايع المطروحة في مدى واسع من  -8

، ابو جارو و نوفل)مشكالت الحياة اليومية ويعمل على تعليل االرعاءات الخالةة 
2007: 239 – 240). 

عند الالي ال اح  على اربيات وبحوث التفكير الناقد وجد ان هناك : ات التفكير الناقدمهار 
، العديد من التصنيفات لمهارات التفكير الناقد ت عا لتعدر تعريفاتا وااللر النظرية المحفزة لا

ووجد ان هناك اختالفًا في وجهات النظر بين ال احثين في تحديد مهارات التفكير الناقد ومن 
الذت  (Watson & Glaser 1980)شهر هذ  التصنيفات هو تصنيل والسن وجليسر ا

 :المهارات التالية قسمها الى
وتشير الى القدرة على التمييز بين ررجة صدإ معلومات  :االفتراضاتالتعرف على  -1

 محدرة وعدم صدقها والتمييز بين الحقيقة والرأت والغرا من المعلومات المعطاة.
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ني القدرة على تحديد المشكلة والتعرف على التفسيرات المنطقية وتقرير : ويع التفسير -2
 بيما اذا كانت التعميمات والنتائج المبنية على معلومات معينة مقبولة ام ال.

: ويشير الى قدرة الفرر على تحديد بع  النتائج المترت ة على مقدمات او  االستنباط -3
 معلومات سابقة لها.

ى قدرة الفرر على استخال  نتيعة من حقائق معينة مالحظة او : ويشير ال االستنتاج -4
مفتراة ويكون لديا القدرة على ارراك صحة النتيعة او خطةها في اوء الحقائق 

 المعطاة.
: وتعني قدرة الفرر على تقويم الفكرة وقبولها او رفضها والتمييز بين  تقويم الحجج -5

الض)يفة واصدار الحكم على كفاية المصارر االساسية والثانوية والحعج القوية و 
 .(78:  2009، العتوم واخرون )المعلومات 

يميل بع  ال احثين الى تدريس التفكير الناقد من خالي : اتجاهات تعليم التفكير الناقد -6
برامج منفصلة قائمة بنفسها بيما يميل ال ع  االخر الى تدريسا في محتوى الموار 

وسطيا قائما على خلق اتعا  توبيقي بين  ثال  موقفا الدراسية المقررة بينما يقف فريق
  -االتعاهات:االتعا  االوي واالتعا  االخر وبيما يلي عرا لهذ  

 االتجاه المباشر في تعليم التفكير الناقد  -االول:االتجاه 
وبيا يتم التعلم من خالي تدريس التفكير الناقد بوصفا مارة مستقلة بنفسها مثلها مثل         

قية الموار الدراسية األ خر وتعليم الطل ة التفكير الناقد من خالي مارة مستقلة لها ارواتها ب
التفكيرية بععل الفرر يتعامل مع التفكير بشكل م اشر كما ي كد التربويون بان هناك حاجة 

، ةماسة لتعليم التفكير وجعلا مارة تعليمية قائمة بنفسها وارراجها في الئحة المناهج الدراسي
المهتمين بهذا االتعا  اذ يرى امكانية تعليم التفكير الناقد  أكثرمن  (Debono)ويعد ريبونو 

 (.53: 2009 ،السبيعياخرى )مثل تعليم ات مارة 
 دمج مهارات التفكير الناقد في المحتوى الدراسي -الثاني:االتجاه 
صورة منظمة من خالي يشير اصحاب هذا االتعا  الى ان التفكير يتطور بسرعة وب        

رمعا امن المنهاج المدرسي المقرر على الطالب اذ ان البرامج المستقلة لتعليم التفكير 
الناقد يكمن اعفها في ان ما يتعلما الطالب في رروس التفكير الناقد من المحتمل اال يتم 
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ور البرنامج نقلا الى موار رراسية أ خر بمعنى ان انتقاي اثر التعلم يكون ا)يفا ومن ثم يق
المستقل القائم بنفسا الى نمم من التفكير خا  بموقف معين من خالي حصة التفكير ومن 
ثم قد ي نسى بعد انتهاء هذ  الحصة كما ان تعليم التفكير الناقد بطريقة مستقلة يععل العالقة 

التفكير  ير وااحة مع المتغيرات األ خر بمعنى ان الطالب قد يعد الرابم المفيد بين مهارة 
 .(50:  2011، نوفل وس)يفان)الناقد ومعاي تطبيقها في مختلف نشالاتا اليومية 

 االتجاه التوفيقي في تعليم مهارات التفكير الناقد -االتجاه الثالث :
في هذا االتعا  يتم تعليم التفكير الناقد من خالي عملية المزج بين االتعاهين السابقين       

الناقد بوصفا مارة مستقلة لها مدرّسوها ورروسها واخت اراتها وكذلك  اذ يتم تدريس التفكير
الى ان   Fresmanتضمين مهارات التفكير الناقد امن المحتوى الدراسي اذ اشار فرسمان

مهارات التفكير الناقد بحاجة الى ان تدرس بشكل م اشر قبل تطبيقها في معاالت المنهاج 
ارات التفكير الناقد يكون ذا قيمة اعلى عندما يت عا المدرسي اذ يرى ان مفهوم تدريس مه

 .(Fresman, 1990: 48)م اشرة تطبيق سريع على معاالت المنهاج المدرسي 
يتفق ال احثون على وجوب توافر عدر من المعايير والمواصفات في : معايير التفكير الناقد

لمعايير بمثابة موجهات التفكير الناقد عند معالعة ياهرة ما او موقف معين وتعد هذ  ا
 تفكير الناقد وهذ  المعايير هي:للمدرس او الطالب للتاكد من فعالية ال

يعب ان تتميز مهارات التفكير الناقد بدرجة عالية من الواوح  -: Clarityالوضو)  -1
 وقابلية الفهم.

يعب ان تتميز ال) ارات التي يستخدمها الفرر بدرجة عالية  -: Accuracy الصحة -2
 صحة والموثوقية من خالي االرلة والبراهين واالرقام الداعمة.من ال

ويقصد بذلك ايفاء المواوي حقا من المعالعة والعهد والتعبير  -: Precision الدقة -3
 عنا بدرجة عالية من الدقة والتحديد.

ان تتميز عناصر المشكلة او الموقف بدرجة عالية من واوح  -: Relevance الربط -4
 ناصر.الترابم بين الع

ات تناسب المعالعة الفكرية مع تعقيدات المشكلة وتشعب  -: Depth العمق -5
 المواوي.
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يعب ان ت خذ جميع جوانب المشكلة او الموقف بشكل شمولي  -: Breadth االتساع -6
 وواسع.

يعب ان يكون التفكير الناقد منطقيا من خالي تنظيم االفكار  -: Logic المنطق -7
 .(50 – 49:  2007، الحالإ)معانن وااحة ومحدرة وترابطها بطريقة ت رت الى 

 ور المدرس في تعليم التفكير الناقدد
من المتعارف عليا بين ال احثين في معاي التربية والتعليم ان للمدرس رورا مهما         

ومتميزا في تعليم التفكير الناقد وتحفيز الطالب على النشاو والتفكير المبدي الخالإ بدال من 
تعلمية مميزة ت رت الى  –مور والركور وذلك من خالي واع الطالب في مواقف تعليمية الع

 زيارة على التخيل والتفسير والتعليل واتخاذ القرار.
ان ري ة المدرسين في تحقيق حب التعلم ومساعدة الطالب في فهم وتطبيق امكاناتهم         

 ثم يتحققاالحترام المت اري ومن تعمل على خلق مناة مناسب في  رفة الصف مبني على 
 التعلم ذو المعنى الذت نارى با العالم اوزبل منذ مدة لويلة.

ويستطيع المدرسون رعم التفكير الناقد من خالي المواايع المدرسية المتعدرة عن        
 -لريق:

ماذا  -مثل:استعماي مفررات التفكير الناقد نفسها فعلى سبيل المثاي لرح اسةلة  -1
 ..؟،او ماذا تتوقع ان تكون تأثيرات، جتستنت

العمل على اشراك الطالب في لعب االروار او تفسير الظواهر حي  اختالف وجهات  -2
 النظر.

تنظيم مناقشات او معارالت مضارة تتضمن اشراك الطالب في منافسات ومواجهات  -3
 تحتمل اكثر من رأت في مواوي معين.

ي  تتوافر فيها احتمالية اكثر من حل وفي رعوة الطالب لحل مشكالت حياتية عارية ح -4
 الوقت نفسا يتطلب الحل اكثر من مصدر ولريقة لعمع المعلومات المطلوبة.

 لرح اسةلة على الطالب لها اكثر من اجابة. -5
تكليل الطالب بالدفاي عن وجهة نظرهم حوي قضية ما مع بيان االس اب الكامنة وراء  -6

 ذلك.
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 سة التفكير الناقدالعوامل التي تسهل للطلبة ممار 
هناك معموعة من العوامل التي تساعد او تسهل ممارسة عملية التفكير الناقد ومنها 

: 
تقويم المناقشات والدقة في مالحظة الوقائع التي تتصل بمواوي المناقشة  -1

 .(33:  1992، العنابي)
 القدرة على االستدالي المنطقي. -2
 القدرة على تقييم الحعج. -3
 .(222:  1983، كفافي)الفترااات القدرة على تعرف ا -4

 العوامل التي تعيق الطالب عن ممارسة التفكير الناقد
 التسري في اصدار االحكام. -1
التعصب وتمسك الطالب باراء معينة واصدار الحكم على مواوي معين من وجهة  -2

 نظر مس قة بحسب اعتقارات الطالب المتكونة من خالي خبراتا الذاتية.
 تحيز.الميوي الشخصية وال -3
 االعتقار بالخرافات . -4
 .(222:  1983، كفافي)مسايرة االتعاهات الشائعة رون تسويغ  -5

 لتعليم التفكير الناقد RISKبرنامج ريسك 
هو اقدم برنامج في تعليم التفكير الناقد وهو برنامج مطور عن البرنامج االجنبي         

ابين للطالب ورليلّين للمدرس قامت  لهارنارك  في التفكير الناقد حي  عرا البرنامج في كت
صفحة  500  ويقع البرنامج في معملا بيما يقارب فا الدكتورة  ناريا هايل السروربتألي

 بابا تغطي كما  زيرًا من مهارات التفكير الناقد. 17موزعة على 
 Right Intelligentهي اختصارا او هي الحروف االولى للكلمات : RISKوكلمة 

System of Knowledge  
 وتعني برنامج النظام الذكي لمعالعة المعرفة.
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اما ما ورر في هذا البرنامج فقد جاء نتيعة مسح االبواب الواررة في البرنامج           
تعليم مهاراتا في مدارس مختلفة وصفوف تعليمية مختلفة ومستوى وتعريب االصلي جميعها 

 ن برامج تدريسية مختلفة.التعليم العامعي ولفةات المعلمين والمعلمات ام
لقد خضع هذا البرنامج للتعريب وال ح  على وفق نتائج ايعابية وبناءا على         

التعريب تم اختيار المهارات والتدري ات المناس ة والمتوائمة مع لبيعة الثقافة ونظام التعليم 
ليمها بشكل م اشر وخاصة التدري ات والمهارات التي ابدى الطل ة معها تفاعال جيدا عند تع

تضمينها في مناهج المقررات الخاصة والمختلفة التي قامت  او  ير م اشر حي  تم 
 بتدريسها الم لفة في مواقع مختلفة او امن برامج التدريب التي نفذتها.

هذا مع التاكيد على ان هذا البرنامج المطور يختلف عن البرنامج االصلي وال يوجد التزام 
ب وال مسمياتها وال في جميع المهارات ومضامين التمارين كما وررت في االصل في توزيع االبوا

 لكن االلتزام بقي ثابتا في الهدف والفكر االصلي للبرنامج ومدلوي مهاراتا.
يعمل هذا البرنامج على تطوير مهارات التفكير الناقد والقدرات االبداعية والخصائص         

وتحديدا ، تفعيل انماو التفكير ذات العالقة بالتفكير الناقد نفساوالسمات السلوكية االبداعية و 
فان افضل ما يدرب عليا هذا البرنامج هو استثارة وتطوير مهارات التحليل والتعميم واصدار 
االحكام ومن ثم فان تفعيل استخدام الفكر الناقد وتنشيم عمليات التفكير وانواي التفكير بشكل 

 لذهنية.عام يساعد على اليقظة ا
 يتكون هذا البرنامج من اربعة اجزاء رئيسة وهي :

ويتكون هذا العزء من ثالثة ابواب تتضمن تسع  مهارات حياتية:  الجزء االول -1
 مهارات.

 ويتكون هذا العزء من بابين يتضمنان ست مهارات.النظام :  الجزء الثاني -2
نان اربع عشرة ويتكون هذا العزء من بابين يتضمقوة التفكير :  الجزء الثالث -3

 مهارة.
ويتكون هذا العزء من ثالثة ابواب تتضمن اثنتين وعشرين  النجا):  الجزء الرابع -4

 .(11:  2005، السرور)مهارة 
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 RISKالفئات التي يستهدفها برنامج 
ال يتم تعليم التفكير الناقد اال اذا كان هناك استعدار وقابلية على تطور القدرة لتعلم         

ناقد ومن اهم اسس التفكير البنائية الناقدة القابليات والقدرات وبدونها ال يستطيع التفكير ال
الفرر ان يستخدم هذا التفكير في معاالت الحياة المختلفة فالقابليات تعرف بانها   معموعة 
االمكانيات الظاهرة والكامنة لدى الشخص للوصوي الى تفسير علمي يستند الى حقائق 

كما ان القابليات والقدرات يطلق عليها في اللغة  ا يستخدم هذا التفكير.مواوعية من خالله
ونعني بها معموعة المهارات الكامنة او الظاهرة التي تكون لدى الفرر   Abilitiesاالنكليزية 

 للقيام بعمل ما.
فالقابليات لها أهمية في تحقيق عمل من االعماي او هدف محدر يكون لدى          

تحقيقا ولكن ي قى عليا ان يت ع استراتيعيات محدرة وتكون هذ  بمثابة الدافع شخص ويريد 
عبد )لمعموعة القدرات التي تكون لدى الفرر الذت يريد ان يحقق شيةا ما وفقا لظروف معينة 

 .(11:  2009، الهارت وعيار
تفكير الناقد هذا وتشير الدراسات وال حوث الى ان الطفل ال يطور القدرة على تعلم ال        

، السرور)سنة     15سنة وتتألق هذ  القدرة في عمر  (12 – 11)بشكل جيد حتى عمر 
2005  :12). 

ان كل لالب يستطيع ان يتعلم كيل  (Harndek , 1979 )هذا وتعتقد هارنارك         
وان  يفكر تفكيرا ناقدا اذا اتيحت لا فرصة التدريب والممارسة الفعلية في الصفوف الدراسية

معرر االنتقاي من حالة الموافقة او الرف  الم اشر والسريع لفكرة ما يعد خطوة ايعابية في 
 .(50:  2007، الحالإ)اتعا  تنمية مهارات التفكير الناقد 

وبشكل عام ينصح في تعليم هذا البرنامج ان يوجا للطالب منذ الصف الخامس         
اكبر عند تدريسا في المرحلة الثانوية وللمستويات االبتدائي اال ان قوتا تظهر بفاعلية 

، السرور)العام)ية االولى ولمختلف مستويات الطالب الموهوبين بحسب القابلية والقدرة 
2005  :12). 
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 RISKطريقة تعليم برنامج 
، يتم تعليم هذا البرنامج في حصص خاصة مستقلة عن الحصص المدرسية العارية        

صة خاصة لتعليم البرنامج يتم رمج مهارة التفكير الناقد امن وان تعذر تخصيص ح
تدري ات المنهج المدرسي العارت على ان يكون هناك فهم صحيح للمهارة وتتم عملية الدمج 
بشكل رقيق وصحيح وتظهر منسعمة مع نسيج محتوى المارة الدراسية وال يعرت اقحامها 

 .(13:  2005، السرور)ة بشكل يربك فهم المواوي ويضيع معا هدف المهار 
لذلك وحتى ينعح المدرس في عملية رمج مهارات التفكير الناقد في المنهج البد من          

 توفر استعدارات قبلية كما حدرها روبرت جانيا وهي :
 الميل الطبيعي لتعلم مهارات التفكير الناقد. -1
 احترام وتقدير مهارات التفكير الناقد. -2
 ارات التفكير الناقد وارائها .الميل لممارسة عمل مه -3
 تبني فكرة العملية في المهارات. -4
 االنفتاح الذهني على الخبرة والتسامح مع هذ  الطريقة. -5
 الت اهي والفخر بالمهارة لممارسة مهارة التفكير الناقد. -6
 االتصاف بالقدرة على ممارسة مهارات التفكير الناقد في اية معلومة. -7
 ا ذهنيا وفهم مفرراتها.استيعاب فكرة الدمج وتمثله -8
 تبني فكرة نقل التعلم والتدريب واحترامها واستخدام مهارات التفكير الناقد. -9

، قطامي  (احترام االراء لممارسة مهارات التفكير وتقدير نتائعها مهما كانت -10
2013  :97). 

 RISKالخطوات االجرائية لبرنامج 
امثلة على المهارة مع اعطاء ، توايح االهداف، شرحها، اعالن اسم المهارة -1

 توايح مكان استخدام المهارة في المثاي.
شرح االسةلة او التعارب او التدري ات الواررة في ورقة العمل بشكل وااح  -2

 وم سم.



229 
 

اعطاء الطالب الوقت الكافي لحل التمارين في ورقة العمل وعليا ان يتم حل  -3
 التمارين بشكل زوجي او جماعي بحسب لبيعة التمارين.

المدرس بمناقشة اجابات التمارين مع جميع الطالب راخل الصف ويتأكد من  يقوم -4
 فهم جميع الطل ة للحل او االجابة ويثني على جميع اجابات الطالب المماثلة.

بعد االنتهاء من تعليم المهارة واعطاء االمثلة وحل التمارين ومناقشتها يعمل  -5
 استخداماتها.اهدافها و ، مدلولها، المدرس على مراجعة المهارة

يعمل المدرس على تشعيع الطالب على االتيان بامثلة على استخدامات المهارة  -6
 .(6:  2005، السرور)ليتأكد من اتقانهم الستخداماتها 

 طرق تقييم البرنامج 
 يتم تقييم البرنامج والتأكد من فائدتا بعدة لرإ :

 استخدام اخت ار كورنيل للتفكير الناقد. -1
 السن وجليسر للتفكير الناقد.استخدام اخت ار و  -2
 استخدام نماذج المالحظة للحصص الصفية. -3
 استخدام استبيانات موجهة لالهل والطالب والمعلمين. -4
 استخدام اروات قياس االتعاهات نحو تعلم التفكير الناقد. -5
 استخدام اروات انماو التفكير. -6
:  2005، رورالس)مراجعة تطور االراء االكاريمي للطالب في الموار الدراسية  -7

13). 
 RISKمهارات برنامج 

 مهارة الحفز الذهني  -اوال : 
تحدث مهارة الحفز الذهني عندما يعلس االفرار معا لحل مشكلة ما ويستدعون جميع         

 المشكلة. االفكار التي تحظر ب الهم لحل تلك
يعني بالحصوي على ال يعنى الحفز الذهني باحتمالية الغلم في االقتراحات ولكنا           

االقتراحات فقم وبعد انتهاء جلسة الحفز الذهني ينظر لكل اقتراح بتمعن لرؤية المشاكل 
التي من المحتمل ان تنعم عن ذلك االقتراح وال يسمح في جلسة الحفز الذهني بايهار 
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ن االحكام السلبية والتعليقات الساخرة اذ ال يهم ماذا يقترح كل شخص وال يسمح الحد ما ا
يقوي شيةا عن االقتراح ذلك اننا نريد ان يتوافر لدينا العديد من الحلوي الممكنة لننظر فيها 
فاذا سمحنا بممارسة التعليقات الساخرة السلبية فسيفكر المشاركون كثيرا ويترررون قبل تقديم 
ات اقتراح في حين اننا نريد ان نتعرف على كل ما يلوح من افكار لدى كل شخص منهم 

وان كانت هذ  االفكار تعبر عن اشياء وقد تبدو خيالية احيانا اذ قد تتحوي االفكار  حتى
الخيالية احيانا لتص ح بيما بعد هي الحل االفضل في حاي عدلت قليال وقد يسمح 

 للمشاركين ان يستخدموا افكار بعضهم كما انهم قد يعملون على تعديلها.
 لذهنيالقواعد الواجب اتباعها في جلسة الحفز ا

 .(المعموعة)اختيار مقرر يسعل كل االقتراحات  -1
تحديد وقت ثابت النهاء العلسة فالوقت المسموح يعب ان يكون قصيرا نسبيا لكي  -2

 .(المدرس)يشعر االشخا  بالضغم للتفكير بسرعة 
 .(الطالب)اخراج كل ما يخطر ب الك كحل للمشكلة  -3
 ال تسمح بالتعليقات السلبية )المدرس(. -4
  تظهر مالمح انتظار العواب الصحيح على وجهك )المدرس(.حاوي ان ال -5
 الطالب   المدرس(.)ال تسخر من اية اجابة او اقتراح  -6
اذا بقي المزيد من الوقت وسار الصمت قدم اقتراحا من االقتراحات التي حضرتها  -7

 مس قا لتنشيم العلسة )المدرس(.
 قم بانهاء العلسة عند انتهاء الوقت المعلن )المدرس(. -8
اللب من المقرر قراءة كل اقتراح لتقوم المعموعة بمناقشتا ولرؤية بيما اذا كان من  -9

 الممكن اعت ار  فكرة جيدة ام ال )المدرس(.
 29:  2005، السرور)ات ع قواعد الحفز الذهني عندما تواجهك المشاكل )المدرس(  -10

– 30). 
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 انيا : التعليل الخاطئث
ق عن لريق ارتكابا اسلوب السببية الخالةة ويحدث يقوم الشخص بالتفكير الخال        

ذلك اذا قاي الشخص ان احد االمور قد سبب االخر في حين ال يكون ذلك االمر قد تسبب 
 .(33:  2005، السرور)حقيقة في حدوث االمر االخر 

 الجزء الى الكل \الثا : الكل الى الجزء ث
قد ان الشق الصحيح بالكامل يعب ان يرتكب الشخص خطأ في التفكير عندما يعت        

 .(47:  2005، السرور)تكون اجزاء  صحيحية 
 رابعا : التعميم الخاطئ

عندما يصل شخص ما الى نتيعة واحدة تتعلق بمعموعة من االشياء المرت طة معا          
:  2005، السرور)رون فحص كل واحد منها على حد  فانا يكون قد قام بتعميم خالق 

99). 
 لدراسات السابقةا

مهمككككككًا و  نيككككككًا مككككككن المعلومككككككات التككككككي ال بككككككد  السككككككابقة مصككككككدراً تمثككككككل الدراسككككككات 
لل احككككك  مكككككن  االلكككككالي عليهكككككا حيككككك  ارتكككككاى ال احككككك  ان يقسكككككم الدراسكككككات السكككككابقة علكككككى 

 محورين  هي:
 دراسات تتعلق حول برنامج ريسك:: المحور االول -اوال :

بحسب علم ال اح  اذ انها ، ن نوعها في العراإتعد هذ  الدراسة هي االولى م           
الدراسة االولى التي استخدمت برنامج ريسك في متغيرات التحصيل والتفكير الناقد وذلك 

اذ ان هناك رراسة سابقة تم  فيها استخدام ، بدمج مهارات البرنامج امن المنهج الدراسي
 -وهذ  الدراسة هي:، تقلةبرنامج ريسك حي  تم تدريس مهارات برنامج ريسك بصورة مس

برنامج ريسك في تعليم التفكير الناقد لدى طالبات قسم  أثر": (2005دراسة )فقيهي   -
 العلوم االجتماعية في جامعة طيبة "

وهدفت الى تعرف اثر برنامج ريسك في تعليم التفكير ، اجريت الدراسة في السعورية
، ( لال ةً 60عة لي ة وبلغت عينة الدراسة )الناقد لدى لال ات قسم العلوم االجتماعية في جام

( لال ة لبق 30تم توزيعهم على معموعتين تعريبية واابطة اذ حوت المعموعة التعريبية )
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االعتيارية. ( لال ة ررسن بالطريقة 30والمعموعة الضابطة )، عليهن برنامج ريسك
 ال احثة ما يلي: واستخدمت

االحصائية التي استعملها ال اح   واما الوسائل الناقدجالسر للتفكير  –مقياس والسون  -
 الحسابي, االنحراف الم)يارت,  وأيهرت نتائج الدراسة الى: فهي: المتوسم

( بين متوسطات عالمات 0,05الداللة )وجور فروإ ذات راللة احصائية عند مستوى  -
ية: التعرف لال ات المعموعة التعريبية على مقياس التفكير الناقد كلا وفي ابعار  ااّلت

واالستن او , تعزى لبرنامج ، واالستنتاج، على االفترااات , والتفسير , وتقييم الحعج
 ريسك.

( بين متوسطات 0,05عدم وجور فروإ ذات رالالت احصائية عند مستوى راللة ) -
عالمات الطل ة على بعدت االستنتاج , واالستن او بين ابعار التفكير الناقد تعزى 

 دريس.الستراتيعية الت
( بين متوسطات 0,05عدم وجور فروإ ذات راللة احصائية عند مستوى الداللة ) -

عالمات لل ة الصف العاشر على مقياس التفكير الناقد , واالرراك فوإ المعرفي , 
، فقيهي)والتحصيل لدى الطل ة تعزى للتفاعل بين استراتيعية التدريس وجنس الطالب  

2005  :111) . 
 الثاني: دراسات تتعلق حول تنمية التفكير الناقد:المحور  -ثانيا :

اثر استعمال طريقة االستقراء والقياس والجمع بينهما " ( :1993دراسة )التكريتي ,  -1
مع المنظمات المتقدمة في تحصيل طالب الصف الرابع االعدادي العام وفي تنمية تفكيرهم 

 الناقد في علم االحياء "
دفت الى تعرف اثر استعماي لريقة االستقراء اجريت الدراسة في العراإ , وه

والقياس والعمع بينهما مع المنظمات المتقدمة في تحصيل لالب الصف الرابع االعدارت 
( لال ًا 180وان عينة الدراسة قد تألفت من )، العام وفي تنمية تفكيرهم الناقد في علم االحياء

لال ًا لكل معموعة وتدرس بحسب  (30من لالب الرابع االعدارت العام وموزعين بواقع )
 أعد الطريقة المعينة لها. واما اروات الدراسة المستعملة فهي: اخت ار تحصيلي بمارة األحياء 

المقنن على البيةة المصرية. في حين  –وكذلك اخت ار محمور للتفكير الناقد  ال اح ،
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تحليل ، T-testر التائي االخت ا، مربع كات التالية:استعملت الدراسة الوسائل االحصائية 
االستقرائي –الت اين الثنائي. وايهرت النتائج في الدراسة بتفوإ كل من االسلوبين العمعي 

وثبوت فاعلية استعماي اساليب االستقراء والقياس والعمع ، على أسلوب القياس في التحصيل
تفكيرهم الناقد بينهما مع المنظمات المتقدمة في تحصيل الطالب في مارة االحياء وتنمية 

تأثيرها متقارب في تنمية التفكير الناقد لدى لالب  الثالثة،وأساليب التفكير ، بصورة عامة
 :ث.ذ(. 1993الرابع االعدارت بشكل عام. )التكريتي,

"اثر استعمال استراتيجيتي كلوز ماير واالحداث  ( :1999دراسة )العلواني , -2
 التفكير الناقد" في تنميةوالحرارة  والضغط   وخواصهاالمتناقضة في تعلم مفاهيم المادة 

استعماي استراتيعيتي كلوز ماير  أثراجريت الدراسة في العراإ وهدفت الى تعرف 
التفكير  في تنميةوالضغم ، والحرارة وخواصها،واالحداث المتناقضة في تعلم مفا يم المارة 

ية المعلمين بالعامعة المستنصرية ( لال ًا ولال ة في كل48الناقد. وتالفت عينة الدراسة من )
في مارة  العمر، المعلوماتتم توزيعهم على معموعتين تعريبيتين متكافةتين في متغيرات )

واما اروات الدراسة هي االخت ار التحصيلي من اعدار ، التفكير الناقد(’ الفيزياء , الذكاء 
التي اعتمدت في اخت ار ال اح  , واخت ار التفكير الناقد تم اعدار  في اوء القدرات 

جالسر( وهي االستنتاج ,تقويم الحعج , معرفة االفترااات والمسلمات, االستن او  -والسون )
، ,التفسير(. في حين استعمل ال اح  الوسائل االحصائية االتية: معامل ارت او بيرسون 

ت راللة . وتوصلت الدراسة الى النتائج اآلتية: وجور فروإ ذاT-testواالخت ار التائي 
احصائية بين لل ة المعموعتين التعريبيتين في تعلم المفا يم الفيزيائية ولصالح المعموعة 

ووجور فروإ ذات راللة احصائية ، التعريبية االولى التي ررست وفق استراتيعية كلوز ماير
لتي بين لل ة المعموعتين التعريبيتين في اخت ار التفكير الناقد ولصالح المعموعة الثانية ا

 .(4-2:  1999العلواني ,)ررست على وفق استراتيعية االحداث المتناقضة 
ا لكككب الدراسكككات فكككي مراميهكككا إلكككى التعكككرف علكككى أثكككر المتغيكككر المسكككتقل فكككي  هكككدفت

هكدفت  (1999. ورراسكة العلكواني )(1993)كدراسة التكريتي ، التحصيل وتنمية التفكير الناقد
واالحككداث المتناقضككة فككي تعلككم مفككا يم المككارة والتفكيككر الككى معرفككة اثككر إسككتراتيعيتي كلوزمككاير 
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امككا الدراسككة الحاليككة فقككد هككدفت الككى معرفككة اثككر برنككامج ريسككك فككي التحصككيل وتنميككة ، الناقككد
 التفكير الناقد لدى لالب الصف الرابع العلمي في مارة الكيمياء. 

 عدد العينة : -2  
قكد بلغكت فكي رراسكة ككل مكن فقيهكي ف، الدراسات السابقة في عدر لكالب العينكة ت اينت

وفكي رراسكة ، { لال ًا ولال ة48( }1999{ لال ًا )لال ة( وفي رراسة العلواني )60( }2005)
( 30مكككنهم )، ( لال كككاً 60فبلغكككت عينتهكككا )، أمكككا الدراسكككة الحاليكككة، }180{( 1993التكريتكككي )

 طة. ( لال ًا يمثل المعموعة الضاب30و)، لال ًا يمثل المعموعة التعريبية
 متغير الجنس: -3 

اختكككارت رراسكككة فقيهكككي  فقكككد، العكككنسالسكككابقة فكككي اختيارهكككا لمتغيكككر  الدراسكككاتت اينكككت 
امككككا بقيككككة الدراسككككات فقككككد اختككككارت )الطككككالب  ،للعككككنسكمتغيككككر  (الطال ككككات)( علككككى 2005)

  للعنس.والطال ات( كمتغير 
 أما الدراسة الحالية فاتخذت الطالب متغيرا للعنس.

 لدراسيةالمراحل ا -4  
أجريت الدراسات السكابقة علكى مراحكل رراسكية مختلفكة منهكا اختكارت المرحلكة العام)يكة         

اختككككارت المرحلككككة االعداريككككة كدراسكككككة  ومنهككككا، (1999العلككككواني )، (2005كدراسككككة فقيهككككي )
 (.1993التكريتي )

 اما الدراسة الحالية فقد أجريت على المرحلة اإلعدارية .
 -ت المكان : 5

، التكريتكي ت اينت الدراسات السابقة في مككان إجرائهكا فمنهكا مكا جكرى فكي العكراإ كدراسكة      
 ( في السعورية.2005ورراسة فقيهي )، فقد جرت في االررن، (1999) رراسة العلوانياما 

 اما الدراسة الحالية فقد جرت في العراإ . 
 أدوات الدراسة : -6  

ي أرواتها فقد استخدمت بعضكها االخت كار ألتحصكيلي أل عكدت ت اينت الدراسات السابقة ف       
( 2005وقكككد اسكككتخدمت رراسكككة فقيهكككي )، (1993)التكريتكككي  كدراسكككة، الناقكككدواخت كككار التفكيكككر 

 اخت ار التفكير الناقد كاراة لل ح .
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ة اما الدراسة الحالية فقد استخدم ال احك  االخت كار ألتحصكيلي أل عكدت واخت كار التفكيكر الناقكد أرا 
بعككد التأكككد مككن ، لل حكك  كمككا واعتمككد علككى محكككات خاصككة لتصككحيح فقككرات االخت ككار المقاليككة

 سالمة هذ  المحكات بعراها على معموعة من الخبراء.
 ت  الوسائل اإلحصائية :7

ت اينت الدراسات السابقا من حي  استعمالها للوسائل االحصائية فمنها استعمل        
( ومعارلة كرون اة 2حليل الت اين واالخر استعمل مربع كات )كاوت test-Tاالخت ار التائي 

( واخت ار شيفيا معتمدا بذلك على البيانات االحصائية 20الفا , ومعارلة ريتشاررسون )
المستحصلة واهداف وفرايات ال حوث , في حين ان ال اح  سوف يستعمل الوسائل 

 كرها في الفصل الثال  .االحصائية التي تخدم عملية تحليل بياناتا التي سيذ
 ت  نتائج الدراسات السابقة : 8

إذ كلهككا أثبتككت ، الدراسككات السككابقة إلككى نتككائج متشككابهة ومتقاربككة ا لككبلقككد توصككلت   
حسككب أهكككداف  وذلككك كككال، وجككور فككروإ ذات راللككة إحصككائية لصككالح المعموعكككات التعريبيككة

 ة فستعرا النتائج في الفصل الرابع .أما الدراسة الحالي، الدراسة واإلجراءات المستعملة فيها
جوانب اإلفارة من الدراسات السابقة:  -رابعا :  

 لقد أفار ال اح  من الدراسات السابقة في جوانب عدة هي :
 اعتمار التصميم التعريبي المناسب لظروف ال ح  الحالي وأهدافا. -1
 تحديد حعم العينة وأسلوب اختيارها. -2
 وعتي ال ح  في عدر المتغيرات.إجراءات التكاف  بين لالب معم -3
 اختيار الوسائل اإلحصائية المناس ة إلجراءات ال ح  الحالي وأهدافا . -4
 االلالي على المصارر ذات العالقة بمواوي ال ح  الحالي. -5
 بلورة مشكلة ال ح  وتحديد ابعارها ومعاالتها . -6
 واع اهداف الدراسة وفراياتها . -7
 ع التي تفيد ال اح  في اجراء بحثا .التزور بالعديد من المصارر والمراج -8
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العانب النظرت للدراسات السابقة افارت ال اح  كثيرا , وان تبويب ال احثين لاللر  -9
النظرية ل حوثهم , مهد الطريق امام ال اح  في واع تصورات نظرية وااحة المعالم 

 لمتغيرات بحثا.
ي مارة رراسية واحدة او افار ال اح  من ان تنمية التفكير الناقد لم تكن محصورة ف -10

 منهج معين انما شملت جميع الموار الدراسية االنسانية والعلمية .
 الفصل الثالث

 منهج البحث واجراءاته
  اوال: منهج البحث 

فكي التحصكيل  RISKات ع ال اح  المنهج التعريبي للتعرف على   اثكر برنكامج ريسكك 
علمكككي فكككي مكككارة الكيميكككاء   النكككا المكككنهج وتنميكككة التفكيكككر الناقكككد لكككدى لكككالب الصكككف الرابكككع ال

المناسككككب لطبيعككككة ال حكككك  وقككككد اعتمدتككككا رراسككككات عككككدة ويمثككككل احككككد منككككاهج ال حكككك  العلمككككي 
 المستعملة في ال حوث التربوية والنفسية . 

 ثانيا: التصميم التجريبي 
التصميم التعريبي هو االسلوب االمثل عند رراسة الظواهر االنسانية عامة وكلما ككان 

صميم محكما ومناس ا للظاهرة المرار رراسكتها نعكح مكنهج ال حك  التعريبكي فكي فهكم الظكاهرة الت
وتأويلها لذلك فهو ع ارة عن مخطم وبرنامج عمل لكيفيكة تنفيكذ التعربكة أت تخطكيم الظكروف 

راوور وعبككد )والعوامككل المحيطككة بالظككاهرة التككي ندرسككها بطريقككة معينككة ثككم مالحظككة مككا يحككدث 
 .(250 :1990، الرحمن

وقككد اختككار ال احكك  التصككميم التعريبككي ذا الضكك م العزئككي ذا االخت ككار القبلككي وال عككدت 
 ارنا .مالءمة الجراءات بحثا وكما مبين في المخطم  أكثرالنا 

 التعريبية 1
 التفكير الناقد

برنامج 
التحصيل  RISKريسك

وتنمية التفكير 
 الناقد.

االخت ار 
اخت ار  التحصيلي،

 الضابطة 2 التفكير الناقد
الطريقة 
 االعتيارية.

 مخطط التصميم التجريبي للبحث
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 ثالثا : مجتمع البحث
يمثكككل معتمكككع ال حككك  الحكككالي لكككالب الصكككف الرابكككع العلمكككي فكككي المكككدارس االعداريكككة 

جككل . وال(2013- 2012)والثانويككة النهاريككة للبنككين فككي مركككز محافظككة بابككل للسككنة الدراسككية 
ر ال احككك  المديريكككة العامكككة لتربيكككة محافظكككة بابكككل بموجكككب الكتكككاب اختيكككار عينكككة المكككدارس زا

اء ( لمعرفكة اسكم1الدراسات العليا ملحكق ) االساسية قسمالصارر من جامعة بابل كلية التربية 
ز المككدارس االعداريككة والثانويككة النهاريككة للبنككين فقككم التابعككة لهككا والتككي تقككع اككمن حككدور مرككك

 محافظة بابل.
 ث        البح رابعًا: عينة
  عينة المدارس 
يتطلكككب ال حككك  الحكككالي اختيكككار مدرسكككة مكككن بكككين المكككدارس االعداريكككة او الثانويكككة          

 والتي يعب ان يتوفر فيها :، التابعة لمديرية تربية محافظة بابل
  الفري العلمي 
  شعبتان فاكثر للرابع العلمي 

محافظككككة بابككككل بطريقككككة  اختككككار ال احكككك  اعداريككككة الفيحككككاء للبنككككين الواقعككككة فككككي مركككككز
 . من بين المدارس التي تتوافر فيها شعبتان او اكثر امن معتمع ال ح 12عشوائية
  عينة الطالب 

بعككد ان حككدر ال احكك  االعداريككة التككي سككيطبق فيهككا التعربككة وهككي اعداريككة الفيحككاء زار 
ربيككة بابككل ال احكك  االعداريككة المككذكورة مصككطح ا معككا الكتككاب الصككارر مككن المديريككة العامككة لت

ووجد انها تضم اربع شعب للصف الرابع العلمي وبطريقكة السكحب العشكوائي ** (، 2)ملحق 
                                                             

 فيال اح  لريقة السحب العشوائي ال سيم، إذ كتب ال اح  أسماء المدارس  عتمدا  *
واعها في كيس، وسحب ورقة واحدة،فكانت الورقة تحمل اسم إعدارية و أوراإ صغيرة 

 الفيحاء.
 واحددة لتكدون الموموعد  وضع الباحث أسماء الشعب بعد كتابتها على أورق صغيرة في كيس, ثم سحب **

 التوريبي  )شعب  ج( وأالخرى موموع  ضابط  )شعب  أ(
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اختككار ال احكك  شكك) ة )ج( لتمثككل المعموعككة التعريبيككة التككي سككتدرس مككارة الكيميككاء بعسككتخدام 
لتمثككل المعموعككة الضككابطة والتككي سككتدرس المككارة نفسككها  (أ)وشكك) ة  (RISKبرنككامج ريسككك )
لال كًا فكي شك) ة  (33)لال كًا بواقكع  (67)وبلغ عدر لالب المعموعتين  (االعتياريةبالطريقة )
لككالب  (7)سككت عار الطككالب الراسككبين ال ككالغ عككدرهم اوبعككد  (ج)لال ككًا فككي شكك) ة  (34)و (أ)

لال كككًا فكككي المعموعكككة التعريبيكككة  (30)لال كككًا وبواقكككع  (60)اصككك ح عكككدر افكككرار العينكككة النهكككائي 
 معموعة الضابطة.لال ًا في ال (30و)

               Equivalence Samples تكافؤ مجموعتي البحث         خامسًا:
حكر  ال احك  قبكل الشكروي ببكدء التعربككة علكى تككاف  معمكوعتي ال حك  احصكائيا فككي 
بعك  المتغيككرات التككي يعتقككد انهكا تكك ثر فككي سككالمة التعربككة علكى الككر م مككن ان لككالب العينككة 

 هي:لعنس نفسا وهذ  المتغيرات ا واحدة ومنمن منطقة 
ارة الكيميكككاء الصككككف ررجكككة نصكككف السكككنة فكككي مككك -2 العمر الزمني للطالب.  -1

 الذكاء.  -3   .الرابع العلمي
اخت ككككككككككككككار  -6 التحصيل الدراسي لفمهات .-5 التحصيل الدراسي لآلباء.-4

 المعلومات السابقة.
 التفكير الناقد   -7

ات الخاصكة للطككالب بالنسك ة الكى المتغيككرات السكابقة عككن تكم الحصكوي علككى المعلومك        
 -لريق :

 . تنظيم استمارة معلومات خاصة وزعت على الطالب 
 . االستعانة بسعالت الدرجات الخاصة بعرارة المدرسة 
 . االستعانة بال طاقة المدرسية 
 اخت ار للتفكير الناقد واخر للمعلومات السابقة 

 ضبط المتغيرات الدخيلة سادسًا:
ولغكرا الحفككاا علككى سككالمة التعربككا حككاوي ال احكك  اكك م بعكك  المتغيككرات الدخيلككا 
التكي قككد تك ثر فككي رقكة النتككائج وعلكى الككر م ممككا قكام بككا ال احك  مككن اجكراء التكككاف  االحصككائي 
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بككين معمككوعتي ال حكك  فككي بعكك  المتغيككرات اال انككا حككاوي قككدراالمكان السككيطرة علككى بعكك  
 عرا لهذ  المتغيرات وكيفية ا طها. المتغيرات الدخيلة وبيما يأتي

 الحوادث المصاحبة -1
 االندثار التجريبي -2
 اختيار أفراد العينة -3
 اداتا البحث -4
 االجراءات التجريبية :-5

 سرية البحث -أ
 المدرس  -ب
 مدة التجربة  -ت
 توزيع الحصص -ث
 الظروف الفيزيقية  -ج

 تحديد المادة العلمية-سابعاً 
ميكة التكي ستدرسكها المعموعتكان وقكد تضكمنت بدء التعربكة المكارة العل قبلحدر ال اح  

من كتكاب الكيميكاء للصكف الرابكع العلمكي المقكرر تدريسكا  (الفصوي )الرابع، الخامس والسارس
 م. 2013-2012للعام الدراسي 

السلوكية في تحقيق األهداف التعليمية من وراء إجكراء ال حك   األ رااونظرًا ألهمية 
وكي بمككا يكتالئم مككع لبيعككة المكارة الدراسككية المحككدرة (  كرا سككل160قكام ال احكك  بصككيا ة  )

 –والفهكم  -بتعربة ال ح   على وفق تصكنيل بلكوم للمعكاي المعرفكي للمسكتويات كافكة )التكذكر
والتقكككويم( التكككي اعتمككدها ال احككك  فكككي صكككيا ة االهكككداف  –والتركيكككب  –والتحليكككل  –والتطبيككق 

لكى معموعكة مكن المحكمكين والخبكراء السلوكية وفكي بنكاء االخت كار التحصكيلي وقكد  عراكت ع
( لبيككان رأيهككم فككي 8المتخصصككين فككي معككاي التربيككة ولرائككق تككدريس العلككوم العامككة، ملحككق )

صككككحة صككككيا ة األهككككداف السككككلوكية ومككككدى تغطيتهككككا لمحتككككوى المككككارة، ومالءمتهككككا للمرحلككككة 
دي اإلعداريككة، وفكككي اكككوء المالحظكككات التككي ابكككداها الخبكككراء حكككذف هككدفان سكككلوكيان، كمكككا ع ككك

( هكككدفًا سكككلوكيًا،  158بعضككا منهكككا، وبكككذلك أصكك ح عكككدر األهكككداف السكككلوكية بشكككلها النهكككائي )
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(، موزعكككة علكككى محتكككوى الفصكككوي الثالثكككة األخيكككرة مكككن كتكككاب الكيميكككاء المقكككرر 14الملحكككق )
 م. 2013 – 2012تدريسكا للصف الرابع العلمي للسنة الدراسية 

 اعداد الخطط التدريسية -تاسعا
احككك  الخطكككم التدريسكككية الخاصكككة بمعمكككوعتي ال حككك  للمواكككوعات التكككي وقكككد اعكككد ال 

فكككي  ( RISKبرنكككامج ريسكككك)سكككتدّرس فكككي خكككالي مكككدة التعربكككة فكككي اكككوء المتغيكككر المسكككتقل 
فكي المعموعكة  (الطريقكة االعتياريكة)وفكي اكوء المتغيكر المسكتقل الثكاني ، المعموعكة التعريبيكة

ة مككن المتخصصككين فككي الكيميككاء وعراككت نمككاذج مككن هككذ  الخطككم علككى معموعكك، الضككابطة
لبيككان ررائهككم  (8)ولرائككق تككدريس العلككوم  والعلككوم التربويككة والنفسككية ومدرسككي المككارة  ملحككق 

وفكي اكوء مكا ، ومالحظاتهم لغرا تعديل تلكك الخطكم وجعلهكا سكليمة تضكمن نعكاح التعربكة
ا ان ال احك  . علمك(15)أبدا  الخبراء من مالحظات أجريت التعكديالت الالزمكة عليهكا ملحكق  

وقبكككل الشكككروي بتطبيكككق ، وفقكككا للخطكككوات االجرائيكككة لبرنكككامج ريسكككك المعموعكككة التعريبيكككةررس 
 الخطوات اآلتية: أجرت التعربة 
  إعدار رليل بسكيم لطكالب المعموعكة التعريبيكة يتضكمن كيفيكة العمكل وفكق برنكامج ريسكك

RISK .وتوزيعا على جميع الطالب 
  الحصة األولى وحصة إاابية اخرى على كيفية العمكل تدريب الطالب عمليا من خالي

 .RISK وفق برنامج ريسك
 وتضكم ككل معموعكة ، تقسيم الطالب بصورة  ير متعانسة إلكى سكت معموعكات تعاونيكة

 على ان يتم ت اري األروار بين المعموعات بين ررس وأخر . (16)لالب ملحق  (5-6)
 عاشرا: إعداد االختبار التحصيلي

ل حكك  الحككالي إعككدار اخت ككار تحصككيلي لقيككاس تحصككيل لككالب معمككوعتي يتطلككب ا   
ال ح  عند نهاية التعربة لمعرفة مدى تأثير المتغيكر المسكتقل فكي المتغيكر التكابع ولعكدم وجكور 
اخت كككار تحصكككيلي جكككاهز يتصكككف بالصكككدإ والث كككات يغطكككي المواكككوعات المحكككدرة فكككي مكككارة 

معتمدًا فكي ذلكك علكى األهكداف السكلوكية المحكدرة لذا صمم ال اح  اخت ارًا تحصيليًا ، الكيمياء
ومحتكككوى المكككارة الدراسكككية متسكككمًا بالصكككدإ والث كككات والمواكككوعية ويكككتالءم مكككع مسكككتوى عينكككة 

 . وات ع ال اح  عدة خطوات في بناء هذا االخت ارال ح  
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 صدق االختبار 
ي مكن اجكل التحقككق مكن صكدإ االخت ككار عمكد ال احك  إلككى التحقكق مكن نككوعين مكن أنككوا 

 :الصدإ هما الصدإ الظاهرت وصدإ المحتوى 
لغرا التثبت مكن الصكدإ الظكاهرت لالخت كار وتحقيقكا لفهكداف التكي : أ ت الصدق الظاهري 

( علكى عكدر 14واع من اجلها عرا ال اح  فقرات اخت ار  مع األهداف السلوكية ملحق )
 المكارة ملحككقمدرسككي والتقككويم والكيميكاء و  العلكوم والقيكاسمكن المختصكين فككي لرائكق تككدريس 

( لبيكان مكدى مالءمككة ككل فقكرة للهككدف السكلوكي الكذت واككعت لقياسكا وسكالمة صككيا تها 8)
وفككي اككوء ررائهككم ومالحظككاتهم عككدلت بعكك  الفقككرات التككي لككم تحصككل علككى نسكك ة موافقككة 

 ( فقرة.50%( من معموي الخبراء فأص ح االخت ار جاهزا للتطبيق بفقراتا ال الغة )80)
يشير صدإ المحتوى إلى الصفات الداخلية لالخت ار ويعد بناء : حتوى ب ت  صدق الم

وهذا ما (، 102 :1997،  انمالمحتوى )الخريطة االخت ارية م شرًا من م شرات صدإ 
حققا ال اح  عن لريق إعدار جدوي المواصفات الذت يعطي صورة صارقة لبناء فقرات 

مواوعات جميعها ومستويات األهداف االخت ار ألتحصيلي للطالب عن لريق االهتمام بال
 كافة.

 ك التحليل اإلحصائي لفقرات االخت ار  3
إلجابككككات العينككككة االسككككتطالعية بععطككككاء ررجتككككين لإلجابككككة  تصككككحيحاأجككككرى ال احكككك  

الصككحيحة وصككفرًا لإلجابككة المغلولككة ومعاملككة الفقككرات المتروكككة والفقككرات التككي واككعت لهككا 
طكأ هكذا بالنسك ة للفقكرات المواكوعية امكا الفقكرات المقاليكة أكثر من عالمكة معاملكة الفقكرات الخ

فقد اع د محكا خاصا لتصحيحها وقد تضمن ررجتين لإلجابة الصحيحة وررجكة واحكدة لإلجابكة 
الناقصكة وصكفر لإلجابكة الخالةكة ثكم رتكب ررجكات الطكالب تنازليكًا وقسكمها علكى نصكفين وقكام 

حيح أوراإ اإلجابات ومن ثم ترتيكب الكدرجات ال اح  بنفسا باإلشراف على االخت ار وبعد تص
( ررجككة ثككم بحسككب 35( ررجككة إلككى أرنككى ررجككة ال الغككة )85تنازليككًا مككن أعلككى ررجككة ال الغككة )

 .مستوى الصعوبة  وقوة التميز لكل فقرة من فقرات االخت ار
 بناء اخت ار التفكير الناقد: اثنا عشر:
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بعككد االلككالي علككى األربيككات  (11)ق قككام ال احكك  بععككدار اخت ككار التفكيككر الناقككد ملحكك
والدراسكات التكي تناولكت التفكيكر الناقكد ووجكد ان ا لكب الدراسكات اعتمكدت  فكي قياسكها للتفكيكر 

 Watson & Glasser For criticalالناقد على اخت ار والسن جالسر للتفكيكر الناقكد :
thinking Test   ويرمز لكا اختصكارًا(W-GCTT)   مكن االخت كار لكّورت الصكورة األولكى
-Fair)عككن قيككاس القككدرة العقليككة المنصككفة  (Good win Watson)فككي سككياإ رراسككة 
Mindedness ) ( ثكككم ارخككلWatson Glasser)  تنقيحككات وتعكككديالت واسككعة عليهكككا

ليسككتعملها فككي تعربككة لككا حككوي تطككوير التفكيككر الناقككد وتتككوافر أربككع صككور لالخت ككار فككي البيةككة 
( فقككرة ثككم 100مككن ) (YM,ZMتتككألف كككل مككن الصككورتين )( A,B,ZM,YMاألمريكيككة هككي )

فقككرة ,  (80فتتكألف مككن ) (A,B( فقككرة امككا الصكورتان االحككدث )99فاصك ح ))1952(نقكح عككام
 -ويتكون االخت ار من خمسة اخت ارات فرعية هي:

 هككو العمليككة العقليككة التككي يتوصككل مككن خاللهككا الفككرر إلككى اسككتنتاجات معينككة  االستتتنتاج :
 الدقة بناء على حقائق وبيانات مقدمة إليا.متفاوتة في 

 هكككي العمليكككة العقليكككة التكككي يتعكككرف مكككن خاللهكككا الفكككرر افترااكككات  االفتراضتتتات معرفتتتة :
 متضمنة في المواقف إليا , 

 هككي العمليككة العقليككة التككي يصككل بهككا الفككرر إلككى نتيعككة مككا بنككاء علككى وجككور  االستتتنباط :
 مقدمتين منطقيتين .

 العقلية التي يحكم من خاللها الفرر على استنتاجات مقترحة هل هكي  : هي العمليةالتفسير
 مرت ة منطقيا مع المعلومات المقدمة إليا أم ال على فرا ان هذ  المعلومات صحيحة. 

: هي العملية العقليكة التكي تتميكز مكن خاللهكا الحعكج القويكة والحعكج الضك)يفة  الحجج تقويم
 .(Watson & Glasser,1991 :120لمقدمة إليا )بناء على أهميتها وصلتها باألسةلة ا

 ثالثة عشر: الوسائل اإلحصائية: 
 استخدم ال اح  الوسائل اإلحصائية اآلتية :

 ذو النهايتين لعينيتين مستقلتين  (T-Test). االخت ار التائي 1
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والضكككابطة فككككي المتغيكككرات اآلتيككككة : اسكككتخدم فكككي التكككككاف  بكككين المعمككككوعتين التعريبيكككة      
االخت ككار التحصككيلي ، الككذكاء، العمككر الزمنككي للطككالب، جككات الطككالب فككي نصككف السككنةرر )

  ال عدت(.                         
 ذو النهايتيين لعينيتين مترابطتين  (T-Test)االخت ار التائي -2
 ( لحساب ث ات االخت ار وث ات التصحيح      Pearsonمعامل ارت او بيرسون ) -3

             مربع كآت    -4
 معارلة معامل الصعوبة للفقرات المواوعية  -5
 . معارلة معامل الصعوبة للفقرات المقالية 6
 معارلة معامل التمييز للفقرات المواوعية  -7
 معارلة معامل التمييز للفقرات المقالية           -8

 .اس االتعا كرون اة : استخدمت لحساب معامل الث ات لمقي  -معارلة معامل ألفا -9
 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها
 Results Presentation اوال: عرض النتائج:

  النتائج الخاصة بمتغير التفكير الناقد 
ال يوجكد فكرإ )لغرا التحقق من الفراكية الصكفرية االولكى التكي تكنص علكى أنكا :  -أ

جات االخت كككارين بككين متوسكككم  الفكككروإ لكككدر  (0,05)ذو راللككة إحصكككائية عنكككد مسكككتوى راللكككة 
القبلي وال عدت للتفكيكر الناقكد لطكالب المعموعكة التعريبيكة الكذين يدرسكون مكارة الكيميكاء وفكق 

تككككم احتسككككاب متوسككككم الفكككروإ لككككدرجات االخت ككككار القبلككككي وال عككككدت (، RISKبرنكككامج ريسككككك 
ر حيك  بلكغ  متوسكم الفكروإ لكدرجات االخت كا، للمعموعة التعريبية  في اخت ار التفكير الناقكد

والحتسكككاب راللكككة ، (7,94( وانحرافهكككا الم)يكككارت )19القبلكككي وال عكككدت للمعموعكككة التعريبيكككة )
الفكرإ بككين متوسككطي الفككروإ لككدرجات االخت كار القبلككي وال عككدت للمعموعككة التعريبيككة اسككتعمل 

إذ بلغكت القيمكة التائيكة المحسكوبة ، لعينتكين متكرابطتين (T – test)ال احك  االخت كار التكائي 
( ومسكتوى 29( عنكد ررجكة حريكة)2ال الغكة ) وهكي أعلكى مكن القيمكة التائيكة العدوليكة( 13,1)

 .(0,05)راللة 
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أت ان النتيعككة رالككة احصككائيًا وبككذلك تككم رفكك  الفراككية الصككفرية القائلككة بعككدم وجككور 
 القبلكي للتفكيكرالمعموعكة التعريبيكة فكي االخت كار  ررجكات لكالبفرإ ذت راللة احصائية بكين 

وهكذا يعنكي حصكوي تنميكة فكي القكدرة علكى ، ررجاتهم فكي التطبيكق ال عكدت لالخت كارالناقد وبين 
 التعريبية. لالب المعموعةالتفكير الناقد لدى 

ال يوجككد فككرإ ذو )لغككرا التحقككق مككن الفراككية الصككفرية الثانيككة  التككي تككنص علككى أنككا :   -ب
الخت كككارين القبلكككي بكككين متوسكككم الفكككروإ لكككدرجات ا (0,05)راللكككة إحصكككائية عنكككد مسكككتوى راللكككة 

وال عككدت للتفكيككر الناقككد لطككالب المعموعككة الضككابطة الككذين يدرسككون مككارة الكيميككاء وفككق الطريقككة 
تككم احتسككاب ررجككات لككالب معموعككة ال حكك  الضككابطة ومتوسككم الفككروإ لككدرجات (، االعتياريككة

توسكككم حيكك  بلككغ  م، االخت ككار القبلككي وال عككدت للمعموعككة الضككابطة  فكككي اخت ككار التفكيككر الناقككد
وانحككراف م)يككارت مقككدار   (0,4)الفككروإ لككدرجات االخت ككار القبلككي وال عككدت للمعموعككة الضككابطة 

والحتسككككاب راللككككة الفككككرإ بككككين متوسككككطي الفككككروإ لككككدرجات االخت ككككار القبلككككي وال عككككدت ، (3,55)
إذ بلغكت ، لعينتكين متكرابطتين (T – test)للمعموعة الضكابطة اسكتعمل ال احك  االخت كار التكائي 

( عنككد ررجككة 2ال الغككة ) ( وهككي اقكل مككن القيمككة التائيككة العدوليكة0,62)ة التائيككة المحسككوبة القيمك
 .(0,05)( ومستوى راللة 29حرية)

أت ان النتيعة  ير رالة احصائيًا وبذلك تم قبوي الفراية الصفرية القائلكة بعكدم وجكور 
 القبلكي للتفكيكر المعموعكة الضكابطة فكي االخت كار ررجكات لكالبفرإ ذت راللة احصائية بين 

وهكذا يعنكي عكدم حصكوي تنميكة فكي القكدرة ، الناقد وبين ررجكاتهم فكي التطبيكق ال عكدت لالخت كار
 الضابطة. لالب المعموعةعلى التفكير الناقد لدى 

ال يوجكد فكرإ ذو راللكة )لغرا التحقق من الفراية الصفرية الثالثة  التي تنص على أنا  -ج
بين متوسطي ررجكات لكالب المعموعكة التعريبيكة اللكذين  (0,05)إحصائية عند مستوى راللة 

وررجككات لكالب المعموعككة الضككابطة  RISKيدرسكون مككارة الكيميكاء علككى وفكق برنككامج ريسكك 
الذين يدرسون المارة نفسها على وفق الطريقة االعتيارية في االخت ار ال عكدت للتفكيكر الناقكد تكم 

ومكككن خكككالي مقارنكككة نتكككائج ، والضكككابطة احتسكككاب ررجكككات لكككالب معمكككوعتي ال حككك  التعريبيكككة
االخت ككار ال عككدت للمعمككوعتين يهككر ان متوسككم ررجككات لككالب المعموعككة التعريبيككة قككد بلكككغ 

 )فكككي حكككين بلكككغ متوسكككم ررجكككات لكككالب المعموعكككة الضكككابطة  (47,58 )بت كككاين  (39,53)
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ن لمعرفكة ( لعينتكين مسكتقلتيT – test)وباستخدام االخت كار التكائي  (37,22)بت اين   (19,66
راللة الفكروإ بكين هكذين المتوسكطين تبكين وجكور فكروإ رالكة احصكائيًا بكين العمكوعتين ولصكالح 

 المعموعة التعريبية.
يتبكككين مكككن العكككدوي أعكككال  أن هنكككاك فرقكككًا رااًل إحصكككائيًا لصكككالح لكككالب المعموعكككة  

وأنهككككم قككككد تفوقككككوا علككككى لككككالب ، RISKالتعريبيككككة الككككذين ررسككككوا علككككى وفككككق برنككككامج ريسككككك 
ممككا يشككير إلككى فاعليككة البرنككامج فككي ، المعموعككة الضككابطة الككذين ررسككوا بالطريقككة االعتياريككة

 وفي اوء هذ  النتيعة ترف  الفراية الصفرية االولى . ، تنمية التفكير الناقد
   التحصيلAchievement 

ال يوجد فرإ ذو )ألجل التحقق من صحة الفراية الصفرية الرابعة التي نصت  
بين متوسم ررجات تحصيل لالب المعموعة  (0,05)ية عند مستوى راللة راللة إحصائ

ومتوسم ررجات تحصيل لالب   RISKالتعريبية الذين يدرسون على وفق برنامج ريسك
تم أحتساب المتوسم الحسابي (، المعموعة الضابطة الذين يدرسون وفق الطريقة االعتيارية

 التعريبية والضابطة.واالنحراف الم)يارت لدرجات كل من المعموعة 
هكككو أن متوسكككم ررجكككات تحصكككيل لكككالب المعموعكككة ، يتواكككح مكككن العكككدوي أعكككال  
بينمكككا متوسكككم ررجكككات تحصكككيل لكككالب المعموعكككة (، 84,51وت اينهكككا ) (72,79)التعريبيكككة 

 (T – test)وباسككتعماي معارلككة االخت ككار التككائي (، 74,98)( وت اينهككا 65,13الضككابطة )
( وهككي أكبككر مككن القيمككة 3,5)يتين تبككين أن القيمككة التائيككة المحسككوبة لعينتككين مسككتقلتين متسككاو 

وهكذا يعنككي أن لككالب ، (58وررجكة حريككة ) (0,05)عنكد مسككتوى راللككة  (2)العدوليكة ال الغككة 
وفككي ، المعموعككة التعريبيككة قككد تفوقككوا فككي التحصككيل ال عككدت علككى لككالب المعموعككة الضككابطة

 الرابعة. اوء هذ  النتيعة ترف  الفراية الصفرية 
 Results Interpretationثانبًا: _تفسير النتائج  

   النتائج المتعلقة بمتغير تنمية التفكير الناقد 
المتعلقة بهكذا المتغيكر تفكوإ لكالب المعموعكة التعريبيكة الكذين ررسكوا  ايهرت النتائج 

علككى لككالب المعموعككة الضككابطة الككذين ررسككوا علككى وفككق   RISKريسككك وفككق برنككامجعلككى 
 ريقة االعتيارية في اخت ار التفكير الناقد.الط
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تككاتي هككذ  النتيعككة منسككعمة مككع نتككائج الدراسككات التعريبيككة التككي تناولككت كيفيككة التككدريس      
 المشار اليها في الدراسات السابقة.، لتنمية التفكير الناقد

 ويرى ال اح  ان هذا التفوإ يعزى لالس اب التالية  :      
تطبيككق عككن لريككق توزيككع الطككالب الككى معموعككات صككغيرة عنككد المشككاركة العماعيككة  .1

، االسككككتنتاج)للطككككالب الفرصككككة السككككتعماي مهككككارات التفكيككككر الناقككككد  البرنككككامج اعطككككى
اجكككل  والتقصكككي مكككنال حككك   فكككي (الحعكككجالتفسكككير و تقكككويم ، االسكككتن او، االفترااكككات

نمككي واككع حلككوي لمشكككلة او محاولككة االجابككة عككن السكك اي المطككروح ولككذا فككان هككذا ي
لكككديهم مهككككارات التفكيككككر الناقكككد وان اشككككراف ال احكككك  علكككى مراق ككككة ومشككككاركة الطككككالب 

 ومناقشتهم زورهم بتغذية راجعة .
سككككاعد فككككي اكسككككاب الطككككالب المعرفككككة الالزمككككة ، RISKان اسككككتخدام برنككككامج ريسككككك  .2

اذ ان التفاعكل والمشكاركة يقلكالن مكن عنصكر الخعكل ، والمشاركة الفاعلة واحترام الرأت
 .لى نقد االفكار ولرح افكار جديدةمما شعع الطالب ع والخوف

المشاركة الفعالة لمعموعات الطالب الموزعين في المعموعة ارت الى اكساب  .3
الطالب المهارات الالزمة لعملية التفكير ورمعها في بنائهم المعرفي مما جعلهم 

ة للقضايا يصلون الى مرحلة االنفتاح الذهني , حي  انهم ال يكتفون في االستعاب
وفي اصدار االحكام واتخاذ القرار فحسب وانما التحقق عن كيفية اختيارهم لهذ  

 االستعابات بمواوعية تامة.
تمتكع الطككالب بحريككة االجابكة فككي هككذا البرنككامج سكاعد علككى إيعككار جكو حككر  يككر مقيككد  .4

 وعزز الثقة عند لالب المعموعة التعريبية وولد لديهم حب المارة والتفوإ فيها.
ن تفعيكل عمليكة التفكيكر الناقكد يكأثر علككى عمليكة البنكاء المعرفكي بالدقهكة والفعاليكة ممككا ا .5

 يحسن التحصيل ويزيد من جورتا.
  التحصيل الدراسي 

تبين من النتائج إن ألسكتخدام برنكامج ريسكك اثكر ايعكابي فكي زيكارة التحصكيل الدراسكي  
ن يعككزى ذلككك إلككى األسكك اب لككدى لككالب الصككف الرابككع العلمككي فككي مككارة الكيميككاء ويمكككن أ

 اآلتية :
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إن ألسلوب العمل بمعموعات صغيرة والتحاور وما يتخللا من تغذية راجعكة مكن لكالب  -1
بالمشككاركة  أكبككركككل معموعككة بيمككا بيككنهم أرى إلككى ت ككاري الخبككرات ومككنح الطككالب ثقككة 

فكي إذ أن تقسيمهم على معموعات صغيرة بحي  تت اين مستويات األفكرار ، والنقد والتعلم
ككل معموعككة كككان لهكا فوائككد منهككا زيككارة خبكرة الطالككب وفهمككا لفشكياء وتعاونككا مككع أفككرار 
المعموعة والتعلم منهم وت اري وجهات النظر واألفكار بينهم وكذلك تقليكل المركزيكة بيمكا 

 بينهم.
اثنكاء تطبيكق البرنكامج  المارة فيإن ألساليب التقويم والتغذية الراجعة التي يقدمها مدرس  -2

حيكك  يتعككرف الطككالب خاللهككا إلككى ، رًا فككي زيككارة تحصككيل لككالب المعموعككة التعريبيككةأثكك
جوانككب القككوة والضككعف فككي أرائهككم بهككدف تحسككينا وتطككوير  ومككدى تقككدمهم نحككو تحقيككق 

 األهداف السلوكية.
إذ يككون ، ريسكك السكتخدام برنكامجإن  المرحلة اإلعدارية مكن المراحكل الدراسكية المالئمكة  -3

المرحلكة قكد بلغكوا مرحلكة مكن النضكج العقلكي واالنفعكالي ممكا أهلهكم إلكى  الطالب فكي هكذ 
 تقبل هذا البرنامج.

 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

  Conclusions      الستنتاجات1اوال : 
 في اوء النتائج التي تمخ  عنها ال ح  استنتج ال اح  الثر برنامج ريسك ما ياتي:

ثيرًا ايعابيككًا وااككحًا فككي التحصككيل والتفكيككر الناقككد لطككالب الصككف الرابككع يهككر ان لككا تككا .1
 العلمي في مارة الكيمياء.

تولككد لككدى الطالككب القككدرة علككى االسككتنتاج واالسككتن او والتفسككير والنقككدوالتحليل ويزيككد مككن  .2
 ثقة الطالب بانفسهم.

سكهم الرارة يتطلب من المدرس جهدا مضاعفًا كونكا حلقكة وصكل بينكا وبكين الطكالب انف .3
حلقة النقاج والحوار , ولا القدرة على خلق لالب اكثر ثقة بانفسهم مكن خكالي قيكامهم 
بالتفسككير واالسككتدالي والتحليككل او عنككد اسككتخدامهم اكثككر مككن مهككارة فككي تنككاوي االفكككار 

 والحكم عليها .
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االفترااكككات، تحديكككد  الناقكككد )االسكككتنتاج،يسكككاعد فكككي تضكككمين ورمكككج مهكككارات التفكيكككر  .4
وتقككويم الحعككج( فككي محتكككوى مككارة الكيميككاء للصككف الرابككع العلمكككي  سككتن او، التفسككيراال

 الطالب.واست قائها لدى 
يعككزز عمليككة الككتعلم لتضككمينا خطككوات واسككاليب رمككج مهككارات التفكيككر الناقككد ممككا يحقككق  .5

الحككافز والري ككة الذاتيككة للطككالب لككدى الككتعلم , وِمككَن ثككم تحقيككق الغايككة المرجككوة فككي تعلككم 
 الكيمياء .مارة 

جوانبهكا يك رت بالنتيعكة الكى تفعيكل التفكيكر بشككل عكام  أحكدان تفعيل عملية التفكير في  .6
مما يخلق جو ذهني وفكرت متفتح ومرن اثناء التعامل مع المعرفة او المهكارة المكتسك ة 

 من قبل الفرر وبشكل فعاي وجيد. 
  Recommendations  ثانيا : التوصيات

 ير محتوى رسالتا ونتائعها التطبيقية بااّلتي :يوصي ال اح  من خالي س
أسككتعماي برنكككامج ريسككك فكككي تكككدريس مككارة الكيميكككاء لمكككا لهككا مكككن اهميكككة فككي تنميكككة مهكككارات  .1

 االعدارية.التفكير الناقد لدى لالب المرحلة 
اثنككاء الخدمككة علككى كيفيككة  العككالي فككيتككدريب المدرسككين فككي م سسككتي التربيككة والتعلككيم  .2

بااليضككاحات والمعلومككات حككوي اعككدار هككذا البرنككامج   سككك وتزويككدهمريأسككتعماي برنككامج 
 واسس تدريسا من خالي عقد الدورات والندوات التربوية .

واسككةلة متنوعككة تحفككز الطككالب  العلمككي انشككطةتضككمين منهككاج الكيميككاء للصككف الرابككع  .3
 على التفكير بوجكا عكام والتفكيكر الناقكد بصكفة خاصكة مكن اجكل تطكوير مهكارات التفكيكر

 الناقد.
االهتمام باالعدار المسبق للمدرس في مراحل التعليم جميعها والسيما فكي كليكات التربيكة  .4

بحيكك  يكككون التركيككز علككى جوانككب التفكيككر وال سككيما مهككارات التفكيككر الناقككد فككي كيفيككة 
 تضمينها في منهاج الكيمياء خالي مدة الدراسة.

ليكل المعلكم يتضكمن لرائكق تكدريس ارورة قيام وزارة التربية باصدار كتيكب صكغير او ر .5
يكككوزي علكككى  التكككدريس،مختلفكككة ومنهكككا برنكككامج ريسكككك وكيفيكككة أسكككتعماي ككككل لريقكككة فكككي 
 المدرسين او يواع في مكت ة المدرسة حي  ي عد رليل عمل لا.
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   Propositions  ثالثا : المقترحات
مككن الدراسككات  يككرى ال احكك  ان هنككاك معككاالت عككدة يمكككن مككن خاللهككا اجككراء المزيككد          

 منها:اقترح ال اح  بع  المقترحات لدراسات قارمة  ريسك لذلكالتي لها عالقة ببرنامج 
اجككراء رراسككة تهككدف الككى التعككرف علككى اثككر برنككامج ريسككك للمراحككل التعليميككة األ خككر مثككل ,  .1

 الصف الخامس االعدارت في موار أ خر مثل االحياء اوالفيزياء او موار اخرى.
ماثلككة للدراسككة الحاليككة وبمتغيككرات أ خككر لككم تتناولهككا الدراسككة الحاليككة مثككل نمككو اجككراء رراسككة م .2

التفكيككر االبتكككارت , او التفكيككر االبكككداعي والحاجككة الككى المعرفكككة او متغيككرات سككلوكية مثكككل 
 االتعاهات والميوي نحو مارة الكيمياء .

ي تنميكة التفكيكر الناقكد اجراء رراسة لمقارنة برنامج ريسك مع لرائق واساليب تدريسية اخرى فك
فاعليكككة  أكثكككرلبيكككان ايهمكككا  (الكككي، ...، نظريكككة تريكككز، اسكككتراتيعية بكككاير، برنكككامج الككككورت)مثكككل 

 وجدوى لخدمة العملية التعليمية.
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 المرا ب:

 . اان باير ، ترسير الةران الاريو ، كار ا يرء الات  ال راي  . ۱

(، المر ااك الاال الةاارآن الاااريو وا مرتاا  ، ۱۹۹۸. ارااارت ، م مااك ئاارر  )۲

 ق . الطرااي و ، كم  ، ماتا 3ط

( ، تااوير اهذاارن مان ترساير ۱۹۹۰. الاروسوي ، ال يخ اسامرعيا  ةاو )3

، الااكار  1ااتصاارر وت ةيااق ال اايخ م مااك ع ااو الصااراواو ، ط رو  الاياارن ،

 الوطاي  ل ا ر والتوويب ، اغكاك

( : ت  يو التراير ، مرارايو وتطايةارت ۱۹۹۹.  روان ، ئت و عاك الر من )4

 و ، عمرن . الاتر  ال رم  ، كار 1، ط

( : ااماارط تراياار ط ااا  ال رم اا  اهركاياا  وعلقتياار ۲۰۰۰ مااوك  ، اياای ). 5

اهاااركيمو ، والمسااتو  الكراسااو ، ال رم اا  اهركاياا  ،  والتاصاا  ااارل ا 

 عمرن . 

( : كور الم  ااو ۱۹۹۳. الاطيا  ، ا مااك  رمااك وعيااك ، عاوك  ااااو ساار رن )6

 . ۹  رسرل  التراي  ، ال كك التراير لك  الطل  ، م   ئو تامي  ميررات

،  1( : كعااو  اإلساالو ، كار الاتاار  ال راااو ، ط۱۹۷۳. الساايك ، سااراق ، )7

 ايروت . 

( : الم  ااو المريااار  هلراارظ الةااارآن ۱۹۸۷. عاااك الاااارقو ، م مااك ئااالاك )۸

 ايروت .  الاريو ، كار الرار ،
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، كار  1ط ( : ت  اايو التراياار ل مر  اا  اهسرسااي  ،۲۰۰۱. قطاارمو ، اريراا  )9

 والا ر ، عمرن .  الرار ل طارع 

الم  و  لا الكين م مك ان أ مك والسيوطو ،  لا الكين عاك الار من  .10

 ال للين ، ماتا  المل  كم ق .  (: ترسير۱۹۹۹)

( : مواااا  الاار من ئااو ترسااير ۱۹۹۰. المااكر  ، عاااك الاااريو م مااك )11

 قرآن ، كار ال ري ل طارع  ، اغكاك . 

( : مااي  الةارآن الااريو ئاو ۲۰۰۲ليي رن ، م مك وم مك ، م اروي ). ا۱۲
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