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  ا����ن و���2ن
حمد اهللا عز وجل    ، ي هذه الدراسة الباحث وانتهى من إنجاز     بعد أن أعان اهللا         

سلم علـى    وأ على توفيقه، فله الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا وأصلى          
ثم أتقدم بالشكر   . رسول الهدى والمعلم األول نبينا وحبيبنا محمد صلى عليه وسلم         

محمد بن حمزة السليماني    : أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور   الجزيل والعرفان إلى    
الذي تفضل باإلشراف على دراستي هذه، فله وافر الشكر الذي يوازي عطـاءه             
وبالغ االمتنان بما منحني من الوقت والجهد، والمساندة المعرفية في سبيل تخطي            

 في  ا مساره الصعوبات التي واجهتني، فلم يدخر وسعاً في تقويم الدراسة وتوجيه         
  .، فقد تعلمت منه معنى البحث العلمي الرصينامختلف مراحل إعداده

والباحث لم يصل إلى هذه المرحلة العلمية إال من خالل ما قدمته جامعـة أم                   
 في كلية التربية، وقسم علم النفس وأعضاء هيئة التدريس األفاضـل     ةالقرى ممثل 

  .فلهم منى جل الشكر والتقدير
جه شكري وتقديري إلى عضوي لجنة مناقشة خطة هذه الرسالة سعادة        كما أو 

األستاذ الدكتور محمد بن جعفر جمل الليل، وسعادة األستاذ الدكتور محمد المري            
  .إسماعيل على مالحظاتهما القيمة

 إلى عضوي لجنة مناقشة هذه الرسالة سـعادة         خالص الشكر     ويسعدني تقديم   
ان مال معمر بار، وسعادة الدكتور علـى بـن عبـداهللا            األستاذ الدكتور عبد المن   
  .رائهم السديدة لتقييم هذا العملأالعفنان على جهودهم و

    وأجد نفسي أتوقف هنا؛ لتقديم شكري وتقديري إلى أخي وصديقي الحبيـب،            
 معـي يـساندني بأفكـاره       - ومازال –األديب خالد بن عبداهللا الراشد الذي كان        

 فـضالً عـن تقديمـه    -اته اللغوية لهذه الدراسة إبان مراجع-اإلبداعية والنقدية   
  .  للباحث الكثير من التضحيات، فجزاه اهللا خير الجزاء

    كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أخي الدكتور إبراهيم بن عبـداهللا الطخـيس،             
أستاذ اإلدارة التربوية، ورئيس قسم التربية وعلم النفس بكلية المعلمين بالرياض،           



 ج  

الذي تمثل في عمله وتعامله مع زمالءه، شعار اإلدارة اإلنسانية الحكيمة، ممـا             
  . يجعلني مدين له بالكثير في مسيرتي العملية

   ولعل الباحث ال ينسى زمالءه إبان مرحلة الدكتوراه بالشكر والتقدير، وأخص           
ـ                ة بالذكر أخي الغالي يحي بن عبداهللا الرافعي الذي ترافقنـا سـوياً فـي مرحل

  . التخصص العلمي، فله التقدير والدعاء بالتوفيق في قابل األيام
    ويمتد الشكر إلى مدرسة الرياض الثانوية ممثلة في إدارتهـا، ومدرسـيها،            
وباألخص المرشد الطالبي األستاذ ضيف اهللا العنزي الذي أعطاني مـن وقتـه             

خل المدرسة، فلـه    وجهده الكثير في سبيل تذليل العقبات؛ إلنجاح التجربة في دا         
  . مني بالغ االمتنان، كما أن الشكر موصول إلى أخواني عينة الدراسة

   كما لن أنسى زوجتي العزيزة التي وفرت لي السياق النفسي واألسري، الذي            
، ساعدتني في تنظيم مراجع هـذه الدراسـة       شجعني على اإلنجاز المعرفي، كما      

  . ة بكل يسر وسهولااألمر الذي سهل لي إنجازه
      

   وأخيراً، فالمقام ال يتسع لذكر العديد من الشخوص، فلهم جميعاً شكراً خاصاً،            
  . ودعوات صادقة بالتوفيق والسداد

    وختاماً فأنني أدعو اهللا أن يكون ما تعلمت في خدمة ديني ووطنني الحبيب           
                                                        

                                                        الباحث   

  

                              

  

  

  

  

  



 د  

  

  

  

  

  

  

  إهـــــــ%اء                       
  

  … إىل والدي الغايل الذي يردد دائماً 
  "بني القليل املنعدم والكثري احملتدم " وسطاًأن النقد جيب أن يكون      

  
  …يت احلبيبة اليت تعلمت منهاوإىل والد

    .أن تعيب سيكون ذكرى مع بلوغ املرام                                
  

وإىل كل شخص متثل أو سيتمثل يف حياته املقولة الشهرية لإلمام علي بن أيب              
  )٢٠٠٥العقاد،("قـيمة املـرء بـما يحــسن"  رضي اهللا عنهطالب 

  
 
 
 

 

 
 

 ملخص الدراسة



 ه  

راسةملخص الد  

مهارات التفكيـر الناقـد      أثر استخدام بعض أجزاء برنامج الكورت في تنمية        :عنوان الدراسة 
  .ة الرياضينطالب المرحلة الثانوية بمد عينة من وتحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى

  
 فـي   )توسعة مجال اإلدراك والتفاعـل    ( أثر استخدام برنامج الكورت    معرفة   :هدف الدراسة 

طالب المرحلة   عينة من   التفكير الناقد وتحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى       مهارات تنمية
  .ة الرياضينالثانوية بمد

 بمدينـة   طالباً من طالب الصف األول الثانوي     ) ٤٠( تكونت عينة الدراسة من      :عينة الدراسة 
 إلـى  قُـسمت عينـة الدراسـة     هم بالطريقة العشوائية العنقودية، وقد      را، وقد تم اختي   الرياض

  .تجريبية وضابطة: مجموعتين
 اختبار  : لذلك استخدمت الدراسة األدوات التالية     المنهج التجريبي الدراسة   تتبع   :الدراسةأدوات  

توسـعة مجـال    (برنامج الكـورت    كذلك  ، و )٢٠٠٥(مهارات التفكير الناقد من إعداد الشرقي     
بوعياً، ومدة الدرس ، بواقع ثالثة دروس أسDe bonoمن إعداد دي بونو) اإلدراك ؛ التفاعل

دقيقة، واختبار المتشابهات لضبط متغير الذكاء، واستمارة البيانات األولية لضبط          ) ٤٥(الواحد
وقد قام الباحث بالتحقق من صـدق وثبـات أدوات دراسـته قبـل              . المتغيرات الديموجرافية 

  .تطبيقها

 المجموعـة التجريبيـة      أظهرت النتائج إجماالً وجود فروق دالة إحصائياً بين        :نتائج الدراسة 
وقد أظهرت النتائج وجـود     . والضابطة في مهارات التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية       

فروق دالة إحصائياً بين القياس القبلي والبعدي في مهارات التفكير الناقـد لـصالح القيـاس                
لتجريبيـة  البعدي، كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً بـين المجموعـة ا              

  .التحصيل الدراسيمستوى والضابطة في 
 الدراسي الذي   ىالمحتوبناء  :  انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها        :�-:��8ت ا	%را�82   

فـضالً  . يركز على تحفيز مهارات التفكير بصفة عامه ومهارات التفكير الناقد بصفة خاصة           
كمـا أوصـت الدراسـة      دى المعلمين، و  عن عقد الدورات التدريبية للتنمية مهارات التفكير ل       

 في المجتمع، فـضالً عـن تعزيـز التنـشئة           البنَّاءبضرورة وجود برامج لترسيخ ثقافة النقد       
 من منطلق أن معاملة األبناء التي تتسم بالتقبل وعدم اإلكراه تـرتبط ايجابيـاً               األسرية النقدية 

  .بارتفاع مستوى األداء العقلي لهؤالء األبناء



 و  

Abstract:  

The effect of using some parts of the CoRT program for developing 

Critical Thinking skills and the level of academic achievement among a 

sample of high school students in Riyadh City.  
This study aimed to explore the Effect of using CoRT thinking program for the 

development of critical thinking skills and the achievement improvement 

among a sample of high school students in Riyadh City. In order to achieve this 

goal, the CoRT thinking program (De Bono, 1998) and the Critical Thinking 

Scale (Al-Shargy, 2005) were applied on 40 male students from the 10th grade. 

The students were divided into 2 groups; The Experimental & Control Groups 

after identifying the variables of intelligence, age and the economic & social & 

cultural level. 

The researcher applied the Critical Thinking Scale (Al-Shargy-2005) & the 

CoRT program, prepared by De Bono, three times a week- 45 minutes each 

session. In addition, the researcher checked the validity of the psychometrics 

reliability.  

In order to examine study results, the researcher used the experimental 

method. 

Overall, the results signified a difference between the experimental group and 

the control group in Critical Thinking Skills for the favor of the experimental 

group. No difference between the experimental group and the control group in 

academic achievement.  

In addition, the study was concluded with a number of recommendations one of 

which was the development of curriculum contents, which concentrates on 

improving thinking skills-in general- and Critical Thinking Skills-in specific. 

 

Moreover, the study concluded another recommendation, which is preparing 

teachers through training sessions in order to develop different thinking skills 

& coining positive attitudes towards evaluative questions.  

The study results concluded with another recommendation which revolves 

around the foundation of special programs in order to emphasize the 

constructive criticism culture in society, in addition to empowering critical 

familial raising which generates from the fact that the method of treating 

children which signifies lenience and acceptance which has a positive 

correlation with the increase of the mental performance level of the children.    
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رقم 

 الصفحة

  أ   امتنان وعرفان
  د  هداءاإل 

  هـ  مخلص الدراسة باللغة العربية
  و  اسة باللغة االنجليزيةمخلص الدر

 ٨-١ المدخل إلى الدراسة: فصل األول ال

 ١ مقدمة الدراسة

 ٤ مشكلة وتساؤالت الدراسة

 ٦ أهمية الدراسة

 ٧ أهداف الدراسة

 ٧ مفاهيم الدراسة

  ٨  حدود الدراسة
 ٤٩-٩ دراسةاإلطار النظري لل: الفصل الثاني 

  ٣٩-١٠  التفكير الناقد :أوالً

 ١٠  كير الناقدمفهوم التف

 ١٣  مهارات التفكير الناقد 

 ١٦  ببعض أنماط التفكير وعالقته التفكير الناقد 

 ٢٠  التفكير الناقد والتحصيل الدراسي

 ٢١   الشخصية الناقدةسمات

 ٢٤  قياس التفكير الناقد

 ٢٦  معايير التفكير الناقد

 ٢٨  المكونات األساسية للتفكير الناقد

 ٣٠  دخطوات التفكير الناق

 ٣٢  تنمية وتعليم التفكير الناقد

  ٤٩-٤٠  
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رقم 

 الصفحة

  برنامج الكورت لتعليم التفكير: ثانياً

 ٤٠  برنامج الكورت لتعليم التفكيروصف 

 ٦٦-٥٠ الدراسات السابقة: الفصل الثالث

 ٥٠  الدراسيوأثر ذلك على التحصيل  لناقد تنمية التفكير اتناولت دراسات .١

  ت التفكير الناقد بطريقة مباشرة تناولت تنمية مهارادراسات.٢
٥٥ 

   تناولت تنمية مهارات التفكير من خالل برنامج الكورتدراسات.٣
٦٦ 

 ٦٦  الدراسةفروض 

 ٨٣-٦٧ اوإجراءاتهالدراسة منهج : الفصل الرابع 

  الدراسة والتصميم التجريبيمنهج 
٦٨ 

 ٦٨  الدراسةمجتمع وعينة 

 ٧٢  دراسةأدوات ال

 ٨١  دراسةت الأدواتطبيق إجراءات 

  ٨٣  أساليب التحليل اإلحصائي

 ٩٧-٨٤ وتفسيرهاالدراسة نتائج : الفصل الخامس

  دراسةنتائج ال
٨٥ 

 ٩١  دراسةتفسير نتائج ال

 ٩٤  دراسةتعليق عام على نتائج ال

 ٩٥ االهتمام المستقبلي بالتفكير الناقد

  ١٠٤-٩٨  قائمة المراجع

 ١٠٥ المالحق



 ط  

  قائمة الجداول

رقم   وان الجدولعن  الرقم

  الصفحة

  ١٨ مقارنة التفكير االبتكاري بالتفكير الناقد  ١

  ٣٣ .اتجاهات تنمية التفكير الناقد  ٢

  ٤٢  أجزاء برنامج الكورت لتعليم التفكير  ٣

  ٦٨  دراسةالتصميم التجريبي لل  ٤

  ٦٩  .هالفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات الوسيط  ٥

  ٧٠  .بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافيالفروق   ٦

  ٧١  .الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي الختبار مهارات التفكير الناقد  ٧

ت التفكيـر   قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الفرعية للمهارات والدرجة الكلية  الختبار مهـارا               ٨

  .الناقد

٧٤  

٩  
  قيم معامالت الثبات الختبار مهارات التفكير الناقد باستخدام طريقة إعادة االختبار 

٧٥  

  ٧٥  قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الفرعية للمهارات والدرجة الكلية الختبار التفكير الناقد  ١٠

١١  
  ستخدام طريقة الفاكرونباخ قيم معامالت الثبات الختبار مهارات التفكير الناقد با

٧٦  

  ٨٠  . المحكمين وتعليق الباحث عليهامقترحات األساتذة  ١٢

  ٨٥  .الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي الختبار مهارات التفكير الناقد  ١٣

 المجموعـة   الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي الختبار مهارات التفكيـر الناقـد لـدى               ١٤

  .التجريبية

٨٦  

  ٨٧   المجموعة التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي في القياس البعديالفروق بين متوسطات   ١٦

  ٨٨   القياس القبلي والبعدي في التحصيل الدراسي لدى المجموعة التجريبيةالفروق بين متوسطات   ١٧

ر مهارات التفكيـر الناقـد لـدى المجموعـة          الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي الختبا        ١٩

  .الضابطة

٨٩  

  ٩٠  .ضابطة القياس القبلي والبعدي في التحصيل الدراسي لدى المجموعة الالفروق بين متوسطات   ٢٠

 



 
٠

  

  رقم الصفحة  قائمة المالحق  الرقم

  ١٠٧ اختبار مهارات التفكير الناقد  ١

  ١٢٢ اختبار المتشابهات لوكسلر  ٢

)توسعة مجال اإلدراك، والتفاعل(رتبرنامج الكو  ٣  ١٢٤  

  ١٩١ استمارة البيانات األولية  ٤

  ١٩٣ الخطابات الرسمية  ٥

  ١٩٤ أسماء األستاذة المحكمين  ٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١

  

  

  

  

  

  

  

     

  دراسةمدخل إلى ال: ولالفصل األ
  مقدمة الدراسة -
  مشكلة وتساؤالت الدراسة -
  أهمية الدراسة -
  أه%اف ا	%را�2 -
 	%را��2��ه�� ا -

  حدود الدراسة -
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  : الدراسةمقدمة
فهو يتميز بالتغيرات ، الفيض المعلوماتي العصر الذي نعيشه عصر ديع   

لم تعد ف نتيجة للتطور التقني والمعلوماتي في كافة مجاالته،، والمتالحقةة المتسارع
لتلك لتطبيقي ا التركيز على المفهوم الوظيفي أصبحالمعرفة غاية في حد ذاتها، وإنما 

مما جعل هناك حاجة ماسة لالنتقال بالتعليم من مرحلة التلقين التي تعتمد ؛ المعرفة
 ، لبناءمهارات التفكير تنميةتدريب ومرحلة  إلى  المعلوماتواسترجاععلى الحفظ 

أفراد قادرين على مواكبة حصيلة هذا التطور الهائل، وما ينطوي عليه من تغيرات 
 قويموالت والتحليل، والتفسير، ومواقف تتطلب الفهم، تنبؤ بها،مستقبلية يتعذر ال

  . بشأنها ناقدهللوصول إلى استنتاجات
   ومن المسلم به أن المعلومات تصبح قديمة، أما مهارات التفكير فجديدة دائماً، مما 

وبذلك يعتبر التفكير األداة التي يواجه . يمكن من اكتساب المعلومات المتجددة دوماً
 وميوله، تتكون معتقدات الفرد، رلتفكياومن خالل   اإلنسان متغيرات العصر،بها

 ينصب على تنمية مهارات أصبح المجتمعات اهتمامن إ فهوعلي ونظرته لما حوله،
 ويعد التفكير الناقد ).١٩٩٨فخرو،(إلفادة المثلىاالتفكير لدى أفرادها لكي تفيد منهم 

 سمة أساسية لتحقيق التقدم والنجاح في القرن من القضايا التربوية المهمة، بل أنه
 مما جعل البعض يعتبره بمثابة قاعدة معرفية، (١٩٩٨,Huitt)الحادي والعشرين

Knowledge Base   تقود عمليات حل المشكالت بكفاءة، واتخاذ القرارات
  ). ٢٠٠٠عجوة والبنا،(السليمة

ربية فـي مطلـع الثمانينـات        وتعود جذور االهتمام بحركة التفكير الناقد في الت          
 California  State University وبالتحديد  عندما قامت جامعة واليـة كاليفورنيـا   

إدخال التفكير الناقـد فـي      " إعالن يطالب بتنمية وتعليم التفكير الناقد مفاده      إصدار  ب
ة التعليم، من أجل فهم العالقة بين اللغة والمنطق التي تؤدي بدورها إلى تعزيز القدر             

واالسـتدالل االسـتقرائي، واالسـتدالل      ، والدفاع عن األفكار  ، والنقد، على التحليل 
االستنباطي، للوصول إلى النتائج الحقيقية أو المنتقدة على أساس استنتاجات صحيحة           

وقد أدى ارتباط التعليم    . )١٩٩٦,Jonse"(تتطابق مع ما يجب معرفته وما نؤمن به         
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هـور مفهـوم التعلـيم الناقـد والتربيـة الناقـدة            بمصطلح التفكير الناقد؛ إلـى ظ     
   ).٣٥، ١٩٩٣بروكفيلد،(

، تتصل بالتفكير  متعددةتحديات تربويةأفرز عصر العولمة     في المقابل فإن 
حيث الكشف عن المغالطات، والتعرف على عدم الناقد، ومهاراته المختلفة من 

حقائق القابلة لإلثبات االتساق في مسار التفكير واالستنتاج، والتمييز بين ال
 والكشف عن التحيز، وتقدير مصداقية مصدر المعلومات،دعاءات القيمية، واإل

والتعرف على االدعاءات والحجج والمعطيات الغامضة، والكشف عن المسلمات 
 الكثير من ةيقف التفكير الناقد في مواجهبذلك  و.)٢٠٠٤تيغزة،(واالفتراضات

االنغالق الفكري، والتطرف في الرأي،  كمجتمعأساليب التفكير الهدامة في ال
  .واالتجاهات التعصبية نحو موضوع ما، وأحادية الرؤية

يرتبط ضعف المهارات النقدية لدى الفرد بعدد من العواقب السلبية مثل شـيوع             و   
الـرغم  على  التفكير الالعقالني لدى المتعلمين وغير المتعلمين من أفراد المجتمع، ف         

قني إال أن هناك دالئل متعددة تشير إلى أن هنالـك أفـراد ال يزالـون                من التقدم الت  
من ظهور عدد   يمارسون أساليب التفكير الخاطئة الالعقالنية، األمر الذي يؤدي إلى          

المفاهيم والتصورات المتناقضة للمفاهيم الصحيحة التي تعوق أي تقدم فكـري فـي             
ــات ــسان،(المجتمعـ ــل). ١٩٩٨,Halpern؛ ٣١، ١٩٩٦الشمـ ــشير بـ  ويـ

 المشكالت بكفاءة ة إخفاق خريجي الجامعات في مواجهبأن  Necresonنيكروسون
وقد تبـين أن    ). ١٦،  ١٩٩٣بروكفيلد،(عدم قدرتهم على التفكير التجريدي    إلى  يعود  

عينة من طالب الصف األول الثانوي بمدينـه الريـاض          مستوى التفكير الناقد لدى     
 بـين مرتفعـي     Facione)٢٠٠٦(يونشويقارن فا  ).٢٠٠٥الشرقي،(منخفض نسبياً 

ومنخفضي القدرة على التفكير الناقد، فالمتعلم مرتفع القدرة على التفكير الناقد يهـتم             
طرح األسئلة، ويجمـع المعلومـات ذات الـصلة         تجده يقوم ب  بفهم المادة المتعلمة، ف   

 .ت، ويستنج استنتاجات منطقية من تلك المعلوما       فعاالً بالموضوع، ويصنفها تصنيفاً  
 أفكـاره   غالباً مـا تكـون    المتعلم منخفض القدرة على التفكير الناقد       فأن  في المقابل   
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ويعجز عـن    يميل إلى اإلفراط في تبسيط األمور،     كما أنه    حول ما سيفعله،     مشوشة
 .ةمواجهه المشكالت، ويكتفي باإلجابة حتى وان كانت مبهم

الب إلى أن ما يقوم بـه           ويعزو البعض انخفاض مستوى التفكير الناقد لدى الط       
، على نقل المحتوى األكاديمي في تخصصات متنوعة      قتصر  المعلمين داخل الفصل ي   

الطريقة الصحيحة يفترض أن تكون مبنيـة  ، بينما  What to thinkبماذا نفكرأي 
ــ ــم والتق ــى الفه ــةويمعل ــادة العلمي ــر أي  للم ــف نفك  How to think كي

Schafersman,١٩٩١).(  
ياق نشطت البحوث في مجال تنمية مهارات التفكير، نتيجة للتقدم وفي هذا الس   

 إلى تعليم التفكير في ة الماسةالهائل في شتى النشاطات الحياتية، وظهرت الحاج
  .المدارس والجامعات

  
  :مشكلة وتساؤالت الدراسة

  على أن هذه المهارات    فضالً،   من أهمية  ناقدنظراً لما تتمتع به مهارات التفكير ال         
ويتوقف النجاح في ذلك بطبيعة الحال على البيئة المعينة         تنمية،  للمهارات عقلية قابلة    

مواقـف تدريبيـة وتمـارين مـشوقة        البرنامج التدريبي   ن  يوالدعم التعليمي لتضم  
 بـأن كـل    Harnadek فقد أشارت المربية هارندك،(١٩٩٨ ,Halpern)للمتدربين

 ب ناقداً إذا ُأتيحـت لـه فـرص التـدري          طالب يستطيع أن يتعلم كيف يفكر تفكيراً      
وقد أمكن استخدام التدريب عن بعد لتنمية       ). ٦٤،  ٢٠٠٢جروان،(والممارسة الفعلية 

تتضمن برامج معرفية  محاكيـة       التفكير الناقد من خالل برامج الحاسب اآللي التي         
 University ofرت ورفايجامعة فقد قامت ، للمنطق تساعد في تنمية التفكير الناقد

Erfurt   علـى شـبكة    بوضع محاضرات تدريبية لتنمية مهارات التفكيـر الناقـد 
فضالً عن ما توصلت إليه عـدد مـن البحـوث            ،)Astleitner (٢٠٠٢,اإلنترنت

بان تنمية التفكيـر الناقـد تقـود إلـى تحـسين مـستوى التحـصيل                والدراسات  
فتنميـة  ). ٢٠٠٥؛بهجـات، ٢٠٠٠؛بخيت،٢٠٠٠؛الفي،١٩٩٧سي،واالندون(الدراسي
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الحموري (التفكير الناقد تؤدي إلى فهم أعمق للمحتوى المعرفي الذي يتعلمه الطالب            
  ).١٩٩٨والوهر،

 فـي   ة العالم اليوم المؤثر   ا يعيشه تيال  المعلومات بالرغم من التقدم التقني وزيادة    و   
هـذا   ف ،دور إيجابي دائمـاً    اكون له نه ليس بالضرورة أن ي    أ إال   األفرادطبيعة حياة   

  سالباً يتمثل في وجود حالة من التنافر المعرفـي         يأخذ مساراً أن  مكن  من الم لتأثير  ا
 عامل  شكلمما ي مصداقيتها   لتحديد  قدرة الفرد على معالجة المعلومات     تعوققد  التي  

 دور التفكير الناقد ومهاراته في فحـص        يعزز ، األمر الذي   على الفرد  إضافي ضغط
، واكتشاف ما بها من مغالطات، ومدى اتساقها        تقويم مدى صدقها  و،  هذه المعلومات 

الداخلي، والتزامها بالقواعد المنطقية، وفحص مدى ارتباط األدلة بالـدعوى التـي            
  .نثبتها

   وفي الوقت الذي نجد فيه أن تنمية مهارات التفكير الناقد تعتبر هدفاً هاماً تـسعى               
 من الدراسات العربية تناولـت      كثير من المجتمعات لتحقيقه إال أن عدداً قليالً نسبياً        

وباستقراء واقع معظم الدراسات التي تناولت تنمية مهارات التفكير الناقد فـي            . ذلك
 فضالً عـن    - في حدود جهود الباحث    -الثقافة المحلية والعربية نجد أنها قليلة نسبياً      

س اقتصارها على تنمية مهارات التفكير الناقد بطريقة غير مباشر أي من خالل تدري            
مما يبرر  . ، والقضايا المعاصرة  ة األحياء، والتاريخ، والتربية البيئي    بعض المقررات مثل  

  .في مجتمعناالدراسة  هوجود مثل هذ
  

  :مما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤالت التالية
 فـي   المجموعة التجريبية والـضابطة   جد فروق ذات داللة إحصائية بين       توهل   .١

  في القياس البعدي؟ لناقدفكير امهارات الت
 فـي   المجموعة التجريبية والـضابطة   جد فروق ذات داللة إحصائية بين       توهل   .٢

 في القياس البعدي؟ التحصيل الدراسي

 فـي مهـارات     بين القياس القبلي والبعدي   جد فروق ذات داللة إحصائية      توهل   .٣
    ؟ لدى المجموعة التجريبيةلناقد التفكير ا
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التحـصيل   فـي    القياس القبلي والبعدي   داللة إحصائية بين     جد فروق ذات  توهل   .٤
 ؟  لدى المجموعة التجريبيةالدراسي

 فـي مهـارات     القياس القبلي والبعدي  جد فروق ذات داللة إحصائية بين       توهل   .٥
    لناقد لدى المجموعة الضابطة ؟التفكير ا

ـ  فـي    القياس القبلي والبعدي  جد فروق ذات داللة إحصائية بين       توهل   .٦ صيل التح
    لدى المجموعة الضابطة ؟ الدراسي

  :أهمية الدراسة
  :تتجسد أهمية هذا الدراسة في المجالين التاليين

  :األهمية النظرية.١
تتمثل األهمية النظرية في نقل التراث العالمي المتـاح حـول هـذه الظـاهرة،                −

كـوين  وبخاصة المتعلق بسبل تنمية مهارات التفكير الناقد إلى الثقافة العربية، وت          
  .قاعدة بحثية لهذا النشاط

 االجتماعية الفعالة في عصر العولمة الذي انتـشرت فيـه           ةتعزيز دور المواطن   −
الوسائط اإلعالمية، وراجت فيه الشائعات، فالبد للفرد من أن يكون قادراً علـى             

 .التفكير الناقد، لكي يستطيع الحكم على مصداقية هذه المعلومات
 

  :األهمية التطبيقية.٢ 
تمثل أهمية هذه الدراسة في إمكانية االعتماد على برنامج الكورت فـي تنميـة              ت −

  .مهارات التفكير الناقد واستخدامه مع طالب المرحلة الثانوية
يمكن للفرد أو الجماعة االستفادة من بعض األنشطة والتدريبات المتضمنة فـي             −

وبخاصـة أنهـم    البرنامج التدريبي بهدف تنمية مهاراتهم النقدية بـشكل ذاتـي،           
سيشعرون في ظل هذا التوجه أنهم قادرون على صقل مهاراتهم بأنفسهم، وحـل             

 .المشكالت التي يواجهونها بطريقتهم الخاصة
إمكانية وضع نتائج الدراسة موضع التطبيق في المؤسسات التعليمية، واالستفادة           −

 .وية للمرحلة الثانمن نتائجها في التخطيط للبرامج التربوية والتعليمية
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يمكن االستفادة من بعض األنشطة والتدريبات المتضمنة في البرنامج التـدريبي            −
ع، وذلك بفحص محتوى تلـك      في مواجهة األفكار الالعقالنية الشائعة في المجتم      

 .والمعتقدات، وإحالل األفكار العقالنية المنطقية محلهااألفكار 
  
  تهدف هذه الدراسة إلى: دراسةف الاهدأ 
 لناقـد  في مهارات التفكير ا    المجموعة التجريبية والضابطة  وق بين   فرال معرفة −

  .في القياس البعدي
في  التحصيل الدراسي  في   المجموعة التجريبية والضابطة  فروق بين   ال معرفة −

 .القياس البعدي
لـدى  لناقـد    في مهارات التفكيـر ا     القياس القبلي والبعدي  فروق بين   ال معرفة −

    .المجموعة التجريبية
 لـدى   التحـصيل الدراسـي    فـي    القياس القبلي والبعدي  فروق بين   ال معرفة −

 .المجموعة التجريبية
لناقـد لـدى     في مهارات التفكيـر ا     القياس القبلي والبعدي  فروق بين   ال معرفة −

    .المجموعة الضابطة
 لـدى  الدراسـي التحـصيل    فـي    القياس القبلي والبعدي  فروق بين   ال معرفة −

    .المجموعة الضابطة
  

  :دراسةلمفاهيم ا
 هو عبارة عن مجموعة من أدوات التفكير التي تتـيح للطالـب             : برنامج الكورت  -

التخلص من أنماط التفكير التقليدية المتعارف عليها، وذلك من خالل رؤية األشـياء             
وبتعلم هـذا   . بشكل واضح وأوسع، وتطوير نظرة أكثر ابتكاريه في حل المشكالت         

  ).١١، ١٩٨٩دي بونو،(عينالبرنامج يصبح الطالب مفكرين متشب
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 قدرة الفرد على الفحص الدقيق للمواقف التي يتعـرض          يتمثل في  :  التفكير الناقد  -
لها، والتمييز بينها، وتفـسيرها وتقويمهـا واسـتخالص النتـائج منهـا، ملتزمـاً               

  :مهارات التفكير الناقد، هيوحري بالذكر أن ).٢٠٠٥الشرقي،(بالموضوعية والحياد
تتمثل في القدرة على فحص الوقائع والبيانات التي يتضمنها         : اضات معرفة االفتر  -

بحيث يمكن أن يحكم الفرد بأن افتراضاً ما وارد أو غيـر وارد تبعـاً               ، موضوع ما 
هـو  ه الدراسـة    التعريف اإلجرائي لهذه المهارة في هـذ      و .لفحصه للوقائع المعطاه  

معرفـة  ستخدم لقياس مهـارة      الذي ي  الناقدالدرجة الخاصة باختبار مهارات التفكير      
  .االفتراضات

يتمثل في قدرة الفرد على استخالص نتيجة معينة من حقائق مفترضـة            :  التفسير -
هـو  ه الدراسـة    التعريف اإلجرائي لهذه المهارة في هذ     و. بدرجة معقولة من اليقين   

  .التفسير الذي يستخدم لقياس مهارة الناقدالدرجة الخاصة باختبار مهارات التفكير 
 تتمثل في قدرة الفرد على إدراك الجوانب الهامة التي تتـصل            : تقويم المناقشات  -

التعريف اإلجرائي لهذه   و .بقضية ما، والقدرة على تمييز نواحي القوة والضعف فيها        
 الـذي   الناقـد هو الدرجة الخاصة باختبار مهارات التفكير       ه الدراسة   المهارة في هذ  

  .قشاتتقويم المنايستخدم لقياس مهارة 
 يتمثل في قدرة الفرد على معرفة العالقات بين وقائع معينة تُعطي له،             : االستنباط -

بحيث يمكنه أن يحكم في ضوء هذه المعرفة على ما إذا كانت نتيجة ما مشتقة تماماً                
 .من هذه الوقائع أم ال، بغض النظر عن صحة الوقائع المعطاة أو موقف الفرد منها              

هو الدرجـة الخاصـة باختبـار       ه الدراسة   ه المهارة في هذ   التعريف اإلجرائي لهذ  و
  .االستنباط الذي يستخدم لقياس مهارة الناقدمهارات التفكير 

  
 يتمثل في القدرة على التمييز بين درجات إحتمال صحة أو خطأ نتيجة             : االستنتاج -

هارة في  التعريف اإلجرائي لهذه الم   و .ما تبعاً لدرجة إرتباطها بوقائع معينة تُعطي له       
 الذي يستخدم لقيـاس     الناقدهو الدرجة الخاصة باختبار مهارات التفكير       ه الدراسة   هذ

  .االستنتاجمهارة 
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في مجموعة مـن    الصف األول الثانوي    طالب  يعرف بأنه أداء     :التحصيل الدراسي 
الدرجة الكلية التي حـصل     مقارنة  بمستوى التحصيل    ويقاس   .المواد التي يدرسونها  

ختبار الفصل الدراسي األول بنتيجة اختبار الفصل الدراسي الثاني         ب في ا  عليها الطال 
  .تم الحصول عليها من سجالت المدرسةقد هـ، و١٤٢٦/١٤٢٧  الدراسيللعام

  
   :حدود الدراسة

هـ، وبالحدود المكانية   ١٤٢٧-١٤٢٦ التطبيق للعام الدراسي      تحدد الدراسة بزمان  

طالب الصف  المكونة من   كذلك بعينة الدراسة    مدينة الرياض، و  وذلك ب  مكان التطبيق 

  .وباألسلوب اإلحصائي المستخدمأدوات الدراسة تحددها ب األول الثانوي، فضالً

  
  اإلطار النظري: الفصل الثاني

  
  :التفكير الناقد: أوالً    

  مفهوم التفكير الناقد وتحديد مهاراته الفرعية -
  عالقة التفكير الناقد ببعض أنماط التفكير  -
  تفكير الناقد والتحصيل الدراسيال -
   الشخصية الناقدة سمات -
  أساليب قياس التفكير الناقد -
  معايير التفكير الناقد -
  مكونات وخطوات التفكير الناقد -
  أهمية تنمية وتعليم التفكير الناقد -

  :برنامج الكورت:   ثانياً
  برنامج الكورت لتعليم التفكيروصف 



 
١٠

  
 التفكير الناقد وتحديـد مهاراتـه الفرعيـة،         سوف نتناول في هذا الفصل تعريف        

وعالقته ببعض أنماط التفكير المتصلة به لتميزه عن غيره، ولمحـه مـوجزة عـن               
عالقة التحصيل الدراسي والتفكير الناقد، وخـصال الشخـصية الناقـدة، بالتـالي             
نستعرض أساليب قياسه، ومكوناته والخطوات التي يـسير فيهـا التفكيـر الناقـد،              

أهمية تنمية وتعليم التفكير الناقد، وختاماً عرض برنامج الكـورت لتعلـيم            وجوانب  
  .التفكير
  :التفكير الناقد: أوالً
  : مفهوم التفكير الناقد -

مـن  يعـد    أنـه إال  ناقد،  لتفكير ال لحاول العديد من الباحثين تقديم تعريف واضح           
 فهنالك  ،بشكل محدد يفها  تعردائماً، بحيث يصعب     ترددتالتي   نسبياً   المفاهيم الغامضة 

تباين بين علماء النفس في تحديد التفكير الناقد نظراً إلى اختالف أطرهم الفلـسفية،              
   .والنظرية، والثقافية في النظر إلى التفكير الناقد

 للتفكير الناقد بأنه تفكيـر تـأملي    John Dewey     ينظر الفيلسوف جون ديوي
Reflective Thinking) Fisher,٢٠٠١،٢  (  

  : بان التفكير الناقد يتضمن ثالث جوانب، على النحو التاليGlaser  ويرى جليسر 
االتجاه أو النزعة إلى أن يأخذ الفرد في اعتباره المشكالت والموضوعات التـي              -

  .سبق وان تعرض لها، أي عامل الخبرة
 .معرفة مناهج التقصي المنطقي واالستداللي -
ــق     - ــي تطبي ــارات ف ــض المه ــتخدام بع ــة  اس ــات والمعرف االتجاه

  )  ٢٠٠١،٣,Fisher(السابقة
 Reasonable يعرف انيس التفكير الناقـد بأنـه تفكيـر عقالنـي تـأملي          و

Reflective Thinking   يركز على اتخاذ القرار فيما يجب اعتقاده أو مـا ينبغـي 
، وبذلك يؤكد انيس بأن القرار حول ما يجـب اعتقـاده أو   (١٩٩٢ ,Ennis)عمله 

يتطلب نوعين من الحكم على األقل، حيث يرتبط األول بمعقولية األسس التي            عمله،  
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يقوم عليها االعتقاد، والثاني يتعلق بكيفية التوصل من هذه األسس إلـى االعتقـاد،              
وتلك الكيفية تستلزم استخدام مهارات متعددة من قبيـل االسـتنباط، واالسـتقراء،             

  .والتقويم
التي Higher Order Thinking هارات التفكير العليا    والتفكير الناقد يمثل أحد م

تُعنى بتقويم الحجج، وبقدرة الفرد على التنظيم الـذاتي للقيـام بمهـارات التقـويم،               
  ).٢٠٠٢,Astleitner(والتحليل، واالستنتاج

 بذل النشاط العقلي نحـو تقـويم الحجـج أو             وفي نفس السياق يعرفه هواتت بأنه     
حكام التي تقود إلى زيادة ما نؤمن بـه، والقيـام بـإجراء             االفتراضات، وإصدار األ  

  . (١٩٩٨,Huitt)مناسب نحو ذلك 
 التفكير الناقد بأنه التفكير الذي يـستخدم        )١٩٩٨,Halpern(   وتعرف ديانا هالبرن  

المهارات المعرفية أو أنواع االستراتيجيات التي تزيد من احتمال الوصول إلى نتائج            
 نمط من التفكير الهادف، يستعين باالسـتدالل واالحتمـاالت          مالئمة وفعالة، أي أنه   

  .الممكنة، واتخاذ القرارات المناسبة لحل مشكالت محددة، وإنجاز مهام معينة
  ومما سبق نجد أن ديانا هالبرن تنظر إلى التفكير الناقد بأنه يتبع المنهج العلمي في               

 على المفكر الناقد، فـالمنهج      التعامل مع المعلومات والمواقف المختلفة التي تُعرض      
العلمي ينطوي على ممارسة بعض مهارات التفكير الناقد كتحديد المشكلة، ووضـع            

  .الفروض، وجمع المعلومات، وفحص مدى صحتها، ألجل اتخاذ القرار المناسب
  وفي تعريف يفترض أن التفكير الناقد عملية معيارية قوامه أن التفكير الناقد عملية             

ة ذات طبيعة تقويمية تتعلق بالمعلومات ذات الصلة بالموقف الذي يـراد            تفكير مجرد 
وهذا التعريف ينظر إلى التفكير الناقد بأنه يأتي في         ). ٢٣٩،  ١٩٩٦أبوحطب،(تقويمه

  .(١٩٩٨,Huitt)قمة هرم بلوم لألهداف المعرفية ليكون موازياً لهدف التقويم 
ن نشاط عقلي مركب هادف، محكوم         ويشير جروان إلى أن التفكير الناقد عبارة ع       

بقواعد المنطق واالستدالل، ويقود إلى نواتج يمكن التنبؤ بها، غايتـه التحقـق مـن             
  ). ٤٢٦، ٢٠٠٢جروان،(الشيء وتقييمه باالستناد إلى معايير أو محكات مقبولة
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    ومن منظار تحليلي، يرى فاشيون بان التفكير الناقد يتكون من مهارات معرفية 
Cognitive Skills ونزعات Dispositions لممارسة التفكير الناقد، وبذلك فهو 

يهتم  بإصدار أحكام، إذ يعرف بأنه تفكر قصدي يهدف الى البرهنة على نقطة 
 ٢٠٠٦,(معينة، أو الوصول إلى حل مشكلة ما، أو إلى تأويل المعنى لشئ ما

Facione.(  
 Bailin et al (١٩٩٩)ن وآخرون  وفي تصور شمولي للتفكير الناقد نجد أن بيلي  

تقدم تصور للتفكير الناقد بني على دراسات عدد من الباحثين، ويشمل هذا التـصور              
  :على خمسة عناصر أساسية يقوم عليها التفكير الناقد، وهي

  Background Knowledge القاعدة المعرفية  .١
 Operational Knowledge of المعرفة اإلجرائية بمعايير التفكير الجيد .٢

Good Thinking.  
   Knowledge of Critical Concepts معرفة المفاهيم النقدية  .٣
   Effective Heuristics الفعالية في االستكشاف  .٤
    Habits of Mind العادات العقلية .٥

 يجمع في ثناياه اإلحاطة     صعوبة تحديد تعريف للتفكير الناقد    ومما سبق يتضح         
ويمكن تجاوز ذلك من خالل تحديـد المالمـح         . والكشف عن مهارات هذا المفهوم    
  :الرئيسة للتفكير الناقد، وفقاً لما يلي

  إيجابي بطبيعته يقود الفرد للتفاعل اإليجابي مع األحداث اليوميـة،          ناقدالتفكير ال  .١
مما يسهم في زيـادة ثقتـه        ؛ةوالعمل المتواصل الستخالص استنتاجات تتسم بالدق     

 .هوتقديره اإليجابي لذات بنفسه،
 .التفكير الناقد عملية معرفية مركبة يتضمن عدداً من المهارات الفرعية .٢
 .مظاهر التفكير الناقد تتغير وفقاً للسياقات التي يتحقق فيها .٣
 .التفكير الناقد يستثار باألحداث السلبية واإليجابية ليقدم لنا ماهو معقول ومقبول .٤
 مناسبة فـي عمليـة تقـويم     التفكير الناقد تقويمي باعتماده على معايير ومحكات       .٥

 .الناتج العقلي
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 .التفكير الناقد تفكير تأملي، أي انه يتسم بالتروي .٦
 .التفكير الناقد يتميز بالموضوعية، واعتبار منظور اآلخر .٧
نواتج التفكير الناقد تتمثل في إصدار األحكـام، أو اتخـاذ القـرارات، أو حـل                 .٨

 .المشكالت في ضوء عملية التقويم
التفكير الناقد ليس فقط نشاط عقالني آلي،        عقالني كما هو عاطفي، ف     التفكير الناقد  .٩

بل أن الجانب العاطفي هو جوهر التفكير الناقد كاإلحساس، والحدس، والـشعور،            
، بمعنى وجود عالقـة تفاعليـة بـين         )٦٥،  ١٩٩٣بروكفيلد،(واالستجابة العاطفية 

يساعدنا علـى النفـاذ إلـى       الجوانب العاطفية و الجوانب المعرفية، فالتفكير الناقد        
انفعاالتنا الستكشاف أيهم أكثر مالءمة لعمليات التفكير التي نقوم بها، كما يساعدنا            

 .على تقويم هذه االنفعاالت
ـ       قابل للتدريب والتنمية   ناقدالكير  التف .١٠ ن مهـارات التفكيـر     أشأنه في ذلـك ش

ـ        األخرى،   احثين لتنميـة   وافتراض هذه المسلمة ينطلق من المحاوالت المتعددة للب
 . من خالل البرامج التدريبية المتنوعةنقديةالمهارات ال

أن الغاية مما يـدور فـي       ، بحيث    تنتقل للواقع اليومي للفرد    ناقدتنمية التفكير ال   .١١
 التدريب لتطبق في الواقع      التدريب والتنمية بشكل عام هو تخطي حدود قاعة        هعملي

ولكن هذا االنتقال في      وجدوى، ةب قيم ولو لم يحدث انتقال لما كان للتدري       ،اليومي
  ).ثر التدريبأبقاء (واقعه نسبي فقد يكون لمده قصيرة أو طويلة

أنه قـدرة الفـرد علـى       لتفكير الناقد ب  ل) ٢٠٠٥(تعريف الشرقي ويتبنى الباحث       
الفحص الدقيق للمواقف التي يتعرض لها، والتمييز بينهـا، وتفـسيرها وتقويمهـا              

  . ها، ملتزماً بالموضوعية والحيادواستخالص النتائج من

  : مهارات التفكير الناقد-

  التفكير الناقد كمفهوم نفسي يتضمن عدداً من المهارات الفرعية، لـذلك نجـد أن              
هنالك العديد من التصنيفات لمهارات التفكير الناقد تبعاً لتعـدد تعريفاتـه واألطـر              
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تـصنيف واطـسون    النظرية المفسرة له، لعـل مـن أشـهر تلـك التـصنيفات،              
  : الذي قسمها إلى المهارات التاليةWatson & Glaserوجليسر

ويشير إلى القدرة على التمييز بين درجة صـدق         : التعرف على االفتراضات   -
معلومات محددة أو عدم صدقها، والتمييز بين الحقيقة والرأي، والغرض من           

  .المعلومات المعطاة
لة، والتعـرف علـى التفـسيرات      ويعنى القدرة على تحديد المـشك     : التفسير -

المنطقية، وتقرير ما إذ كانت التعميمات والنتائج المبنية على معلومات معينة           
 .مقبولة أم ال

ويشير إلى قدرة الفرد على تحديد بعض النتائج المترتبـة علـى            : االستنباط -
 .مقدمات، أو معلومات سابقة لها

يجة من حقـائق معينـة      ويشير إلى قدرة الفرد على استخالص نت      : االستنتاج -
مالحظة أو مفترضة، ويكون لديه القدرة على إدراك صحة النتيجة أو خطئها            

 .في ضوء الحقائق المعطاة
ويعنى قدرة الفرد على تقويم الفكرة، وقبولهـا أو رفـضها،         : تقويم الحجـج   -

والتمييز بين المصادر األساسية والثانوية، والحجج القوية والضعيفة، وإصدار         
  .لى مدى كفاية المعلوماتالحكم ع

فقد أوضح أن التفكيـر الناقـد       ) ٧٠٧،  ١٩٩٠قطامي، (Needierأما تصنيف نيدير  
  : يتكون من أثني عشر مهارة، على النحو التالي

  .القدرة على تحديد المشكالت والمسائل المركزية .١
 .االختالفتمييز أوجه الشبه وأوجه  .٢
  .تحديد المعلومات المتعلقة بالموضوع .٣
  . األسئلة التي تسهم في فهم أعمق للمشكلةصياغة .٤
  .معيار للحكم على نوعية المالحظات واالستنتاجات القدرة على تقديم .٥
   .ومع السياق العام كانت العبارات مرتبطة معاً القدرة على تحديد ما إذا .٦
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واألفكار التي لم تظهـر بـصراحة فـي       ،   تحديد القضايا البديهية   ىعل القدرة .٧
 .البرهان والدليل

  .تمييز الصيغ المتكررة .٨
  . المصادرصداقيةالقدرة على تحديد م .٩

  .تمييز االتجاهات والتصورات المختلفة لوضع معين .١٠
  .وكفايتها ونوعيتها في معالجة الموضوع تحديد قدرة البيانات .١١
 .المواقف أو مجموعة من موقف، من المحتملة التنبؤ بالنتائج الممكنة أو .١٢

 مهارات التفكير الناقد فـي ثـالث   Udall & Daniels    ويصنف أودل و دانيالز
  ). ٦٦، ٢٠٠٢جروان،(االستقراء، واالستنباط، والتقويم: فئات، هي

 التفكير الناقد في مهارات وأنـشطة  Paul & Scriven   ويلخص بول وسكريفين 
القدرة على التفسير، والتقويم، والمالحظة، والتواصل، ورصيد مـن         : تتضمن مايلي 

  ). ٢٠٠١،١٠,Fisher(ت، والقدرة على المجادلة أو المحاجةالمعلوما

 بأن التفكير الناقد يتكون من مهارات معرفيـة         Facione)٢٠٠٦(    ويري فاشيون 
Cognitive Skills ونزعات أو موجهات Dispositions .  ،والمهارات المعرفيـة

  :يه

خراج التـصنيف، اسـت   : ويشمل مهارات فرعية مثل   : Interpretationالتفسير   .١
  .المعنى، وتوضيح المعني

فحص األفكار، وتحديد الحجج،    : ويشمل مهارات فرعية مثل   : Analysisالتحليل .٢
  .وتحليل الحجج

ويشمل مهارات فرعية مثل تقدير االدعـاءات، وتقيـيم         : Evaluationالتقويم   .٣
 .الحجج

ويشمل مهارات فرعية مثـل البحـث عـن البـدائل،     : Inference جاالستنتا .٤
  .ى البدائل واالستنتاجاتوالوصول إل
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وهو إعالن نتائج التفكير، ويشمل مهارات فرعيـة مثـل          :Explanationالشرح .٥
  .إقرار النتائج، تبرير اإلجراءات، تقديم الحجج

ويقصد به قدرة الفرد على التساؤل، والتأكد        :Self-Regulationالتنظيم الذاتي    .٦
فحص الـذات   :الفرعية هي ومهاراته  . من المصداقية، وتنظيم األفكار، والنتائج    

 .وتصحيح الذات

يالحظ مما سبق أن المهارات التي اقترحها واطسون وجيلسر تنطوي في إطـار               
  : بعدين أساسين للتفكير الناقد هما

بعد معرفي يستدعي وجود إطار لتحليل القضايا المختلفة، ويتمثل هذا البعـد             -
  .في مهارة معرفة االفتراضات، والتفسير، واالستنباط

بعد وجداني يتعلق بمعالجة المشكالت، وإصدار اإلحكام الشخصية، وإثـارة           -
 .التساؤالت المنطقية، ويتمثل هذا البعد في مهارة تقويم المناقشات واالستنتاج

  
  
  : وعالقته ببعض أنماط التفكيرناقدالتفكير ال -

كشاف استالفرعية،  ومهاراته  الناقد بعد أن عرضنا إلى مفهوم التفكير  يجدربنا
حتى يتسنى لنا  والتفكير االبتكاري؛ ،ستدالليالتفكير االناقد بكل من عالقة التفكير ال

  .أنماط التفكير االخرىيزه عن ي وتم الناقدتقديم صورة واضحة عن التفكير
  
  : و االستداللتفكير الناقدال  .أ 

 هو عملية عقلية منطقية تتضمن Reasoning Thinking   التفكير االستداللي
عة من المهارات الفرعية التي تبدو في كل نشاط عقلي معرفي يتميز باستقراء مجمو

القاعدة من جزئياتها، واستنباط الجزء من الكل، واستنتاج نتائج جديدة، حيث يسير 
فيه الفرد من حقائق معروفة أو قضايا مسلم بصحتها إلى معرفة المجهول 

  ).٢٠٠١،١٢العتيبي،(ذهنياً
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بين التفكير الناقد يربط  Fisherفيشراألصل اللغوى، نجد أن     وعند الرجوع إلى 
 التي اشتقت من Reasonصل الكلمة اإلنجليزية أوالقدرة على االستدالل بتوضيح 

فالفرد يمكنه أن يفكر تفكيراً ناقداً بقدر ما ،  وتعني التوازن Ratioالكلمة اليونانية
وذلك ،  المناقشاتويموتق ،هفكارأو ،ه على قياس معلوماتةوقدر ،ةيكون عليه من خبر

فالفرد عندما يستجيب لهذه المهارة العقلية فهو يتجه  وصوالً إلى األحكام الموزونة،
إلى جانب الرغبة في التحدي ومن ثم وجود الميل العاطفي نحو ، للتفكير االستداللي

  ).١٩٩٥،٤٥السيد، (الوصول إلى الحقيقة 
 بان االستدالل جزء من التفكير الناقـد  Suttro & Ennis وانيس روسوت ويرى    

عنى بالعالقة بين المقدمات والنتيجـة التـي     ي هحيث أن التفكير االستداللي في جوهر     
في حـين  ،  لهاتنبع منها بالضرورة أو بالعالقة بين الفرضية والدليل الذي يقدم تأييداً      

       ية المقـدمات التـي     عنى بالحكم على مصداق   أن التفكير الناقد باإلضافة إلى ما سبق ي
فحص المفاهيم واأللفاظ التي    من خالل   تقوم عليها النتيجة أو األدلة المؤدية للفرضية        

أي أن العالقة بينهما عالقة     ،  )١٨،  ١٩٩٧حلفاوي ، (تضمنها هذه المقدمات واألدلة     ت
  .خاص بالعامال

ستنباط،    والمتفحص لبعض اختبارات التفكير الناقد يجد أن االستدالل بمهاراته اال         
واالستقراء، واالستنتاج من المهارات األساسية المكونة لتلك االختبـارات كاختبـار           
واطسون وجليسر للتفكير الناقد، واختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد، واختبار          

  .كورنيل للتفكير الناقد
، السـتدالل  علـى ا   وي ضمناً ط أن التفكير الناقد ين        والتصور األكثر قبوالً قوامه   

 تعد من المهارات الرئيسة المستخدمة في النقد بوجـه          يةمهارات االستدالل البما أن   و
إال انه من   ،   اآلخر بها  وإقناعخاص في عمليات دعم األدلة الشخصية والدفاع عنها         

يتضمن مهارات التقـويم    معياري  تقويمي  أنه تفكير    التفكير الناقد    استقالليةمؤشرات  
وإصدار أحكام   وتحديد االفتراضات،  ألفكار واآلراء واألحكام،  ستهدف فحص ا  تالتي  

   .تقويمية إذا اكتملت األدلة والبراهين لديه
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 :بتكار واالناقدالتفكير ال .ب 
عملية اإلحـساس بالمـشكالت أو        بأنه Creativityاالبتكار   يعرف تورانس        

تعـديل هـذه    الثغرات في المعلومات، وصياغة األفكار أو الفـروض وإختبـار و          
الفروض، وإيصال النتائج، وهذه العملية تقود إلى العديد من اإلنتاجـات المتنوعـة             

 وعند المقارنة نجـد   ).١٩٩٦،السليماني(اللفظية وغير اللفظية الحسية منها والمجردة     
بينما التفكير  . تقويم الحجج واالفتراضات، واتخاذ القرارات    أن التفكير الناقد يتضمن     

 على  توليد األفكار ذات األصالة و البدائل التي ال تخضع لمعيـار              اإلبتكاري يركز 
معين، وهذه المقارنة تُبني علـى أسـاس نظريـة بنيـة العقـل كمـا تـصورها                  

 Convergent    التي أشارت إلى الفروق بين التفكير التقاربي Guilfordجيلفورد

Thinking والتفكير التباعـدي  Divergent Thinking ) Huitt,وقـد  ). ٢٠٠٤
 وجود عالقة طردية موجبة بين التفكير الناقد والتفكير         Fisherأظهرت دراسة فيشر    

. ، بما يشير إلى أن كل منهما يعتمد على اآلخـر          )٢٨٢،  ١٩٩٨السرور،(االبتكاري
  . وفيما يلي بعض أوجه المقارنة بين التفكير اإلبتكاري والتفكير الناقد

  )ا(جدول
  اري والتفكير الناقدالمقارنة بين التفكير اإلبتك

 التفكير الناقد التفكير االبتكاري

توليد أفكار جديدة من أفكار     : تفكير تباعدي 
  . ةمعطا

تجـاة هـدف    إالتفكير في    :تفكير تقاربي 
 .محدد لحل مشكلة

 . يعمل على تقويم مصداقية أفكار موجودة .يتصف باألصالة

 . مبادئ موجودة و مقبولةتجاوزعادة ما ي
ادئ الموجودة وال يعمـل علـى       يقبل المب 
 .تغييرها

وال يمكن التنبؤ   ال يتحدد بالقواعد المنطقية،     
 .بنتائجه

ويمكـن التنبـؤ    يتحدد بالقواعد المنطقية،    
 .بنتائجه

 .لدى الفرد الشخصية يتطلبان وجود مجموعة من الميول والقدرات واالستعدادات 
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 . المفاهيم تكوينتخاذ القرارات و ايستخدمان أنواع التفكير العليا كحل المشكالت و 

  
    ومن نافلة القول أن ما سبق عرضه من مقارنة بين التفكيـر الناقـد والتفكيـر                
االستداللي والتفكير االبتكاري، ال يقصد به أن التفكير الناقد يتعـارض أو ينـاقض              

      .أنماط التفكير األخرى
فكير الناقد، سنجد أن للتفكير  مع التالمفاهيم المتداخلة   وعند البحث في بعض 

الناقد صلة وثيقة، واعتماد متبادل بينه وبين كل من المنطق والمحاجة، لذا فان فهمنا 
  :للتفكير الناقد لن يكتمل إال من خالل تحديد عالقته بكل منهما، على النحو التالي

  
  Logicالمنطق   - أ

 على القائمةلصحيح  العلم الذي يبحث عن المبادئ العامة للتفكير ا   يقصد به
فموضوع المنطق هو االستدالل الذي نبدأ فيه من مقدمات نسلم بصحتها  االستدالل،

يعزى لعلم المنطق عبر التاريخ، و  ).١٩٩٨،٢٤مهران ،(إلى النتائج الالزمة عنها 
منذ بزوغه، الفضل في ضبط تفكير الناس من خالل مجموعة القواعد المنطقية التي 

  . م عمل العقل على أيدي أرسطو، ومن بعده من العلماءتم صياغتها لتنظي

    وقد جرى ربط التفكير الناقد في الثقافة الغربية بعلم المنطق مع أن المنطق قـد               
أصبح اليوم مجرد فرع متخصص من فروع المعرفة األخـرى، إال أن عـدد مـن                

بيـد أن   . الناقدالتربويين يرون في المنطق الوسيلة األساسية لتعليم مهارات التفكير          
دراسة المنطق ليست كافية لتعلم مهارات التفكير الناقد، فقد أشارت البحوث الحديثة            
إلــى عــدم وجــود عالقــة وثيقــة بــين المنطــق وتطبيــق مهــارات التفكيــر 

  ).١٩٩٣مايرز،(الناقد
   وبذلك فإن التصور المنطقي يتوقف عند حدود اختبار كفاءة المنطق االسـتداللي            

بينما يتجاوز  . لى النتائج من خالل المقدمات، واختبار صحة المقدمات       في الوصول إ  
التفكير الناقد مناهج التفكير المنطقي فـي اعتمـاده علـى المهـارات المعرفيـة،               

  .واالستعدادات الشخصية لتطبيق وتوظيف هذه المناهج المنطقية االستداللية
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 Argumentationالمحاجة   - ب

تفنيد ودحض حجج الطرف اآلخر باألدلة والبـراهين        قدرة الفرد على        يقصد بها   
 والدفاع في الوقت نفسه عن آرائـه      ،  هاعنلي  خوحثه على الت  ،  االستداللية والواقعية 

وذلك حين يتحاجون حول قـضية خالفيـة        ،  وتقديم الحجج إلقناع الطرف اآلخر بها     
مهارات ، وتشير ديانا هالبرن بان المحاجة تعد إحدى ال        )٢٠٠٣،٤١٠،شوقي(معينة  

الفرعية للتفكير الناقد، فالتفكير الناقد لديها يتضمن مهارات متعددة قوامها التحليـل،            
واالستدالل، والتأليف، والتطبيـق، والتقـويم، والمقارنـة، والتحقـق، والتفـسير،            

  .  أي أن العالقة بينهما عالقة الجزء بالكل. )١٩٩٨ ,Halpern(والمحاجة
ة مستقلة نسبياً عن التفكير الناقد على الـرغم أنـه           محاجة عملي الأن  ومن األرجح     

يستخدم فيها بصورة مكثفة وبوجه خاص في ثنايا عملية تفنيد حجج الطرف األخر،             
وتقويم مدى صدقها، واكتشاف ما بها من مغالطـات، ومـدى اتـساقها الـداخلي،               

ها، ذلـك   والتزامها بالقواعد المنطقية، وفحص مدى ارتباط األدلة بالدعوى التي نثبت         
أن االعتماد على التفكير الناقد يتضاءل في الجزء الخاص بإقناع الطـرف األخـر              
بحجة الفرد واستمالته إليه حيث يعتمد الفرد علـى عناصـر أخـرى فيهـا مثـل                 
اعتباراآلخر، المرونة العقليـة، وهـي عناصـر غيـر متـضمنة فـي التفكيـر                

   ).٤١٠، ٢٠٠٣شوقي،(الناقد
  

  :ل الدراسيالتفكير الناقد والتحصي
   يعرف التحصيل الدراسي بأنه يمثل أداء الطالب في مجموعه من المـواد التـي              

 مادة دراسـية أو     يفالطالب   يحرزه أو يصل إليه      يأو مستوى النجاح الذ   يدرسونها  
  .   ي معينمجال تعليم

 نجد محدودية الدراسـات     وعند البحث في عالقة التفكير الناقد بالتحصيل الدراسي         
تناولت عالقة مستوى التحصيل الدراسـي بـالتفكير الناقـد إذا مـا قورنـت               التي  
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بالدراسات التي تناولت عالقة مستوى التحـصيل الدراسـي بـبعض المتغيـرات             
ومن المالحظ أن بعضاً    . كالطموح، والدافعية، وتقدير الذات وغيرها من المتغيرات      

فكير الناقـد والتحـصيل     أن هنالك صلة وثيقة بين الت     من تلك الدراسات أشارت إلى      
إلى وجود عالقـة طرديـة بـين        ) ١٩٩٧(االندنوسيدراسة  فقد توصلت    الدراسي،

 إلى وجود ارتبـاط     Facioneأشار فاشيون   كما  . التفكير الناقد والتحصيل الدراسي   
يجابي بين التحصيل الدراسي المرتفع لطالب الجامعـة وقـدرتهم علـى التفكيـر              إ

أجريت لبحث  )٢٠٠٥الغامدي،(كما بينت دراسة حديثة     ،  )٢٠٠٠عجوة و البنا،  (الناقد
طالباً وطالبة  ) ١١٨(العالقة بين التحصيل الدراسي والتفكير الناقد على عينة قوامها          

في المرحلة الثانوية بمدينة جدة إلى وجود ارتباط دال إحـصائياً بـين التحـصيل               
يم المناقـشات،   معرفة االفتراضات، وتقـو   (الدراسي وبعض مهارات التفكير الناقد      

، بينما أشارت الدراسة إلى عدم وجود عالقة بين التحـصيل الدراسـي             )واالستنتاج
مرتفعـي   الميدانية نجد أن     دراساتوباستقراء لواقع ال  . ومهاراتي التفسير واالستنباط  

 ).٢٠٠٥الـشرقي، (القدرة على التفكير الناقد يكون مستوى تحصيلهم الدراسي مرتفع        
لتربويون بان التفكير الناقد يعد أحد الدعائم األساسية للنجاح في          لذلك يرى الباحثون ا   

 ,Burkhart(الحياة الشخصية، والنجاح األكاديمي لدى طـالب المرحلـة الثانويـة   

٢٠٠٦.(  
ي التالقراءة النقدية    وقد يعزى دور التفكير الناقد في النجاح األكاديمي إلى مهارة             

 سـتنتاجات تكفل للمتعلم الفهم الواعي للمادة المقروءة، والقدرة على اسـتخالص اال          
ها، ويكـون   أدون االنسياق وراء األفكار التي يقر     في الرأي   السليمة، والموضوعية   

ـ صـحة   علـى الـسؤال عـن   أكثـر حرصـاً    ,Carr(ة تلـك المعلومـات   وقيم

يا يعني ضمنا الـسعي     لهذا فإن الحصول على هذه المزا      ).٢٠٠٦؛الفاعوري،١٩٩٠
  .إلى مزيد من التدريب والتنمية لمهارات التفكير الناقد

  :سمات الشخصية الناقدة

javascript:void(0);
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بان من يفكرون تفكيراً ناقداً في حيـاتهم هـم الـذين            ) ٦٥،  ١٩٩٧(    أشار بول 
يفكرون بطريقة عقالنية وعادلة ومتوازنة ومثل هؤالء الناس يتعلمون كيف يكتشفون           

وفـي نفـس الـسياق      .  قلية من التفكير، وأن يفكروا فيما وراءها      غير الع العمليات  
أشارت عدد من البحوث بأن السمات الشخصية المميزة لألفراد ذوي التفكير الناقـد،    
تتمثل في قوة األنا، والثبات االنفعالي، واالسـتقاللية، والثقـة بـالنفس، والتوافـق              

  ). ١٩٨٨محمود،(ةالشخصي، واالكتفاء الذاتي، وتكوين عالقات اجتماعي

   ونظراً لتعدد الخصائص الشخصية المميزة للمفكر الناقد، فقد قام الباحث باستقراء لبعض هذه             
  ):٢٠٠٠،رضوان،٢٠٠٠؛بخيت،٢٠٠٢جروان،(التالي الخصائص، على النحو

  .يحاول فصل التفكير العاطفي عن التفكير المنطقي -
 .ال يجادل في أمر ما عندما ال يعرف عنه شيئاً -
 .رف متى يحتاج إلى معلومات أكثر حول موضوع مايع -
 .القدرة على التمييز بين التحيز والحقيقة -
 .يبحث عن األسباب والبدائل -
 .التمييز بين الفرضيات والتعميمات وبين الحقائق واالدعاءات -
 .يأخذ جميع جوانب الموقف بنفس األهمية -
 .الشك الصحي تجاه االفتراضات القائمة -
 .تخاذ القراراالستقاللية في ا -
 .االنفتاح العقلي والمرونة العقلية -
 .يتعامل مع مكونات الموقف المعقد بطريقة منظمة -

 بان هناك عدداً مـن  Raymond  & Nickerson       يرى نيكرسون و ريموند
الخصائص والقدرات واالتجاهات والعادات التي تتمثل في طرق سـلوكية للمفكـر            

  :فيما يلي(١٩٩١,Schafersman) الناقد، يوردها

  .يستخدم األدلة بكفاءة مرتفعة -
    .صرح بها بشكل متماسك ويأفكارهينظم  -
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 .القدرة على التعلم الذاتي -
   . قرارأي الكافية لدعم األدلةالحكم في غياب ر ؤجل إصداي -
   . والتبريرستدالليفهم الفرق بين اال -
  .التنبؤ بالنتائج المحتملة  -
  .ق تكنيكات لحل المشكالت في المجاالت الجديدةتطبي -
   .هبدو ظاهرتالتي ال و االختالف أوجه التشابه القدرة على إدراك  -
النتيجة التي قد تكون حقيقة، والنتيجة التي يجب أن تكون حقيقة، بين يفهم الفرق  -

    .ميز بين االستنتاجات المنطقية وغير المنطقيةوي
  .اآلراءكافة االفتراضات المتاحة، والموضوعية في فهم محاوله   -

 طُبقت في الثقافة الخليجيـة البحرينيـة        دراسة استخدمت التحليل العاملي       وفي  
لتحديد سمات الشخصية الناقدة، كشفت عن أن السمات الشخصية المميـزة للمفكـر             

  ):٢٠٠٢عثمان،(الناقد، تتمحور في ست أبعاد رئيسة، وهي 

والقـدرة علـى    ويتضمن القدرة على إصدار الحكم، وتقويم الحجج، :ـ بعد التقويم 
  .االستدالل

 ويتضمن القدرة على التحـدي، والتخيـل النقـدي، والمخـاطرة            :ـ بعد المعرفة  
  .المدروسة، والمرونة المعرفية، وتحمل الغموض

 ويشمل معرفة قواعـد المنطـق، والـربط، والتنظـيم           :ـ بعد فهم قواعد المنطق    
  .العقالني، وكشف المغالطات أثناء النقاش

 ويتضمن القدرة على االكتـشاف والنقـاش والجـدل،          :التفسيرـ بعد القدرة على     
والميل إلى التناسق المعرفي، والتفسير المنطقـي للظـواهر الحياتيـة،           

  .وتطبيق المعارف

 وينطوي على القدرة على التكيف مع المواقف الجديدة، والثقـة           :ـ البعد الوجداني  
رين، واالتصاف  بالنفس، والدرجة العالية من االتزان، وتقبل أراء اآلخ       

  .بالنشاط والفاعلية
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 ويتضمن الحساسية تجاه المشكالت، والقدرة على       :ـ بعد الحساسية تجاه المشكالت    
  .وضع االفتراضات الصحيحة، وتحديد المشكلة بطريقة منطقية

القدرة علـى   :  هما ن خصال الشخصية الناقد في خاصيتي     Oneil     ويوجز أونيل   
 ).١٩٩٥السيد،(ق، والقدرة على التمييز بين الرأي والحقيقة والمنط�التمييز بين التحيز

  

  :ناقدقياس التفكير ال 
حركة القياس النفسي تطوراً هاماً في تقدم العلوم اإلنسانية ذلك إنها محاولة عد ت    

علمية لها أصولها المنهجية والنظرية التي تساعدنا على تفهم سلوك األفراد ومظاهر 
يجيب مفهوم القياس النفسي عن سؤال مفاده كم هو المقدار أو و. نشاطاتهم المختلفة

أن القياس أخر الكمية الموجودة من هذه الخاصية أو الصفة لدى الفرد؟ بمعنى 
المعرفي للفرد في الخاصية المراد العقلي  نسبياً للنشاط  كمياًالنفسي يعطي تقديراً

  . قياسها
لناقد لمختلف المراحل العمرية، وقد قد جرت محاوالت كثيرة لقياس التفكير او    

ارتبط العديد منها باألطر النظرية أو برامج التدريب المعدة للتفكير الناقد، ومن أكثر 
  ):٢٠٠٦,Facione؛ ٢٠٠١؛ عصر،١٩٩٥السيد،(االختبارات شيوعاً

  
  :Watson & Glaser Testاختبار واطسون وجليسر  .١

حيث صمم ) م١٩٦٤(ذا االختبار عامُأعد ه.    ويعد من أكثر االختبارات شيوعاً
ويتكون من خمس . للطالب اعتباراً من الصف التاسع وفق نموذجين متكافئين

مهارات فرعية هي معرفة االفتراضات، واالستنتاج، واالستقراء، وتقويم الحجج، 
وتتكون كل مهارة من مجموعة من المواقف المتبوعة بعدد من العبارات . والتفسير

ن الفرد أن يتخذ موقفاً نحوها يظهر درجة ممارسته لمهارات التفكير التي تتطلب م
  . الناقد السابقة

قاما بتقنينه على البيئة المصرية، ثم قام ) ت.د(   وحرى بالذكر ان جابر و هندام 
المنطقة (بإعداده وتقنينه على البيئة السعودية) ١٩٨٢(كل من عبد السالم و سليمان 
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بتصميم اختبار للتفكير الناقد في الثقافة السعودية ) ٢٠٠٥(قي، كما قام الشر)الغربية
على غرار اختبار واطسون وجليسر، وسوف يستخدم الباحث هذا االختبار في بحثه 

  . الحالي بعد التحقق من خصائصه السيكومترية
  
 New Jersey Of Reasoningاختبار نيوجيرسي للمهارات االستداللية  .٢

skills Test: 

، حيث يتكون من خمسين سؤاالً يستخدم )م١٩٨٣(ينيا شيبمان عامطورته فيرج
ويقيس المهارات . مع  الطالب بدًأ من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الجامعية

القياس المنطقي، والتناقض، والعالقات السببية، وتحديد االفتراضات، : التالية
  .واالستقراء، واالستدالل الجيد

 

  : Cornell Critical Thinkingر الناقداختبار كورنيل للتفكي .٣

في مستويين األول يبدأ من الصف الرابع حتى ) م١٩٨٥(   ُأعد هذا االختبار عام 
ُ صمم . المرحلة الجامعية، والثاني يغطي المرحلة الثانوية حتى مرحلة الرشد وقد

 االختبار في شكل مواقف نقاش جماعي حول قضايا عامة يطلب من الفرد في النهاية
الحكم على مدى صحة بعض النتائج التي تسفر عنها المناقشات، ومدى اتساقها مع 

، واالستقراء، وتحديد التعرف، جويقيس االختبار المهارات التالية االستنتا. الواقع
  .وتحديد المسلمات، ومصداقية العبارات، والمعاني

  
  : Ennis-Weir Critical Thinking ووير للتفكير الناقد-اختبار انيس .٤

وهو مصمم ) م١٩٨٥(    وهو اختبار مقالي متعدد األوجه ُأعد هذا االختبارعام
ويسمح . للمرحلة الثانوية والجامعية، ويقيس عدد كبير من أبعاد التفكير الناقد

االختبار بإعطاء الحرية للمفحوص لتقويم المناقشات والتمحيص، والتقويم بشكل 
 يطلب من الفرد تبرير وتقويم صحة فردي حيث يتضمن االختبار خطاب مكتوب

  . أفكاره
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 California Criticalاختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد .٥

Thinking Skills Test:  

للطالب من الصف العاشر وحتى المرحلة ) م١٩٩٢(  أعد هذا االختبار فاشيون عام
نوع االختيار فقرة من ) ٣٤(ويتكون من صورتين تحتوي كل منهما على. الجامعية

ويقيس هذا االختبار مهارات التحليل، والتقويم، واالستنتاج، واالستدالل . من متعدد
  .االستنباطي ،االستدالل االستقرائي

  
  :معايير التفكير الناقد

   هنالك عدد من المعايير التي نحتكم إليها في الحكم على مدى كفاءة التفكير الناقد              
جهات ينبغي مالحظتها وااللتزام بها في تقويم عمليـة         والتعبير عنه، وهي بمثابة مو    

وسنقوم بتوضيح أبرزهـا والكـشف     . التفكير بشكل عام والتفكير الناقد بشكل خاص      
عــن األســئلة األساســية التــي يمكــن أن نــسألها لكــي يمكــن تطبيــق هــذه 

  ):٢٠٠٧،٧٦ ؛العتوم وآخرون،٨١-٧٨، ٢٠٠٢جروان،(المعايير
  
ن أهم معايير التفكير الناقد باعتباره المدخل الرئيسي         يعد م   :Clarityالوضوح  .١

ويختص هذا المعيار بإمكانية الصياغة المفهومة لألفكـار والتعبيـر          . لباقي المعايير 
 تكن العبارة واضحة فلن نستطيع فهمها، ولن نستطيع معرفة مقاصـد             عنها فإذا لم  

ومن بين األسئلة   . األشكالالمتكلم منها، وبالتالي ال يمكن الحكم عليها بأي شكل من           
  :المالئمة لذلك نذكر ما يلي

   هل يمكن إعطاء أمثلة؟  -هل يمكن تفصيل الموضوع بصورة أوسع؟        -
  ؟.... ما تقصد بقولك-هل يمكن أن تُعبر عن الفكرة بأسلوب أوضح ؟     -
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 يقصد بمعيار الـصحة أن تكـون الفكـرة أو المعلومـة              :Accuracyالصحة. ٢
  .  أو موثوق في صحتهاصحيحة

  هل هذا صحيح بالفعل ؟ -  ما مصدر هذه المعلومة ؟ -

ــى -      كيــف يمكــن أن نرجــع إل
 المصدر؟ 

  كيف نتحقق من صحتها؟ -

 يقصد بالدقة في التفكير الناقد، مدى استيفاء الموضوع حقـه  : Precisionالدقة.٣
  .من المعالجة في ظل أقل أخطاء ممكنة

  ون الفكرة محددة بدرجة أكبر؟ هل يمكن أن تك-
   هل يمكن تقديم تفصيالت أكثر؟-
 يعنى تحديد طبيعة العالقة بين الـسؤال أو المداخلـة أو             :Relevanceالربط  . ٤

  : الحجة أو المشكلة موضوع النقاش، ومن األسئلة المساعدة على ذلك
   هل تُعطي هذه األفكار أو األسئلة تفصيالت أو إيضاحات للمشكلة ؟ -
 هل تتضمن هذه األفكار أو األسئلة أدلة مؤيدة أو داحضة للموقف؟ وكيف تترابط              -

  هذه األدلة؟
 يقصد بالعمق تجاوز المستوى الـسطحي للمعالجـة الفكريـة           :Depthالعمق  . ٥

ومـن  . للمشكلة أو الموضوع بما يتناسب مع تعقيدات المشكلة أو تشعب الموضوع          
  :األسئلة في هذا المعيار

  تقسيم وتحليل الفكرة إلى وحدات أكثر؟   هل يمكن -
   ما المتضمنات الكامنة في الحجج المقدمة؟-
   ما الذي يمكن أن نقرأه بين السطور؟-
  
ومـن  . يقصد به أخذ جميع جوانب المشكلة أو الموضـوع باالعتبـار          : االتساع. ٦

  : األسئلة التي يمكن إثارتها في هذا المعيار ما يلي 
  وجهة نظر أخرى باالعتبار؟ هل هناك حاجة ألخذ -
   هل هناك جهة أو جهات ال ينطبق عليها هذا الوضع؟-
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   هل هناك طريقة أخرى لمعالجة المشكلة أو الموضوع؟ -
  
وذلك من خالل التعرف على أهمية وقيمـة        : Significanceالداللة أو األهمية  . ٧

 :ىومن تلك األسئلة للحكم على مدى األهمية ما يل. األفكار المطروحة
   هل هذه األفكار هي األكثر أهمية في الموضوع؟  -
   ما األفكار الرئيسة؟ وما األفكار الفرعية؟-
 

 من خالل هذا المعيار يمكن استكشاف مـا إذا كانـت األفكـار     :Logicالمنطق. ٨
تمضي في شكل منتظم ومتسلسل، بحيث تؤدي إلى معنى واضح أو نتيجة مترتبـة              

  : ثارة األسئلة التالية للحكم على منطقية التفكيرويمكن إ. على مقدمات مقبولة
  هل ذلك منطقي ؟                        -
   هل يوجد تناقض بين األفكار؟-
  هل المبررات أو المقدمات تؤدي إلى هذه النتيجة بالضرورة ؟ -

 الهدف من هذه المعايير ال يقتصر على فهمها بشكل مجـرد، بـل يجـب                 إجماالً  
فتلك المعـايير ال تعمـل      . في تفكير الفرد وأسلوب حياته لممارستها فعلياً      استدخالها  

لوحدها فقط، بل مع بعـضها الـبعض لتكـوين وحـده متكاملـة متفاعلـة فيمـا                  
  ).٢٢٩، ٢٠٠٦ناسيتس،(بينها

  
  :المكونات األساسية لعملية التفكير الناقد

أحداها، ال تتم العملية       تعتمد عملية التفكير الناقد على مكونات خمسة، إذا افتقدت          
  : بالمرة، إذ لكل منها صلة وثيقة ببقية المكونات، وهذه المكونات هي

 وهي تعني كل ما لـدى الفـرد مـن     :Knowledge Baseالقاعدة المعرفية .١
معلومات، ومعتقدات، وقيم، ومسلمات يعرفها الفرد ويعتقـد بـصحتها، وهـي            

 .ضرورية لكي يحدث الشعور بالتناقض
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وهي المثيرات التي تستثير اإلحـساس   : External Eventالخارجيةاألحداث  .٢
بالتناقض، وتتوقف كفاءتها كمثيرات للتفكير الناقد على مستوى النمو المعرفـي           

 .للفرد، وتتباين من الوضوح إلى الغموض والتركيب
 

 وهي الصبغة الشخصية التي استمدها :Personal Theoryالنظرية الشخصية  .٣
) . وجهة نظر شخـصية   (دة المعرفية بحيث تكون طابعاً مميزاً له        الفرد من القاع  

ثم أن النظرية الشخصية هي اإلطار التي يتم في ضوئه محاولة تفسير لألحداث             
 .الخارجية ، فيكون الشعور بالتباعد أو التناقض من عدمه

  
 ويبدأ من نظرة قلقه ثـم ينتهـي   :Discrepancyالشعور بالتناقض أو التباعد      .٤

وإدراك ذلك التناقض يـستثار بالعوامـل الدافعـة    .  عن مصادر المعرفة  بالبحث
ويتحدد بالنظرة الشخصية ويعتبر متغيراً وسيطاً تترتب عليـه بقيـة خطـوات             

 .التفكير
  
 وهي مرحلة تـضم كافـة    :Resolving the Discrepancyحل التناقض  .٥

قض بما يشمل من    الجوانب المكونة للتفكير الناقد، حيث يسعى الفرد إلى حل التنا         
، ١٩٩٥الـسيد، (خطوات متعددة، وهكذا فهذه هي األساس في بنية التفكير الناقد         

٥٧-٥٤.(  
    مما سبق سنجد أن عملية التفكير الناقد تعتمد على مكونات أساسـية ال تـتم إال                
بوجودها مجتمعة، وان كل منها له عالقة تفاعلية ببقية المكونات األخرى فالقاعـدة             

مة لكي يحدث التناقض، وتعد األحداث الخارجية مثيـرات لإلحـساس           المعرفية ها 
بالتناقض، بينما النظرة الشخصية هي السياق الذي يتم في ضوئه تفـسير األحـداث              
الخارجية، فيكون الشعور بالتناقض من عدمه، وبالتالي الوصول إلـى حـل هـذا              

  .التناقض
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  : خطوات التفكير الناقد
-٥٤، ١٩٩٥(ناقد بناءاً على مكوناته؟ ترى عزيزة الـسيد  كيف تتم عملية التفكير ال   

  :أنها تتم عبر ست خطوات متتابعة)  ٦٥
فالقوة الدافعية للعمليات المعرفية تؤثر على       :Motivationالدافعية: الخطوة األولي 

  :جذب االنتباه، وتتضمن عدد من العوامل وهي
 .ر والتعرف على مثيراتهوهي الرغبة و األلفة بمجال التفكي: Orients التوجهات-
باستثمار الوقت، وبذل الجهد لحل التناقض : Expends Energy تصريف الطاقة-

  .في التفكير
 .من خالل الرغبة في المعرفة، وكثرة إلقاء األسئلة: Curiosity حب االستطالع-
حتى ال تؤثر على المعرفة واالستمرار فـي  : Balance Affect توازن المشاعر-

  .حل التناقض
 .للوصول إلى حل التناقض: Takes Risk األخذ بالمخاطرة -
 سؤال لالستيضاح وقد تنتهي بسلوك ال يتمتع بالقبول مـن اآلخـرين ويتطلـب               -

  .خصائص نفسية ومهارات شخصية تُيسر حدوثه
 وتعتبر نتاجـاً   :Information Seekingالبحث عن المعلومة:  الخطوة الثانية

صل الفرد إلى حل التناقض، وتتطلب هذه الخطوة عدد مـن           لخبرات التعلم السابقة لي   
  :األنشطة

  Attention االنتباه -
   Understand Concepts معرفة المفاهيم-
 Identifies Discrepancy تحديد التناقض -

  Organizes Knowledge تنظيم المعرفة -
  Knowledge, Uses, Resources معرفة استخدام المصادر -

 وهـي توظيـف   :Information Relationربـط المعلومـات  : لثةالخطوة الثا 
  :المعلومات المحددة، وتتضمن مايلي

  Makes Links عمل روابط -
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  Identifies Patterns تحديد النماذج -
 . بتصنيف الكم الهائل من المعلوماتConvergent Thinking التفكير التقاربي -
 .قات وتحديد المسلمات إلدراك العال Reasoning االستدالل المنطقي-
 لتحديد الفجـوة فـي المعلومـات وتوضـيح      Asks Questions طرح األسئلة-

  .اإلجراءات لحل التناقض
 . لحل التناقض Applies Knowledge تطبيق المعرفة-
 إليجاد عالقات غير تقليديـة وحلـوالً   Divergent Thinking التفكير التباعدي -

  .ابتكاريه
  

  : وتتحدد من خالل ثالث مسارات:Evaluationتقويم ال: الخطوة الرابعة
  . الحل المؤقت للتناقض-
 . تقويم الناتج بتحليله ومدى صلته في حل التناقض-
  . تقويم العملية وقبول الفرد للحل الذي وصل إليه بناءاً على المحكات التي يضعها-
 

ة والنقد، واسـتعداده     وفيها يعلن الفرد قابلية الحل للمراجع      التعبير: الخطوة الخامسة 
  .لتعديل الحل في ضوء المعلومات الجديدة

  
 ويقصد به تكامل النظرة الشخصية مع القاعدة المعرفيـة          التكامل: الخطوة السادسة 

المكونة من اآلراء، والقيم، والمعتقدات، وتحدث في نهاية النـشاط، ويعبـر عنهـا              
ويظـل  . ن االرتياح المعرفي  حيث يشعر الفرد بحالة م    " لقد فهمت   " المفكر بقوله       

المفكر الناقد يعيش حاله من االرتياح المعرفي حتى تحل تناقـضات جديـدة تمثـل               
  .تحديات جديدة، وبذلك تبدأ عملية التفكير الناقد من جديد
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  :تنمية وتعليم التفكير الناقد 
س يولونهـا      يعد التفكير الناقد من القضايا التربوية التي بدأ التربويون وعلماء النف          

اهتماماً كبيراً في العقود األخيرة، وذلك باعتباره أحد السبل الهامة لضمان التطـور             
المعرفي الفعال الذي يسمح للفرد باستخدام أقصى طاقاته العقليـة للتفاعـل بـشكل              

تشير ف. إذ تُوجه العملية التعليمية جهودها نحو تنمية مهارات التفكير        .ايجابي مع بيئته  
التفكير الجيدة  مهارات   تقنوا ي ن ل بلبحوث التربوية الحديثة إلى أن الطال     العديد من ا  

 أن التفكيـر    بمعنى أخـر  من خالل حفظ المواضيع الدراسية المختلفة واسترجاعها؛        
  ).١٩٩٦المانع، ( ال ينمو تلقائياً، فهو ليس نتاجاً تلقائياً للخبرةفعالال

ج إليها كل فرد من أفراد المجتمـع،         يحتا مهارات حياتية ومهارات التفكير الناقد       
ولقد أظهرت عدد من البحوث التجريبية التي اهتمت بتنمية مهارات التفكير الناقـد،             
أن هذه المهارات تعود بالفائدة علـى الطـالب مـن عـدة أوجـه، علـى النحـو                   

، ٢٠٠٠، بخيـت،  ٢٠٠٠، رضوان، ١٩٩٨؛ الحموري والوهر،  ٢٠٠٢جروان،(التالي
  :)٢٠٠٧العتوم، وآخرون،

  .تؤدي إلى فهم أعمق للمحتوى المعرفي المتعلم -
تقود المتعلم إلى االستقاللية في تفكيره، وتحرره من المسايرة، والتمركز حـول             -

 .الذات
تشجع روح التساؤل والبحث، وعدم التسليم بالحقائق دون تمحيص، وسعه األفق،            -

 . والتفاوض

مـتعلم لتطبيقهـا    تجعل من الخبرات المدرسية ذات معنى وتعزز من سـعي ال           -
 .وممارستها

 .تؤدي إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي -
 .تجعل المتعلم أكثر إيجابية وتفاعالً ومشاركة في عملية التعلم -
 .تعزز من قدرة المتعلم في حل مشكالته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها -
 .تزيد من ثقة المتعلم في نفسه، وترفع من مستوى تقديره لذاته -
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جماالً يمكن القول بأن تنمية مهارات التفكير الناقد باتت مهمة وضرورية فـي                  إ
عالمنا هذا سريع التغير، ألنها تساعد على المشاركة الفعالة في المجتمع، وتكـسب             
المتعلمين التجارب المختلفة التي تعدهم للتكيف مع مقتضيات الحياة اآلنية وتهيـؤهم            

التعليم يهدف إلى إعداد مواطنين لديهم القـدرة        للنجاح في المستقبل، من منطلق أن       
على اتخاذ القرارات واختيار ما يريدون بناء على حقهم في االختيار الحر، فإن هذا              

  .يتطلب من التربويين االهتمام تنمية هذا النوع من التفكير
  :اتجاهات تنمية وتعليم التفكير الناقد . أ

ليات المعرفية للفرد باالنطالق إلى رحاب      يتضمن تعليم التفكير الناقد توسيع العم       
. أوسع من المواقف والمفاهيم الموجودة، واالبتعاد عن الخبرات الحـسية البـسيطة           

وتُكتسب مهارات التفكير الناقد من خالل تعليم منظم يبدأ بمهارات التفكير األساسية            
 ناقـداً إذا  ويتدرج إلى عمليات التفكير العليا، وكل طالب يستطيع أن يفكـر تفكيـراً     

وهنالك أكثر من اتجاه فيمـا      . أتيحت له فرص التدريب والتطبيق والممارسة الفعلية      
يتعلق بكيفية تنمية تعليم التفكير الناقد، بحيث تتمحور في ثالث اتجاهات رئيسة، كما             

  :في الجدول التالي
  اتجاهات تنمية التفكير الناقد) ٢(جدول

  
  :سوف نستعرض فيما يلي نبذة تفصيلية عن تلك االتجاهاتو

، وهـذا   تعليم التفكير الناقد ضمن محتوى المواد الدراسية المختلفة       : االتجاه األول 
يستدعي تحليل أهداف المنهج الدراسي لتحديد أنواع المهارات المطلوبـة، وتقـويم            

 لمهـارات التفكيـر     الحاجات المعرفية للمتعلمين مع أهداف المنهج، وبنـاء إطـار         
المقترحة طبقا لمتطلبات المنهج وحاجات الطالب المعرفية، حيث تقـدم المهـارات            

�� ا	��"%�  ا���ه�ت ����� ا	�

�uا&	�v	ا  ,���uا                               
w�v	ا ,���uا1ول                                 ا ,��  

تعليم التفكير الناقد ضمن 

  محتوى المواد الدراسية

تعليم التفكير الناقد من 

  خالل  برامج نظامية

تعليم التفكير الناقد داخل المنهاج 

   آ���ر �!��� �yا�xالدراسي
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المرتبطة بمحتوى دراسي محدد، فضال عن وجود معلمين مؤهلين، ومن مميـزات            
هذه الطريقة أنها تنشط العملية التعليمية باستمرار، وتحفز المتعلمين على اسـتخدام            

ف المواد، وتوفر فهماً أعمق للمحتوى المعرفي لهذه المواد         عمليات التفكير في مختل   
؛ Beyerولعل من أهم مؤيدي هذا االتجاه باير. وقدرة أفضل على استيعابها وتطبيقها  

، ويمكن تعليم التفكير الناقد من خالل أشكال عديدة Paul؛ بول Chambersتشامبرز
  :(١٩٩١,Schafersman)للمنهج منها

يتطلب استخدام المحاضرات كطريقة الستثارة تفكير الطالب مـن          :محاضراتال -
ليل المادة العلميـة  خالل طرح األسئلة التي تستثير تفكير الطالب لكي يمكنهم من تح       

  . المقدمة لهم، والقدرة على فهمها وتطبيقها

ء التجارب العلمية في المختبـر      ممارسة التفكير الناقد من خالل إجرا     : مختبراتال -
  . منهجاً علمياً جيداً لتنمية التفكير الناقد مما يجعلها تعد

تعد وسيلة جيدة في تعزيـز      : البحوثكتب و الالواجبات المنزلية وخاصة قراءة      - 
وقد أشارت عدد من البحوث إلى دور القراءة الناقدة لمعرفـة نقـاط             . التفكير الناقد 

القوة والضعف في جدال ما، والتعرف على وجهة نظر الكاتـب حـول موضـوع               
  ) ٢٠٠٦الفاعوري،(معين

التـي قـد     تتعلم مهارات حل المـشكال    تُمكنهم من    :كمية الرياضية  التمارين ال  - 
   . اليومية تهم في حياتواجههم

اقد هي إعطاء الطـالب الفرصـة        التفكير الن  وسيله لتنمية  أفضل   : أوراق العمل  - 
 ويمتنظيم أفكارهم عن موضوع التفكير، وتق     للكتابة الحرة، فالكتابة تجعلهم يحاولون      

الكتابة الجيدة هـي مثـال   و. ةالنتائج بطريقة مقنع، وعرض ةالبيانات بطريقة منطقي  
  . لتفكير النقديلجيد 
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لة فعالة في تنمية التفكير الناقد إذا كانت األسئلة قائمة          يعد االختبار وسي  : ختباراتالا-
على المقارنة، واكتشاف أوجه التشابه واالختالف لتنمية القـدرة علـى االسـتدالل             

   .  عوضاً عن األسئلة القائمة على االسترجاع والحفظجواالستنتا

 Alverno   ومن أبرز تلك المحاوالت الدالة على ذلك ما قدمه فريق كلية الفيرنو             
لتعليم التفكير الناقد لطالب الجامعة من خالل تدريس مقرر علم النفس، وكذلك مـن              

  ).١٩٩٥،٦٥السيد،(خالل تدريس مقرر الفنون

من خالل برامج   ، وذلك   )خارج المنهج الدراسي  (تعليم التفكير الناقد    : االتجاه الثاني 
تدريبية يتم تحديدها على شكل أنشطة وتمارين ال ترتبط بـالمواد الدراسـية، وقـد               
طُورت العديد من البرامج المتخصصة لتنمية مهارات التفكير الناقد، ومن مميـزات            
هذا االتجاه أنه يجعل المتعلمين يدركون أهمية الموضوع الذي يدرسونه ويـشعرون            

تي يقومون بها، ومن أبرز من يتبنى هذا االتجـاه دي بونـو             بالعمليات التفكيرية ال  
  ).٢٨، ٢٠٠٢؛ جروان،١٩٩٨؛ دي بونو، ؛١٠٠، ١٩٩٥السيد،(
  

ظهر حديثاً كاتجاه توفيقي ينادي بتعليم التفكير الناقد داخل المنهاج          : االتجاه الثالث 
 األول  ، ولكن كمادة مستقلة كغيره من المواد الدراسية ليجمع بين االتجـاه           الدراسي

والثاني معا، بهدف االستفادة من مميزات وإيجابيات كل منهما، ويؤيد هذا االتجـاه             
، وينسجم مع هذا    )١٩٩٨،٢٦١السرور، (Mctigh  ومكتج Schollergerسكوليرجر

دليـل  : تطبيق التفكيـر الـشامل    : في كتابه بعنوان  )٢٠٠٦(االتجاه ما قدمه ناسيتش   
الذي يدرس كمرجع معتمد في جامعة شـيكاغو        . للتفكير الناقد عبر المنهج الدراسي    

  .مرافق للعديد من المقررات لكي يساعد الطالب على التفكير بطريقة فعالة
 في عملية   عنصرين أساسيين    وفي هذا السياق يؤكد عدد من الباحثين على أهمية          

ز بعـدد    على التفكير الناقد التي تتمي      المشجعة ةالبيئتنمية التفكير الناقد أولهما توفر      
؛جـروان،  ٢٠٠٠الفي،(من الخصائص التي تعزز تنمية مهارات التفكير الناقد، منها        

١٤٥، ١٩٩٩:(  
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  .تهيئ الفرص للتعامل مع حاالت ومواقف واقعية -١
 .يكون فيها التعليم متمركزاً حول المتعلم، أي أن المتعلم هو محور النشاط -٢
 .تحفز على التعاون والتفاعل بين المتعلمين والمعلمين -٣
تيح الفرص للمتعلمين للتعبير عن آرائهـم والـدفاع عنهـا واحتـرام آراء              ت -٤

 .اآلخرين
تشجع االكتشاف واالستقصاء وحب المعرفة  وتعزز مسؤولية المتعلم عمـا            -٥

 .يتعلمه
  

 الذي يعد من أهم عوامل نجاح برامج تعليم التفكير الناقد، فهنالك عدد              المعلم وثانيها
 االلتزام بها لمساعدة الطالب على النمو المعرفي،        من السلوكيات ينبغي على المعلم    

إعطاء الطالب الوقت الكافي للتأمل والتفكير، وتهيئة الفرص لهـم للمناقـشة            : وهي
والحوار، وتشجيعهم على ممارسة المهارات االستداللية، وحب االستطالع، وكـذلك          

هم بأنفـسهم،   تقبل آرائهم وتثمين أفكارهم، ومراعاة الفروق الفرديـة، وتنميـة ثقـت           
  ).٢٠٠٠بخيت،(وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة، والتركيز على األسئلة المفتوحة

  
  :برامج تنمية وتعليم التفكير الناقد. ب

المعروف أن أحد المهام الرئيسة للتربية هو إعداد بـرامج تدريبيـة لتنميـة                 من  
وفيما يلي عـرض     موسة،مهارات التفكير والعمل على ترجمتها إلى نواتج واقعية مل        

ــر  ــة التفكي ــرامج تنمي ــبعض ب ــدال ل ــايرز،(ناق ــسرور،١٩٩٣م ؛ ١٩٩٨؛ ال
  )٢٠٠٢؛جروان،٢٠٠١قطامي،

 Philosophy for Children)ألطفـال  مـن أجـل ا  برنامج الفلـسفة   -

Program)   
، فـي جامعـة   ١٩٧٩عـام   Matthew Lipmanبمـان  يقام بإعداده مـاثيو ل    

Montclaire    األمريكية ليعتبر أحد المحاوالت األكثر نجاحاً لبناء        بالواليات المتحدة
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وتم تطوير البرنامج ليـضم منهجـاً دراسـياً فـي           . برنامج فعال في تعليم التفكير    
  .االستقصاء الفلسفي من مرحلة الروضة حتى المرحلة الجامعية

التـي  ن المقالة الفلـسفية     أو برز مالمح الفلسفة،  أأن االستدالل من    ليبمان  يرى     و
ـ      ةتتصف بالتسلسل المنطقي المبني على العالقات الموجود       نها أ بين مقدماتها مـن ش

ويتضمن البرنامج تدريب األطفـال      وإصدار األحكام، ،  القدرة على االستدالل  عزيز  ت
 التشابه واالخـتالف مـن      أوجهوإدراك   والتنبؤ بالنتائج،  والتعميم، على التصنيف، 

لمتدربين لنص قصصي يبدأ بالحوار والنقاش      خالل لغة الحوار والنقاش بعد قراءة ا      
وتبادل وجهات النظر بين المتدربين حول بعض القضايا الفلسفية المتضمنة في هذه            

وقد جمعت مواده مما كان سائداً في الفلـسفة          القصة باالعتماد على التفكير الموزع،    
  .وفيجوتسكي ،وأرسطوالتقليدية من أفكار جون ديوي، 

مهارات التفكير يجب أن يتم تعليمها من خـالل الموضـوعات              ويرى ليبمان أن    
اإلنسانية حتى ال يساء استعمالها وأكثر الموضوعات مالئمة لهذا الغرض فـي رأي             

  . ليبمان هو الفلسفة
  
   Instrumental Enrichment (IE) وسيليبرنامج اإلثراء ال -

التفكيـر، تـم    مهـارات ية العالمية لتنملبرامج وسيلي من ابرنامج اإلثراء ال يعد   
سياق  ويتكون هذا البرنامج من موضوعات حرة ال تعتمد على. م١٩٨٠تطويره عام 

 وقد طبقـه .  محددة لتفسير المعلومات وحل المشكالتمعين، يبين فيها المعلم طرقاً

 على عينة عشوائية من طالب المـدارس المتوسـطة فـي            Feuersteinفيورستين  
 مجموعـة  كبير في قـدرة ال     ارتفاعالنتائج إلى    وأشارت. وكندا، وفنزويال ، أمريكا  

وتـتلخص  . .(١٩٨٠ ,Feuerstein et al)  التجريبية على االستنتاج غير اللفظـي 
  :أهداف البرنامج في ست نقاط رئيسة هي

  . تصحيح جوانب القصور في الوظائف المعرفية-
  .فعال مساعدة الطالب على تطبيق العمليات األساسية في التفكير ال-
  . تكوين عادات تفكير سليمة تتصف بالتلقائية، وتؤدي إلى الثقة بالنفس والدافعية-
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  . إكساب الطالب القدرة على التفكير التأملي أالستبصاري-
 تحفيز الطالب على القيام بالمهمات الموجهة نحو أهداف مجردة، ولـيس إشـباع              -

  .حاجات ذاتية
لبي للمعلومـات إلـى دور المنـتج الفعـال           تحويل المتعلم من دور المستقبل الس      -

  .واإليجابي للمعلومات الجديدة
  
  : برنامج تطوير مهارات التفكير التجريدي -

ويهدف إلى تنمية التفكير ، قام بتصميمه مجموعة من الباحثين في جامعة نبراسكا   
 في التطور المعرفي الذي هدف إلى ه بياجيىوبني هذا البرنامج على منح ،الناقد

مرحلة العمليات المادية إلى مرحلة  ويد الطالب بخبرات وتدريبات تنقلهم منتز
ويقدم أساساً  والتعرف على العالقات، والتركيز على االستكشاف، العمليات المجردة،

 والفيزياء، ،اإلنسان أصلعلم :وهي قوياً للتفكير في عدد من فروع المعرفة
  .والحاسب اآللي تماع،وعلم االج والرياضيات، واألدب، واالقتصاد،

  
  : برنامج التفكير التحليلي -

وهي جامعة -قام بتصميمه مجموعة من الباحثين في جامعة خافييرفي لويزيانا     
 عن فصل دراسي ةوالبرنامج عبار –صغيرة معظم طالبها من السود في نيواورليانز

 بناء البرنامج قد تمو، قصير يمتد إلى خمسة أسابيع للطالب الذي سيلتحقون بالجامعة
يتدرب الطالب خالل خمسة أسابيع في مجموعات ه، حيث نظرية بياجيوفقاً إلى 

صغيرة على مهارات فرعية في مجال حل المشكالت ذات أهمية بطالب العلوم 
االستدالل مهارات تضمن التدريب على يو لتطوير مهاراتهم اللفظية واالدائيه،

  .وضبط المتغيرات تفكير المركب،وال واالستدالل التناسبي، االحتمالي،
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  : لتعليم التفكير الناقدImpactبرنامج إمباكت  -
  يستخدم هذا البرنامج في المدراس االبتدائية كوسيلة لتشجيع الطالب على مهارات 

)  مهارة تفكير ناقد٢٢( التفكير، ويركز البرنامج بشكل أساسي على التفكير الناقد
فهو يحتوي على ) إمباكت(أما شكل درس ). يمية مهارات تعل١٠(باإلضافة إلى 

تعليم مباشر لمهارات التفكير الناقد مع مالئمة الدرس للطالب ليوظف المهارة التي 
  .يتعلمها في دروس اللغة، والفنون، والدراسات العلمية، واالجتماعية

  
 S.S.C.T(Strong Sense(برنامج اإلحساس القوى بالتفكير الناقد -

Critical Thinking 

 طـالب المرحلـة    ليالئمعد أصالًُأوهو برنامج Fluellen )١٩٩٤(  يقدمه فلولين
  :، ويحوي على ستة أجزاء، تتمثل فيما يلياالبتدائية

  .يتناول الهدف المقصود من التربية: الجزء األول
يقدم مناقشة لتسمية البرنامج، وتعريفه، حيث يعمل على جعل الفـرد           : الجزء الثاني 
إطار التفكير لديه، وأن يفهم الحجج والمبررات عند اآلخرين، واستخدام          يتساءل عن   

  .المحاجة حتى يتبين متى تكون وجهة النظر ضعيفة ومتى تصبح قوية
يتحدث عن اإلجراءات المحتملة لتطوير مهارات اإلحساس بـالتفكير         : الجزء الثالث 

  .الناقد
اريخيـة الالزمـة لتطـوير      يلقيان الضوء على الفتـرة الت     : الجزء الرابع والخامس  

  .اإلحساس القوى بالتفكير الناقد
  .يبين االحتماالت المستقبلية لهذا البرنامج: الجزء السادس

  
   وجدير بالذكر أن هناك برامج متعددة لتنمية مهارات التفكير الناقد، مع تقـديرنا             

نتقل إلـى   ألهميتها إال أننا سنكتفي بما عرضناه من تلك البرامج التدريبية، وسوف ن           
  .كأبرز هذه البرامجعرض برنامج الكورت لتعليم التفكير 
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  The CoRT Thinking Programبرنامج الكورت لتعليم التفكير: ثانياً
األسـاس    سوف نقدم فيما يلي وصفاً متكامالً لبرنامج الكورت، يتناول تعريـف ب           

 األجـزاء   ، وبـشكل خـاص    والمحاور األساسية للبرنـامج   ،  العلمي الذي يقوم عليه   
، وآليـة تـدريس     )توسعة مجال االدراك، والتفاعل   (المستخدمة في الدراسة الحالية     

 .البرنامج، والخصائص المميزة للبرنامج
    وصف برنامج الكورت لتعليم التفكير-

لدكتور إدوارد دي   قام بإعداده ا   اً عالمي اًرنامج الكورت لتعليم التفكير برنامج        يعد ب 
ويعد من أشهر البرامج التي صدرت عن . م١٩٧٠ سنة  Edward De Bonoبونو

التابعة لجامعة كمبريـدج،   Cognitive Research Trust مؤسسة البحث المعرفي
أدوات ومهـارات   على  وي  تويح. م التفكير كمادة مستقلة   يعلتمج  ابروهو من أضخم    

رنامج نجاحاً  ، وقد وجد الب   عليها الطالب ليمارسها في حياته اليومية      درب ي في التفكير 
   .واسعاً، وتُرجم لعدة لغات

والمملكة المتحدة لم تعد تتسع إلبداع      ،   وجامعتها العريقة  كمبريدجويبدو أن منطقة       
نتقل إلى مدينة نيويورك في الواليات المتحـدة األمريكيـة          أالرجل وطموحه، لذلك    

 Edward de Bono School of دي بونـو لتعلـيم التفكيـر   درسـه ليؤسـس م 

Teaching Thinkingًعلى ضوء برامجه وخبراتـه  جديداً  وهناك طور برنامجا ،
 The Master أطلق عليه برنامج الماستر ثنكر مهارات التفكير نمية في تالواسعة

Thinker Program . ١٩٨٨( عام فيوبدأ تدريب األفراد عليه.(  

 لتعلـيم     ويستخدم برنامج الكورت في الوقت الحاضر على نطاق واسع في العـالم           
التفكير، حيث يقوم باستخدامه ما يزيد عن سبعه ماليين طالب في المرحلة االبتدائية،           
وحتى الجامعية في أكثر من ثالثين دولة بما فيها الواليـات المتحـدة األمريكيـة،               

، واليابان، وروسـيا، وبلغاريـا،      وبريطانيا، وكندا، واستراليا، ونيوزيلندا، وفنزويال    
، وسوف نتناول برنامج الكـورت      )١٩٩٨،٧دي بونو، (ا، وماليزيا والهند، وسنغافور 
  :من خالل ما يلي
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  :األساس العلمي الذي يقوم عليه البرنامج. أ

في برنامجه للتفكير من مسلمة قوامها أنه يمكن تعلـيم          ) ١٩٨٩(   ينطلق دي بونو  
يـدها،  التفكير، على اعتبار أن التفكير يبسط األشياء والمواقف، وال يعمل علـى تعق            

.  ويجب أن ننظر إليه كعملية بسيطة، وان ذلك لن يتم إال من خالل تعلـيم التفكيـر                
يقصد به التفكيـر   Lateral Thinkingأطلق عليه مصطلح  إلى دي بونووقد أشار

التشعبي الذي ينظر به الفرد إلى المشكلة من زوايا مختلفة بدالً من االلتـزام بخـط                
تجه التفكير لإلحاطة بمختلـف وجهـات النظـر         واحد للسير في البحث، ومن ثم ي      

 فهو نمط Straight Thinkingأما التفكير المستقيم).١٨، ١٩٨٩دي بونو،(األخرى
من التفكير التقليدي الذي يعتمد على تحرك الفرد إلى األمـام بواسـطة خطـوات               

  )١٩٩٧دي بونو،(متعاقبة، ومنطقية يتوجب تبريرها لكي يصل إلى نتيجة معينة

برنامج الكورت على مفهوم خاص للتفكير، واإلدراك، والعالقـة بينهمـا،             يركز  
فعندما نتعامل مع التفكير فإننا نتعامل مع اإلدراك الواعي، وحينمـا نتعامـل مـع               
اإلدراك الواعي فأننا نتعامل مع أنماط التفكير، وعندما نتعامل مع أنمـاط التفكيـر              

نظر في اتجاه معين ال يولد أفكاراً، وال        وأن ال . علينا استخدام موجهاته، أي األدوات    
يعالج معلومات، وانه ببساطة يضع أمام تفكير الفرد جزءاً من خبرتـه كـان مـن                

  ).١٥٠، ١٩٨٩دي بونو،(الممكن تجاهلها، وعدم اإلطالع عليها

يشبه دي بونو تعلم مهارات التفكير بتعلم مهارات ركوب الدراجـة الهوائيـة أو                و
 تعلمها يشعر المتعلم باالرتباك، إذ يبدو تعلمهـا للمـتعلم الجديـد           في بداية   . السباحة

 وغير ضروري وغير طبيعي، وبعد تعلمها واكتساب درجة معينة من المهارة            صعباً
، ١٩٨٩دي بونـو ،   ( غير معقول   أمراً ارتباكفيها، يصبح الحديث عن وجود مرحلة       

رات القيادة والخياطـة    تماثل مها عند دي بونو     مهارات التفكير    وبذلك نجد أن  . )٦١
 بدرجات مختلفة عنـد     األفراد شابهها ، ويمكن تعلمها وتعليمها لجميع         والسباحة وما 

ويمكن للنظام التعليمي بعد أن يتبنى أساليب تنمية        .  والتدريب المناسبين  دافعيةتوفر ال 
  .التفكير في مناهجه، أن يساهم في تحسين تلك المهارات



 
٤٢

رسة أو التدريب يقود إلى اإلتقان أو الكمال فـي تنميـة            يعتقد دي بونو أن المما      و
والمقصود بالممارسة هنا هو التدريب وفق برامجه في الميـدان أو           . مهارات التفكير 

    .)١٩٨٩دي بونو،(فتعلم مهارات التفكير يتم بالعمل والممارسة. غيرها من البرامج

  :محاور البرنامج.ب

منهـا   كل جـزء     ، يحتوى ستة أجزاء على  يتكون البرنامج من ستين درساً موزعة       
عند االنتهاء مـن    تحقيقه  يفترض  هدفاً  يتضمن  سماً  أكل جزء يحمل    ،  دروس عشرة

هذا الجزء، فضالً عن أن كل جزء من األجزاء الستة يتناول جانباً واحداً من جوانب               
حيث يعمل هذا الجانب على توسيع أفق التفكير، ويساعد         ، ب )١٩٩٨دي بونو، (التفكير

 De)ى اكتشاف الموقف من جوانب مختلفة، األمر الذي يحفز التفكيـر الناقـد   عل

bono, إلى أن  برنامج الكورت يهدف ) ١٤٠، ١٩٨٩(، وقد أشار دي بونو(١٩٨٤
إلى تعليم مهارات التفكير الناقد، والتفكير االبتكاري، والتفكير البنائي، حيث يهتم كل            

ولكل جزء كتـاب خـاص بـالمعلم        نة،  درس من دروسه بتنمية ناحية تفكيرية معي      
ما فـي الجـدول    ك الكورتبرنامجويمكن عرض أجزاء . يوضح ويشرح كل درس   

  )٣(جدول                             :   التالي

  أجزاء برنامج الكورت لتعليم التفكير

  الهدف  العنوان  الجزء

  .النظر إلى الموقف من جميع جوانبه  توسعة مجال اإلدراك  األول

  .يهتم باالنتباه والتركيز على المواقف بفعالية  التنظيم  لثانيا

  يعنى بمناقشة األدلة والحجج المنطقية، وتنمية التفكير الناقد  التفاعل  الثالث

  . توليد األفكار ومعالجتهاتيعرض استراتيجيا  االبتكار  الرابع

  .ي التفكيريعنى بالعوامل االنفعالية المؤثرة ف  المعلومات والعواطف  الخامس

  .يعنى بتقديم إطار عام لحل المشكالت  الفعل  السادس
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اإلستراتيجية الرابعة لتنمية التفكير الناقـد         ويستند التدريب في هذه الدراسة على       
استخدام الجزء األول مـن     )١٩٩٨(والتي يقترح فيها دي بونو    ) التفاعلي(والتواصلي

ويعتبر دي  ). التفاعل(عه بالجزء الثالث  ثم يتب ) توسعة مجال اإلدراك  (برنامج الكورت 
 التفكير الناقد جزء جوهري في التفكير، لما له من قيمة (١٩٨٤) De bono  بونو

 إال أنه ال يمثل كل أنماط التفكيـر، حيـث           Reactiveكبيرة باعتباره تفكير تفاعلي     
 التباعدي  يفتقر إلى عنصر االبتكار، أي أننا بجانب التفكير الناقد بحاجة إلى التفكير           

سوف نعرض إلى التفاصيل األساسـية      و. الذي يعد جزء من أجزاء برنامج الكورت      
  : لألجزاء المستخدمة في البرنامج التدريبي، وهي على النحو التالي

 : Breadthتوسعة مجال اإلدراك: الجزء األول)١(كورت
ت تقـوم  مهارايتضمن التدرب على ألنه ؛  في البرنامجأساسي يعد هذا الجزء       

أشار دي بونو عند تدريس الطالب برنامج الكورت بأنـه          فقد  األجزاء،   ةعليها بقي 
باعتباره من األجزاء   ) توسعة مجال اإلدراك  (يجب على المعلم أن يبدأ بالجزء األول      

األساسية التي يفترض تدريسها أوالً، وبعد ذلك يمكن استخدام بقية األجـزاء بـأي              
 . لترتيب يتوافق مع أنشطة الفص

 موقف تفكيـري    أيويهدف هذا الجزء إلى توسيع اإلدراك بحيث يتمكن الفرد في             
من النظر إلى جوانب الموقف بما في ذلك العواقب المحتملة، واألهداف، والبـدائل،             

إذ أن الطالب يعمدون إلى تفكيرهم في كشف مشاكلهم بدالً          . ووجهات نظر اآلخرين  
  :دروس التاليةويتضمن ال. من إطالق األحكام بسرعة

   Plus, Minus Interest معالجة األفكار :األولالدرس 
 الوسيلة فـي عبـور ردة   طالبعطي االستخدام المتروي ألداة معالجة األفكار ال      ي

 إال بعد النظر إلى الموقف       أو موقفاً  الفعل االنفعالية نحو فكرة ما، فال يتخذون قراراً       
   .من جوانب مختلفة
   Consider all factors تبار جميع العواملاع: الدرس الثاني 

   هو عبارة عن محاولة من قبل الطالب العتبار جميع العوامل في موقف ما بعين              
االعتبار، وذلك ضمن عملية تفكيرية يقوم بها الطالب، وهذه العملية التفكيرية الهامة            



 
٤٤

صـول  تكون مرتبطة بأي عمل، أو تصرف، أو قرار، أو تخطيط، أو حكـم، أو الو      
  .إلى نتيجة يسعى الطالب إلى تحقيقها

  Rulesالقوانين  :الدرس الثالث
القوانين تساعدنا على التفكير بشكل محدد ودقيق          ينطلق هدف هذا الدرس من أن       

هناك ما، ف فعند التفكير بشيء     ، واالستخدام الناجح للقوانين يؤدي إلى إتقان تفكيرنا،       
يمكن إهمالها، أو االسـتغناء      بع تفكيرنا، والتي ال   العديد من القوانين التي يجب أن تت      

  .عنها، بل يجب أن تؤخذ بعين االعتبار
  Logical Consequencesالنتائج المنطقية وما يتبعها : الدرس الرابع 

   تعتبر النتائج المنطقية وما يتبعها تبلوراً لعملية نظرة الطالب إلى المستقبل، لرؤية            
   .لخطط، والقرارات، والقوانين، واالختراعاتالنتائج لبعض األعمال، وا

 Goals األهداف: الدرس الخامس 

   تعتبر األهداف أداة لجعل الطالب يركزون مباشرة، وبرؤية المقصود مـن وراء            
وما الذي يهدف إليه الطالب من قيامه بعمـل مـا؟           . األعمال التي يرغبون القيام بها    

 يسعى الوصول إليه؟، مما يساعد الطـالب        وما الذي يحاول تحقيقه؟ وما األمر الذي      
اتخاذ القرار، والتخطـيط والعمـل، والـسلوك        : على التفكير في عدة مجاالت مثل     

  .الهادف
   Planningالتخطيط :الدرس السادس

 فباستعمال  ،كموقف تفكيري للطالب  التخطيط      الفكرة في هذا الدرس هي استخدام       
ر، وأخذ جميع العوامل باالعتبار، والقـوانين،       معالجة األفكا (أدوات التفكير السابقة    

  . يمكن للطالب وضع خطه لموقف ما) والنتائج المنطقية وما يتبعها، واألهداف
    First Important Priorities األولويات المهمة األولى: الدرس السابع

مباشر على عملية تقدير أهميـة      بشكل  الهدف من هذا الدرس هو تركيز االهتمام           
بعض األشياء أهم من أشياء أخرى، كما أن هناك بعض األهـداف            حيث أن   فكرة،  ال

  وبعد أن    .وبعض النتائج أهم من غيرها في التفكير حول موقف ما          أهم من غيرها،  
 من األفكار، عليك أن تقرر أيا من هذه األفكار يعتبـر أكثـر              تكون قد عممت عدداً   



 
٤٥

 بعد القيام بدرس معالجة األفكـار ،        أهمية بحيث تستطيع عمل شيء ما لهذه األفكار       
واعتبار جميع العوامل واألهداف أو النتائج المنطقية يمكنك القيام بدرس األولويـات            
المهمة األولى وذلك لجمع أهم النقاط ، وهذه النقاط التي قمت باختيارهـا يجـب أن                

علـى  تعطيها األولوية وتتعامل معها أوال ، وتعتبر األولويات المهمة حالـة حكـم              
  .، وال يوجد هناك إجابات مطلقةرةالفك

   
 Alternative , Possibilities. البدائل واالحتماالت والخيـارات : الدرس الثامن 

,Choices   

 موقف ما، فقد ال تتوفر لديك جميع  تجاهعندما تنوي اتخاذ قرار ما أو التصرف     
د بداية التفكير، لكن مع     الخيارات والبدائل لهذا القرار أو التصرف، ويحدث ذلك عن        

استمرارك في التفكير وبحثك عن هذه الخيارات فإنك قد تجد أن هناك الكثيـر مـن                
عملية البدائل واإلمكانات والخيارات    فأن   لذا. الخيارات والبدائل أكثر مما كنت تظن     

لبـدائل أو الخيـارات أو      هي محاولة لتركيز االهتمام مباشرة على اكتشاف جميع ا        
 الذهاب لما هو أبعد     وعند النظر إلى وضع أو موقف ما فإنه ليس طبيعياً          ،اإلمكانات

من التفسير الذي يبدو مرضياً أو مقنعاً، ومع ذلك يمكـن أن يكـون هنـاك عـدة                  
  . احتماالت 
   Decisions القرارات :التاسعالدرس 

ـ               ادة  الجوانب المتعدد للتفكير المغطاة في الدروس السابقة تساعد الطالب على زي
المعرفة عن الموقف لدرجة يمكن فيها للقرار من صنع نفسه أو انـه علـى األقـل                 
يصبح سهل الصنع، الن البدائل في تلك اللحظة تكون كثيرة، والنتائج معروفه بشكل             

   .أفضل
   Other People Viewsوجهات نظر اآلخرين : الدرس العاشر

 قراره السابق، وجهات نظـر         تهدف هذه األداة إلى أن يراعي الطالب عند اتخاذ        
حيـث أن   هـا،   فيمن المواقف التفكيرية يتم إشراك اآلخرين       اآلخرين، فهنالك العديد    

وجهة نظر هؤالء األفراد اآلخرين جزء أساسي من توسـيع الموقـف الـذي هـو                
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، أداة  " وجهات نظر اآلخرين    " بذلك نجد أن    ، و الموضوع األساسي للدروس السابقة   
واضيع مختلفة، وهي عملية ضد األنانية، ويجب التأكيد على أن          يمكن تطبيقها في م   

  . وجهات النظر تختلف من شخص إلى آخر
  

   Interactionالتفاعل : الجزء الثالث)٣(كورت
القـائم بـين تفكيـره     يهدف إلى إعطاء نظرة مباشرة للمشكلة ولكن بالتفاعل      

 الرئيـسة لعناصـر     العشرة تضع الخطـوط   ) ٣( وتفكير اآلخرين، فدروس كورت   
المعارضة والتفاوض حتى يستطيع الطالب تقيـيم مـداركهم والـسيطرة عليهـا،             
والتعرف على التقنيات التي استخدمها اآلخرون، وبالتواصـل مـع بقيـة وحـدات              

ويركز هذا الجزء علـى الحـل المنـتج    . التركيز على التفكير البناء الكورت يكون
  : ويتضمن الدروس التالية.للمناقشة والتفاوض والتفكير الناقد

ويتطلب ذلك من   : Examine Both Sides التحقق من الطرفيين: الدرس األول
  .الطالب فحص مسألة معارضة حتى يتمكنوا من تصويب المسائل بأنفسهم

 يفـرق  : Evidence: Types  أنواع األدلـة -الدليل أو البرهان : الدرس الثاني
تمكنوا من فحص الدليل بتمعن وبأسلوب مقبـول        الطالب بين الحقيقة والرأي حتى ي     

   .وطبيعي
يحـث  : Evidence: Value الـدليل أو البرهـان    تقييم-الدليل : الدرس الثالث

ألهميته بالنسبة للمـسألة   الطالب على تقييم الدليل الذي قد يطرحه أحد األفراد وذلك
  . ككل

 يفحص بناء: Evidence: Structure البنية_ الدليل أو البرهان: الدرس الرابع

  الطالب للمسالة لتحديد األدلة المبنية عليها آراؤهم وما قامت عليها أراء اآلخرين

 , Agreement االتفــاق واالخــتالف وانعــدام العالقــة:الــدرس الخــامس

Disagreement , Irrelevant : والرفض وعدم  أداة للتعريف بجوانب الموافقة
   .االتصال بالمسألة
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 يحـدد وسـيلتين  : ١ Being Right "١"أن تكون على صواب : الدرس السادس

لمناقشة نقطة، السبب في قبول الفكرة أو عدمه، والرجـوع للمـصادر الخارجيـة              
   .متضمنا الحقائق واألرقام والمشاعر

 يحدد وسـيلتين :  ٢ Being Right" ٢" أن �8-ن  �8# :8-اب    : الدرس السابع

 استخدام األسماء،والملـصقات، والتـصنيفات،      :لمناقشة نقطة غالبا ما يتم استبعادها     
   .واألحكام القيمية ذات الجدوى

  يـتعلم الطـالب  :١ Being Wrong" ١" أن �8-ن  �8# ���8    : الدرس الثامن

معرفة مواقع المبالغة في النقاط التي يثيرها اآلخرون، والنقاط التي يثيرونهـا هـم،              
  .نهايات الخاصة بالمسائلوكذلك األمثلة ألدلة جزئية والتي تقوم عليها ال

يركز على المسائل : ٢ Being Wrong" ٢" أن �8-ن  �8# ���8    :الدرس التاسع
   .التي ال تخلو من األخطاء، وكذلك القائمة على التحيز

إنجـازه فـي     يقيم الطالب ما تـم :Outcomeا	�'(�� ا	������8  : الدرس العاشر
  .المناقشة حتى لو لم تتم الموافقة عليه

  
  :*ية تطبيق دروس برنامج الكورتكيف. ج

أوالً وصـف   :  الدروس، يقوم المعلم وفقاً لخطوات محددة وهي          من حيث تطبيق  
مهارة التفكير المراد التدرب عليها، ويشرحها مع استخدام مثال عليها، ثـم يطبـق              

ويعلمون عادة في شكل جماعي مكون مـن        .  أو ثالثة  نالطالب المهارة في تدريبيي   
 في مجموعة، وفي نهاية الدرس يخصص وقـت للمناقـشة، والتغذيـة             بضعة أفراد 

الراجعة، ثم يعطى الطالب واجباً منزلياً لمزيد من التدريب، لتعويد الطـالب علـى              
  .)٨١-٧٦، ١٩٩٨دي بونو،(عملية ضبط التفكير

    

                                                 
 لربنامج التدرييب يف مالحق الدراسةنظر األيات ومبادئ تطبيق دروس الربنامج آ للمزيد عن *



 
٤٨

    كما أضاف دي بونو أموراً أساسية البد أن يراعيها مدربو ورشات العمل فـي              
وهي على النحـو    ، لتوفير الفرصة لنجاح عملية تعليم التفكير     ، رات التفكير تنمية مها 
  :التالي
  . تحجيم سلبيات التفكير .١
  .االهتمام بما يدور من أحداث .٢
  . إتاحة الوقت الكافي للتفكير .٣
  . استخدام لغة التفكير ومصطلحاته .٤
  . نمذجة المهارات والطباع المصاحبة .٥
  . نفالت من أنماط التفكير المتعارف عليهااستخدام أدوات التفكير التي تتيح اال .٦
  ).١٩٩٨دي بونو،(كما ينمي المهارة العلمية التي تتطلبها الحياة الواقعية  .٧

تبنى الباحث برنامج الكورت في دراسته      : برنامج الكورت لتعليم التفكير    خصائص. د
   :لما يتمتع به هذا البرنامج من مميزات، من أبرزها

 المرونة في تطبيق البرنامج التي تجعله قابالً ألن يدرس بـصورة مـستقلة عـن          -
كما . محتوى المواد الدراسية، وهذا هو االتجاه الذي يتبناه دي بونو في تعليم التفكير            

يمكن االستفادة منه في إطار المواد الدراسية عن طريق اختيـار بعـض المواقـف               
  . الدراسيةوالمشكالت الدراسية من محتوى المواد

متكامل من حيث وضوح أهدافه واألساليب التعليمية المناسبة، والمـواد          البرنامج   -
التعليمية الالزمة، والدروس النموذجية التي يشتمل عليها، فضالً عن عـدم حاجـة             
المعلم إلى تدريب مسبق للقيام بتدريسه، فوجود دليل مرفق للبرنامج يـسهل عليـه              

   ).٢٠١-٢٠٠، ١٩٨٩دي بونو،(ن إضفاء أسلوبه الخاصكما يمكنه م. االلتزام به

يعني أن كل جزء فيه  هذاو، البرنامج مصمم على شكل دروس أو أجزاء مستقلة  -
الجـزء األول مـن    نوذلك بعد االنتهاء م، يمكن استخدامه واالستفادة منه على حده

 تعلـيم   مجبراخالف  البرنامج والذي يعتبر الجزء األساسي من البرنامج، وذلك على          



 
٤٩

الهرمي التي يتطلب فيها تعليم الهيكل أو البناء بأكمله   األخرى ذات التصميمالتفكير
  .فائدتها وإال فقدت أجزاؤه

يوسع إدراك الطالب، ويساعدهم علـى تنظـيم معلومـاتهم وحـل     هذا البرنامج  -
مشكالتهم، ويحث الطالب على طرح األسئلة، ويزيد من ثقـة الطـالب بأنفـسهم،              

الـسرور  ( مهارات الكتابة لـديهم، واتخـاذ القـرارات بـشكل مناسـب              ويحسن
  ).١٩٩٧وحسين،

 البرنامج مصمم ليتناسب مع المراحل الدراسية المختلفة، فيمكن تطبيـق دروس   -
البرنامج مع طالب المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعيـة علـى حـد             

  . سواء

لمستغرق، فال يحتاج كل درس مـن الـدروس    مناسبة البرنامج من حيث الزمن ا -
دقيقة، مما يجعل أمر تطبيقيه في الحصص الصفية أمراً سـهالً،           ) ٤٥(إلى أكثر من    

  . دقيقة٤٥ألن طول فترة الحصة في العادة في معظم المدارس هو 
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  : الفصل الثالث

   السابقةالدراسات
  .ر ذلك على التحصيل الدراسيوأث لناقد تنمية التفكير اتناولت  دراسات-
  . بطريقة مباشرةناقد تناولت تنمية مهارات التفكير ال دراسات-
  .من خالل برنامج الكورت تناولت تنمية مهارات التفكير  دراسات-
  

  فروض الدراسة
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 من حيث ارتباطها بسياق     لناقدوجهات النظر حول تنمية مهارات التفكير ا       تباين    ت
 تنميـة مهـارات     دراسـات فكما تناولت بعض ال   ،  أو تحررها من هذا السياق    محدد  

 أخـرى تنميـة تلـك       دراساتتناولت  ،   منهج محدد  ى من خالل محتو   الناقدالتفكير  
ارتباطهـا  إلـى  المهارات من خالل مواقف وأحداث تتسم بالعموميـة دون النظـر         

  :التالية اتفئتنتظم هذه الدراسات في الويمكن أن   منهج معين،ىبمحتو
  : وأثر ذلك على التحصيل الدراسي لناقد تنمية التفكير اتناولت دراسات.١

 مـن  وأثر ذلك على التحصيل الدراسـي  الناقدتنمية التفكير  ب دراساتتهتم هذه ال      
ليس مـن خـالل بـرامج       لكن  و،   تعليمية معينة  أساليبخالل مقررات دراسية، أو     

 علـى النحـو     الدراسـات يمكن عرض هذه    و…تدريبية معدة لتنمية تلك المهارات      
  :التالي

بدراسة للكشف عن فاعلية أسلوب مركب للتدريس علـى         ) ١٩٨٧(قام الخراشي  -
وقد تكونت عينـة     ،تنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية        

) ٧٢(األولى تجريبية تكونت من     ،  طالباً، قسموا إلى مجموعتين   ) ١٣٦(من  دراسة  ال
، استخدمت األسلوب المركب في التدريس، والذي يقوم على استخدام المناقشة           طالباً

المجموعة أما   ،الموجهة، وكتابة المقاالت من مصادر خارجية، ومناقشتها في الفصل        
، استخدمت معهـم الطريقـة التقليديـة فـي          طالباً) ٦٤(الثانية ضابطة تكونت من     

  . التدريس
جود فروق دالة إحصائياً بين المجموعـة التجريبيـة         و    وأظهرت نتائج الدراسة    

 لـصالح   التفكير الناقد والتحصيل الدراسي فـي الرياضـيات       والضابطة في اختبار    
   .المجموعة التجريبية

قام اللن   وفي دراسة تناولت أثر المحاجة كأسلوب تعليمي في تنمية التفكير الناقد،             -
ة والتواصل على تنميـة التفكيـر    ببحث أثر المحاج(١٩٩٧)Allen et al وآخرون

 عينة الدراسة على مجموعة تتدرب علـى مهـارات التواصـل            تالناقد، وقد اشتمل  
طالباً، ومجموعة أخرى تتدرب على المناقـشة والمحاجـة         )١٥٢٦(والخطابة قوامها 

) ٣٦٢(طالباً، ومجموعة ثالثه تقوم بممارسة أسلوب المناظرة عـددها        ) ٤٥٥(قوامها
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دمت الدراسة اختبار واطسون وجليسر للتفكيـر الناقـد، وبرنـامج           وقد استخ . طالباً
وقد خلصت الدراسة إلى فاعلية كل      . دراسي لتحسين المهارات االتصالية والمحاجة    

من ممارسة أسلوب الخطابة، والمحاجة، والمناظرات في تنمية مهـارات التفكيـر            
  .الناقد
استخدام التعليم المبـرمج  بدراسة للكشف عن أثر ) ١٩٩٧( االندونوسي كما قامت  -

في تدريس اإلحياء على تنمية التفكير الناقد والتحـصيل الدراسـي لـدى طالبـات               
وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين مجموعة تجريبيـة تـدرس          . المرحلة الثانوية 

وقـد  . باستخدام التعليم المبرمج ومجموعة ضابطة تدرس باستخدام الطريقة اإللقائية        
اختبار تحصيلي لمادة اإلحياء، واختبار التفكير الناقد من إعـداد          استخدمت الدراسة   

  ).١٩٨٢(عبد السالم و سليمان
 فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبية       إلى وجود  دراسةالنتائج  توصلت  قد  و 

 وكذلك وجود عالقة    . لصالح المجموعة التجريبية   التفكير الناقد والضابطة في اختبار    
  .ير الناقد والتحصيل الدراسيطردية بين التفك

وفي دراسة تناولت تنمية التفكير الناقد من خالل برنامج لتدريس القضايا الجدلية             -
طالباً من ) ٨٠(تكونت عينة الدراسة من  ) ١٩٩٨(الجزار والجمل قام بها    في التاريخ 

 ، قسموا إلى مجموعتين األولى تجريبية تكونت مـن        طالب كلية التربية باالسماعيلية   
الضابطة المجموعة  أما   ،درست برنامج في القضايا الجدلية في التاريخ       طالباً) ٤٠(
واسـتخدمت  . استخدمت معهم الطريقة التقليدية في التدريس     طالباً  ) ٤٠(تكونت من   ف

الدراسة اختبار تقويم الحجج التاريخية لقياس التفكير الناقد، واختبار لقياس االتجـاه            
  . نحو التاريخ

وجود فروق دالة إحـصائياً بـين المجموعـة التجريبيـة           ائج الدراسة    وأظهرت نت 
لـصالح  تقويم الحجج التاريخية كأحد أبعـاد التفكيـر الناقـد           والضابطة في اختبار    

، كذلك وجود اتجاه ايجابي لدى طالب المجموعة التجريبية نحو          المجموعة التجريبية 
  . دراسة التاريخ
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ف عن دور برنامج مقترح في القراءة فـي         بدراسة للكش ) ٢٠٠٠( وقد قام الفي     -
. ضوء القضايا المعاصرة في تنمية التفكير الناقد لدى طالب الصف األول الثـانوي            

 إلى برنامج تـدريبي للقـراءة فـي         اطالباً تعرضو ) ٥٢(وتكونت عينة الدراسة من     
وتكونت أدوات الدراسة من اختبار تحـصيلي، واختبـار         . ضوء القضايا المعاصرة  

  .ر الناقد من إعدادهللتفكي
القيـاس القبلـي والقيـاس      إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين       ت الدراسة   وتوصل  

القياس البعدي، وكذلك أسهم البرنامج في رفع  لصالح   التفكير الناقد  في اختبار    البعدي
مستوى التحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية فـي الموضـوعات التـي قـاموا             

  .بدراستها
 قامـت إيـزيس رضـوان    ة لتنمية التفكير الناقد لدى طالب الجامعـة     في دراس  و -
وقـد  . بمعرفه دور برنامج مقترح في التربية البيئية لتنمية التفكير الناقـد          ) ٢٠٠٠(

طالب وطالبة، وقد استخدمت الباحثـة اسـتراتيجية        ) ٥٠(تكونت عينة الدراسة من     
  .لناقد للقياس القبلي والبعديالمناقشة وتحليل التقارير، واختبار كورنيل للتفكير ا

القيـاس القبلـي     إلى وجود فروق دالة إحصائياً بـين         دراسةالنتائج  توصلت  قد  و  
   .قياس البعدي لصالح الالتفكير الناقداختبار في  والبعدي

 بدراسه للكشف عن دور اإلثراء فـي تنميـة مهـارات            )٢٠٠٥(بهجات كما قام    -
طالباً من الطالب المتفوقين دراسياً في الصف       ) ٦٠(التفكير الناقد لدى عينة قوامها      

طالباً تـم تدريـسهم     ) ٣٠(الخامس، قسموا إلى مجموعتين مجموعة تجريبية قوامها      
مدخل األنشطة اإلثرائية الذي صممه الباحث بناءاً على وحدة بعنوان المغناطيـسية            

ير مـدخل   والكهربائية المقررة على تالميذ الصف الخامس االبتدائي، وفقـاً لمعـاي          
ومجموعـة ضـابطة    . األنشطة اإلثرائية لتنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسـي       

واستخدم الباحـث   . طالباً درسوا نفس الوحدة الدراسية بالطريقة التقليدية      ) ٣٠(قوامها
  .اختبار للتفكير الناقد من إعداده، واختبار تحصيلي من إعداده أيضاًً

 فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبيـة         إلى وجود  دراسةالنتائج   خلصتو   
 كذلك أظهر الدراسة    . لصالح المجموعة التجريبية   التفكير الناقد والضابطة في اختبار    
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ختبـار  الوجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعـة التجريبيـة والـضابطة فـي ا             
   . لصالح المجموعة التجريبيةالتحصيلي للوحدة الدراسية

 Schroeder شـرودر يت على طالب المرحلة الجامعية قـام   وفي دراسة أجر-

بدراسته إمكانية تحسين التفكير الناقد لدى طـالب المرحلـة الجامعيـة،             (٢٠٠٦)
 وقد تكونت عينة الدراسة مـن مجموعـه    The University of Kansasبجامعة

س تم   مقرر بعنوان مقدمة في علم النف      ادرسو وطالبة   طالباً) ٩٧(تجريبية تكونت من    
طالبـاً  ) ٣٤( ومجموعه ضابطة مكونـة مـن   ،تصميمه وفقاً لمهارات التفكير الناقد   

وقد استخدمت الدراسة اختبار واطسون وجليسر للتفكيـر الناقـد النـسخة            . وطالبة
 Watson-Glaser Critical Thinking Inventory (Short   المختـصرة 

Form) .        مهـارات التفكيـر الناقـد      وخلصت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لتعليم
والمادة الدراسية لدى طالب المجموعة التجريبيـة بمقارنـة بطـالب المجموعـة             

  .الضابطة
  : هذه الفئةدراساتتعليق عام على 

 مـن خـالل   الناقدجدوى تنمية مهارات التفكير    على   الدراسات   أنصب اهتمام هذه  
ـ   اإلحياء، التاريخ، الت  (ارتباطها بمحتوى دراسي معين مثل        القـضايا   ،ةربيـة البيئي

 إيجابياً  مما يعطى مؤشراً   ،، وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي      )…المعاصرة،  
.  يزيد من مستوى التحصيل الدراسي عموما      الناقدةن مستوى مرتفع من المهارات      أب

 دراسي معين بل تحقيق     ى ليس تحقيق تفوق في محتو     دراسةوبما أن هدفنا في هذه ال     
 لتصبح جزء من ممارستهم اليوميـة فـي المجـاالت           الناقد التفكير   نمو في مهارات  

  ...      المختلفة فإننا ننتقل إلى الفئة األخرى
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  : بطريقة مباشرةناقد تناولت تنمية مهارات التفكير الدراسات -٢
 من خالل برامج تدريبيـة      لناقدتنمية مهارات التفكير ا   الدراسات على    ركزت هذه   

 بحيث يمكن االستفادة من تلك التدريبات       لناقدلتنمية مهارات التفكير ا   صممت  نظامية  
  الدراسـات  ويمكن عرض هذه  …في شتى مجاالت النشاط اإلنساني التي تتطلب ذلك       

  :على النحو التالي
بتطوير منهج لتعليم المهارات  (١٩٨٦),Hernstein et alقام هيرنستان وآخرون -

 والتصنيف، واالستدالل، واستخدام اللغة الناقدة،      المعرفية التي تقوم على المالحظة،    
وحل المشكالت، واالختراع، واتخاذ القرار، وقد تعرض مجموعة من طالب الصف           
السابع في فنزويال لهذا البرنامج بحيث قـسموا إلـى مجموعـة تجريبيـة بلغـت                

واستخدمت فـي   . طالباً وطالبه ) ٤٣٢(طالباً وطالبة، ومجموعة ضابطة بلغت    )٤٦٣(
اختبـار القـدرات الدراسـية      ه الدراسة بطارية متعددة من االختبارات من بينها         هذ

وقد خلصت نتائج الدراسة    . واختبارات القدرة العامة  ،  ذكاء  الاختبار  و، نونيل-أوتيس
  . نتيجة لتعرضها لهذا المنهجةإلى وجود أثار إيجابية مرتفعة لدى المجموعة التجريبي

حث لمعرفة أثر برنامج لحل المشكالت في تنمية        بب) ١٩٨٧( نجال رضا   كما قامت  -
واستخدمت الدراسة  . التفكير الناقد لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة        

اختبار وطسون وجليسر للتفكير الناقد، وبرنامج تدريبي لحل مشكالت من مواقـف            
، ث الثـانوي  طالبة في الصف الثال   ) ٩٦(وتكونت عينة الدراسة من     . حياتية مختلفة 

المجموعة األولـي   : وقد قُسمت عينة الدراسة إلى أربع مجموعات على النحو التالي         
طالبة عرضت عليهن المشكالت، وطلب من كل طالبة حل تلـك           ) ٢٤(تكونت من   

والمجموعة الثانية ثنائية تكونت    ، المشكالت بمفردها وتسجيل الحل في ورقة خاصة      
الت وكلفت كل طالبتين بحل تلك المـشكالت        طالبة عرضت عليهن المشك   ) ٢٤(من  

والمجموعـة الثالثـة   ، مع بعضهن البعض ومن ثم تسجل الحل في ورقـة خاصـة     
، طالبة كل أربع طالبات يشتركن في حل تلك المـشكالت         ) ٢٤(الرباعية تكونت من    

طالبة تتناقش الطالبات فيما بينهن مـن       ) ٢٤(والمجموعة الرابعة الكلية تكونت من      
وقد أظهرت نتائج القياس البعـدي أن المجموعـة األولـي           . صل إلى الحل  أجل التو 
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الفردية لم تظهر فروق دالة إحصائياً في مهارات التفكير الناقد بين القيـاس القبلـي               
أما المجموعة الثانية الثنائية فقد أظهرت نتائج الدراسة تحـسناً ذو داللـة             . والبعدي

بينما المجموعـة الثالثـة     . ا مهارة التفسير  إحصائية في مهارات التفكير الناقد ماعد     
. الرباعية فقد أظهرت النتائج تحسناً ذو داللة إحصائية في مهارات التفكيـر الناقـد             

وأخيراً المجموعة الكلية فقد أظهرت تحسناً ذو داللة إحصائية في مهارات التفكيـر             
  . واالستنباطجالناقد ماعدا مهارتي االستنتا

بدراسة لتحسين مهارات التفكير الناقد لـدى        (١٩٩٠)Facione فاشيون كما قام  -
طالباً ) ٤٨(وقد تكونت عينة الدراسة من      . طالب جامعه فاليرتون بوالية كاليفورنيا    

) ٤٦(بينما تكونت المجموعة التجريبيـة مـن        . وطالبة يمثلون المجموعة الضابطة   
درب علـى مهـارات     طالباً وطالبة تلقوا دروساً في التفكير الناقد، بحيث تضمن الت         

. االستدالل، وحل المشكالت، والفلسفة، والمحاجـة، والمنطـق، والقـراءة الناقـدة           
وأشارت نتائج الدراسة   . واستخدمت الدراسة اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد      

إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الـضابطة فـي مهـارات التفكيـر              
  )٢٠٠٠البنا،نقالً عن عجوة و(الناقد

بدراسة لزيادة مهارات التفكير الناقـد       Rice)١٩٩٢(قام ريس  وفي نفس السياق     -
حيث صممت التجربة   . لدى طالب الصف الرابع من خالل نشاطات حل المشكالت        

الستدخال مهارات التفكير الناقد في مناهج الصف الرابع لتنمية قدرة الطالب علـى             
طالبـاً و   )١١(وقد اشتملت عينة الدراسة على      . اقد التفكير الن  تاستخدام استراتيجيا 

وقد ركزت الدراسة على تنمية ست مهارات للتفكير الناقـد هـي            .     طالبة) ١٩(
التصنيف، والتحديد المتسلسل، واالستنتاج، والمضاهاة، واالسـتدالل االسـتنباطي،         

 األهـداف   وقد تم إعداد سلسلة من أوراق العمل المتعددة       . وحل المشكالت الرياضية  
لتوفير التدريب على كل مهارة من المهارات السابقة يومياً، وكذلك تـصميم كتيـب              

وقد كشفت نتائج القياس البعدي وجود تحسن لدى عينة الدراسة          . لألنشطة الرياضية 
في مهارات التفكير الناقد، لكنهم لم يحققوا أي تحسن في مهـارة حـل المـشكالت                

  .الرياضية
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فـي خفـض     الناقـد التفكير  ن دور برنامج تدريبي لتنمية      وفي دراسة للكشف ع    -
 بتطبيقه علـى  ) ١٩٩٣(، قام عثمان  جامعية طالب المرحلة ال   ىلدمستوى التعصب   
 ثـالث ، قـسموا إلـى       من جامعة البحـرين    طالباً وطالبة ) ١٠١(عينة تكونت من    

  وطالبة تلقـوا برنـامج تـدريبي       طالباً) ٣٠(األولى تجريبية تكونت من     مجموعات  
 ، فردي طالباً وطالبة تلقوا برنامج تدريبي    ) ٤٠(من   تكونت    والثانية تجريبية  ،ماعيج

 البرنـامج   قـد ركـز   و. طالباً وطالبـة  ) ٣١(والمجموعة الثالثة ضابطة مكونة من      
وقد قام الباحث    ،القدرة التحليلية والجدلية  و التحليل المنطقي، على مهارات    يالتدريب

  . تدريبي لتنمية التفكير الناقد من إعدادهالتعصب، وبرنامجبتطبيق اختبار 
 التجريبية  اتإلى وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموع       ت الدراسة   وتوصل

لـصالح  وخفـض مـستوى التعـصب         الناقـد  والضابطة في القدرة على التفكيـر     
  . التجريبيةاتالمجموع

نـامج   دراسة لمعرفة أثر بر    (١٩٩٣)Chamberlainتشامبرليمن  وقد أجرى     -
طالباً  مـن    ) ٨٠(الفلسفة لألطفال في تنمية التفكير الناقد، حيث بلغت عينة الدراسة         

تم تقسيمهم عـشوائياً إلـى      . الطلبة الموهوبين في الصفين الرابع والخامس االبتدائي      
مجموعتين تجريبية طبق عليها البرنامج التدريبي، واألخرى ضابطة لم يطبق عليها           

ائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعـة          وقد أشارت نت  . البرنامج
التجريبية والضابطة في األداء على اختبـار نيوجرسـي للتفكيـر الناقـد لـصالح               

  .المجموعة التجريبية
 الناقدالتفكير وفي دراسة للكشف عن دور برنامج تدريبي لتنمية مهارات ونزعات     -
 مـن   مكونة عينة   على) ١٩٩٩( والبنا ، قام بها عجوة   جامعية طالب المرحلة ال   ىلد
وقـد  ،  سنة) ٢٢-٢٠( من جامعة اإلسكندرية، تراوحت أعمارهن مابين      طالبة )٤٢(

استخدم الباحثان برنامج هارناديك لتنمية التفكير الناقد، واختبار كاليفورنيا لمهارات          
الناقـد  ، واختبار كاليفورينا لنزعات التفكير      ) ١٩٩٠(التفكير الناقد من إعداد فاشيون    

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالـه         . أيضاً) ١٩٩٠(من إعداد فاشيون  
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إحصائياً بين القياس القبلي والبعدي في مهارات ونزعات التفكيـر الناقـد لـصالح              
  . القياس البعدي

بدراسة للتعرف على فاعلية برنامج ) ٢٠٠١(العتيبيوفي الثقافة المحلية قام  -
 لدى عينة من طالب جرات االستقراء، واالستنباط، واالستنتامقترح لتنمية مها

طالباً من طالب ) ٢٤(المرحلة الثانوية بمدينة الرياض، وقد تكونت عينة الدراسة من
الصف األول الثانوي قسموا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بعد أن تم ضبط 

 ققام الباحث بتطبيوقد . متغيرات الذكاء، العمر، المستوى االقتصادي واالجتماعي
، وبرنامج تنمية مهارات )١٩٨٣(اختبار مهارات التفكير االستداللي من إعداد المفتي

 إدراك على ي البرنامج التدريبقد ركزوالتفكير االستداللي من إعداد الباحث، 
العالقات، والتعميم، والقياس المنطقي، والمماثلة، واالستدالل السببي، والمناقشة، 

وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة . راجعة، والواجبات المنزليةوالتغذية ال
إحصائياً بين المجموعة التجريبية والضابطة في مهارات التفكير االستداللي لصالح 

 .المجموعة التجريبية
 التي هدفت إلى الكشف عن أثر برنـامج تعليمـي           )٢٠٠٣(الصاوي وفي دراسة    -

د لدى عينة من تالميذ المدرسـة االبتدائيـة         مقترح على بعض مكونات التفكير الناق     
تلميذاً وتلميذه من   ) ٦٢(من  دراسة  وقد تكونت عينة ال   . ذوي صعوبات الفهم القرائي   

تالميذ الصف الخامس االبتدائي ذوي صعوبات التعلم النوعية فـي الفهـم القرائـي              
 ميـذة وتل تلميـذاً ) ٣١(األولى تجريبية تكونت من     مجموعتين  ، قسموا إلى    المعرفي

 اًتلميـذ ) ٣١(مـن    تكونت   والثانية مجموعة ضابطة   ،  جماعي تلقوا برنامج تدريبي  
من عدد من العمليات المعرفيـة والميتامعرفيـة لـتعلم          وقد تكون البرنامج    . وتلميذة

 وتضمنت مهارات التفكير الناقد ما يلـي      ) النزعات، والمهارات (أدوات التفكير الناقد  
. دقة في فحص الوقائع، والتركيب، والتقويم، واالستنتاج      ، والتفسير، ومهارة ال   التحليل

في حين النزعات نحو التفكير الناقد تضمنت العادات العقلية وهي البحث عن الدقة،             
وقد قـام    ،والوضوح، و التفتح العقلي، وكبح االندفاعية، واتخاذ القرار والدفاع عنه         

اس مهـارات التفكيـر الناقـد       الفهم القرائي من إعداده، ومقي    الباحث بتطبيق اختبار    
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لألطفال من إعداده، وقائمة مالحظات النزعة للتفكير الناقد إعداد مارزانو وآخرون،           
   .وبرنامج تدريبي لتنمية التفكير الناقد من إعداده

درجـات   متوسـطات إلى وجود فروق دالة إحـصائياً بـين         ت الدراسة   وتوصل -
 في مهارات التفكير الناقد      التجريبية ة التجريبية والضابطة لصالح المجموع    ةالمجموع

  .التفسير، والتحليل، وفحص الوقائع، والدرجة الكلية للتفكير الناقد: التالية
ـ درجـات    متوسـطات فروق دالة إحصائياً بين     توجد    كما -  التجريبيـة   ةالمجموع

البحـث  :  بالنسبة لعادات التفكير الناقد التالية      التجريبية ةوالضابطة لصالح المجموع  
عن الدقة، والوضوح، والتفتح العقلي، وكبح االندفاعية، واتخاذ قرار والدفاع عنـه،            

  . والدرجة الكلية لنزعات التفكير الناقد
  

  : هذه الفئةدراساتتعليق على 
 تؤيد نتائج هذه الدراسات فكرة إمكانية تنمية مهارات التفكير الناقد، والتي اعتمدت             

جـود  و فقـط دون     الناقـد تنمية مهارات التفكير     ل سلوكيعلى الجانب ال  في مجملها   
ن يوقد ال يحقق هذا العائد المطلـوب مـن التـدريب ألن تـضم              للجانب المعرفي، 

وفهمـه لطبيعـة المهـارات        تؤدي إلى استبصار الفرد،     معرفية البرنامج معلومات 
 هـذه   إكـساب يجابي نحو   إ إتجاة تكوين   شأنهومزايا تنميتها من     وأهميتها، المنماة،

   .مهاراتال
  
  
  
  
  
  
  
  :من خالل برنامج الكورت تناولت تنمية مهارات التفكير دراسات -٣
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لناقـد أو التفكيـر     اسواء التفكير   تنمية مهارات التفكير    ب هذه الفئة  دراسات     تُعنى
بحيث يمكن االسـتفادة    استخدام بعض أجزاء برنامج الكورت،       من خالل    االبتكاري

ويمكـن  وجيه جهود الباحث في دراسته الحاليـة،        من تلك البحوث والدراسات في ت     
  :على النحو التاليالدراسات عرض هذه 

 التي هـدفت إلـى      Johnson) ١٩٨٤(جونسون من الدراسات المبكرة دراسة      -
فحص أثر التدريب على برنامج الكورت في تنمية قدرات الطالب المعلمـين فـي              

،  Toledoثانوية في جامعة توليدوالسنة الثالثة والذين يعدون للتدريس في المرحلة ال
وقد تكونت  . وذلك لتنمية مهارات اإللقاء، وتوجيه المناقشة، وتكنيكات طرح األسئلة        

طـالب تـم    ) ٨(عينة الدراسة من مجموعتين أحداهما مجموعة تجريبية قوامهـا          
توسعة مجال  (تدريبهم تدريباً مركزاً على الدروس الخمسة األولى من الجزء األول           

 إلى  دراسةوقد توصلت ال  . طالب) ٧(، واألخرى مجموعة ضابطة قوامها      )كاإلدرا
أثر إيجابي لبرنامج الكورت في تعزيز قـدرة الطـالب علـى الـتعلم وأداء               وجود  

المهارات المطلوبة للنجاح في التدريس، وكذلك على مهارة تنظيم الصفوف، ونمذجة           
تنظـيم والتفـسير الـصائب      اإلجراءات التنظيمية وتكنيكات التدريس المبرمج، وال     

  ).هـ١٤٢٦نقالً عن أباالخيل،(للمقاالت والموضوعات المألوفة
 بدراسة لتنمية القدرة على التعبير كمهـارة معرفيـة          (١٩٩٢)Bellبيل   كما قام    -

 PMI معالجة األفكارةلزيادة القدرة على الكتابة الفعالة من خالل استخدام استراتيجي

Thinking . لدراسة من طالب جامعه والية أالباما وقد تكونت عينة اAlabama 

State University   المسجلين في قسم المناهج، وقسموا إلى مجموعتين أحـداهما 
طالباً وطالبة تعرضوا إلى استراتيجية معالجـة       ) ٥٦(مجموعه تجريبية تكونت من     

  .طالباً وطالبة) ٥٥(األفكار واألخرى مجموعة ضابطة تكونت من 
ـ        ج الدراسة ت نتائ وتوصل   التجريبيـة   ة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموع

  . في الكتابة والتعبير بفاعلية عن أفكارهم التجريبيةةوالضابطة لصالح المجموع
 بدراسة للكشف عن أثر برنامج دي بونو لتعلـيم التفكيـر            )١٩٩٤(محمد كما قام    -

. لثانوي مـن الجنـسين    على بعض قدرات التفكير اإلبتكاري لطالب الصف األول ا        
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طالبـاً  ) ٤٣(طبقت على عينة  من مجموعتين أحداهما مجموعة تجريبية قوامهـا            
وقد استخدم الباحـث    . طالباً وطالبة ) ٥٠(وطالبة واألخرى مجموعة ضابطة قوامها      
وطبق خالله الباحث الجـزء الرابـع       ). أ(اختبار تورانس للتفكير اإلبتكاري الصورة    

 إلى وجود فروق    دراسةوقد توصلت ال  دي بونو لتعليم التفكير،     من برنامج   ) االبتكار(
فـي قـدرات التفكيـر       التجريبية والـضابطة     ةدالة إحصائياً بين درجات المجموع    

  . التجريبيةة لصالح المجموع)الطالقة، والمرونة، واألصالة، والتفاصيل(االبتكاري 
نامج تدريبي لمهارة باختبار أثر بر) ١٩٩٧(السرور وحسين وفي نفس السياق قام     -

اإلدراك والتنظيم واالبتكار في تنمية التفكير االبتكاري على عينة من طلبة الـصف             
حيث تكونت عينة الدراسة من مجمـوعتين أحـداهما مجموعـة تجريبيـة             . الثامن
وقـد اسـتخدم    . طالباً) ٤٠(طالباً ، واألخرى مجموعة ضابطة قوامها     ) ٣٥(قوامها

. لتفكير االبتكاري الصورة اللفظية للقياس البعدي والقبلـي       الباحثان اختبار تورانس ل   
، )التنظـيم (، والوحـدة الثانيـة      )توسـعة اإلدراك  (وقد طبق الباحثان الوحدة األولي    

. من برنامج الكورت واستغرق التطبيـق أربعـة أشـهر         ) االبتكار(والوحدة الرابعة 
التجريبية والضابطة  ة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموع       وتوصلت الدراسة 

 بينما  . التجريبية ةلصالح المجموع ) الطالقة، والمرونة (في التفكير االبتكاري بإبعاده     
ـ     لم تشير نتائج الدراسة إلى وجود فروق          التجريبيـة   ةدالة إحصائياً بـين المجموع

  .في بعد األصالة اللفظيةوالضابطة 
 االبتكاري من خـالل تطبيـق      وفي دراسة هدفت إلى تعليم التفكير الناقد والتفكير        -

 بتطبيق الجزء األول والثالـث مـع        )٢٠٠٠(قامت خديجه حاجي  برنامج الكورت،   
دروس فصلي القصة والمسرحية من مقرر البالغة لطالبات الصف الثالث الثـانوي            

طالبـة والمجموعـة    ) ٤١(بالمدينة المنورة، وقد تكونت المجموعة التجريبية مـن       
 إلـى   ت الدراسـة   وتوصـل  تمر البرنامج لمدة شهرين،   طالبة، واس )٤٢(الضابطة من 

في مهارات التفكيـر     التجريبية والضابطة    ةوجود فروق دالة إحصائياً بين المجموع     
إلى وجود فـروق دالـة       وكذلك توصلت الدراسة     . التجريبية ة لصالح المجموع  الناقد
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 لـصالح   ريفي مهارات التفكير االبتكا    التجريبية والضابطة    ةإحصائياً بين المجموع  
   .التجريبيةة المجموع

األسـرة وتنميـة المجتمـع      :  وفي دراسة هدفت إلى استدخال موضوعين همـا        -
وموضوع بعنوان بين الحرية والواجب من مقرر االقتصاد المنزلي من خالل تطبيق            

 بتطبيـق   )٢٠٠٠(خديجـة بخيـت   الجزء األول من برنامج الكورت، حيث قامت        
المرحلة االبتدائية، وقد تكونت المجموعة التجريبيـة       دراستها على عينة من طالبات      

واسـتخدمت الدراسـة اختبـار      . طالبة) ٤٦(طالبة، والمجموعة الضابطة  ) ٥٠(من  
 تحصيلي في مادة االقتصاد المنزلي واختبار التفكير الناقـد مـن إعـداد الباحثـة،              

والضابطة  التجريبية ةإلى وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموع      ت الدراسة   وتوصل
إلى  ت الدراسة توصل وكذلك   .التجريبيةة   لصالح المجموع  في مهارات التفكير الناقد   

ارتفاع مستوى تحصيل الطالبات الالتي درسن باستخدام البرنامج التدريبي مقارنـة           
   .بطالبات المجموعة الضابطة

 أثـر    لمعرفة )٢٠٠٦( الفاعوري  كما أجريت دراسة لتنمية القراءة الناقدة، قام بها        -
برنامج الكورت الجزء الرابع االبتكار في تنمية القراءة الناقدة لدى الطلبة الموهوبين            

طالباً وطالبة في الـصف العاشـر،   ) ٣٠(وقد تكونت عينة الدراسة من     . والمتفوقين
وقد قام الباحث بتطبيق اختبار القراءة الناقدة من إعداده كقياس قبلي ثم تطبيق الجزء              

واستغرق التدريب عشر أسابيع، وخلصت نتائج      ) االبتكار(ج الكورت الرابع من برنام  
القياس البعدي إلى  وجود أثر إيجابي لتدريس برنامج الكورت في تنميـة القـراءة               
الناقدة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين أداء               

  .الناقدةالذكور واإلناث لصالح اإلناث في القدرة على القراءة 
 )٢٠٠٦(نوفـل  ولمعرفه أثر برنامج الكورت في تنمية التفكير االبتكـاري، قـام    -

بدراسته التي أجراها على عينة من الطلبة المتفوقين تحـصيلياً فـي كليـة العلـوم                
وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين أحداهما مجموعة تجريبية        . التربوية الجامعية 

. طالبـاً وطالبـة   ) ٣٥(خرى مجموعة ضابطة قوامها   طالباً وطالبة، واأل  ) ٣٠(قوامها
وطبق الباحـث   . واستخدم الباحث اختبار تورانس للتفكير االبتكاري الصورة اللفظية       
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ــي ــدة األول ــعة اإلدراك(الوح ــة )توس ــدة الثاني ــيم(، والوح ــدة )التنظ ، والوح
لدراسة وأظهرت نتائج ا  . ، وتم التطبيق بمعدل أربع ساعات أسبوعياً      )االبتكار(الرابعة

فـي مهـارات     التجريبية والـضابطة     ةإلى وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموع      
  . التجريبيةة لصالح المجموع)الطالقة، والمرونة، واألصالة(التفكير االبتكاري

 بدراسة للكشف عن فاعلية اسـتخدام برنـامج الكـورت           )٢٠٠٦(الجالد كما قام    -
ة مهارات التفكير االبتكاري لدى طالبات      في تنمي ) توسعة مجال اإلدراك، والتفاعل   (

وتكونت . اللغة العربية والدراسات اإلسالمية في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا        
طالبـة،  ) ٥٨ (عينة الدراسة من مجموعتين أحداهما مجموعـة تجريبيـة قوامهـا          

طالبة، واستخدمت الدراسة اختبار تورانس     ) ٥٣( واألخرى مجموعة ضابطة قوامها   
وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية        ). أ( الصورة فكير االبتكاري للت

الطالقـة،  (في مهـارات التفكيـر االبتكـاري         التجريبية والضابطة    ةبين المجموع 
  .لصالح المجموعة التجريبية) والمرونة، واألصالة

معرفة ل)٢٠٠٦(مها الكلثم  وفي دراسة حديثة أجريت في الثقافة المحلية قامت به           -
. أثر برنامج الكورت في تنمية التفكير االبتكاري لدى طالبات الصف الثالث الثانوي           

طالبة ) ٨٣(وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين أحداهما مجموعة تجريبية قوامها          
تدرس برنامج الكورت من خالل دمجه بفصل من كتاب التاريخ بعنـوان تخطـيط              

وقد . طالبة تدرس بالطريقة التقليدية   ) ٧٨(المدن، واألخرى مجموعة ضابطة قوامها    
كما طبقت الباحثة الوحـدة     . ااستخدمت الباحثة اختبار للتفكير االبتكاري من إعداده      

خلصت و). االبتكار(، وبعض دروس الوحدة الرابعة      )توسعة مجال اإلدراك  (األولى  
في لضابطة   التجريبية وا  ة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموع       نتائج الدراسة 

ـ    )الطالقة، والمرونـة، واألصـالة    (مهارات التفكير االبتكاري    ة لـصالح المجموع
  .التجريبية

  
  
  : هذه الفئةدراساتعام تعليق  
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خلصت جل الدراسات إلى كفاءة برنامج الكورت في تنمية مهارات التفكير الناقد و     
 تنمية التفكير الناقد    والمتفحص يجد أن جهود الباحثين العرب نحو      . التفكير االبتكاري 

مازالت قليلة نسبياً بالمقارنة الدراسات التي تناولت تنمية التفكير االبتكاري من خالل            
مما يجعل توجيه الجهود الالحقة نحو بحث أثر استخدام برنـامج            .برنامج الكورت 

الكورت في تنمية أنماط أخرى من التفكير كـالتفكير الناقـد واالسـتداللي وحـل               
  .أمراً إيجابياً في هذه المرحلة البحثيةالمشكالت 

  
  : السابقةالدراساتتعقيب عام على 

   من خالل استقراء التراث، المتاح، والمتراكم من الدراسات السابقة حول تنميـة            
مهارات التفكير الناقد يتقدم الباحث بعدد من المالحظات التي من شـأنها اسـتثمار              

 بتمثيل هذه النتائج الموثوق فيها وتوظيفها في        الجهود المبذولة في هذا اإلطار سواء     
الدراسة الحالي، أو تجنب تكرار مواطن الزلل الذي شابته، وتتمثل هذه المالحظات            

  :في ما يلي
 بـالرغم مـن      الناقد  السابقة تناولت تنمية مهارات التفكير     الدراساتالعديد من    -

 إال أنهـا  الناقدات التفكير  االختالف فيما بينها في األسلوب المستخدم في تنمية مهار        
اتفقت في كونها أظهرت تأثيراً إيجابياً في تنمية هذه المهارات، مما يدعم االفتراض             

 .تلك المهارات لتوظيفها في المواقف الحياتية والتعليميةتنمية القائل بإمكانية 
تبين من عرض الدراسات السابقة وجود اهتمام عالمي واسع بتوظيف برنـامج             -

تعليم التفكير؛ فقد أشارت نتائج عدد من الدراسات إلى وجود أثر إيجـابي             الكورت ل 
 .في تنمية التفكير الناقد و التفكير االبتكاري لدى عينات مختلفة

تبنت بعض الدراسات المعتمدة على برنامج الكورت اتجاه تنمية التفكير داخـل             -
ـ  )٢٠٠٦؛الكلـثم، ٢٠٠٠؛حاجي٢٠٠٠بخيت،(المنهج الدراسي كدراسة     ي حـين   ، ف

ينادي االتجاه األخر بتنمية التفكير بشكل مستقل عن المنهج الدراسي، وهو االتجـاه      
الذي يتبناه  دي بونو، وسوف تتبع الدراسة الحالي االتجاه الثاني لتنميـة مهـارات               

 .التفكير الناقد
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تتباين الدراسات السابقة في عيناتها الدراسية، فقد قامت بعض الدراسات السابقة            -
 دراستها لتنمية مهارات التفكير الناقد علـى عينـة مـن طـالب المرحلـة                بإجراء

االبتدائية، وأمتد بعضها إلى المرحلة الثانوية، والقليل منها للمرحلة الجامعية، وقـد            
بأنه يمكن تعليم التفكير الناقد في مرحلة المراهقة        ) ٨٥-٥٥،  ١٩٩٣(أشار بروكفيلد 

الناقد يحتاج إلى قاعـدة معرفيـة، وخبـرات         وبداية الرشد، ويبرر ذلك بان التفكير       
سوف يقوم الباحث بتطبيق دراسته على عينـة مـن          و. متنوعة، وقدرة على التقويم   
تصبح على التفكير الناقد    أن القدرة   ، على حد قول بول ب     طالب الصف األول الثانوي   

 في  ح تمايزاً واستقراراً عن غيرها من القدرات العقلية لذلك يمكن قياسها بوضو           أكثر
 .)١٩٩٨الحموري والوهر،(سن الخامسة عشر

من برنـامج الكـورت     ) توسعة مجال اإلدراك  (أشار دي بونو بان الجزء األول        -
لتعليم التفكير من األجزاء األساسية التي يفترض تدريسها أوالً، وبعد ذلـك يمكـن              

ومن المالحظ أن بعـض البحـوث والدراسـات         . استخدام بقية األجزاء بأي ترتيب    
قد أغفلت استخدام الجزء األول مما يؤثر       ) ٢٠٠٦؛ الفاعوري، ١٩٩٤محمد،(سة  كدرا

  .على فاعلية البرنامج
من الناحية المنهجية اعتمدت عدد من الدراسات على تصميم المجموعة الواحدة            -

ــة    ــدي كدراسـ ــي والبعـ ــاس القبلـ ــود القيـ ــي،(بوجـ ؛ ٢٠٠٠الفـ
 لباحث في بحثه،وسوف يعتمد ا) ١٩٩٢,Rice ؛٢٠٠٦؛الفاعوري،٢٠٠٠رضوان،

 .على تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة بوجود القياس القبلي والبعدي
  بطريقة مباشرة تعاملت   لناقد التي تناولت تنمية مهارات التفكير ا      الدراساتمعظم   -

  . بشكل عام دون توضيح لمهاراته الفرعية الناقدمع التفكير
 الناقدلت تنمية مهارات التفكير     تناوالتي  لدارسات  لالنسبي  نقص   من المالحظ ال   -

 في الثقافة المحلية مما يؤكد أننـا        من خالل استخدام برنامج الكورت لتعليم التفكير      
  .هذه الدراسةمثل ل  ماسةفي حاجة
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    : دراسةفروض ال
تعقيبـاً علـى    و،  دراسةمشكلة ال التراث النظري المتاح للتفكير الناقد، و     في ضوء      

، علـى النحـو      التي أمكن اسـتنباطها    دراسةفان فروض ال  ،  قة الساب نتائج الدراسات 
  :التالي

 في مهارات   المجموعة التجريبية والضابطة  جد فروق ذات داللة إحصائية بين       تو .١
معرفة االفتراضات، والتفـسير، وتقـويم المناقـشات، واالسـتنباط،          (لناقدالتفكير ا 

 . في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية) واالستنتاج

 فـي   المجموعـة التجريبيـة والـضابطة     جد فروق ذات داللة إحصائية بين       تو .٢
 .في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية التحصيل الدراسي

 في مهارات التفكيـر     بين القياس القبلي والبعدي   جد فروق ذات داللة إحصائية      تو .٣
) تنباط، واالسـتنتاج  معرفة االفتراضات، والتفسير، وتقويم المناقشات، واالس     (لناقد  ا

  .لصالح القياس البعدي لدى المجموعة التجريبية
التحـصيل   فـي    القياس القبلي والبعدي  جد فروق ذات داللة إحصائية بين       تو .٤

 .لصالح القياس البعدي  لدى المجموعة التجريبيةالدراسي
 فـي مهـارات     القياس القبلي والبعـدي   جد فروق ذات داللة إحصائية بين       ال تو  .٥

معرفة االفتراضات، والتفـسير، وتقـويم المناقـشات، واالسـتنباط،          (لناقد  التفكير ا 
    .لدى المجموعة الضابطة) واالستنتاج

التحـصيل   فـي    القياس القبلي والبعدي  جد فروق ذات داللة إحصائية بين       ال تو  .٦
 .الدراسي لدى المجموعة الضابطة
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  الدراسة واجراءاتهامنهج : الفصل الرابع
  هج الدراسة والتصميم التجريبيمن -

  دراسةمجتمع وعينة ال -
  دراسةأدوات ال -
  دراسةالتطبيق أدوات إجراءات  -
  اساليب التحليل االحصائي -
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    سيتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسـة والتـصميم التجريبـي، ولمجتمـع             
المـستخدمة  الدراسة والطريقة التي تم بها اختيار العينة، أدوات الدراسة، والطرق           

للتحقق من صدق األدوات وثباتها، فضالً عن إجراءات الدراسة، وأساليب التحليـل            
  .  اإلحصائي المستخدمة لمعالجة النتائج

   :والتصميم التجريبيمنهج الدراسة 
 الذي يهـدف إلـى   Experimental Method   تتبنى هذه الدراسة المنهج التجريبي 

والتصميم التجريبي في هذه الدراسة     . لمتغير التابع معرفة أثر المتغير المستقل على ا     
يقوم على وجود مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، مع استخدام القياس           

 األفراد عشوائياً على المجموعات،     اختيارحيث تم   . القبلي والبعدي مع المجموعتين   
فؤ المجمـوعتين بـضبط   ثم اخُتبر كال المجموعتين اختباراً قبلياً، وبعد التأكد من تكا        

المتغيرات التي قد تؤثر على نتائج الدراسة من قبيل العمر، والـذكاء، والمـستوى              
، والمستوى االجتماعي، والمستوى الثقافي، خضعت المجموعة التجريبية        ياالقتصاد

، وحجـب عـن     ")توسعة مجال اإلدراك والتفاعل   "برنامج الكورت (للمتغير المستقل   
عد نهاية مدة التجربة تم اختبار المجموعتين اختبـاراً بعـدياً         وب. المجموعة الضابطة 

والجدول . لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقل على المجموعة التجريبية         
                                      :يوضح هذا التصميم) ٤(

  التصميم التجريبي للبحث)٤(جدول                  
  القياس البعدي  المتغير التجريبي   القبليالقياس  المجموعة

  بعديالقياس اليطبق   تطبيق البرنامج  قبليالقياس اليطبق   المجموعة التجريبية
  بعديالقياس اليطبق   ----------  قبليالقياس اليطبق   المجموعة الضابطة

  :دراسةمجتمع وعينة ال  
ـ   ، Cluster Random *ة   تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العـشوائية العنقودي

حيث حصلت جميع المناطق التعليمية على نفس الفرصة لتكون ضـمن التجربـة،             

                                                 
* CDEوا CHIHJK تMINOP QRSTP MNUHV WNTONXا QYMUIV CNZM[ دS]ر و_IP CXM` aR مcdTeP CfدSgUIXا CUHIXارس(  اcNXا aR 

aXMDXا MUiDV (Pو ،WNTONXا jXذ lNE CUfMINXة اc`و nopTX؛ وcH[MUIXMV تMINOTXا r_ه sNe)،دةStو auHudX١٧٤، ١٩٨٨ا -
١٧٥.( 
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وبالتالي جاء االختيار عشوائياً على منطقة شرق الرياض التعليمية، ووقع االختيـار            
مدرسـة ثانويـة فـي شـرق     ) ٢٥(على مدرسة الرياض الثانوية عشوائياً من بين        

ل التي تم فيها إجراء التجربة عـشوائياً مـن هـذه            الرياض، كما تم اختيار الفصو    
  .المدرسة

إلـى مجمـوعتين     تم تعيـنهم عـشوائياً       الباً،ط) ٤٠(عينة النهائي ال   وقد بلغ حجم    
، طالباً أيـضاً  ) ٢٠ (قوامهاومجموعة ضابطة    طالباً،) ٢٠ (قوامهامجموعة تجريبية   

 الـذكاء،  و العمر،راسي، و التحصيل الد :  في المتغيرات التالية   بعد التحقق من تكافؤ   
 .ناقدالقياس القبلي لمهارات التفكير ال    والمستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي، و    

 وبانحراف  ،سنة) ١٦,٥٢(سنة بمتوسط مقداره    ) ١٨-١٥(وتتراوح أعمارهم ما بين     
هذا وقد قام الباحث بتحقيق شرط التكافؤ بين المجموعتين         ). ٠٠,٨١(معياري قوامه 

  )٥( جدول                     : التاليعلى النحو
  .في المتغيرات الوسيطةالفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

 المتوسط مجموعةال المتغيرات
االنحراف 

 المعياري
 )ت(قيمة 

مستوى 

 الداللة
 تفسيرها

 ٠٠,٧١ ١٦,٢٥ ٢٠=التجريبية ن
 العمر

 ٠٠,٩٢ ١٦,٧٠  ٢٠=الضابطة ن
٠,٩٤ ١,٧٢٢ 

ال توجـــد 
 فروق

 ٢,٩٦ ١٤,٨٠ ٢٠=التجريبية ن
  الذكاء

  ٢,٦٨  ١٤,٤٥  ٢٠=الضابطة ن
٠,٦٩ -٠,٣٩١ 

توجـــد  ال
 فروق

التحصيل  ٨٦,٣٦ ٩١٢,٤٥٠ ٢٠=التجريبية ن

  ٩٨,٨٢  ٨٦٧,٥٥٠  ٢٠=الضابطة ن  الدراسي
٠,٢٢٩  -١,٢٢٣ 

توجـــد  ال
 فروق

  
 التجريبية والضابطة   إلى عدم وجود فروق بين المجموعة     ) ٥( وتشير نتائج الجدول  

  . في متغير العمر، والذكاء، والتحصيل الدراسي
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  )٦(جدول

الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

  ). وتني-اختبار مان ( باستخدام 

متوسط  المجموعة المتغير

 الرتب

مستوى  Uقيمة 

 الداللة

 تفسيرها

المـــــستوي  ٢٠,٠٠  ٢٠= نالتجريبية
 ٢١,٠٠ ٢٠= نالضابطة القتصاديا

 ال توجد فروق ٠,٧٩ ١٩٠,٠٠

المـــــستوى  ٢٠,٤٨ ٢٠= نالتجريبية
 ٢٠,٥٢ ٢٠= نالضابطة  االجتماعي

  ال توجد فروق  ٠,٩٨٩  ١٩٩,٥٠

مستوى  ١٩,٦٢ ٢٠= نالتجريبية

تعلـــيم 

  األب

 ٢١,٣٣ ٢٠= نابطةالض

  ال توجد فروق  ٠,٦٥٩  ١٨٣,٥٠

 ٢٠,٤٥ ٢٠= نالتجريبية

في
ثقا
 ال
وى
ست
الم

  

مستوى 

تعلـــيم 

  األم

 ٢٠,٥٥ ٢٠= نالضابطة

  ال توجد فروق  ٠,٩٨٩  ١٩٩,٠٠

      
إلى عدم وجود فـروق بـين المجموعـة التجريبيـة           ) ٦(وتشير نتائج الجدول      

والضابطة في متغير المستوى االقتـصادي، والمـستوى االجتمـاعي، والمـستوى            
وبالتالي يمكننا االطمئنان إلى تكافؤ المجموعتين في تلك المتغيرات الوسيطة          . الثقافي

  .التي يمكن أن تؤثر على نتائج الدراسة
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  :القياس القبلي للتفكير الناقد ومهاراته
  )٧(جدول

  والضابطة في القياس القبليالفروق بين المجموعتين التجريبية 

  . الختبار مهارات التفكير الناقد

 المجموعة متغيرال
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة قيمة ت

معرفة   ١,٧٤ ٨,١٠٠ ٢٠= نالتجريبية

 ١,٤١ ٨,٣٠٠ ٢٠= نالضابطة  االفتراضات

ال توجــــد   ٠,٣٩٨
 فروق

 التفسير  ١,٦٣ ٨,٦٠٠ ٢٠= نالتجريبية

 ١,٨٩ ٩,٣٠٠ ٢٠= نالضابطة 

١,٢٥  
  

ال توجــــد 
 فروق

تقويم   ١,٥٦ ٨,٣٥٠ ٢٠= نجريبيةالت

 ٢,٤٠ ٩,٣٠٠ ٢٠= نالضابطة المناقشات

١,٤٧  
  

ال توجــــد 
 فروق

  طاالستنبا  ١,٨٩ ٦,٨٥٠ ٢٠= نالتجريبية

 ١,٦٠ ٧,٨٠٠ ٢٠= نالضابطة

ال توجــــد  ١,٧٠
 فروق

 جاالستنتا  ١,٨٩ ٥,٦٥٠ ٢٠= نالتجريبية

 ٢,٧١ ٦,٣٥٠ ٢٠= نالضابطة

ال توجــــد  ٠,٩٤
 فروق

الدرجة الكلية  ٤,٩٨ ٣٧,٦٠ ٢٠= نالتجريبية

 ٦,١٥ ٤١,٠٠ ٢٠= نالضابطة ير الناقدللتفك

ال توجــــد  ١,٩١
 فروق

  
نجد عدم وجود فروق دالة بين المجموعـة التجريبيـة          ) ٧(  وبفحص نتائج الجدول  

  .والضابطة في التفكير الناقد ومهاراته المختلفة في القياس القبلي
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  :دراسةأدوات ال
، بعـد التحقيـق مـن خصائـصها         دراسته األدوات التالية في      الباحث باستخدام  قام

  :السيكومترية
   .)٢٠٠٥الشرقي، (ناقداختبار مهارات التفكير ال .١
    .المتشابهات لوكسلراختبار  .٢
 .ناقدال تنمية مهارات التفكيرل) توسعة مجال اإلدراك، والتفاعل(الكورتبرنامج  .٣
 .استمارة البيانات األولية .٤
، وخصائصها الـسيكومترية،     في الدراسة  األدوات المستخدمة وفيما يلي استعراض     

  : على النحو التاليوهي
 : *)١أنظر الملحق رقم(ناقداختبار مهارات التفكير ال .١

    يهدف هذا االختبار إلى قياس القدرة على التفكير الناقد، ويقيس خمس مهـارات             
 واالسـتنباط،   معرفة االفتراضات، والتفسير، وتقـويم المناقـشات،      : فرعية، وهي 

  .واالستنتاج
 & Wotson   ويعود الفضل في تصميم هذا االختبار إلـى واطـسون وجليـسر   

Glasser            ويتمتع هذا االختبار بصدق ظاهري عالٍٍٍٍ في كل اختباراتـه الفرعيـة ، .
وفيما يتعلق بالصدق المرتبط بالمحك فيشير الـدليل الـسابع الختبـار واطـسون              

 أن معامالت ارتباط االختبار مـع عـدد مـن     إلىWotson & Glasserوجليسر
اختبارات التحصيل، واختبارات الذكاء مثل اختبار سـتانفورد للتحـصيل اللغـوي،            

 لينون للقدرة العقلية، واختبار     -واختبار كاليفورنيا للتحصيل القرائي، واختبار أوتس     
وكسلر للراشدين كانت جيده، وقد تراوحت معـامالت االرتبـاط مـع اختبـارات              

أما معامالت االرتباط مع اختبار الذكاء فقد تراوحت  ) ٠,٦٩-٠,١٢(لتحصيل مابين   ا
وفيما . مما يشير إلى تمتع االختبار بدرجة عالية من الصدق          ) ٠,٨١-٠,٢٠(ما بين   

يتعلق بمعامالت الثبات بالتجزئة النصفية بمعادلة سبرمان بـراون تراوحـت  مـا              
  ).٣٣-٣٢، ١٩٩٧حلفاوي،)(٠,٨٨-٠,٦٩(بين

                                                 
 .هذا االختبارسماحه للباحث باستخدام ي لق الشر راشد لالخ الدكتور محمدهيسجل الباحث شكر *
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  ونظرا لما يتمتع به اختيار واطسون وجليسر من كفاءة سيكومترية عاليـة، ومـا              
ببنـاء  ) ٢٠٠٥(فقد قام الـشرقي   . يتسم به من شهرة واسعة في الكثير من الثقافات        

االختبار الحالي المستخدم في دراستنا على غرار اختبار واطسون وجليسر للتفكيـر            
عبارة من عبارات االختبار موقفـاً معينـاً        الناقد ومهاراته الفرعية، بحيث تمثل كل       

يواجهه الطالب في حياته اليومية والدراسية في الثقافة المحلية، كمـا روعـي فـي               
االختبار أن تكون العبارات واضحة، وخالية من التعقيد اللفظي، كما زود كل اختبار             

رات فرعي بمثال يوضح الكيفية التي تتيح للطالب اإلجابة عن كل عبارة مـن عبـا              
  .االختبار

عبارة تقيس خمس مهارات فرعيـة،      )٦٩(  ويتكون االختبار بصورته النهائية من      
  .معرفة االفتراضات، والتفسير، وتقويم المناقشات، واالستنباط، واالستنتاج: وهي

  ويتم تصحيح اختبار التفكير الناقد وفقاً لمعايير التصحيح المرفقة، وذلك بحـصول            
درجة، بينما اإلجابة الخاطئة تحصل على صفر، وهكذا لكل         اإلجابة الصحيحة على    

  .عبارة من عبارات االختبار
طالبـاً مـن    ) ٢٢٨(بتطبيق االختبار على عينة قوامها      ) ٢٠٠٥(    وقد قام الشرقي  

خـصائص االختبـار    طالب الصف األول الثانوي بمدينة الريـاض للتحقـق مـن            
  :، وهي على النحو التاليالسيكومترية

  :االختبارصدق . أ
  :بالتحقق من صدق االختبار باألساليب التالية) ٢٠٠٥(م الشرقياق

 حيث تم عرض االختبار على مجموعة مـن الخبـراء وأهـل             :صدق المحتوى  -
االختصاص في علم النفس المعرفي، للتأكد من سالمة العبارات، ومدى مالءمتهـا            

  %). ٨٥(لألبعاد الفرعية لالختبار بنسبة اتفاق بلغت
  
وذلـك  تم حساب صدق االتساق الـداخلي لالختبـار،         : دق االتساق الداخلي  ص -

بحساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة ومجموع الدرجة الفرعية للمهارة التي            
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، وقـد كانـت دالـة عنـد         )٠,٦٢٦-٠,٢٣٧(ما بين   تنتمي إليها، والتي تراوحت     
  ).٠,٠٥(مستوى

ن األبعاد الفرعية للمهارات والدرجة        وكذلك تم حساب معامل االرتباط بين كل م       
  عن ذلك) ١٠(وتكشف نتائج الجدول .الكلية لالختبار

  )٨(جدول                                         
  قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الفرعية للمهارات 

  .والدرجة الكلية الختبار التفكير الناقد

 ةمعامل ارتباطها بالدرجة الكلي المهارة

 ٠,٦٤  معرفة االفتراضات

 ٠,٣٢  التفسير

 ٠,٣٧ تقويم المناقشات

 ٠,٤٣ االستنباط

 ٠,٣٠ االستنتاج

معن بنتائج االتساق الداخلي بشكل عام نالحظ أن حاالت ارتباط العبارات   وحين ن     
بالدرجة الفرعية لكل مهارة من مهارات التفكير الناقد عالية عموماً، وتعنـي هـذه              

 بنود المهارات الفرعية يجمع بينها عناصر مشتركة تجعلها أكثر تجانـساً            النتيجة أن 
  .مما يعد مؤشراً على صدق االختبار

  
   :ثبات االختبار. ب

) ١٤(بطريقة إعادة االختبار بعد   معامالت الثبات   باستخراج  ) ٢٠٠٥(م الشرقي ا     ق
                             .    عن معامالت الثبات لالختبار) ٩(وتكشف نتائج الجدول. يوماً
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  )٩(جدول
  قيم معامالت الثبات الختبار مهارات التفكير الناقد

 معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار المهارة

 ٠,٥٢  معرفة االفتراضات

 ٠,٦٩  التفسير

 ٠,٧٨ تقويم المناقشات

 ٠,٧٥ االستنباط

 ٠,٥٠ االستنتاج

  ٠,٧٣  الثبات الكلي

  
  :  يكومترية الختبار التفكير الناقد في الدراسة الحاليةالخصائص الس

باإلضافة إلى ما قام به الشرقي للتحقق من الكفاءة السيكومترية الختبـار التفكيـر            
الناقد، فقد قام الباحث بالتحقق من هذا االختبار بحساب صـدق االختبـار بطريقـة               

) ٤٣(اخ، على عينة قوامها     االتساق الداخلي، وكذلك حساب الثبات بطريقة الفاكرونب      
طالباً من طالب الصف األول الثانوي، وقد جاءت النتائج على النحو الذي يوضحها             

  ):١١(، )١٠(الجدوالن
  : صدق االختبار بطريقة االتساق الداخلي-

  )١٠(جدول

  قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الفرعية للمهارات والدرجة الكلية

  ).٤٣ =ن(الختبار التفكير الناقد

 مستوى الداللة معامل ارتباطها بالدرجة الكلية المهارة

 ٠,٠١ ٠,٥١  معرفة االفتراضات

 ٠,٠١ ٠,٧٢  التفسير

 ٠,٠١ ٠,٨٠ تقويم المناقشات

 ٠,٠٥ ٠,٣٥ االستنباط

 ٠,٠١ ٠٥٦ االستنتاج
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    وحين نقوم بفحص لنتائج االتساق الداخلي بشكل عام نالحظ أن حاالت ارتبـاط             

رات الفرعية بالدرجة الكلية عالية عموماً، وتعني هذه النتيجة أن بنود المهارات            المها
الفرعية يجمع بينها عناصر مشتركة تجعلها أكثر تجانساً مما يعد مؤشراً على صدق             

  .االختبار
  
  :ثبات االختبار بطريقة ألفا كرونياخ  -

  )١١(جدول

  دقيم معامالت الثبات الختبار مهارات التفكير الناق

   الفاكرونباخباستخدام طريقة 

 الفاكرونباخمعامل الثبات بطريقة  المهارة

 ٠,٦١  معرفة االفتراضات

 ٠,٥٥  التفسير

 ٠,٦٤ تقويم المناقشات

 ٠,٥٤ االستنباط

 ٠,٦٩ االستنتاج

  ٠,٧١  الثبات الكلي

أن قيمة معامالت الثبات مقبولة، وبذلك يمكن االطمئنان        ) ١١(   يتضح من الجدول    
  . بشكل عام إلى صدق وثبات اختبار مهارات التفكير الناقد
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 :)٢أنظر الملحق رقم(*اختبار المتشابهات لوكسلر.٢
هـو  .   الهدف من االختبار ضبط متغير الذكاء للمجموعتين الضابطة والتجريبيـة         

للغـة العربيـة مليكـه    أعـده  اختبار مختصر للذكاء من إعداد وكسلر بليفو، وقـد      
 ويتكون االختبار من اثني عشر زوجاً مـن المفـردات،           م ، ١٩٩١عام  وإسماعيل  

يطلب من المفحوص إيجاد سبب التشابه الرئيس بين كل زوج من المفردات في مدة              
وقد توصل كل من كريجمان وهانس إلـى إعـداد          .  دقيقة ٣-٢زمنية تتراوح مابين    

  ).VIBC(مقياس مختصر من االختبار يعرف باسم 
إلى أن معامل ارتباطـه     ) ١٩٩١(بالصدق، فقد أشارت دراسة مليكه       وفيما يتعلق   

دال عنـد مـستوى     وهـو معامـل     ) ٠,٧١(بلغ مع اختبار بينية في الجزء النظري     
فتبين ،   متعددة بحوث ودراسات وقام أيضاً بحساب الصدق العاملي في        ،)٠,٠١(داللة

يعني أن االختبار   مما  ،  )٠,٩٦-٠,٥٣(أن درجة تشبعه بالعامل العام تتراوح ما بين         
مرتفعة لهـذا   استخرجت معامالت ثبات     كما   صادق في قياسه للقدرة العقلية العامة،     

  . االختبار
في دراستها بالتحقق من صدق هـذا االختبـار         ) ٢٠٠٠(   وقد قامت عبير الحربي   

تتراوح مـا   كانت معامالت االتساق الداخلي     فعلى عينة من معلمات التربية الخاصة       
، وفيما يتعلق بالثبات فقـد      )٠,٠١(داللة عند مستوى    ةدال وهي   )٠,٦٤-٠,٣٣(بين  

  .)٠,٥٦ (بلغت معامل ثبات الفاكرونباخ
  ويتم تصحيح اختبار المتشابهات وفقاً لمعايير التصحيح المرفقة باالختبـار، فعنـد            
إيجاد سبب التشابه الرئيسي بين كل زوج من المفردات تحصل اإلجابة الـصحيحة             

وإذا كان سبب التشابه غير رئيسي تحصل اإلجابـة علـى درجـة،             على درجتين،   
  . وصفر في حالة اإلجابة الخاطئة

  
  

                                                 
* Similarities Test For Adult Inteligance 
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تنميـة مهـارات التفكيـر      ل) توسعة مجال اإلدراك، التفاعل   (الكورتبرنامج  .٣
 :)٣أنظر الملحق رقم(ناقدال

     الهدف العام للبرنامج هو تنمية التفكيـر الناقـد مـن خـالل التركيـز علـى                 
والتي يقترح فيهـا    ) التفاعلي(لتنمية التفكير الناقد والتواصلي   ) ٤(اتيجية رقم   اإلستر

) توسعة مجـال اإلدراك   (استخدام الجزء األول من برنامج الكورت     )١٩٩٨(دي بونو 
  ). التفاعل(ثم يتبعه بالجزء الثالث

 قبل الشروع فـي تـدريبات برنـامج         بإعداد درسين معرفيين      وقد قام الباحث    
كافية للمتـدرب حـول     تضمين البرنامج معلومات معرفية     ن منطلق أن    الكورت، م 

طبيعية تلك القدرات والمهارات، ومكوناتها، وسبل تشكيلها، والمتغيـرات المتـصلة       
بها، أسباب تدنيها، وارتفاعها فضالً عن طرق تنميتها من شأنه جعل عملية التدريب             

  .عليها وتنميتها مهمة أكثر يسراً
أسابيع، بواقع ثالث دروس لكل     ) ٨(درس لمدة    )٢٢( البرنامج من     وبذلك يتكون    

دقيقة، بحيث يتكون البرنامج من درسين معرفيين من ) ٤٥(أسبوع، ويستغرق الدرس  
فضالً عن عشرين درس تمثل الجزء األول توسـعة مجـال اإلدراك            . إعداد الباحث 

  .  أيضاًسعشر درو، بينما الجزء الثالث التفاعل يتضمن بواقع عشر دروس
  

، وهي علـى    مؤشرات الكفاءة السيكومترية للبرنامج    من   بالتأكدوقد قام الباحث       
  :النحو التالي

 فقد  :فاعلية البرنامج في تنمية مهارات التفكير        من مؤشرات الكفاءة للبرنامج،      -
دراسات التجريبية التي أجريت في الثقافة العربية إلى        الأشارت العديد من البحوث و    

 ةفضالً عن الدراسات العديـد    ،  ية برنامج الكورت في تنمية بعض أنماط التفكير       فاعل
دي (إلى قام بها دي بونو الختبار فاعلية البرنامج أثنـاء إعـداده لهـذا البرنـامج               

 نتائج الدراسة الحالية مع نتـائج بعـض الدراسـات           اتساق لذا فعند    ؛)١٩٨٩بونو،
 البرنامج المستخدم في  دق التالزمي بين    الصمؤشراً على تحقق    يعد  فإن هذا   السابقة،  

  . الدراسات السابقةالمستخدم فيالدراسة الحالية و
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  هـذا البرنـامج     تصميم فقد تم : تمثيل محتوى البرنامج للجوانب الفعلية للتفكير      -
 على التفكير، ويستخدم أدوات للتفكير، لذا فمن المتوقع أن          ةيتناول موضوعات قائم  ل

 محتـوى صـدق   وقد قام الباحث بالتحقق مـن       . دق المحتوى يتسم هذا البرنامج بص   
) ١١(تم توزيعـه علـى       ومن بعد إجازته،   البرنامج بعرضه على مشرف الرسالة،    

جامعـة الملـك    كلية المعلمين، و  ببقسم علم النفس     من أعضاء هيئة التدريس      اًمحكم
مـن  ) ٥(وقد أعـاد     سعود، فضالً عن المهتمين بهذا الموضوع في جهات أخرى،        

  . )٦انظر الملحق رقم  (محكمين البرنامج بعد تحكيمه للباحث
      
، وعنـد    التساؤالت والمالحظات من قبل األسـاتذة المحكمـين        بعضوقد سجلت      

استقراء تلك المالحظات، وجد الباحث تباين فيما بينها، حيث نجد بعضها يتجه نحو             
م توجيهـات لتحـسين     التركيز على بعض إيجابيات البرنامج، وبعضها األخر يقـد        

 البرنامج التدريبي، وسوف نقتصر فيما يلي على أهم تلك المالحظـات، كمـا فـي              
  ) ١٢(الجدول
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  )١٢(جدول

  . المحكمين وتعليق الباحث عليهامقترحات األساتذة
  تعليق الباحث    المحكمينمقترحات األساتذة  م

تعديل صياغة بعض األمثلة التدريبية        ١
مة مع المرحلة العمريـة     لتكون مالئ 

  .لعينة الدراسة

قام الباحث بتعديل بعض العبارات والتـدريبات،       
  . مع مراعاة المحافظة على بنية البرنامج

ــة    ٢ ــة التدريبي ــي األمثل ــز ف التركي
والواجبات المنزلية على الموضوعات    

  .التي تهتم بمشكالت مرحلة المراهقة

 قام الباحث بتعديل بعـض األمثلـة؛ ألجـل أن         
تناسب عينة الدراسة من خالل تقـديم اسـتبيان         
مفتوح يطلب من الطالب ذكر أكثر المـشكالت        

  .يرون أهميتها إلخضاعها للنقاش
ــي   ٣ ــد ف ــاطق أو القائ أن يكــون الن

المجموعات التدريبية بـشكل دوري     
بمعنى أن يتغير القائد أثناء الـدروس       
التدريبية من أجل زيادة الدافعية لدى      

  .مجموعةبقية أفراد ال

النـاطق  (بعملية تـدوير للقيـادة     الباحث   سيقوم
في المجموعات األربع، ليتحقق بـذلك      ) الرسمي

ــاوني   ــتعلم التع ــي ال ــي ف ــشرط األساس ال
Cooperative Learning   القائم علـى فكـرة 

  . *وجود المشاركة المتبادلة للقيادة
أن يتم أخذ رأي المتدربين في شـكل          ٤

إلسـهام  إدارة الجلسة ألن شعورهم با    
في البرنامج سوف يدفعهم إلى إتقـان       

  المهام المطلوبة منهم داخل الجلسة

راء المتدربين في   أسوف يعمل الباحث على أخذ      
وطريقـة   بعض مواعيد الجلسات المناسبة لهم،    

والمواقف التي يرونها مناسـبة      عرض األمثلة، 
  .لمناقشتها داخل الجلسة

  فـي  الحديثةهل سيتم استخدام التقنية       ٥
  تدريبات البرنامج؟

بواسطة العرض التقدمي،   سوف يكون التدريب    
 وذلك فـي     .point-Powerبرنامج البوربوينت 

   .معمل الحاسب اآللي بالمدرسة

        
  

                                                 
 ) ١٩٩٥( وآخرون  جونسون ديفيد نظرأ عن مبادئ التعلم التعاوني،المعلومات  لمزيد *
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 :*استمارة البيانات األولية. ٤

  الهدف من استمارة البيانات األولية جمع معلومات مختـصره تتعلـق بالمـستوى             
معدل الدخل عموماً، واالجتماعي الذي يعبر عنه في مـدى          االقتصادي الذي يعكسه    

) ٤(ويوضح الملحق رقم  . التماسك األسري، والثقافي ممثالً في مستوى تعليم الوالدان       
  .تلك االستمارة

  :دراسةالتطبيق أدوات إجراءات 
للموازنة بين الصدق الداخلي  دراسة الخطوات التالية إلجراء الباتباع الباحث    قام
  :رجي للتجربةوالخا

االختيار العشوائي للمدرسة محل التطبيق بالطريقة العشوائية العنقوديـة، مـع            .١
مراعاة أن تكون المجموعة التجريبية والضابطة من مدرسة واحدة ضبطاً لمتغير           

  .اإلدارة المدرسية
 مجموعة  –مجموعة تجريبية (إلى مجموعتين   الدراسة عشوائياً    أفراد عينة    توزيع .٢

:  التاليـة  متغيـرات ال المجموعتين فـي     كافؤخذ بعين االعتبار ت   مع األ ) ضابطة
 والمـستوى االقتـصادي واالجتمـاعي و        الذكاء،العمر، التحصيل الدراسي، و   

 .الثقافي، والقياس القبلي للتفكير الناقد
تحضير عرض تقديمي للبرنامج التدريبي من خالل استخدام برنامج البوربوينت،     .٣

 .التدريبيوذلك لعرض دروس البرنامج 
تجهيز قاعة التدريب في معمل الحاسب اآللي بالمدرسة محـل التطبيـق، مـع               .٤

   .الحرص على توفير الجو العام الذي يساعد في تنفيذ دروس البرنامج التدريبي

 ثالثـة بواقـع    تنفيذ البرنامج على المجموعة التجريبية بشكل جماعي،      البدء في    .٥
  .أسابيع) ٨( لمدة دقيقة، )٤٥ (يستغرق الدرسبحيث  أسبوعياً،دروس 

 : على النحو التاليتسلسلها التنظيمي والبنائيوقد سارت دروس البرنامج في  .٦

                                                 
ومقابلة افـراد عينـة الدراسـة    . باحث يف مراجعته لسجالت الطالبية  يشكر الباحث االستاذ ضيف اهللا العرتي املرشد الطاليب على معاونته لل           *

 .البيانات االوليةاملعلومات اخلاصة باستمارة بعض الستكمال 
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 مهارة يوضح مثال أو بقصة الدرس دأيب توضيحي مثال :الخطوة األولي -

  . المطلوب إتقانها كل درسالتفكير
  .الدرس موضوع أو لألداة مدخل :الخطوة الثانية-
 من طلبيو، تدريبال فقرةتحديد  يتم من خالله جماعي دريبت : الخطوة الثالثة-

 وتـسجيل تلـك الفقـرات    مناقشته) خمسة طالب في كل مجموعة( المجموعات

  .أفكارهم
 مـن  طلببحيث ي همجموع كلل تعزيزبإيجاد  راجعة تغذية : الخطوة الرابعة-

 المجموعات من وتطلب الصف، في باألفكار قائمة تقديمأحدى المجموعات 

  .إليها وهكذا التطرق يتم لم التي األفكار تقديم ألخرىا
  .التدريب في ثانية فقرة المجموعات تنفذ جماعي تدريب : الخطوة الخامسة-
 راجعة تغذية مجموعة كل من طلبي بحيث راجعة تغذية : الخطوة السادسة-

  .أخرى مرة
 هـي  التي التفكير عمليةحول  )العملية( المبادئ مناقشة : الخطوة السابعة-

  .الدرس من المستنبطة المبادئ، وكذلك الدرس موضوع
 التعلم التعاوني، بحيث تم توزيع الطـالب فـي شـكل            َأساسقام التدريب على     .٧

مـع  . بطـال مجموعات بواقع أربع مجموعات، وتتضمن كل مجموعة خمسة         
ناطق أو قائد لكل مجموعة تدريبيـة بـشكل دوري          األخذ بعين االعتبار وجود       

ن يتغير القائد أثناء الدروس التدريبية من أجل زيادة الدافعية لدى بقيـة             بمعنى أ 
 طالـب ال إرغام أفراد المجموعة، مع توفير حرية االختيار لكل طالب  دون

 .المهمة تولي  على مترددال
  التجريبيـة والـضابطة     المجموعتين لدى ناقدالقياس البعدي لمهارات التفكير ال     .٨

 .رنامج التدريبيلمعرفة األثر المباشر للب
الحصول على نتائج التحصيل الدراسي لعينة الدراسة بنهاية اختبارات الفـصل            .٩

 .الدراسي الثاني
  . جمع البيانات في النهاية ومعالجتها إحصائياً .١٠
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  :أساليب التحليل اإلحصائي
  :  التاليةستخدم الباحث أساليب التحليل اإلحصائي   ا

وذلك بهدف معرفـة الداللـة اإلحـصائية        ة،  للعينات المستقل  t-test) ت (اختبار -
ناقد ومهاراته والتحصيل   ق بين المجموعة التجريبية والضابطة في التفكير ال       وللفر

 .  تطبيق البرنامجه، وذلك قبل وبعدالدراسي

وذلك بهدف معرفة الداللة اإلحصائية     للعينات غير المستقلة،     t-test) ت(اختبار   -
ناقـد   للمجموعة التجريبيـة فـي التفكيـر ال        عديبللفروق بين القياس القبلي وال    
  . ومهاراته والتحصيل الدراسي

وذلـك بهـدف معرفـة الداللـة      Mann-Whitney Testوتني  -اختبار مان -
المستوى االقتـصادي   ق بين المجموعة التجريبية والضابطة في       واإلحصائية للفر 

 .غيراتواالجتماعي والثقافي؛ نظراً ألن مستوى القياس رتبي لهذه المت
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  نتائج الدراسة وتفسيرها: الفصل الخامس
  نتائج الدراسة -
 تفسير النتائج ومناقشتها  -

  تعليق عام على نتائج الدراسة -
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سيتم عرض النتائج الرقمية لكل فـرض مـن فـروض           : دراسةنتائج ال : أوالً
  . إجماالًالدراسة على حدة، ومن ثم تقديم تعليق عام على نتائج الدراسة

  : النتائج المتعلقة بالفرض األول، والذي نصه-

جد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في مهـارات              تو
معرفـة االفتراضـات ،والتفـسير،وتقويم المناقـشات، واالسـتنباط،          (التفكير الناقد 

تحقق من هذا الفرض     ولل .في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية     ) واالستنتاج
  .  يوضح ذلك) ١٣(، والجدولt-test) ت(استخدم الباحث اختبار

  )١٣(جدول                                          
الختبار مهارات الفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي 

  التفكير الناقد

  ٠,٠١دالةعند مستوى **           ٠,٠٥ دالةعند مستوى*

 المجموعة المتغير
 المتوسط

االنحراف 

 عياريالم

درجة 

  الحرية
 اتجاه الفروق )ت(قيمة 

معرفة   ١,٢٧ ٩,٤٥٠ ٢٠=التجريبية ن

 ١,٥٠ ٨,٥٥٠ ٢٠=الضابطة ن  االفتراضات

توجد فروق لصالح   *٢,٠٤   ٣٨

 المجموعة التجريبية

 التفسير  ١,٠٩ ٩,٦٠٠ ٢٠=التجريبية ن

 ١,٥٩ ٨,٧٠٠ ٢٠=الضابطة ن 

٢,٠٨ ٣٨* 
توجد فروق لصالح 
 المجموعة التجريبية

تقويم   ٠,٨٧ ٩,٢٥٠ ٢٠=التجريبية ن

 ٠,٨٥ ٧,٩٥٠ ٢٠=الضابطة ن المناقشات

٣,٢٩ ٣٨** 
توجد فروق لصالح 
 المجموعة التجريبية

  طاالستنبا  ٠,٦٣ ٨,٧٥٠ ٢٠=التجريبية ن

 ١,٥٧ ٧,٩٠٠ ٢٠=الضابطة ن

٢,١٠ ٣٨* 
توجد فروق لصالح 
 المجموعة التجريبية

 جاالستنتا  ١,١٠ ٨,٢٠٠ ٢٠=ية نالتجريب

 ٢,٠٤ ٧,١٠٠ ٢٠=الضابطة ن

٢,١١ ٣٨* 
توجد فروق لصالح 
 المجموعة التجريبية

الدرجة الكلية  ٢,٤٥ ٤٥,٦٥ ٢٠=التجريبية ن

 ٣,٩٦ ٤٠,٦٥ ٢٠=الضابطة ن للتفكير الناقد

٤,٤٦ ٣٨** 
توجد فروق لصالح 
 المجموعة التجريبية
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أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         ) ١٣(يتضح من نتائج الجدول     
بين المجموعة التجريبية والضابطة في مهارات التفكيـر الناقـد لـصالح             )٠,٠١(

  .مما يعنى تحقق الفرض األول المجموعة التجريبية،
  :النتائج المتعلقة بالفرض الثاني، والذي نصه

جد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في مهـارات التفكيـر              وت" 
) معرفة االفتراضات، والتفسير، وتقويم المناقشات، واالستنباط، واالسـتنتاج       (الناقد  

وللتحقق من هذا الفرض اسـتخدم       .لصالح القياس البعدي   لدى المجموعة التجريبية  
  .يوضح ذلك) ١٤(، والجدولt-test) ت(الباحث اختبار

  )١٤(جدول 
 رات التفكير الناقد لدى المجموعةالقياس القبلي والبعدي في مهامتوسطات بين الفروق 

   التجريبية

 القياس المتغير
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

  درجة الحرية
 اتجاه الفروق )ت(قيمة 

معرفة   ١,٧٤ ٨,١٠٠ ٢٠=القبلي ن

 ١,٢٧ ٩,٤٥٠ ٢٠=البعدي ن  االفتراضات

توجد فروق لصالح   *٣,٣٢  ١٩

 ياس البعديالق

 التفسير  ١,٦٣ ٨,٦٠٠ ٢٠=القبلي ن

 ١,٠٩ ٩,٦٠٠ ٢٠=البعدي ن 

٢,٧٠ ١٩* * 
توجد فروق لـصالح    

 القياس البعدي

تقويم   ١,٥٩ ٨,٣٥٠ ٢٠=القبلي ن

 ٠,٨٥ ٩,٢٥٠ ٢٠=البعدي ن المناقشات

٢,١٠ ١٩** 
توجد فروق لـصالح    

 القياس البعدي

  طبااالستن  ١,٨٩ ٦,٨٥٠ ٢٠=القبلي ن

 ٠,٦٣ ٨,٧٥ ٢٠=البعدي ن

٤,٠٤ ١٩* 
توجد فروق لـصالح    

 القياس البعدي

 جاالستنتا  ١,٨٩ ٥,٦٥ ٢٠=القبلي ن

 ١,١٠ ٨,٢٠ ٢٠=البعدي ن

٥,٣٩ ١٩* 
توجد فروق لـصالح    

 القياس البعدي

الدرجة الكلية  ٤,٩٨ ٣٧,٦٠ ٢٠=القبلي ن

 ٢,٤٥ ٤٥,٣٠ ٢٠=البعدي ن للتفكير الناقد

٦,٣١ ١٩* 
جد فروق لـصالح    تو

 القياس البعدي

  ٠,٠١ دالةعند مستوى**          ٠,٠٥دالةعند مستوى*



 
٨٧

أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى          ) ١٤(يتضح من نتائج الجدول     
تفـسير،   وال معرفة االفتراضات  ات في مهار  بعدي القياس القبلي وال   بين )٠,٠١(داللة

ت الفروق دالة في مهارة     في حين كان   ،بعدي لصالح القياس ال   جواالستنباط، واالستنتا 
مما يعنى تحقـق     ،بعديلصالح القياس ال   )٠,٠٥ (تقويم المناقشات عند مستوى داللة    

 اتـضح  ناقـد وعند فحص نتائج الفروق في الدرجة الكلية للتفكير ال         ،الثانيالفرض  
القيـاس القبلـي    بين   )٠,٠١(أقل من   وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة        

   . مما يشير إلى األثر الدال للبرنامج التدريبيبعدي لصالح القياس الالقياس البعدي و
  

  :النتائج المتعلقة بالفرض الثالث، والذي نصه

جد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في التحـصيل            تو
 وللتحقق من هذا الفـرض      .الدراسي في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية      

  .يوضح ذلك) ١٥(، والجدولt-test) ت(خدم الباحث اختباراست
  

 )١٥(جدول 

   المجموعة التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي الفروق بين متوسطات 

  في القياس البعدي

 القياس المتغير
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 اتجاه الفروق )ت(قيمة 

التحصيل  ٩٠,٨١ ٨٦٣,٣٥٠ ٢٠=التجريبية ن

 ١٩١,١٧ ٨٧٠,٢٥٠ ٢٠=الضابطة ن  الدراسي

ال توجد  ٠,١٦٤ ٣٨

 فروق

بـين  عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية          ) ١٥(   يتضح من نتائج الجدول     
تحقق الفرض  عدم  مما يعنى    ،التحصيل الدراسي المجموعة التجريبية والضابطة في     

   .ثالثال
  
  
  



 
٨٨

  :صهالنتائج المتعلقة بالفرض الرابع، والذي ن

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التفكيـر الناقـد لـدى المجموعـة               " 
 ".لصالح القياس البعـدي    في التحصيل الدراسي     بين القياس القبلي والبعدي   التجريبية  

يوضـح  ) ١٦(، والجدول t-test) ت(وللتحقق من هذا الفرض استخدم الباحث اختبار      
  .ذلك

 )١٦( جدول 

   في التحصيل الدراسي لقياس القبلي والبعديا الفروق بين متوسطات 

  لدى المجموعة التجريبية

 المجموعة المتغير
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
  اتجاه الفروق  )ت(قيمة 

التحصيل  ٩٨,٨٢ ٩١٢,٤٥ ٢٠=القبلي ن

 ١٩١,٠٨ ٨٦٣,٣٥ ٢٠=البعدي ن  الدراسي

 ال توجد فروق ١,٢٨٠ ١٩

  

 القياس  عدم وجود  فروق ذات داللة إحصائية بين       ) ١٦(جدول  ويتضح من نتائج ال    
 مما يعنـى عـدم      ،التحصيل الدراسي في  لدى المجموعة التجريبية     بعديالقبلي وال 

 وبالنظر إلى الجدول نجد أن  متوسط القياس القبلـي يفـوق             .تحقق الفرض الرابع  
تجريبيـة لـم    متوسط القياس البعدي وقد يعزى ذلك إلى أن أحد طالب المجموعة ال           

  . يكمل اختبار الفصل الدراسي الثاني وفقاً لسجالت المدرسة
  

  

  

  

  

   

  

  



 
٨٩

  :النتائج المتعلقة بالفرض الخامس، والذي نصه

جد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في مهارات التفكير            ال تو " 
) نباط، واالسـتنتاج  معرفة االفتراضات، والتفسير، وتقويم المناقشات، واالست     (الناقد  

    ) ت( وللتحقق من هذا الفرض استخدم الباحـث اختبـار         .ضابطةلدى المجموعة ال  
t-testيوضح ذلك) ١٧(، والجدول.  

  )١٧(جدول 

  القياس القبلي والبعدي في مهارات التفكير الناقد متوسطات بين الفروق 

  ضابطةلدى المجموعة ال

 القياس المتغير
 المتوسط

االنحراف 

 ريالمعيا

درجة 

 الحرية
 )ت(قيمة 

  اتجاه الفروق

معرفة   ١,٥٠ ٨,٥٥ ٢٠=القبلي ن

 ١,٤٢ ٨,٦٥٠ ٢٠=البعدي ن  االفتراضات

  ال توجد فروق  -١,٤٥  ١٩

 التفسير  ١,٥٩ ٨,٧٠٠ ٢٠=القبلي ن

 ١,٣٥ ٨,٦٠٠ ٢٠=البعدي ن 

 ال توجد فروق ٠,٦٢٣ ١٩

تقويم   ٠,٨٧٥ ٨,٣٥٠ ٢٠=القبلي ن

 ١,١٠٥ ٨,٢٠ ٢٠=البعدي ن المناقشات

 ال توجد فروق ١,١٤٣ ١٩

  طاالستنبا  ١,٧٥ ٧,٩٥٠ ٢٠=القبلي ن

 ١,٥١ ٨,١٠ ٢٠=البعدي ن

 ال توجد فروق -١,٠٠ ١٩

 جاالستنتا  ٢,٠٤ ٧,١٠ ٢٠=القبلي ن

 ٢,٢٤ ٧,٠٥ ٢٠=البعدي ن

 ال توجد فروق ٠,٥٦٧ ١٩

الدرجة الكلية  ٣,٩٦ ٤٠,٦٥ ٢٠=القبلي ن

 ٣,٩٣ ٤٠,٧٥ ٢٠=البعدي ن للتفكير الناقد

 ال توجد فروق ٠,٢٦١ ١٩

  
  



 
٩٠

بين القياس  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية       ) ١٧(   يتضح من نتائج الجدول     
مما يعنى تحقـق     ،التفكير الناقد لدى المجموعة الضابطة     اتالقبلي والبعدي في مهار   

  .الخامسالفرض 
  
  :والذي نصهالنتائج المتعلقة بالفرض السادس،  

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التفكير الناقـد لـدى المجموعـة              ال  " 
 وللتحقـق مـن هـذا       ". في التحصيل الدراسي     بين القياس القبلي والبعدي    ضابطةال

  .يوضح ذلك) ١٨(، والجدولt-test) ت(الفرض استخدم الباحث اختبار
 )١٨(جدول 

   في التحصيل الدراسي  والبعديالقياس القبلي الفروق بين متوسطات 

  لدى المجموعة الضابطة

 المجموعة المتغير
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 اتجاه الفروق  )ت(قيمة 

التحصيل  ٨٦,٣٦ ٨٧٦,٥٥ ٢٠=القبلي ن

 ٩٠,٨١ ٨٧٠,٢٥ ٢٠=البعدي ن  الدراسي
 ال توجد فروق ١,٠٠ ١٩

  

 القياس  د  فروق ذات داللة إحصائية بين      عدم وجو ) ١٨(ويتضح من نتائج الجدول     
 مما يعنـى تحقـق      ،التحصيل الدراسي في  لدى المجموعة الضابطة     بعديالقبلي وال 

   .الفرض السادس
  
  
  
  
  
  



 
٩١

  :تفسير النتائج ومناقشتها:ثانياً
بـين    باالطالع على نتائج الفرض األول نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية            

ابطة في القياس البعدي لمهارات التفكيـر الناقـد بعـد           المجموعتين التجريبية والض  
 البرنـامج   أثـر انتهاء التدريب مباشرة لصالح المجموعة التجريبية مما يدل علـى           
التـي  ) ١٩٨٧(التدريبي، وهذا يتسق مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة نجال رضا         

ثانوية، ودراسـة    التدريب على التفكير الناقد لدى طالبات المرحلة ال        أثر إلىأشارت  
، )٢٠٠٥(، ودراسـة بهجـات    ١٩٩٠)Facione(، ودراسة فاشيون  )١٩٩٣(عثمان

الجـزء  ( فاعليـة برنـامج الكـورت      إلىالتي أشارت   ) ٢٠٠٦(ودراسة الفاعوري 
  .   في تنمية القراءة الناقدة) االبتكارية:الرابع

ـ   ويمكن أن يعزى التحسن المتمثل في ارتفاع أداء طالب المجموعة التجري              ةبي
، )توسـعة مجـال اإلدراك    (إلى كونهم تأثروا بالمهارات التي تمثل الجـزء األول        

والـذي يهـدف فـي      . من برنامج الكورت لتعليم التفكيـر     ) التفاعل(والجزء الثالث 
األساس إلى تعليم الطالب بعض المهارات المناسبة التي تساعدهم في التعامل مـع             

و إلى أن برنامج الكـورت يـؤدي إلـى          فيشير دي بون  . المواقف الحياتية المختلفة  
حدوث تحسن في مستوى التفكير بشكل عام، حيث أننا جميعاً نفكر، ويقـوم هـذا               

 ئالبرنامج على حثنا لممارسة التفكير، بل والتوسع في أفكارنا وتنظيمها، حيث يهي           
لنا المواقف التي يتعين علينا فيها أن نفكر، وان تكون حصيلة هـذا التفكيـر آراء                

  ).٢٥١، ١٩٨٩دي بونو،(اراً لها مغزاها وجدواها وأفك
 القيـاس     وبالنظر إلى نتائج الفرض الثاني نجد أن هناك فروقا دالة إحصائياً بين             

 أثـر مما يشير إلى    ،  القبلي والبعدي في مهارات التفكير الناقد لصالح القياس البعدي        
يتفق مع نتائج الدراسـات     البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التفكير الناقد، وهذا         

، ودراسـة   )١٩٩٧(، ودراسـة االندنونـسي    ١٩٩٢)Rice(السابقة كدراسة رايس    
فروق ذات داللـة     التي أشارت إلى وجود      )٢٠٠٠(، ودراسة رضوان  )٢٠٠٠(الفي

 .إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في مهارات التفكير الناقد
في تنمية  ) مجال اإلدراك، والتفاعل  توسعة  (يمكن تفسير فاعلية برنامج الكورت        و



 
٩٢

التفكير الناقد لدى المجموعة التجريبية بالمقارنة بين القياس القبلي والقياس البعدي،           
أن طلبة المجموعة التجريبية في القياس البعدي استخدموا مهارات عقلية من قبيـل             

علومـات  ، والتنبؤ، والتحليل، فساعدهم ذلك على اختزان الم       جالمالحظة، واالستنتا 
الجديدة واسترجاعها في مواقف تعليمية جديدة مما أدي إلى زيادة قـدرتهم علـى              

  . التفكير الناقد، وهذا يمكن استقراءه من نتائج القياس البعدي الختبار التفكير الناقد
توسـيع أفـق        وهذا النتيجة تؤكد أن برنامج الكورت لتعليم التفكير يساعد فـي            

 De)ف من جوانب مختلفة، األمر الذي يحفز التفكير الناقد التفكير، واكتشاف الموق

bono, التفكير الناقد جزء جوهري في وفي نفس السياق يعتبر دي بونو، (١٩٨٤  
 إال أنه ال يمثل كل      Reactiveالتفكير، لما له من قيمة كبيرة  باعتباره تفكير تفاعلي           
ا بجانب التفكير الناقد بحاجـة      أنماط التفكير، حيث يفتقر إلى عنصر االبتكار، أي أنن        

 ,De bono)إلى التفكير التباعدي الذي يعد جزء مـن أجـزاء برنـامج الكـورت    

١٩٨٤) .  
   وفيما يتعلق بالتحصيل الدراسي فقد أشارت نتائج الفرض الثالث إلى عدم وجـود             

التحـصيل  بين المجموعة التجريبيـة والـضابطة فـي         فروق ذات داللة إحصائية     
ومن المالحظ أن هذه النتيجة تختلف      . ثالثتحقق الفرض ال  عدم  يعنى  مما   ،الدراسي

أن هنالك صلة وثيقة بـين التفكيـر الناقـد          مع ما أشارت إليه عدد من الدراسات ب       
إلـى وجـود عالقـة      ) ١٩٩٧(االندنوسيدراسة  فقد توصلت    والتحصيل الدراسي، 

 إلـى   Facione أشار فاشـيون  كما  . طردية بين التفكير الناقد والتحصيل الدراسي     
يجابي بين التحصيل الدراسي المرتفع لطالب الجامعة وقدرتهم علـى          إوجود ارتباط   

التي أجريت  ) ٢٠٠٥(كما بينت دراسة الغامدي   ،  )٢٠٠٠عجوة و البنا،  (التفكير الناقد 
طالبـاً  ) ١١٨(لبحث العالقة بين التحصيل الدراسي والتفكير الناقد على عينة قوامها         

 الثانوية بمدينة جدة إلى وجود ارتباط دال إحصائياً بين التحصيل           وطالبة في المرحلة  
معرفة االفتراضات، وتقـويم المناقـشات،      (الدراسي وبعض مهارات التفكير الناقد      

، بينما أشارت الدراسة إلى عدم وجود عالقة بين التحـصيل الدراسـي             )واالستنتاج
  . ومهاراتي التفسير واالستنباط



 
٩٣

النتيجة إلى عوامل متعددة منها أن محتوى المواد الدراسية قد             ويعزي الباحث تلك    
ال يعزز من مهارات التفكير، كما أن اهتمام المعلمين بوجه خاص نحو تحفيز وتنمية           
مهارات التفكير ضعيف نسبياً، فضالً عن أن طول البرنامج التدريبي قد أثر علـى              

  . لدراسيةمستوى الطالب التحصيلي نتيجة غيابهم عن بعض الحصص ا
 وجود فروق ذات داللة إحـصائية       م وحين نفحص نتائج الفرض الرابع سنجد عد      

 ممـا   ،التحصيل الدراسـي  في  لدى المجموعة التجريبية     بعدي القياس القبلي وال   بين
   .يعنى عدم تحقق الفرض الرابع

    ومن المالحظ أن هذه النتيجة تختلف مع ما أشارت إليه عـدد مـن الدراسـات                
؛ ٢٠٠٥؛ الشرقي، ؛  ٢٠٠٥؛ بهجات، ١٩٩٧،  االندنوسي؛١٩٨٧الخراشي،  (كدراسة  
التي أوضحت وجود ارتباط دال إحصائياً بين التحصيل الدراسـي          ) ٢٠٠٥الغامدي،

  . وبعض مهارات التفكير الناقد
لدى  بعدي القياس القبلي وال      وقد يرجع عدم وجود  فروق ذات داللة إحصائية بين         

 إلى عوامل عده يأتي فـي مقـدمتها أن          لتحصيل الدراسي افي  المجموعة التجريبية   
المحتوى الدراسي للمنهج يكون مقيداً للمعلم بمنهج ودروس محددة قد ال تعزز مـن              
مهارات التفكير، كما أن اهتمام المعلمين بوجه خاص نحو تحفيز وتنميـة مهـارات              

ت على مـستوى    التفكير ضعيف نسبياً، فضالً عن أن مدة  البرنامج التدريبي قد أثر           
ولعل العامل األكثر   . الطالب التحصيلي نتيجة لغيابهم عن بعض الحصص الدراسية       

 لمهارات  ةتأثيراً من وجهة نظر الباحث قوامه عدم تفعيل طالب المجموعة التجريبي          
مهارة التفكير الناقد إثناء دراستهم، ومن تلك المهارات المتصلة بالتحصيل الدراسي           

تكفل للمتعلم الفهم الواعي للمـادة المقـروءة، والقـدرة علـى            ي  التالقراءة النقدية   
دون االنسياق وراء األفكار    في الرأي    السليمة، والموضوعية    ستنتاجاتاستخالص اال 

  . ة تلك المعلومات وقيمصحة  على السؤال عنها، ويكون أكثر حرصاًأالتي يقر
 القياس القبلـي    ة بين   كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي         

مهارات التفكير الناقد، وكذلك في التحـصيل       في  لدى المجموعة الضابطة     بعديوال
   . وتعني هذه النتيجة قبول الفرضين الخامس والسادس،الدراسي
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    ويرجع ذلك إلى أن أفراد المجموعة الضابطة لم يتلقوا أيه خبـرات أو أنـشطة               
. لناقد، كما حدث مع أفراد المجموعة التجريبية      إضافية  تعمل على استثارة تفكيرهم ا      

غير أننا ال ننكر، في الوقت نفسه، وجود ارتفاع طفيف في متوسطات األداء البعدي              
 في األداء القبلي لالختبار، ومع تسليمنا بأن هذا التغير ليس لـه             ملهم عن متوسطاته  

الـضابطة بموقـف    أي داللة إحصائية، إال أنه يشير إلى مدى ألفة أفراد المجموعة            
االختبار، وبمحتوى بنوده إلى حد ما؛ فإن الفرض الخامس يساهم في إبـراز أثـر               

  .البرنامج التدريبي المستخدم ولو بشكل غير مباشر
  
  

  :دراسةتعليق عام على نتائج ال: ثالثاً
   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج الكورت لتنمية التفكير الناقد وتحـسين             

  .تحصيل الدراسي لدى طالب الصف األول الثانوي بمدينة الرياضمستوى ال
 من برنامج الكورت لتعليم التفكير، وهمـا        نولتحقيق هذا الهدف، تم تطبيق جزئيي       

جال اإلدراك والتفاعل على الطالب، فضالً عن تصميم درسين معـرفيين،           توسعة م 
  .ا صله بالتفكير الناقد وتدريبهم على مهارات متنوعة في التفكير لهلتعليم الطالب

   وبفحص نتائج الدراسة إجماالً نجـد أن هنـاك أثـراً إيجابيـاً لـدور برنـامج                 
في تنمية مهارات التفكير الناقد، فـالمتمعن       ) توسعة مجال اإلدراك، التفاعل   (الكورت

لنتائج الدراسة يجد أن كالً من المجموعتين التجريبية والضابطة كانتا متجانستين في            
ات الوسيطة، وبعد إخضاع المجموعة التجريبية إلى البرنامج التدريبي لتنمية          المتغير

مهارات التفكير الناقد؛ برز فرق إيجابي دال إحصائياً لدى المجموعة التجريبية، مما            
في رفع مستوى التفكير    ) توسعة مجال اإلدراك، والتفاعل   (يعكس أثر برنامج الكورت   

هم، وتنظيم معلوماتهم وحل مشكالتهم، واتخـاذ       ، وتوسيع مدركات  الناقد لدى الطالب  
  . القرارات بشكل مناسب
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    ويعتقد الباحث أن الزيادة اإليجابية تعزى إلى تعميم أفـراد العينـة للمهـارات              
المكتسبة إبان البرنامج التدريبي على المواقف الحياتية اليومية التي تواجههم، مـن            

اعة التدريب؛ يعد من األهداف األساسـية       منطلق أن انتقال أثر التدريب إلى خارج ق       
فـي شـتى    لجل البرامج التدريبية، لتصبح جزء من ممارسات المتدربين اليوميـة           

  .مجاالت النشاط اإلنساني التي تتطلب ذلك
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   الدراسةمخلص: الفصل السادس
  ملخص نتائج الدراسة -
  االهتمام المستقبلي بدراسة التفكير الناقد -

  

  

  

  

  

  



 
٩٧

   :نتائج الدراسة فيما يليتتخلص : �*�) ����w ا	%را�2

 في مهـارات    المجموعة التجريبية والضابطة  جد فروق ذات داللة إحصائية بين       تو -
   .في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية لناقدالتفكير ا

 فـي   المجموعـة التجريبيـة والـضابطة     جد فروق ذات داللة إحصائية بين       ال تو  -
 .في القياس البعدي يل الدراسيالتحص

 في مهارات التفكيـر     بين القياس القبلي والبعدي   جد فروق ذات داللة إحصائية      تو -
   .لصالح القياس البعدي لدى المجموعة التجريبيةلناقد ا

التحـصيل   فـي    القياس القبلي والبعـدي   جد فروق ذات داللة إحصائية بين       تو ال -
 . لدى المجموعة التجريبيةالدراسي

- x  SyP       في مهارات التفكير    القياس القبلي والبعدي  جد فروق ذات داللة إحصائية بين 
 .لناقد لدى المجموعة الضابطةا

- x  SyP       التحـصيل   فـي    القياس القبلي والبعـدي   جد فروق ذات داللة إحصائية بين
    .لدى المجموعة الضابطة الدراسي

�� ا	��"%�  : اuه���م ا	�!����
 �%را�2 ا	�

  :نجدها تسير بصورة متوازية على مستويينف آفاق دراسة التفكير الناقد تشرس  حين ن
  :المستوى التطبيقي. أ

   في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية من إمكانية تنمية مهارات التفكير 
وهي على الناقد، يمكننا اقتراح مجموعة من األطروحات المؤمل تفعيلها مستقبالً، 

  :النحو التالي

 اتجاهات مختلفة لتنمية مهارات التفكير الناقد، وبما أن نتائج الدراسة أشارت مة ث-
إلى األثر االيجابي لتنمية مهارات التفكير الناقد خارج محتوى المواد الدراسية، 
وانطالقاً من أن المحتوى الدراسي للمنهج يكون مقيداً للمعلم بمنهج ودروس محددة، 

لمواكبة متطلبات يركز على تنمية مهارات التفكير تخصيص مقرر لذا فإننا نقترح 
  .األلفية الثالثة



 
٩٨

 إلعداد وتأهيل المعلمين المفكرين بتنويع الدورات التدريبية؛ لتنمية المعرفيةا -
لترسيخ العقلية الناقدة لديهم؛ ولتهيئة بيئة فصلية تدعو الى التفكير، وتكوين اتجاهات 

على التفسير،والتحليل، واالستقراء، واالستنباط،  ةالقائماساليب التقويم إيجابية نحو 
 االساليب التقويميةواالستنتاج، وإدراك العالقات، وتقويم االفتراضات، عوضاً عن 

  .التي تعتمد على قياس مدى ذاكرة المتعلم
، والتي تتمثل في مجموعة من تدريب الوالدان على سبل التنشئة األسرية النقدية -

الولدان، لحث االبناء وبخاصة ب التي يمارسها أفراد االسرة، ساليالسلوكيات واأل
على التصرف بطريقة تنطوي على مراعاة قواعد االستدالل المنطقي، وتنمية 

ن حياتهم اليومية؛ وؤدارة شخرين إلمهارات التفكير الناقد في سياق عالقاتهم مع األ
العقلية الناقدة هى عقلية ن لتعزيز العقلية الناقدة لديهم، ومبعث أهمية هذا التصور أ

، والتي يؤمل أن تصبح شائعة صانعة للحضارة ومحافظة عليها من عوامل تعريتها
 .في مجتمعنا السعودي

 عبر مؤسساته المختلفه لالرتقاء بمستوى  في المجتمعالبنَّاءبث ثقافة النقد  -
 مؤشر على فمستوى شيوع التفكير الناقد في مجتمع من المجتمعاتالتفكير الناقد، 

، فهنالك عالقة طردية بين التفكير الناقد والرقي الحضاري، من رقيه الحضاريمدى 
لتفكير الخرافي انماط أ تقل فيهالناقدة   العقلياتمنطلق ان المجتمع الذي تشيع فيه

 .هذا المجتمعوتطور  على رقي إيجابياًوالالعقالني، مما ينعكس 
ستخدام الرشيد لمهارات  األة أال وهوثمه عنصر هام يجب النظر إليه بحكم -

فراط غير ن اإلإ ربان السفينة، فةفكما أن الريح قد تأتي عكس رغبالتفكير الناقد، 
الحكيم في استخدام النقد قد يأتي بنتائج عكسية، فيجب على الفرد الوعي بما يمكن 

قبوله تقبل النقد ال يعنى ثماراً لمبدأ أن تإس،  المرونة النقديةأن نطلق عليه
 .بالضروره

هذه المرحلة البحثية، تقوم على المهنج ل الباحثين إلجراء دراسات الحقة، تحفيز -
التجريبي، تحقيقاً لهدف علم النفس القائم على التحكم بالظاهرة البحثية، وليصبح 

 . "نعلم لنعمل بما علمناه") ٢٠٠٦(، كما ينادي به شوقيشعار علم النفس المعاصر



 
٩٩

  ظريالمستوى الن. ب

، والنتائج التي توصلنا إليهـا، يمكـن اقتـراح        في ضوء تناولنا لموضوع الدراسة      
بعض األسئلة التي يشكل كل منها نقطة بدء بحثية، من شأن اإلجابة عنها التحقق من               
فرض أو الشروع في إجراءات تطبيقية لبعض مبادئ إكساب التفكير الناقد في الحياة             

 : ج لتلك األسئلةاليومية، وفيما يلي نقدم نماذ

هل يمكن تنمية مهارات التفكير الناقد لتحصين األفراد من األفكـار المتطرفـة،              .١
 التي قد تؤدي إلى شيوع اإلرهاب، والتعصب العقائدي؟ 

 ما أساليب التنشئة النقدية في األسرة السعودية؟ وكيف السبيل إلى تنميتها؟ .٢

  السعودية؟ما المالمح المميزة للشخصية الناقدة في الثقافة  .٣
  ما طبيعة إتجاهات المعلمين نحو تنمية مهارات التفكير الناقد؟ .٤
هل هنالك معوقات تواجه شيوع التفكير الناقد، وما سبل التغلب عليها لدى طالب              .٥

 المرحلة الثانوية؟

أحياناً يكون النقد سلوكاً غير مرغوباً فيه، فهل يمكن دراسة أثر المرونة الناقـدة               .٦
 ين لوجهة نظر الشخص الناقد؟في مدى تقبل اآلخر

 ما أثر المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية على التفكير الناقد؟ .٧

  ؟ *ما المعوقات التي تواجه تطبيق البحوث التجريبية في مدارسنا .٨
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
د إىل ضعف الوعي بأمهية مثل هـذه         احلصول على املوافقات الرمسية، ولعل ذلك يعو       ثناءأ  الباحث العديد من املصاعب       هفقد واج  *

 . مؤسساتنا التعليميةلدىالدراسات 
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