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الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد ،وأن هذه الدراسة ،أو أي جزء منها  ،لم يقدم لنيل أية
درجة عليا ألي جامعة أو معهد آخر.

التوقيع __________________:
االسم  :سهى أحمد عيد بدر
التاريخ 2016/6 /4 :م

أ

شكر وعرفان
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،الحمد هلل الذي أنار لي درب العلم والمعرفة إلى إتمام هذه
الرسالة.

أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم االمتنان إلى األستاذ الدكتور المشرف أحمد فهيم جبر حفظه هللا ورعاه

على ما قدمه لي من عون وارشادات ومالحظات لها قيمتها في إتمام هذه الرسالة.

كما وأتوجه بالشكر والعرفان ،إلى جميع أساتذتي الكرام في كلية العلوم التربوية متمثلة بعميدها الدكتور
محسن عدس حفظه هللا ورعاه ،والدكتورة أيناس ناصر لتفضلها بقبول قراءة هذه الرسالة ومناقشتي

وابداء المالحظات القيمة عليها فجزاها هللا خير جزاء ،كما أشكر الدكتور عمر الريماوي على

مساعدتي بمناقشتي في أمور تتعلق بالرسالة جزاه هللا خي اُر وبارك هللا في علمه وعمله ،والشكر
موصول لألستاذين الكريمين عضوي لجنة المناقشة ،واللذين تكرما وقبال مناقشة هذه الرسالة؛ إلثرائها
بعلمهما الغزير ،فجزاهما هللا خير الجزاء .

كما أشكر الدكتور وأتقدم بالشكر للدكتور بسام بنات على تقديم النصائح في أمور مختلفة حيث كان

خير ناصح أمين.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى المدقق اللغوي :د .محمد بنات
واتقدم بالشكر الجزيل إلى من هي مصدر المعرفة والعلم مكتبة جامعة القدس.
وأخي اًر أشكر كل من ساهم ،أو نصح ،أو أرشد من أجل إنجاح العمل المتواضع.

الباحثة

سهى أحمد بدر

ب

مصطلحات الدراسة:

التفكير الناقد






 :يعرف التفكير الناقد بأنه  :حكم منظم ذاتياً ،يهدف إلى التفسير
والتحليل والتقييم واالستنتاج ،ويهتم االعتبارات المتعلقة باألدلة
والبراهين والمفاهيم التي تستند إليها الحكم الذي تم التوصل إليه

(.أبو جادو ونوفل.)2007،

عرفه (أبو جاد ومحمد ) 2007،بأنه عملية يستخدم فيها
المهارات المعرفية أو االستراتيجيات التي تزيد من احتمالية

النتجة المراد تحقيقها ،وهو يستخدم لوصف التفكير الهادف
والمعقول ،وهوتفكير ذاتي يستخدم في حل المشكالت التي
تواجه الفرد ويساعد على تشكيل االستنتاجات واتخاذ الق اررات .

التعريف اإلجرائي

 :وتضمن التعريف اإلجرائي لمفهوم التفكير الناقد ،بالدرجة التي
يحصل عليها طلبة جامعة القدس ،من خالل إجابتهم على

فقرات مقياس المستخدم في هذه الدراسة.
مهارات التفكير الناقد

 :هي مجموعة من المهارات التي تتضمن القدرة على التفكير
الناقد وفقاً للمجاالت اآلتية وهي :التمييز بين الحقيقة التاريخية
ووجهة النظر ،وتشخيص الموضوعية والتحيز في النص

التاريخي  ،وتقويم الحجج أو األدلة التارخية وتقرير االفتراضات

المنطقية ذات المحتوى التاريخي (إبراهيم.)2001،
االستنتاج

التفسير

 :وهي تلك القدرة العقلية التي تستخدم فيها ما نملكه من معارف
ومهارات بين درجات صحة أو خطأ نتيجة ما  ،تبعا لدرجة

ارتباطها بمعلومات معطاة (.عبيد وعفانة)2003،

 :وهي القدر على تفسير الموقف ككل إلعطاء تبريرات ،
واستخالص نتيجة ما في ضوء الوقائع الموجودة التي يقبلها

العقل ( .عبيد وعفانة)2003،
ت

التحليل

 :من مهارات التفكير الناقد وهو تجزئة المعلومة إلى أجزائها

الصغيرة ،وايجاد فرضيات ،أو مسلمات ،أو إيجاد فروق بين

الحقائق واآلراء ،أو استكشاف عالقات سببية (الصراف،
)2002

التقييم

 :من مهارات التفكير الناقد وهو إصدار الحكـم على المعرفة
بهدف االختيار األمثل (جروان)1999 ،

أعضاء هيئة التدريس

 :يطلق مسمى عضو هيئة تدريس في كثير من الجامعات،على
كل من يكون عمله األساس التدريس ،أو البحث األكاديمي،

سواء أكان عمله في الجامعة جزئيا أو كليا ،و هناك تفصيالت
مختلفة في بعض الجامعات بين األساتذة(أستاذ ،أستاذ مشارك،

أستاذ مساعد)

والمساعدين لهم)محاضرين ،ومعيدين ،وفنيين ،مدرسي اللغات

...الخ) من حيث التسمية (مازي وأبو عمة .)2004،كما يعرف
على أنه هو كل من يحمل درجة البكالوريوس أو الماجستير أو

الدكتوراه ،ويمارس التعليم في واحدة من مؤسسات التعليم

(العالي نور.)1998 ،
أعضاء هيئة التدريس اجرائياً

 :كل من يحمل درجة الدكتوراه ،برتبة:أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ
مساعد ،في الكليات النظرية ،أو العملية ويمارس مهنة التدريس

في الجامعات الفلسطينية .
التعريف اإلجرائية لدائرة التاريخ

 :يعتبر التاريخ من العلوم األساسية الهامة والمؤثرة في حياة
الشعوب واألمم ألنه يؤثر بشكل كبير على األفكار والمعتقدات

والقيم عند األفراد ،وقد وجد التاريخ منذ عرف اإلنسان الكتابة،

حيث أهتم اإلنسان بتدوين األحداث التاريخية السياسية
والعسكرية .ونظ اًر لذلك تم تأسيس دائرة التاريخ وهي إحدى

الدوائر األساسية في كلية اآلداب في ،والتي تقوم بطرح
ث

مساقات إجبارية وأخرى اختيارية في التاريخ ،ويحصل الطالب
بعد تخرجه على شهادة البكالوريوس في التاريخ المنفرد ،حيث

يدرس مساقات في التاريخ فقط أو التاريخ الرئيسي حيث يدرس

مساقات في التاريخ وأخرى من إحدى دوائر كلية اآلداب ،أو
التاريخ الفرعي حيث يتخصص الطالب في إحدى دوائر كلية

اآلداب ويدرس مواد فرعية في التاريخ.

ج

ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة للكشف عن مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ ،لمهارات التفكير

الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة.

وتحقيقاً لهدف الدراسة استخدمت الباحثة منهجاً وصفياً ،حيث طبقت الدراسة على عينة طبقية عشوائية

بلغ حجمها ( )217طالباً وطالبة من الجامعات الفلسطينية ،بالفصل الدراسي لعام . 2016-2015

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها ،قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة والمتمثلة في استبانة شملت
( )40فقرة واحتوت الفقرات على مهارات للتفكير الناقد وهي( التفسير  ،واالفتراضات ،واالستنتاج ،
واالستدالل  ،والتقـويم)  ،وتم التحقيق من صدقها بعرضها على لجنة من المحكمين ،كما تم حساب

معامل الثبات ألداة الدراسة ،باستخدام معادلة كرونباخ ألفا( ،)Cronbach Alphaوكانت درجة
الممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد من وجهة نظر الطلبة جاءت
بدرجة متوسطة .

واظهرت نتائج الدراسة أن متغيرات الدراسة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس،

وبعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير مكان السكن ،بينما أظهرت عدم وجود فروق

ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير السنة الدراسية بين الطلبة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى لمتغير الجامعة.

وتوصي الباحثة بضرورة توظيف مهارات التفكير الناقد من قبل مدرسي التاريخ في الجامعات؛

ألهميتها بالتدريس،ألنها تسهل للطالب فهم المواد بطريقة واضحة ،وتساعده على تحليل وتفسير ونقد

االحداث التاريخية بأسلوب علمي ،ويصبح الطالب أكثر فاعلية في مجتمعه ،ويستطيع مواكبة التطور

المعرفي والتكنولوجي في دراسة للتاريخ بشكل خاص ،وفي التدريس بشكل عام ،واجراء مزيد من

األبحاث على متغيرات أخرى.
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Abstract
This study aimed to uncover the extent of the practice of teaching in the departments of
history faculty members, the skills of critical thinking in the Palestinian universities from
the perspective of students.
In order to achieve the goal of the study the researcher used the descriptive approach,
where the study was applied on a stratified random sample size was 217 students from the
Palestinian universities, classroom for the year 2015-2016.
To answer the study questions and hypotheses, the researcher built a study tool of
questionnaire included 40 items, and contained paragraphs on the skills of critical thinking,
namely, (interpretation, assumptions, and the conclusion and reasoning, and calendar), was
the investigation of sincerity viewing on a panel of judges, as account stability study tool
plants, using Cronbach's alpha equation (Cronbach alpha), and the degree of practice
faculty members in the departments of history to the skills of critical thinking from the
perspective of the students came moderately.

The study results showed statistically significant differences due to gender. The
differences, after discussion, were in favor of female students. The results of the study
showed no significant differences due to the students’ place of living, but showed
significant differences due to their year of study, and they were in favor of first year
students. The results also showed no significant differences due to the students’ university.
In the light the findings of the study, history teachers should employ critical thinking skills
in universities, and researchers should conduct more similar research on other variables.

خ

الفصل األول
______________________________________________________

اإلطار العام للدراسة
 1.1مقدمة
يعد التفكير الناقد من الموضوعات المهمة والحيوية التي انشغلت بها التربية قديماً وحديثاً؛ وذلك لما له

من أهمية بالغة من تمكين المتعلمين من مهارات أساسية في عملية التعلم والتعليم ،إذ تتجلى جوانب هذه

األهمية في ميل التربويين على اختالف مواقعهم العلمية ،على تبني استراتيجيات تعليم وتعلم مهارات

التفكير الناقد ) ،(Critical Thinking Skillsإذ أ ّن الهدف األساسي من تعليم وتعلم التفكير الناقد هو
تحسين مهارات التفكير لدى الطلبة.
ويحتل التاريخ مكانـة هامة بين فروع الدراسات اإلجتماعية في تنمية مهارات التفكير العليا وتعد
مهارتي التحليل والتركيب من المهارات الضرورية لتفسير التاريخ وتوضيحه كمـا أنها من أساسيات
مهارات التفكير الناقد الذي بواسطته يتم تقويـم األدلة التاريخية ،واصدار األحكام عن صحة الحقائق،
والربط بني حقيقة وأخرى (خريشه ،)2001،ولكن واقع تدريس مادة التاريخ يشبه األساليب النمطية التي
تقلل من تحقيق األهداف المنشودة  ،ومن نفعه التربوي (سعادة. )1985،

وتسعى مناهج الدراسات االجتماعية بعامة ،ومبحث التاريخ على وجه الخصوص ،لتنمية مهارات

التفكير الناقد ،وهي من األهداف المهمة المرجو تحقيقها في تدريس مبحث التاريخ ،من خالل فحص
المصادر وتحليلها وتركيبها وتقويمها ،ويقدم المعلمون للطلبة الفرصة الكتسابها ،وتطبيقها في مجاالت
واسعة في الحياة (.)Farmer,1983
وعلى الرغم من الوعي المعاصر لألهمية المستقبلية لمهارات التفكير الناقد ،إال أن غالبية الدراسات

التربوية في مجال تدريس التاريخ ،توصلت إلى نتيجة مفادها أن الواقع التعليمي في المدراس و

الجامعات يحول دون تنمية هذه المهارات وممارستها (إبراهيم.)2001 ،

كما أن الواقع التدريسي لمعلمي التاريخ مقتصر فقط على استدعاء الحقائق وتذكرها على الرغم من
إيمانهم بأن مبحث التاريخ يعمل على تنمية القدرة النقدية .)Mckee, 1988( .إذ ال يزال التدريس

أسير الطرائق التقليدية ،التي تؤكد على الجوانب النظرية والشكلية وعلى الحفظ والتلقين ،بدالً من
1

االهتمام بتنمية التفكير وضعف المتعلمين في امتالك مهارة التفكير الناقد ،ويعزى هذا إلى قصور
األساليب التقليدية عن تلبية حاجات النمو الفكري ومتطلباته (الجنابي . ) ١٩٩٢ ،إذ أن استخدام

أساليب تدريسية مناسبة يعد واحدة من المقومات الرئيسة في تنمية تفكير المتعلمين ،حيث يعزى

الضعف في معارف المتعلمين وقدرتهم العقلية ،إلى أن بعض المدرسين يقفون عاجزين عن إيجاد
طرائق وأساليب مناسبة في التدريس (السامرائي.)١٩٩٤ ،

وباالعتماد على األدبيات أعاله ،يمكن اإلشارة إلى أن تدريس مساقات التاريخ في الجامعات والمدارس

يعتمد على التلقين والحفظ واالستماع من قبل الطلبة ،وذلك التباع المدرسين للطرق التقلدية في

التدريس والتي ال تنمي المهارت العقلية عند الطلبة ،وهذا ما أكدت عليها نتائج دراسة (الربضي،
. )2004
ويعد تعليم التفكير أحد المجاالت المهمة في تكوين شخصية الطالب ,إذ أن الهدف األسمى للتربية هو

إعداد المواطن ليصبح اكثر فاعلية في مجتمعه ،واكثر قدرة على تلبية متطلبات مراحل العمر

المختلفة؛ لذلك حينما يدرب الطالب على إدارة عجلة ذهنه وزيادة سرعة هذه العجلة ،لكي يستطيع
مواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي ،فإننا نساهم في تشكيل شخصية متكيفة سوية ،تشعر بالثقة

واألمن (قطامي.)2003،
وتكمن أهمية التفكير الناقد في إكساب المتعلمين تعليالت صحيحة ومقبولة للموضوعات المطروحة في

مدى واسع من مشكالت الحياة اليومية ،والتقليل من االدعاءات الخاطئة  ،وقيام الطلبة بمراقبـة تفكريهم

وضبطهم مما يساعدهـم في صنع الق اررات في حياتهم ،كما أنه ينمي قدرة المتعلم على التعلـم الذاتي
والبحث والتقصي عن المعرفة الواضحة ،وحيول عملية اكتساب المعرفة من عملية خاملة إلى نشاط

عقلي يؤدي إلى إتقان أفضل للمحتوى المعرفي  ،وفهم أعمـق له على أعتبار أن التعلم أنما هو في
األساس عملية تفكير (مرعي ونوفل. )2007 ،

ويعود ذلك على أهمية المهارات التي يتضمنها التفكير مثل  :مهارة التمييز بين الحقائق ،وتحديد

صدق المصادر ،وتحديد دقة الخبر ومدى صدقه ،والكشف عن تحيز ،وتمييز المعلومات ذات العالقة
من المعلومات التي ليست لها عالقة ،كذا التنبؤ واالستنباط وتعليل الظواهر ،ومناقشة المعلومات

وتفسيرها وتقويم فاعلية المناقشة والمعلومات والخروج بتعميمات ،مما يساهم في بناء شخصية تتصف
بالموضوعية والمشاركة الفاعلة ،والقدرة على حل المشكالت ،وهذا المقصود االساس من التربية ،حيث
ان التفكير ضرورة حياتية ال غنى عنها (ريان  ،2004،وجروان.)1999،
أما التفكير الناقد ،فقد أصبحت الحاجة الى تحقيقه غاية أساسية لمعظم السياسات التربوية ,وهدفاً
رئيساً تسعى المناهج لتعليم مهاراته للطلبة  .ويعرف التفكير الناقد بأنه تقرير حقيقة المعرفة ودقتها
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وقيمتها والحكم على االخبار المستندة إلى مصادر مقبولة ،وفحص المواد في ضوء الدليل ومقارنة

الحوادث واالخبار ثم االستنتاج ).(Beyer,1985

وتشير األدبيات الحديثة إلى أن إنسانية الفرد وتميزه يتحققان باالرتقاء بفكره  ،وبقدرته على التفكير

النافع له ولمجتمعه والبشرية جمعا ،فالفرد يكون إنسانا بفضل قدرته على التفكير ،وليس بفضل

المعلومات التي يخزنها في ذهنه  ،فالفرق في المعلومات وتحويلها ،واستنباط المعاني فيها ،واالنتفاع
بها لمصلحة االنسان ،وبخاصة التفكير المبدع والمبتكر ،كما أن االستجابة لمتطلبات بناء مجتمع

المعرفة وما يستلزمه من تغير في سياسات التربية وأهدافها ومضامينها وبنائها (السرور.)2010،
وتكاد تتفق كل الدراسات في ميدان تدريس العلوم االجتماعية على أن مهارة التفكير الناقد تأتي في
طليعة المهارات التي ينبغي تنميتها لدى الطلبة  ،و يجب على مدرس مادة التاريخ ،أن يوظف مهارات

التفكير الناقد في التدريس من خالل خلق جو من التفاعل ،والنشاط داخل المحاضرة ،ووضع

وحل المشكلة ،واتخاذ القرار ،وطرح وجهات نظر
المتعلمين في مواقف تعليمية ،تعتمـد على التفكيرّ ،
مختلفة ،وبيان أوجه الشبه واالختالف فيما بينها وحثهم على طرح األسئلة ،واستخدام المصادر
الكتشاف الحقائق بأنفسهم ،لفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل باالعتماد على الفهم التاريخي لالحداث.
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 2.1مشكلة الدراسة:
لقد أسهم التطور العلمي والتكنولوجي إلى تغيير شامل وواسع في مجاالت المجتمع ،مما فرض على

دول العالم مسايرة هذا التطور ،واالستجابة لجميع متطلباته ومتطلبات أفراده ،واعداد المعلم القادر على
مواكبة هذه التطورات المتالحقة والمتسارعة في جميع الميادين.

وتحديدا التفكير الناقد
وبالنظر لدور التفكير وتدريسه في الجامعات ،حيث أصبح هدف تنمية التفكير
ً
هدفاً أساسياً في العملية التعلمية التعليمية ،وقد أشارت المربية هارندك  Harnadekبأن كل طالب

يستطيع أن يتعلم كيف يفكر تفكي اًر ناقداً إذا اتيحت له فرص التدريب والممارسة الفعلية(جروان،
 ،)2002وقد تبدو الحاجة ملحة لتنمية التفكير الناقد في المواد الدراسية جميعها إال أنها قد تكون أكث ار
الحاحاً في مادة التاريخ ،كونه يفتقر إلى إطار معرفي محدد ،كما أن أحداثه ليمكن مالحظتها مباشرة،

بل يمكن اكتشافها من خالل االستدالل بأشياء موجودة (سليمان.)2012،

وفي ضوء ذلك تولد لدى الباحثة قناعة بضرورة القيام بالدراسة الحالية ،كونه يتحدث عن أسلوب من
أساليب التفكير وهو أسلوب التفكير الناقد  ،وكان الغرض من هذه الدراسة تحديد درجة ممارسة

أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر
الطلبة .

 3.1أسئلة الدراسة
تهدف الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 .1ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات
الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة؟

 .2هل هناك فروق في درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير
الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير الجنس ؟

 .3هل هناك فروق في درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير
الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير مكان السكن؟

 .4هل هناك فروق في درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير
الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير السنة الدراسية؟
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 .5هل هناك فروق في درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير
الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير الجامعة؟

 4.1فرضيات الدراسة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة بتحويل أسئلة الدراسة إلى فرضيات صفرية عند مستوى
الداللة اإلحصائية ()α ≥ 0.05
الفرضية الصفرية األولى :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة في درجة ممارسة
أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ ،لمهارات التفكير الناقد من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير

الجنس (ذكر  ،أنثى).

الفرضية الصفرية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة في درجة ممارسة

أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ ،لمهارات التفكير الناقد من وجهة نظر الطلبة تعزى إلى
المستوى الدراسي (سنة ثانية ،سنة ثالثة ،سنة رابعة).

الفرضية الصفرية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة في درجة ممارسة

أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ ،لمهارات التفكير الناقد من وجهة نظر الطلبة تعزى إلى

متغير الجامعة ( القدس  ،الخليل ،النجاح ،بيرزيت ) .

الفرضية الصفرية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة في درجة ممارسة

أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ ،لمهارات التفكير الناقد من وجهة نظر الطلبة تعزى إلى

مكان السكن (مخيم ،قرية ،مدينة).

 5.1أهمية الدراسة
يستمد البحث أهميته من األمور اآلتية:

تقديم قائمة بمهارات التفكير الناقد يمكن أن يستفيد منها مدرسو مـادة التاريخ ،والمسؤولون عن برامج

إعدادهم ،وتقديم أداة تسهم في تقييم أداء مدرسي مادة التاريخ فيما يتعلق باستخدامهم لمهارات التفكير
الناقد في أثناء تدريسهم ،وقد يسهم هذا البحث في تحسين وتطوير تدريس مادة التاريخ فـي المرحلة

الجامعية وتطويرها ،و يمكن أن تسهم نتائج البحث في معالجة المشكالت التي تواجه المتعلمين في
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د ارسـة مادة التاريخ ،وتحسين مستوى تعلمهم لهذه المادة ونوعيته ،وتغيير نظرتهم الـسلبية لها ،و قد

حل
يفتح المجال إلجراء بحوث ودراسات أخرى تتناول أنماطاً أخرى من التفكير كالتفكير اإلبداعي أو ّ
المشكالت.
 .1الكشف عن مدى ممارسة اعضاء الهيئة التدريسية في اقسام التاريخ لمهارات التفكير الناقد
وذلك من وجهة نظر الطلبة .

 .2الكشف عن وجود فروق في وجهة نظر الطلبة وفقا لمتغيرات (الجنس ،ومكان السكن ،والسنة
الدراسية ،والجامعة).

 7.1حدود الدراسة
 .1حدود مكانية  :اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الجامعات الفلسطينية (القدس ،الخليل،
بيرزيت ،النجاح).

 .2حدود بشرية :اقتصرت هذه الدراسة على طلبة بكالوريوس التاريخ من السنوات الدراسية
(األولى ،والثانية ،والثالثة ،ورابعة).

 .3حدود زمانية  :اقتصرت هذه الدراسة لعام .2016-2015
 .4محدد موضوعية  :تقتصر هذ الدراسة على التفكير الناقد ومهاراته.
 .5محدد مفاهيمية :تحدد الدراسة المفاهيم والمصطلحات فيها.
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الفصل الثاني
______________________________________________________

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

تضمن هذا الفصل األدب النظري للدراسة ،الذي قامت الباحثة باستخالصه من األدب التربوي ذي

الصلة بموضوع الدراسة ،فقد تم تناول التفكيـر الناقـد ومها ارتـه.

وتضمن الدراسات السابقة التي اطلعت عليها الباحثة ،والتعليق على هذه الدراسات بما تتضمنه من

تشابه ،واختالف فيما بينها وبين الدراسة الحالية من متغيرات عديدة.

 1.2اإلطار النظري
بشكل أساسي إلى تنمية التفكير الناقد لدى المتعلمين ،لحفزهم على
يهدف تدريس مادة التاريخ
ّ
المشاركة بفاعلية في جميع المواقف والقضايا واألحداث الجارية ،وتمكينهم من إتخاذ قـ اررات اتجاهها،
فالتاريخ يأخذ المتعلم بعيداً عن واقعه وعن المحيط الذي يعيش فيه ،بهدف مواجهة الحضارات
والثقافات األخرى بعقلية نقدية منفتحة بعيداً عن التحيز ،وذلك ليس من خالل المحاكاة فقط ،وانما من
خالل فحص هذه القيم واألفكار وتقييمها نقـدياً ).(Parker,2001

وال يمكن تخطي هذا الواقع ،وتحقيق أهداف تدريس مادة التاريخ ،إال إذا ما التزم مدرسو هذه المادة

بممارسات صفية تتناسب مع طبيعة مادة التاريخ وأهداف تدريسها ،لذا ال بد لهم من تضمين مهارات

التفكير الناقد في ممارساتهم الصفية في أثناء تدريسهم ،وبما يؤدي إلى تنميتها لدى المتعلمين.

تناولت الباحثة في هذا الجانب الحديث عن مفهـوم التفكيـر الناقـد ومها ارتـه ،وصوالً إلى مادة التاريخ

وأهداف تدريسها ،دور مـدرس التـاريخ فـي تنمية تلك المهارات.
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مفهوم التفكير:
تطرق العلماء بجميع مدارسهم إلى موضوع التفكير بكل تعقيداته ،مما أدى إلى تعدد تعريفاته،

واتجاهاته ،فيفترض جون ديوي ) (John Dweyأن التفكير هو األداة الصالحة لمعالجة المشكالت

والتغلب عليها وتبسيطها وتحليلها مفاهيمياً ,فهي يمكن لمسها عن طريق نتائجها  ,وما يظهره اإلنسان
في المواقف المختلفة ،وقد واجه علماء النفس صعوبة في فهم أنماط وأساليب تفكير األفراد ،مما تطلب
دراسة طويلة أخذت جهداً ووقتاً طويالً من الباحثين في المهارات البحثية المختلفة  ،ويشير إلى التفكير
بأنه ما يحدث عندما يحل شخص مشكلة ما (قطامي. )2003,

مفهوم التفكير الناقد:
في اللغة :ورد تعبير " نقد شعر" في لسان العرب بمعنى أظهر ما فيه من عيب أو حسن  .ويفهم من
ذلك إظهار المحاسن والعيوب وتنقية وعزل ما حاد عن الصواب( .ابن منظور. )157:
ولتعدد تعاريف التفكير الناقد تذكر الباحثة بعضاً منها على سبيل المثال ال الحصر :

 -1يعرفه "  " Ennis,1987بأنه  " :العمليات والمهارات المتضمنة في الفلسفة التي نتبعها أو نتبناها
وفي ضوء ذلك نقرر ما نفعله "  ( .رضوان . )2000،7،

 -2ويعرفه " الشامي " 1994 ،بأنه :التقويم الدقيق للمقدمات وللبرهان وصوالً إلى النتائج وهو عملية
تقويم أو تصنيف من خالل محكات مع تجنب األحكام المنية على الجانب االنفعالي

(سليمان)60، 2001،

 -3يعرفه ستيفن ” “steven.1998بأنه :تفكير تأملي ومسؤول ومعقول يععمل على تصحيح التفكير
ضمن هدف ذو عالقة بالمعرفة والقيم العالمية  ( .العتوم .)2004،

 -4يعرف قطامي( )2001التفكير بأنه  " :عملية ذهنية يتطور فيها المتعلم من خالل التفاعل الذهني
بين الفرد وما يكتسبه من خبرات بهذف تطوير األبنية المعرفية والوصول إلى افتراضات وتوقعات

جديدة " ( .العتوم. )2004،198 ،

 -5ويشير الحارثي أيضاً إلى تعريف ( )Modre&Parker,1994للتفكير الناقد " :عبارة عن
التصميم الدقيق على قبول أو رفض أو تعليق حكم ما "(الحارثي. )148 ،2002 ،

 -6ويشير جروان " (جروان ")1999،59،إلى أن هناك من يرى بأن التفكير الناقد يقابل المجرد عند
بياجيه ( )MEYER,1991ويتألف من ثالث مكونات هي :

 -7صياغة التقسيمات بحذر .

8

 -8النظر والتفكير في االحتماالت والبدائل .

 -9تعليق الحكم على الشيء لحين توافر معلومات وأدلة كافية .
 -10ويحدد ماير ) (Myerالوارد في (العودات ،)2009,أن تعريفات التفكير تشترك في العناصر
التالية:

 .1أن التفكير يحدث داخلياً في الدماغ أو النظام المعرفي ،ويستدل عليه بطريقة غير مباشرة.
 .2أن التفكير يشتمل على مجموعة من العمليات المعرفية في النظام المعرفي.

 .3أن التفكير يؤدي إلى السلوك الذي يحل المشكلة ،أو هو موجه نحو الحل؛ لذلك نستدل على
أن التفكير مفهوم فرضي من آثاره الكالم ،والحركات ،وااليحاءات وغيرها ،فالتفكير عملية
عقلية ينظم الفرد بها خبراته ومعلوماته وانفعاالته لحل مشكلة معينة ،أو إدراك عالقة جديدة

لموضوع ما ،أو عدة موضوعات.

ويعرف التفكير بأنه  " :عبارة عن مفهوم معقد يتألف من ثالثة عناصر تتمثل في العمليات المعرفية

المعقدة وعلى رأسها حل المشكالت ،واالقل تعقيداً كالفهم والتطبيق ،باالضافة إلى معرفة خاصة
بمحتوى المادة أو الموضوع مع توفر االستعدادت والعوامل الشخصية المختلفة  ،وال سيما االتجاهات
والميول "  ( .سعادة.)40:2003،

ويذكر الكيومي ( )2002أن تعليم التفكير وتوجيهه هدف أساس ال يحتمل التأجيل ،بل يجب أن يكون

في صدارة أهدافنا التربوية ،ألية مادة دراسية  ،فهو وثيق الصلة بالمواد الدراسية كافة ،وما يصحبها
من طرائق تدريس ونشاطات ووسائل تعليمية وعمليات تقويمية .وال شك أن وضع التفكير ضمن قوائم

األهداف التربوية هو في أغلب االحيان أمر شكلي ،ومن ثم فإن موقف المعلم منه موقفاً يتسم بالشكلية

غالبا شكالً يباعد بينه
أ ً
يضا ،األمر الذي ينعكس على ممارساته في المواقف التعليمية ،التي تأخذ ً
وبين التفكير.
وينقل ابراهيم عن هيلدا تابا ( )Hilda Tabaبأن التفكير تفاعل بين عقل المتعلم والمعلومات تجاه

هدف معين ،وأن القدرة على التفكير ال تمنح من المعلم إلى المتعلم،حيث يرتبط تفكير المتعلم بالمعرفة

الموجودة لديه وباهتمامه وميوله ،وكل الموضوعات تثير التفكير ،وكل األطفال لديهم القدرة على
التفكير رغم تباين مستوياتهم في تلك القدرة ،وأن التفكير يتخذ أشكاال عديدة يمكن تطويرها

(إبراهيم.)2001،
ويعرف (الحالق  )2007،التفكير الناقد بأنه  :هو عملية عقلية تضم مجموعة من مهارات التفكير

التي يمكن أن تستخدم بصورة منفردة أو مجتمعة دون التزام بأي ترتيب معين للتحقق من الشيء أو
الموضوع وتقييمه باالستناد إلى معايير معينة من أجل إصدار حكم حول قيمة الشيء  ،أو التوصل

إلى استنتاج أو تعميم أو قرار أو حل لمشكلة موضوع االهتمام .
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وعرف (العتوم وآخرون  )2007،التفكير الناقد بأنه  " :تفكير تأملي محكوم بقواعد المنطق و التحليل
َّ
 ،وهو نتاج لمظاهر معرفية متعددة كمعرفة االفتراضات  ،والتفسير  ،وتقويم المناقشات  ،واالستنباط ،

واالستنتاج" .

عر ف( فتح هللا  )2008،التفكير الناقد بأنه  :القدرة على التحليل والتمييز واالختيار واالختبار لما
َّ
لدى الفرد من معلومات في الموضوع قيد البحث والدراسة  ،بهدف التمييز بين األفكار السليمة

والخاطئة .
على الرغم من تعدد تعريفات التفكير الناقد في األدب التربوي ترى ( رند العظمة  ،)37: 2010،أن

هذه التعريفات يمكن أن تنظمها صيغتان :

"األولى :توصف بالشخصية الذاتية وهي تركز على الهدف الشخصي من وراء التفكير الناقد كماجاء
في تعريف أنيس ) (Ennisحيث هو تفكير تأملي ومعقول يركز على اتخاذ القرار فيما يفكر فيه
الفردأو يؤديه من أجل تطوير تفكيره والسيطرة عليه ،إنه تفكير الفرد في الطريقة التي يفكر فيها حتى

يجعل تفكيره أكثر صحة ووضوحاً ومدافعاً عنه .

الثانية  :تركز على الجانب االجتماعي من وراء التفكير الناقد  ،إذ هو عملية ذهنية يؤديها الفرد

عندما يطلب إليه الحك م على قضية أو مناقشة موضوع أو إجراء تقويم إنه الحكم على صحة رأي
واعتقاد و فعاليته عن طريق تحليل المعلومات وفرزها واختبارها بهدف التمييز بين األفكار اإليجابية

والسلبية " .

وقد جاءت المؤتمرات التربوية لتؤكد أهمية تنمية التفكير الناقد لدى المتعلمين ،أذ ورد في التقرير
النهائي لمؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب(2004م) ضرورة التركيز على هدف اكتساب المتعلم

انماط التفكير المختلفة ،وخاصة التفكير الناقد ،والعمل على تحقيق هذا الهدف بأساليب ووسائل

مختلفة ،سواء من خالل تنظيم محتوى المنهاج أو اعتماد طرائق واستراتيجيات حديثة ،أو إعادة النظر
بدور المعلم ومهامه.

كما اكدت دراسات عدة ،ضرورة وامكانية تنمية التفكير إلى الناقد لدى المتعلمين منها
(الثيبتي( ،)2006،خوالدة ،)2001 ،وقد أثبتت نتائجها أن تنمية قدرة المتعلمين على التفكير الناقد

يؤدي إلى فهم أعمق للمحتوى المعرفي الذي يتعلمونه ،ويحول عملية اكتساب المعرفة من عملية

خاملة ،إلى نشاط عقلي يفضي الى اتقان أفضل للمحتوى ،والى ربط عناصره بعضها ببعض ،ويؤدي

إلى توسيع آفاق المتعلمين المعرفية ،واالنطالق الى مجاالت علمية أوسع مما يسهم في تعلم نوعي
ذي معنى.
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وتبدو الحاجة ملحة الى تنمية التفكير الناقد في المواد الدراسية جميعها إال أنها قد تكون اكثر الحاحاً
في مادة التاريخ ،ألنه يفتقر إلى إطار معرفي محدد كما أن أحداثه ال يمكن مالحظتها مباشرة بل
يمكن اكتشافها من خالل االستدالل بأشياء موجودة.
وبما أن التفكير الناقد ال يقتصر على نقد ظواهر االشياء وانما يتعداها الى التفكير في العلل والمسببات
وطرح التساؤالت حول القضايا التي تسبب االزمات ما يجعل للخبرات التي يحصل عليها االفراد معنى

وقيمة وأثر ،وأن هذا ما يتفق مع دراسة التاريخ التي تقوم على النقد والتحليل والتفسير وارجاع االحداث
الى اسبابها الحقيقية وتمحيص جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع واصدار االحكام.

ساسيا يسهم
يتضح مما سبق أهمية توظيف التفكير الناقد في تدريس مادة التاريخ وضرورة عده مطلبا أ ً
في تحويل هذه المادة من مادة حفظية حقائقها متتاثرة ال رابط بينها إلى مادة يستطيع المتعلم توظيف

حقائقها في اثبات ارائه وتوجهاته ،فالتاريخ ال يقف عند مجرد تسجيل احداث الماضي وانما يحاول
تفسير التطور الذي ط أر على حياة االمم والمجتمعات المختلفة وكيف ولماذا حدث هذا التطور؟من

خالل اظهار الترابط بين هذه االحداث وتوضيح العالقات السببية بينها وهذا يستدعي البحث عن
المادة التاريخية وجمعها وتحليلها وتريبها ونقدها.
من هنا يمكن القول أن دراسة التاريخ تمثل مجاال خصبا لتنمية مهارات التفكير الناقد وتطويرها لدى
الطلبة بما يساعدهم في مواجهة المشكالت المتزايدة في عالمهم المعاصر.

()Grave M &averyp,1997

لذا فقد حدد العديد من الباحين أهداف تدريس مادة التاريخ في أكساب المتعلمين المهارات التفكير

الناقد يرى (سليمان )2001،ان الهدف الحقيقي لتدريس التاريخ يتمثل في تنمية مهارات التفكير العليا

التي تدرب الطلبة على استخالص الحقائق واتباع أساليب االستقصاء والبحث من خالل عمليات

التحليل والمقارنة والتقويم .

ويذكر المجلس الوطني للدراسات االجتماعية ) (Ness,1993أن من أهداف الدراسات االجتماعية،
ومن بينها التاريخ تنمية مهارات جمع وتنظيم وربط المعلومات ومعالجتها والتوصل إلى استنتاجات،

وايجاد بدائل لحل المشكالت واتخاذ الق اررات
كما يشير شابن ومسك ) (Chapin&messick1992إلى ان مهارات التفكير الناقد تعد من أهم

المهارات التي يجب ان تسعى الدراسات االجتماعية إلى اكسابها للمتعلمين

بينما يؤكد ) (Marty,1983أن التفكير الناقد يمكن من تقويم األدلة التاريخية وأصدار األحكام والربط

بين الحقائق في أزمنة مختلفة ،مما يسهل على المتعلم عملية ربط الماضي بالحاضر والمستقبل .
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ومن هنا يجب أن ال نكتفي ،بأن نساعد بعض األفراد على اكتساب مهارات التفكير العليا ،كالتفكير

االبداعي والناقد ،وانما علينا أن نساعد جميع الطلبة على ذلك ،وينبغي على المدرسة أن تكون المكان
الذي تنمى فيه المواهب وتطور ،وأن عالقة المواهب بالتعليم أكثر من أهمية ارتباطها بالنضج والوسط

المحيط (حبيب ،)2003،بل إن مؤسسات التربية عليها أن تسعى بالدرجة االولى إلى تعليم الطلبة

كيف يفكرون ،وتدريبهم على اساليب التفكير السديدة ،حتى يستطيعوا أن يتعايشوا في هذا العالم،
ويشقوا طريقهم بنجاح (حسين وفخرو)2002 ،

ويرى بعض التربويين مثل الجمل ( )2005وهندي ( )2005أن غالبية المناهج المدرسية تفتقر إلى
القدرة الكافية لعملية تزويد الطلبة باألساس المعرفي لمهارات التفكير العليا ،وأن التعليم المدرسي

التقليدي ،يؤثر بشكل سلبي على انماط التفكير ،ولذا ال يجوز ان تترك عملية تنمية مهارات التفكير
للصدفة ،بل ال بد من تهيئة المناخ المناسب لعملية التفكير ,وتنميتها وأطالق طاقات التفكير بخاصة
األبداعي ،والناقد لتكوين طلبة قادرين على الدخول بفعالية في كل مناحي الحياة ،وتشكيل حاضرهم
ومستقبلهم.

في ضوء ما س بق من تعريفات تبين لدى الباحثة أن هناك عدت اتجاهات مختلفة في تحديد مفهوم

التفكير الناقد :

االتجاه األول  :يعرف التفكير الناقد بأنه منهج في التفكير يعتمد على الفحص الدقيق للمواقف التي

يتعرض لها والتمييز بينها للوصول لالستنتاج السليم في ضوء تقييم األدلة والبراهين ذات الصلة
بالمشكلة ،ثم إصدار األحكام في ضوء التقييم .

االتجاه الثاني  :يعرف بأنه مجموعة من المهارات التي تزود الفرد بالقدرة على التحليل الوضوعي ألي

إدعاء أو خبر  ،إذ يصبح قاد اًر على التمييز بين الفرضيات والتعيميات وبين الحقائق واآلراء بطريقة

منطقية واضحة .

االتجاه الثالث :يرى التفكير الناقد على أنه عبارة عن عمليات تعتمد على تقييم األدلة والبراهين ،
واألسباب باستخدام قواعد األستدالل المنطقي ،إذ يصبح الفرد قاد اًر على اتخاذ الق اررات السليمة،

واصدار األحكام مما يسهم في زيادة ثقته بنفسه ،وتقديره اإليجابي لذاته ،ألن التفكير الناقد إيجابية
بطبيعته يقود الفرد للتفاعل اإليجابي مع األحداث اليومية .
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التفكير الناقد في القرآن الكريم والسنة النبوية :
أن
أن التفكير الناقد وليد التربية الحديثة ،إال ّ
ذكر فتح هللا (" )104:2008يعتقد كثير من الباحثين ّ
الباحث في الت ربية اإلسالمية يجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد عنيا بالتفكير الناقد في أمور
اإلنسان كلها سو اء كانت الدينية أو الدنيوية ".

ِ
ِ
ِ
ق
فقد وجه القرآن الكريم الناس إلى التفكير الناقد  ،قال تعالى َ" :يا أَُّي َها َّالذ َ
اء ُك ْم َفاس ٌ
آمُنوا إن َج َ
ين َ
ِِ
ِ
ين " (الحجرات)6:
ِبَنَبٍإ َف َتَبَّيُنوا أَن ُتص ُيبوا َق ْو ًما ِب َج َهاَل ٍة َف ُت ْص ِب ُحوا َعَل ٰى َما َف َعْل ُت ْم َنادم َ
ويفسر السعدي ( )2001،800بقوله " أن هذه اآلية تعد من اآلداب التي ينبغي التأدب بها واستعمالها

 ،وهي أنهم إذا أخبرهم فاسق بنبأ ـ أي :خبر أن يتثبتوا في خبره وال يأخذوه مجرداً دون تمحيص" .
وقد جاء في الحديث النبوي أن يوطن اإلنسان لنفسه  ،فعن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه  :قال
رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم  ":ال تكونوا إمعة  ،تقولون إن أحسن الناس أحسنا  ،وان ظلموا

ظلمنا  ،ولكن وطنوا أنفسكم  ،إن أحسن الناس أن تحسنوا  ،وان أساءوا فال تظلموا  ".رواه الترميذي
يقو م أقوال وأفعال صحابته رضي هللا عنهم،
واذا بحثنا في السنة النبوية نجد أن الرسول كثي ار ما كان ّ
فعن أبي هريرة رضي هللا عنه ( أن النبي دخل المسجد  ،ودخل رجل فرد عليه السالم  ،و قال له :

أرجع فصل فإنك لم تصل ،فصلى  ،ثم جاء وسلم على النبي فرد عليه السالم و قال له  :أرجع فصل
فإنك لم تصل ،حتى فعل ذلك ثالث مرات  ،وفي كل مرة يقول له النبي مثل قوله إلى أن جاءه

فقال:حتى فعل ذلك ثالث مرات  ،وفي كل مرة يقول له النبي :

إذا قمت إلى الصالة والذي بعثك

كبر  ،ثم اق أر ما تيسر معك من القرآن ،ثم أركع
بالحق ما أُحسن غير هذا  ،فأرني وعلمني  ،فقال ّ
حتى تطمئن راكعاً  ،ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ،ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً  ،ثم ارفع حتى تطمئن
جالساً  ،ثم افعل ذلك في صالتك كلها ).رواه البخاري) .

أهمية تعليم التفكير الناقد:
يعد التفكير الناقد من المسائل التربوية التي بدأ التربويون وعلماء النفس يولونها اهتماماً كبي اًر في العقود
األخيرة ،وذلك باعتباره أحد المفاتيح الهامة لضمان التطور المعرفي الفعال الذي يسمح للفرد باستخدام

أقصى طاقاته العقلية للتفاعل بشكل إيجابي مع بيئته ،ومواجهة ظروف الحياة التي تتشابك فيها
المصالح وتزداد المطالب ،وتحقيق النجاح والتكيف مع مستجدات هذه الحياة .ومهارات التفكير الناقد

مهارات يحتاج إليها كل فرد من أفراد المجتمع ،ولقد أظهرت معظم الدراسات التجريبية والتي تم من
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خاللها استخدام برامج وخبرات لتنمية مهارات هذا النوع من التفكير ،إن هذه المهارات تعود بالفائدة

على المتعلمين من عدة أوجه ،حيث وجد َّأنها :

 .1تؤدي إلى فهم أعمق للمحتوى المعرفي المتعلم.

 .2تقود المتعلم إلى االستقاللية في تفكير وتحرره من التبعية والتمحور حول الذات.
 .3تشجع روح التساؤل والبحث وعدم التسليم بالحقائق دون تحر كاف .

 .4تجعل من الخبرات المدرسية ذات معنى وتعزز من سعي المتعلم لتطبيقها وممارستها.
 .5ترفع من المستوى التحصيلي للمتعلم .

 .6تجعل المتعلم أكثر إيجابية وتفاعالً ومشاركة في عملية التعلم.

 .7تعزز من قدرة المتعلم على تلمس الحلول لمشكالته واتخاذ الق اررات المناسبة بشأنها .
 .8تزيد من ثقة المتعلم في نفسه وترفع من مستوى تقديره لذاته .
 .9تتيح للمتعلم فرص النمو والتطور واإلبداع.
باختصار يمكن القول بأن تنمية مهارات التعليم الناقد باتت مهمة وضرورية في عالمنـا هـذا السريع

التغير ،ألنها تساعد على المشاركة الفعالة في المجتمع ،وتكـسب المتعلمـين التجـارب المختلفة التي

تعدهم للتكيف مع مقتضيات الحياة اآلنية وتهيؤهم للنجاح في المستقبل ،واذا كان التعليم يهدف إلى

إعداد مواطنين لديهم القدرة على اتخاذ الق اررات واختيار ما يريدون بناء على حقهم في االختيار الحر،

فإن هذا يستدعي من التربويين االهتمام بتنمية هذا النوع من التفكير ( .المغيصيب( 2006 ،

وان التفكير الناقد يتضمن إثارة األسئلة و التساؤل و هذا مهم بالنسبة للمتعلم حيـث يـتعلم إثارة األسئلة

الجيدة و كيفية التفكير تفكي اًر ناقداً و ذلك من أجل التقدم في مجال التعلم والتعلـيم ،وفي مجال

المعرفة ،حيث إن المجال المعرفي يبقى حياً ومتجدداً طالما هناك أسـئلة تثـار وتعالج بجدية  ،إن
تدريس التفكير الناقد يصمم عادة لفهم العالقة ما بين اللغة المنطق  ،وهذا ما يؤدي إلى إتقان مهارات

التحليل والنقد والدفاع عن القضايا والتفكير االستقرائي واالستنباطي والتوصل للنتائج الحقيقية والواقعية
من خالل العبارات الواضحة للمعرفة والمعتقدات ( .الثبيتي)2006،
وقد أشار (سعادة )2009 ،إلى أهمية التفكير الناقد فيما يلي :

 يحسن قدرة المعلمين في مجال التدريس ،وانتاج منجزات علمية قيمة ومسئولة .

 يحسن من تعلم الطلبة للمواد الدراسية مثل :التربية الوطنية ،والكتابة والقراءة ،والرياضيات ،والعلوم
والتاريخ ،والجغرافيا ،والموسيقى ،والتربية الرياضية ،والفنون االدائية كالرقص االيقاعي.
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يشجع المتعلمين على ممارسة مجموعة كبيرة من مهارات التفكير مثل :حل المشكالت ،والتفكير

المتشعب ،والتفكير االبداعي ،والمقارنة الدقيقة ،والمناقشة ،واالصالة في إنتاج األفكار ،ورؤية ما وراء
األشياء (الرؤية المتفحصة الشاملة) والتحليل ،والتقييم ،واالستنتاج ،والبحث ،واالستدالل ،واتخاذ

الق اررات اآلمنة والتنظيم ،والمرونة ،والتواصل والتفاوض الذكي مع الذات ومع اآلخرين .

وتبــين لــدى الباحثــة إن التفكيــر الناقــد أصــبح مــن أهــم أهــداف التربيــة المعاصـرة فــي العــالم ،فمــن أهــدافها

تنمية الجانب المهـاري لـدى المتعلمـين كـي تكسـبهم شخصـية متوازنـة قـادرة علـى حـل المشـكالت ويعـزز

من قدرة المتعلم  ،ويتيح للمتعلم فرص النمو والتطور واإلبداع لكي يكون فعال في المجتمع .

أهمية التفكير الناقد في التعليم الجامعي عند (غالب: )5005 ،
أصبح التعليم الجامعي في الوقت الحاضر يحتل مساحة كبيرة على خارطة أولويات واهتمامات
المسئولين ليس فقط في األوساط األكاديمية والتربوية ،بل وحتى في األوساط االقتصادية والسياسية،

وأخذت األنظار تتجه إلى الجامعات أكثر من أي وقت مضى ،وذلك لما لها من دور حيوي وحاسم في
حياة الشعوب والمجتمعات ،باعتبارها تمثل بيوت الخبرة ومصادر المعرفة التي تعتبر األداة الفعالة

للتعامل و التكيف مع المتغيرات المتسارعة المذهلة التي يعيشها العالم اليوم  ،ولم تعد المعرفة غاية

في حد ذاتها ،وانما أصبح التركيز على المفهوم الوظيفي لتلك المعرفة لذا أصبحت الجامعات إثر ذلك
مطالبة باالستجابة والتفاعل مع ظروف ومتطلبات مجتمعاتها من خالل نشر المعارف العلمية والتقنية

عن طريق التدريس الجامعي الفعال الذي ال يعتمد على الحفظ والتلقين والتلقي السلبي ،بل يعتمد على

النقاش والحوار الفكري والفهم والتحليل والنقد واالستنتاج .وهذا يشير بوضوح إلى أهمية الجامعة في

إعداد األجيال القادرة على التفكير والقادرة على البحث في الجديد وليس على مستوى التقليد فقط ،وانما
على مستوى االبتكار ألشياء جديدة تتسم باألصالة والحداثة في نفس الوقت .وفي حالة عدم االهتمام
بالتفكير الناقد في التعليم الجامعي فسوف يبقى التعليم قائماً على الحفظ والتلقين فقط .

وتبين لدى الباحثة أن الجامعات يجب أن تهتم بمهارات التفكير الناقد وادخاله في المناهج ،وذلك لدوره

في خلق جيل واع قادر على التطور والتقدم ،يستطيع موجهة األزمات والمشكالت وتقديم حلول ناجحة
لها .
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العناصر األساسية المؤثرة في تعلم وتعليم التفكير الناقد:
عند الحديث عن تعليم التفكير الناقد,ال بد من توافر عناصر تكون بمثابة القاعدة األساسية التي يمكن

من خاللها تحقيق أقصى فائدة ،من ذلك النوع في التعليم,فقد اورد عدد ممن تناولوا التفكير الناقد
بالبحث والدراسة عددا من تلك العناصر أبرزها:
. -1برامج تعليم التفكير الناقد :إذ يوفر برامج معدة خصيصا لتعليم التفكير الناقد لمهاراته

المختلفة على شكل دروس مشروحة ,وموضحة بامثلة ،ومرفقة بتمارين (على شكل أوراق

عمل) لتكسب ممارسها المهارة التي يتدرب عليها وتوفر كذلك دليل استخدام البرنامج الذي
يرشد المعلم لكيفية شرح المهارات واالمثلة ،ويوضح دور كل من المعلم والطلبة  ،وتحدد فيه

تعليمات ومتطلبات القيام بالمهارة ـ ،ولقياس أثر تلك البرامج على تطوير مهارات التفكير الناقد

لدى المتعلمين وانعكاسها على مجرى حياتهم  ،والبد من توافر اختبارات ومقاييس تتمتع
بدالالت جيدة من الصدق والثبات.

 -2المعلم :الذي يتعامل مع الطلبة مباشرة إذ يتمتع بقدر عال من التاهيل العلمي والعملي ويكون

قاد اًر على توفير بيئة صفية آمنة ومحفزة ،تجعل الطلبة ال يندفعون في عرض آرائهم والتعبير
عنها دون قلق او خوف ،وتمكنهم من التحليل والتامل ،وهو ملتزم باإليجاز ،ومتحمس إلدارة
الحوارات والنقاشات الصفية المفتوحة يتقبل آراء اآلخرين ويعزز احترام الطلبة لمن يختلف

معهم في الرأي.

 -3الطالب:الذي يتصف بالدافعية تجاه عملية التفكير بروح نقدية ،متمثلة إيجابية لقراءة ما وراء
السطور ،والتطلع للمعرفة العلمية بواسطة ذلك النمط من التفكير .

 -4بيئة الصف  :تتمثل في االجواء المشجعة النماط التفاعل بين الطلبة أنفسهم ،وبين الطلبة

والمعلم والتي ترتكز على قاعدة التعلم التعاوني ،والتفاعل الصفي ،واحترام التنوع المعرفي،

ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ،وتنمية عادات التساؤل ،ويمكن النظر للبيئة الصفية

بمقدار توفر مصادر المعلومات ،وأدوات اإلعالم الحديثة ،كالشبكة العالمية للمعلومات،

والمجالت والصحف اليومية وغيرها.
 -5بيئة المدرسة :تعكس التنوع الثقافي واالجتماعي ،الموجود في المجتمع الخارجي ،وتشكل
اإلطار العام الذي يضم مكونات العلمية والتربوية جميعها .وكلما كانت هذه المكونات متناغمة

ومنسجمة  ،كانت المدرسة قادرة على التعامل مع المجتمع في مناخ يتسم باألمان للجميع

فالبناء المدرسي ،وتصميمه من العوامل المهمة والفاعلة في انطالق التفكير الناقد ،والتفكير
اإلبداعي لدى الطلبة .
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 -6إدارة المدرسة :وهي المتفهمة لضرورة تعليم التفكير الناقد ،والمثابرة بتوفير التسهيالت

والمصادر ،واالدوات الميسرة لتفعيل تعليم التفكير الناقد ،وهي دائمة السعي نحو تبديد مظاهر

الخوف والقلق في عالقتها مع الطلبة .

 -7مجتمع متحضر :يشيده أبناؤه ويسهمون برقية في جو من الديموقراطية والحرية ،واحترام
الرأي ،والتعددية السياسية ،والمشاركة في تحمل المسؤولية ،ومحاربة التبعية واالنقياد األعمى

للسلطة.

 -8األسرة  :اآلباء واألمهات الذين يشاركون أبناءهم في نقاشات مطولة – بعيدة عن اإلجابات
القصيرة التي تشعر األبناء بعدم الرغبة في الحوار  ،وتساعد على تمثل أساليب الحوار،

والمناقشة ،وتقبل اآلخرين واعتبار وجهات النظر المختلفة ،واآلباء الذين يتقبلون البنائهم أن
يمارسوا ما يتعلمونه داخل الصف من مهارات تنمي التفكير الناقد لديهم ،وتشعرهم باحترامهم،

تساعدهم أيضاً على تقبل اآلخرين في المجتمع .

يتضح من ذلك أن العناصر التي يرتكز عليها التفكير الناقد عناصر مهمة ،ألن تلك العناصر عبارة

عن قاعدة األسياسية كل منها يعتمد على األخرى ،وال يمكن األستغناء عن أي عنصر من العناصر
ألنها تؤثر في تعليم وتعلم ألنها اذا لم تتوفر تلك العناصر ال يمكن تحقيق هذا االسلوب من أساليب

التفكير وهو التفكير الناقد ( .سعادة.)2009،
مهارات التفكير الناقد :

تتوافر تصنيفات عدة مهارات التفكير الناقد ،ونعرض أهمها فيما يلي :

 تصنيف ( )Watson & Glasserالذان ُقسما التفكير الناقد إلى المهارات اآلتية:

تعرف االفتراضات  :وتشير إلى القدرة على التمييز بين درجات صدق معلومات محددة ،أو عدم
ّ -1
صدقها والتمييز بين الحقيقة والرأي .
 -2التفسير :تعني القدرة على تحديد المشكلة ،وتعرف التفسيرات المنطقية .

 -3االستنباط اي قدرة الفرد على تحديد بعض النتائج المترتبة على مقدمات أو معلومات سابقة لها .
 -4االستنتاج :أي قدرة الفرد على استخالص نتيجة من حقائق معينة أو مفترضة.

 -5تقويم الحجج :أي قدرة الفرد على تقويم الفكرة  ،وقبولها أو رفضها ،والتمييز بين المصادر
األساسية والثانوية والحجج القوية والضعيفة واصدار الحكم على مدى كفاية المعلومات (قطامي،
.)2007

تصنيف فاسيون( )Facions,1998الذي أوضح أن التفكير الناقد يتكون من المهارات اآلتية :
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 -1التفسير  :يعني االستيعاب والتعبير عن داللة واسعة من المواقف والتجارب والقواعد والمعايير
واإلجراءات  ،ويشمل التصنيف واستخراج المعنى وتوضيحه .

 -2التحليل :يشير إلى تحديد العالقات االستقرائية واالستنتاجية بين العبارات واألسئلة والمفاهيم
والصفات ،ويشمل فحص اآلراء واكتشاف الحجج وتحليلها .

 -3التقويم  :يشير إلى مصداقية العبارات ويضم تقويم االدعاءات وتقويم الحجج .
 -4االستدالل  :هو تحديد العناصر الالزمة الستخالص نتائج معقولة ،ويشمل فحص الدليل ،وتخمين
البدائل ،والتوصل إلى استنتاجات .

أي إعالن نتائج التفكير وتبريره في ضوء األدلة والمفاهيم والقياس والحجج المقنعة ،ومن
 -5الشرح ّ :
مهاراته الفرعية :إعالن النتائج وتبريرها ،وعرض الحجج .
 -6تنظيم الذات تعني قدرة الفرد على التساؤل ،والتأكد من المصداقية وتنظيم االفكار والنتائج ،ويشمل
اختبار الذات وتنظيمها ( .العتوم. )2007 ،
 حدد (جروان )1999،عشر مهارات رئيسة للتفكير الناقد تتضمن كل منها بعداً تحليلياً ،وبعداً
تقييمياً ،وهذه المهارات هي :

 -1التمييز :بين الحقائق التي يمكن إثباتها أو التحقيق من صحتها ،وبين االدعاءات أو المزاعم
القيمية أو الذاتية .

 -2التمييز بين المعلومات واالدعاءات أو األسباب ذات العالقة بالموضوع ،وتلك التي تقحم على
الموضوع وال ترتبط به .

 -3تحديد مصداقية مصدر المعلومات .
 -4تحديد الدقة الحقيقية للخبر أو الرواية .

 -5التعرف إلى االدعاءات أو البراهين والحجج الغامضة .
 -6تعرف االفتراضات غير الظاهرة في النص .
 -7تحري التحيز أو التحامل .

تعرف المغالطات المنطقية .
ّ -8
تعرف أوجه التناقض ،أو عدم االنساق في مسار عملية االستدالل من المقدمات أو الوقائع .
ّ -9

 -10تحديد درجة قوة البرهان أو االدعاء .

تبين لدى الباحثة أن هناك بعدين أساسين في مهارات التفكير الناقد وهو بعد معرفي ويقصد بذلك

تحليل القضايا المختلفة ويتمثل هذا البعد في مهارة االفتراضات  ،والتفسير  ،واألستنباط .

أما البعد الثاني هو بعد وجداني والذي يتمثل بإصدار األحكام واثارة التساؤالت ويتمثل في هذا البعد

في مهارة االستنتاج  ،والمناقشات .
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معايير التفكير الناقد :
يقصد بمعايير التفكير الناقد المواصفات العامة المتفق عليها لدى الباحثين في مجال التفكير والتي

تتخذ أساساً في الحكم على نوعية التفكير االستداللي أو التقييمي الذي يمارسه الفرد في معالجته

للمشكلة أو الموضوع المطروح ويمكن تلخيص هذه المعايير في التالي · :

 .1الوضوح  :وهو من أهم معايير التفكير الناقد باعتباره المدخل الرئيس لباقي المعايير األخرى ،
فإذا لم تكن العبارة واضحة فلن نستطيع فهمها  ،ولن نستطيع معرفة مقاصد المتكلم  ،وعليه

.2

فلن يكون بمقدورنا الحكم عليه .

الصحة  :وهو أن تكون العبارة صحيحة وموثقة  ،وقد تكون العبارة واضحة ولكنها ليست

صحيحة .الفصل الثاني اإلطار النظري – التفكير الناقد .

 .3الدقة  :الدقة في التفكير تعني استيفاء الموضوع صفة من المعالجة  ،والتعبير عنه بال زيادة
أو نقصان ( .العاني .( 2001 ،

وهناك أيضاً معايير أخرى والتي منها :

 .1الربط  :ويقصد به مدى العالقة بين السؤال أو المداخلة بموضوع النقاش .

 .2العمق  :ويقصد به أال تكون المعالجة الفكرية للموضوع أو المشكلة في كثير من األحوال
مفتقرة إلى العمق المطلوب الذي يتناسب مع تعقيدات المشكلة  ،وأال يلجأ في حلها إلى

السطحية .

 .3االتساع  :ويعني األخذ بجميع جوانب الموضوع .

 .4المنطق  :ويعني أن يكون االستدالل على حل المشكلة منطقياً َّ ،
ألنه المعيار الذي استند إليه
الحكم على نوعية التفكير ،والتفكير المنطقي هو تنظيم األفكار وتسلسلها وترابطها بطريقة

تؤدي إلى معنى واضح  ،أو نتيجة مترتبة على حجج معقولة  ( .العتوم (2004،

وترى الباحثة أن هناك عدد من المعايير يجب اآلخذ بها وينبغي مالحظتها ،وااللتزام بها في

تقويم عملية التفكير بشكل عام  ،والتفكير الناقد بشكل خاص ،وال يقتصر على فهمها بشكل

مجرد بل يجب استدخالها في تفكير الفرد ،وأسلوب حياته لممارسته فعلياً ،فتلك المعايير ال
تعمل لوحدها فقط بل مع بعضها البعض لتكوين وحدة متكاملة مع بعضها البعض .
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مكونات التفكير الناقد:
إن عملية التفكير الناقد لها مكونات خمسة  ،إذا افتقدت إحداهم  ،ال تتم العملية بالمرة  ،إذ
لكل منها عالقتها الوثيقة ببقية المكونات فالمكونات هي :

 القاعدة المعرفية  :وهي ما يعرفه الفرد و يعتقد فيه  ،وهي ضرورية لكي يحدث الشعور
بالتناقض .



األحداث الخارجية  :وهي المثيرات التي تستثير اإلحساس بالتناقض .



النظرية الشخصية  :وهي الصبغة الشخصية التي استمدها الفرد من القاعدة المعرفية بحيث



الشعور بالتناقض أو التباعد :فمجرد الشعور بذلك يمثل عامالً دافعاً تترتب عليه بقية خطوات

تكون طابعاً ممي اًز له ( وجهة نظر شخصية )  .ثم إن النظرية الشخصية هي اإلطار الذي يتم
في ضوئه محاولة تفسير األحداث الخارجية  ،فيكون الشعور بالتباعد أو التناقض من عدمه.
التفكير الناقد .

 التفكير الناقد حل التناقص  :وهي مرحلة تضم كافة الجوانب المكونة للتفكير الناقد  ،حيث
يسعى الفرد إلى حل التناقض بما يشمل من خطوات متعددة  ،وهكذا فهذه هي األساس في

بنية التفكير الناقد (.مجيد.)2008،
مما سبق يتبن أن ترابط عملية التفكير الناقد تكون وفق إجراءات معينة ،أي أن من يتمتع
بمهارات التفكير الناقد جب أن تتوافر فيه المعرفية وهي األساس ،ثم يجب أن يتعرض

لمجموعة من المثيرات والتساؤالت ،والصبغة الشخصية التي تقود إلى حدوث التناقض أو
عدمه وأخي اًر الوصول إلى حل التناقض ،أي القيام بعملية التفكير الناقد .
سمات الفرد المفكر تفكي اًر ناقداً:
 .1منفتح على األفكار الجديدة .

 .2ال يجادل في أمر عندما ال يعرف شيئاً عنه .

 .3يعرف متى يحتاج إلى معلومات أكثر حول شيء ما ؟

 .4يعرف الفرق بين نتيجة ( ربما تكون صحيحة ) ونتيجة ( البد أن تكون صحيحة ) .
 .5يعرف بأن لدى الناس أفكا اًر مختلفة حول معاني المفردات.
 .6يحاول تجنب األخطاء الشائعة في استداللية لألمور.

 .7يتساءل عن أي شيء يبدو غير معقول أو غير مفهوم له .
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 .8يحاول فصل التفكير العاطفي عن المنطقي .

 .9يتخذ موقفاً أو يتخلى عن موقف عند توافر أدلة وأسباب كافية لذلك .
.10يأخذ جميع جوانب الموقف بنفس القدر من األهمية.

 .11يبحث عن األسباب والبدائل .

.12يتعامل مع مكونات الموقف المعقد بطريقة منظمة.
 .13يستخدم مصادر علمية موثقة ويشير إليها .

 .14يبقى على صلة بالنقطة األساسية أو جوهر الموضوع
 .15يعرف المشكلة بوضوح  ( .العتوم .)2004،
تبين لدى الباحثة أن الفرد الذي نحكم عليه أنه يفكر تفكي اًر ناقداً ،هو الذي يتعامل مع المقدمات
والمعطيات تعامالً دقيقاً ،يتسم بالحياد والعقالنية ،وال يقفز إلى النتائج مباشرة ،ويستدل على

البرهان المنطقي للنتجة التي توصل إليها من خالل استخدام األسلوبين اإلستقرائي واإلستنتاجي
ويقوم بتعديل افتراضاته على أساس المعطيات العلمية .
مراحل التفكير الناقد :
مراحل التفكير الناقد كما حدها بروكفيلد على النحو التالي :
 .1تحديد وتحدي المسلمات :

وهذه المراحل تمثل جوهر عملية التفكير الناقد  ،إذ إن تحديد المسلمات يحدد بدوره األفكار

والمعتقدات والقيم واألفعال التي نمارسها على َّأنها مسلم بها وهي التـي تمثـل جـوهر عمليـة التفكير
الناقد  .فعند تحديدها وتحديها  ،يتفحصها صاحب التفكير الناقد ويضعها موضع التساؤل .

 .2تحديد أهمية السياق (الموضوع – المضمون) :
َّ
المسلمات التي يؤمن بها الفرد ويمثلها ،وقد تكون غير ظاهرة في تشكيل
فالوعي بمدى أهمية
إدراكاته ومفاهيمه عن العالم وتفسيره عما يحدث حوله وبالتالي على سلوكه إزاء ما يحدث ،

فإن ذلك يؤدي إلى الوعي بمدى تأثير السياق على هذه األفكار واألفعال .فالذي يفكر تفكي اًر
ناقداً هو على وعي بأن الممارسات واألبنية المعرفية واألفعال ليست محررة تماماً من السياق
االجتماعي والثقافي والسياسي والذي يعيش فيه الفرد .

 .3تخيل واكتشاف البدائل :

فالقدرة على تخيل واكتشاف البدائل هي عملية أساسية في التفكير الناقد  .كمـا أن الـوعي بالعالقة
بين األفكار واألفعال التي يسلم بها األفراد وبين السياق االجتماعي والـسياسي يـؤدي بدوره إلى
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تبين مدى مالئمة أفكار أخرى أو أفعال أخرى مغايرة تماماً لما هو متعارف عليه في سياقات
أخرى  .ومعنى ذلك أن الوعي بالعالقة بين األفكار واألفعال التي يؤديها الفـرد وبـين السياق
االجتماعي والثقافي الذي يحيا في كنفه يؤدي إلى إدراك مدى مالئمة أفكار بديلة أو أفعال مغايرة

أي أن الفهم الجيد لما هو حادث بالفعل يعين بدوره على اإلدراك الجيد للبدائل  ،وامكانية وضعها
في الموضع الصحيح .

 .4تخيل واكتشاف البدائل يؤدي إلى الشك ( الشك النقدي):

هؤالء األفراد الذين يتميزون بالشك ال يأخذون األمور كما هـي  ،إذ إن وجـود أبنيـة تواجدت
واستمرت فترات طويلة ال تعني أنها األكثر مالئمة لكـل األوقـات  ،أو علـى األقـل للحظة الراهنة ،

كما ال يعني ذلك أن يأخذ الفرد دون مراجعة لحقيقة خبراته بها  .فضالً عـن أن مصدر الفكرة
سواء كان والداً أو رئيساً  ،أو قائداً أو مدي اًر ليس مبر اًر لألخذ بها كما هـي  ،فالذين يفكرون تفكي اًر
ناقداً  ،يصبحون أقل تقبالً لمن يدعون أنهم يملكون اإلجابة عن كل مشاكل الحياة وتساؤالتها .
ومن ثم  ،فإن تمتع مصدر الفكرة بالسلطة مثال  ،ال يمنع إمكانيـة مراجعـة هذه الفكرة وتصور

البدائل .وخالصة العرض لخصائص الفرد الذي يفكر تفكيـ اًر ناقـداً  ،ثـم لخصائص المرحلة التي
تشتمل عليها عملية التفكير الناقد قد عمدوا إلى التوصيف  ،إلى المالمح العامة للتفكير والفكر

الناقد  .ورغم َّأنها تمثل أهمية في التعرف على معالم هذا النوع من التفكير أو ذلك النمط من

األفراد إال َّأنه ال يعين كثي اًر في التناول العلمي العملي لها سواء كان للفهم ،أو لمحاولة التنمية ،
ومن ثم  ،فإن الذين عمدوا إلى التعرف على التفكير الناقد وتعريفـه باعتبـاره عملية Process

تشمل على خطوات متعددة  ،قدرات متنوعة  ،على نحو أكثر تفـصيالً  ،قـد يكون ذلك أكثر

مالئمة إلمكانية التناول العلمي والعملي لهذا التفكير الناقد ( .السيد)1995 ،

ويمكن تعليم التفكير الناقد من خالل األنشطة والتدريبات المختلفة عبر عدد من المراحل المتسلسلة
إن النجاح في المراحل األولى يساعد على تحقيق النجاح في المراحل الالحقة  ،ويمكن
حيث ّ
اختصار هذه المراحل كما أشار العتوم وآخرون (: )2007
 .1مرحلة المالحظات

 : Observationوتتطلب أن يتفحص المتعلم كل المعلومات والبيانات

المتعلقة بالموقف التعليمي في بيئة المتعلم

 .2الحقائق  : Factsوتتطلب من المتعلم أن يحدد الحقائق والمعلومات التي تتميز بدرجة
عالية من المصداقية والموضوعية .

 .3االستدالل

 : Inferencesوتتطلب هذه المرحلة اختبار الحقائق التي استخلصها في

المرحلة السابقة .

 .4االفتراضات

 : Assumptionsوتتطلب هذه المرحلة تكوين عدد من االفت ارضات أو

المسلمات حول موضوع التعلم
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 .5اآلراء  : Opinionsوتتطلب من المتعلم أن يطور آراءه وفق قواعد المنطق حول موضوع
التعلم .

 .6الحجج  : Argumentsوتتطلب تحديد الحجج واألدلة والبراهين حول الموقف التعليمي
.7

التحليل الناقد  : Critical Anal-ysisوتتطلب تحديد المالحظات والحقائق واالستدالالت

واالفتراضات واآلراء والحجج السابقة وتحليلها ليتمكن المتعلم من تطوير موقف واضح يستطيع
به مواجهة اآلخرين.
تعتبر المراحل جزء أساسي في أحدث التفكير الناقد في التدريس  ،وعلى المعلم أن يعرف ما

مهارات التفكير الناقد من أجل أستخدامها ،ألنها تساعد المتعلم أن يفكر تفكي اًر ناقداً حول أي

قضية ما يطرحها المعلم بشكل متسلسل .

االستراتيجيات المتبعة في تعليم التفكير الناقد كما يرى الثبيتي :
 .1إستراتيجية المهارات الصغيرة  :ويقصد بها المهارات األولية البسيطة التي تتعلق بالقدر العامة
للطفل شعوره بنفسه مثل تعريف معاني الكلمات بدقة ومعرفة المهارات العددية البسيطة .

 .2اإلستراتيجية العاطفية  :وتهدف هذه العادة َّ
فإنها بحاجة إلى تنمية اتجاه أستطيع أن أعمل هذا

العمل وحدي وحتى يتمكن األطفال من تعلم هذه العادة َّ
فإنهم بحاجة إلى نموذج حي من
الكبار مثل المعلم " ،القدوة الحسنة " ويحتاج األطفال إلى رؤية من يفكرون باستقاللية إذا
أردنا أن ننمي لديهم التفكير المستقل وال يكفي أن يتعرف الطالب على أفكاره الخاصة بل
يجب أن يتفهم وجهات نظر اآلخرين  .ومن أمثلة ذلك معرفة كيف يمكن لشخص شاهد

مشاجرة واحدة في الساحة أن يصفها بطريقة مختلفة .

 .3إستراتيجية القدرات الكبيرة  :يقصد بالقدرات الكبيرة العمليات المتضمنة في التفكير  ،فعندما
نريد تنمية التفكير الناقد فال نركز على جزئيات التفكير واهمال النظرة الكلية الشاملة .فالتلميذ

الذي يمارس قوانين رياضية من أجل تلك القوانين نفسها دون معرفة للدوافع المنطقية وراء

استخدام تلك القوانين ال تسهم كثي اًر في تنمية التفكير الناقد  ،ومن األسئلة التي يفضل طرحها
بعد التمرين باستخدام القوانين هي  :هل هذه هي الطريقة الوحيدة لحل المشكلة ؟ هل هذه هي

أفضل الطرق لحل المشكلة ؟ أال تستطيع التفكير بطريقة أخرى ؟ أي الطرق أفضل ؟ ولماذا؟
(الثبيتي .)2006،
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طبيعة مادة التاريخ وأهداف تدريسها :
تضم علم الجغرافيا والتاريخ والفلسفة والسياسة واالقتصاد
ُ
يعد التاريخ أحد فروع العلوم االجتماعية التي ُ
واالجتماع.
جذور للحاضر ،متتبعاً قصة اإلنسان
ونعني مادة التاريخ بدراسة الماضي في مختلف مراحله باعتبارها
اً
ونشاته وتطوره وعالقاته ومشكالته وآماله وتطللعاته ،بما يشير إلى أصول الواقع ومكوناته وتحدياته،
ويحدد اتجاهات المستقبل في ذلك دراسة تنبؤية ترصد الواقع ،وتنظر في جذوره استشرافاً للمستقبل.

(اللقاني وأبو سنينة.)1990 ،

وقد ظل ينظر إل لفترة طويلة على أنه مجرد بحث في الماضي ،أو تدوين أحداثه إلى أن أثبتت

تتم بصورة تلقائية ،وانما عن طريق التقصي
التطورات المتالحقة أن عملية الكشف عن الماضي ال ُ
والبحث والتحليل.
وبذلك لم يعد ينظر إلى التاريخ على أنه مجرد نقل الماضي وتدوينه ،بل أصبح ينظر إليه على أنه

علم يربط الماضي بالحاضر بقصد توضيحه  ،والبحث المنهجي العلمي عن الحقائق ،وتفسير أصول
المشكالت واألحداث التاريخية باستخدام التفكير التحليلي الناقد وربط المستقبل بالحاضر عن طريق

دراسة اتجاهات التطور والتقدم ( .مراد وسليمان وآخرون)2009،

وأن لمادة التاريخ دو اًر في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى المتعلمين ،استناداً إلى توافق التاريخ كعلم
مع طبيعة التفكير الناقد ،وانطالقاً مما يتطلبه البحث في التاريخ من امتالك مهارات التفسير والتحليل

وارجاع االحداث إلى أسبابها الحقيقية ،وتمحيص الجوانب المتعلقة بالموضوع جميعها لتقويمها،

واصدار أحكام ،واتخاذ ق اررات بخصوصها ،وهي جميعها تمثل مهارات رئيسة في التفكير الناقد ،وبهذا
ويعد التاريخ واحداً من المواد الدراسية ،وأحد أهم فروع الدراسات االجتماعية التي تسهم في تشكيل
ُ
شخصية الفرد وتنشئته فهو يساعده في البحث عن جذوره في تاريخ البشرية ليفهم حاضره ،ويساعده
في النقد واالستدالل والمحاكمة والمقارنة واستخالص العبر ،ويسهم التاريخ في إدراك الفرد للطبيعة

اإلنسانية ،وتطوير النظرة العالمية والتعلم من أخطاء الماضي ،وفهم أسباب المشكالت االجتماعية
والسياسية واالقتصادية المعاصرة ،وهكذا يصبح التاريخ أداة لجعل عالم اليوم ذا معنى ،ووسيلة التخاذ

ق اررات تحدد عالم الغد(.خريشة)1998 ،

وتعد دراسة تعريفات التفكير الناقد من الحضارة اإلغريقية إلى الوقت الحاضر توصل كل من " ويلقز

ومكونيل" إلى أن التفكير الناقد يرتكز على ثالثة عناصر اساسية :مجموعة المعارف والمعلومات حول
الظاهرة أو القضية مثار البحث ،والرغبة الداخلية في حلها والتصدي لها .وسلسلة العمليات العقلية

المختلفة التي تؤدي في النهاية إلى حل هذه القضية (.)Wilgis & MeComell,2008
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ويتضح مفهوم التفكير الناقد بشكل أكبر باستعراض المهارات المكونة له ،يرى (واطسون -جليسر) أن
التفكير الناقد يتضمن مهارات معرفة االفتراضات وفحصها ،وتفسيرها ،وتقويم األدلة ،واالستنباط،

واخي اًر مهارة االستنتاج (العتوم ،)2004،واضاف " بارير" إلى هذه المهارة جملة من المهارات األخرى
كمهارات التمييز بين الحقائق ووجهات النظر  .ومدى ارتباط هذه الحقائق بالموضوع من جهة ،ومدى

صدقها وصحتها من جهة أخرى ،وتحديد مدى مصداقية مصادر المعلومات قبل القيام بالعمليات

العقلية ،وذلك للحيلولة دون الوصول إلى استنتاجات خاطئة على مقدمات غير صحيحة ،وتحري
التحيز لفكرة أو حقيقة دون أخرى ،مع وعي تام لكل خطوة من تلك الخطوات (جروان.)2002 ،

ويتصف التفكير الناقد بالوضوح والمنطقية  :ويعني قدرة المتعلم على صياغة الفرضيات بطريقة،

دون التباس أو غموض حشو ،وترتيب األفكار الواحدة تلو األخرى .بترابط ودقة ،والمواءمة بين
االفتراضات واالستنتاجات مثالً ،وأخي اًر العمق واالتساع؛ ويعني تناول الظاهرة من مختلف جوانبها
وتشعباتها ،وارتباطها مع الظواهر األخرى ،والبحث فيما وراءها الظاهرة وعدم النظر إليها بسطحية

(جروان.)2002 ،

نسوه كثير من التربويين المتخصصين على أهمية التفكير الناقد وتنميته لدى المتعلمين في مبحث
وقد ّ
التاريخ ،لغنى التاريخ بالمصادر واألحداث تاريخية ،التي تتطلب التحري والتقصي للوقوف على
حقيقتها ،ولما تتضمنه مهارات التفكير الناقد من القدرة على التمييز بين الحقائق التاريخية ووجهات

النظر ،وربط الحدث التاريخي بسببه الحقيقي وتفسير ذلك ،وتحري التحيز والموضوعية في النصوص

التاريخية ،وتقييم األدلة والشواهد التاريخية التي تمتلىء بها كتب التاريخ )Parker,2001(.

وهذا يؤهل المتعلم للتقصي والبحث بعقلية متفتحة ،ومرنة ،فيصبح متقبالً لآلراء األخرى ،موضوعياً

اظبا حتى استخالص النتائج ،وغير متسرع في إصدار األحكام
متجرداً عن ذاتية في البحوث ومو ً
ومنظماً لعملياته العقلية ،ومرك اًز على القضايا الرئيسة أوالً ،ثم القضايا األخرى ،فيواجه الحضارات
ٍ
ٍ
ناقدة ،بعيداً عن التحيز والتعصب.
بعين
والثقافات األخرى ويتفاعل معها متفتحة ،وينتقي قيمها

()Goodin,2005

يتبن من هنا أن لمادة التاريخ دو اًر في تنمية مها ارت التفكير الناقد لدى المتعلمين ،استناداً إلى توافق

التاريخ كعلم مع طبيعة التفكير الناقد ،وانطالقاً مما يتطلبه البحث في التاريخ من امتالك مهارات

التفسير والتحليل وارجاع االحداث إلى أسبابها الحقيقية ،واستخالص النتائج واصدار األحكام،
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والدراسات االجتماعية لها دور كبير في تشكيل شخصية الفرد وتنشئته فهو يساعده في البحث عن

جذوره في تاريخ البشرية ليفهم حاضره ،وهذا ما يساعدها في النقد واالستدالل والمحاكمة والمقارنة
واستخالص العبر.
عناصر التفكير :
أشار( )Scriven,2004إلى عناصر التفكير بأنها :مجموعة من المعلومات والمعتقدات ومعالجة
المهارات  ،وذلك من خالل فهم المعلومات ،واستخدام مهارات التفكير في توجيه السلوك ،وبالتالي فهذا
يتعارض مع :

 أن مجرد اكتساب المعلومات واالحتفاظ بها ال يعني بالضرورة وجود طريقة معينة إلى معالجة هذه
المعلومات .

 حيازة مجموعة من المهارات يعني استمرار استخدامها .
 استخدام هذه المهارات كعملية دون قبول نتائجها .
أنواع التفكير:
يذكر جروان أنه " قد استخدام الباحثون أوصافا عدة للتمييز بين نوع وآخر من أنواع التفكير ،وربما

كان تعدد أوصاف التفكير وتسمياته أحد الشواهد على مدى اهتمام الباحثين بدراسة موضوع التفكير

وفك رموزه " ( .جروان. )34:1999 ،

كل من (عبد الحميد والسويدي وأنور ،)2005 ،و(قطامي ، )2001 ،إلى أن هناك عدة
ويشير ُ
أنواع للتفكير ومنها على سبيل المثال ال الحصر:
 -1التفكير العيانى أو الحسى  :وهو التفكير الذي يهتم بالجزئيات والتفاصيل ويفتقد القدرة على
االستقراء أو االستدالل او الوصول للكليات أو التعميمات.

 -2التفكير التجريدي :وهو النشاط المعرفي الذي نقوم من خالله بحل المشكالت اعتماداً على التجريد
أو التخليص للخواص أو المبادىء المشتركة التي تضم عدداً من العناصر أو الجزئيات في إطار

واحد كبير.

 -3التفكير الحدسي :هو سرعة االنتقال من المعلوم إلى المجهول ويشبه الحدس عمليات االستبصار
أو اإلدراك المفاجيء في استراتجيات حل المشكالت :بأنه نوع من التفكير يمكننا من الوصول

للحل على نحو مباشر ومفاجىء.
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 -4التفكير الخيالي :وهو نوع من التفكير يقوم على اساس الصور العقلية التي تستند من عمليات
اإلدراك المباشر أو خالل الذاكرة.

 -5التفكير اإلبداعي :بأنه عملية إدراك للتغيرات والعناصر المفقودة ومحاولة صياغة فرضيات جديدة
والتوصل  ،إلى نتائج محددة بشأنها ،إلى جانب اختبار الفرضيات وتعديلها.

طبيعة تعليم التفكير الناقد:
" أشار جونز ( )Jonesإن جون ديوي( )JohnDewey,1938,p90ينظر إلى طبيعة التفكير الناقد
بأنها تعبر عن فكر نشط ،ومتواصل ،ومتأن نابع من األسس التي تدعمها المعرفة واالستنتاج الذي

يميل إليه ،كما ذكر جونز( )Jonsنقالً عن دومكي( )Dumke,1980أن حركة التفكير الناقد بدأت

في التعليم عام 1980م في جامعة كاليفورنيا ،وتكمن أهمية تعليم التفكير الناقد في أنه يهدف إلى
تحقيق فهم العالقة بين اللغة والمنطق مما يؤدي إلى القدرة على التحليل والنقد والبحث في االفكار

واالستنتاج ،والتوصل إلى استنتاجات أو األحكام الواقعية المستندة إلى استنتاجات مستخلصة من
بيانات معرفية واضحة " )Jones,1996(.
كما يشير " فاسكو ( )Faskoإلى وجهة نظر ليبمان( )Lipman,1995مشروع للتفكير الناقد بأنه
متعدد األوجه ،ويجب النظر إليه من زوايا متعددة ،وهذا وحده دليل ٍ
كاف على تعليم عال أو تعلم
مهارات التفكير الناقد " ( ،)Fasko,2003,p96كما أن " أساس نجاح تعلم مهارات التفكير الناقد هو

القدرة على مواصلة تعليم التعامل ،مع اتساع الفجوة بين البيانات والمعرفة  ،وااللتزام والجهد على

المهام األكاديمية ،وهذا هو العامل الرئيس في نجاح األفكار ،وحسن التفكير  ،واتخاذ الق اررات

السليمة ،وحل المشاكل ،وتطوير التفكير ،واالبتكار فيه يتوقف عادة على مزيج الخبرة العميقة والمعرفة
اإلستراتيجية" .)Adams,1996,p39(.

أبعاد التفكير الناقد:
" إن تعلم أبعاد التفكير الناقد يساعد على إدراك استراتيجيات تعليم التفكير الناقد ،حيث يشير أدامز

( )Adamsإلى أنه " من المهم إحراز وتعليم الطالب علم خصائص التفكير الناقد وتوفير الخبرات

لتطبيقها ،فحل المشكلة الحقيقية هو إحدى الطرق إلدراكها ،وتنطوي األسئلة المركزية لحل المشكلة
على تشكيل مجموعة استراتيجيات للحلول  ،وتقييم الخيارات البديلة ،ووضع خطة لتنفيذ الحل االمثل
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ومناقشة وتقاسم اتخاذ القرارات بصورة معقدة متشابكة في هذه العملية والمعلمون أصحاب الكفاءة

الجيدة هم من يدعمون تنوع أساليب التعلم الفردية ،والتعاون بين الطالب ،وهذا يساعد الطالب على
عملية التفكير والفهم ،وخطوة الخروج إلى حدود التجربة .ويعني هذا أن المجاالت مفتوحة بين

المعلمين والطالب لالقتراحات وأساليب التفكير والربط ")Adams,1996,p43( .
الخطوات التمهيدية إلثارة التفكير الناقد :

وتشير (قطامي  )2001،إلى الخطوات التمهيدية إلثارة التفكير الناقد ،بأنها كالتالي:
 .1قراءة النص واستيعابه وتمثيله .
 .2تحديد األفكار األساسية .

 .3تحديد المفاهيم المفتاحية .

 .4صياغة محتوى النص ومضمونه في جملة خبرية .
 .5إبقاء الجملة الخبرية على شاشة الذهن (أنا أفكر)...
 .6تنظيم المعلومات بطريقة متسلسلة ومنطقية .

 .7تقويم المعلومات المنظمة والمتسلسلة المنطقية .

دور المعلم في تنمية التفكير الناقد :
"يأتي التفكير التاريخي الناقد في قمة هرم بلوم حين وضع أهدافه وهو أرقى أنواع التفكير "

(.قطامي2001،م،ص  ،)127ومن هذا المنطق على المعلم في مرحلة من مراحل التفكير الناقد" أن
يتأكد من مهارة الطلبة في ممارسة كل خطوة ومناقشتهم فيها واعطاء المزيد من األمثلة حتى تتوفر

اآللية في ممارسة المهارة "( .قطامي2001 ،م) 133،
أدوار المعلم في تعليم التفكير الناقد :

عند مناقشة أهمية دور المعلم في تفعيل عمليات التفكير الناقد عند الطلبة  ،يجب أن ندرك دوره

كقدوة  ،من خالل األدوار التي يقوم بها كي يسهل عملية التفكير الناقد عند الطلبة  ،ومن هذه األدوار
ما يأتي :
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 المعلم مخطط لعملية التعليم  :ينظم المعلم في خطط دروسه اليومية و الخطط الفصلية أهداف
األداء  ،و عينات األسئلة و المواد التعليمية و النشاطات التي من شأنها أن تحدد أهداف

التعليم ووسائل تحقيقها .

 المعلم مشكل للمناخ الصف  :إن المناخ الصفي المبني على ديناميات المجموعة و المشاركة
يوطد مناخ جماعي متماسك  ،يقدر فيه التعبير عن الرأي ،
الديمقراطية هو الذي
ّ

االستكشاف الحر  ،التعاون  ،الدعم  ،الثقة بالنفس  ،والتشجيع .

 المعلم مبادر :وذلك عن طريق استخدام تشكيلة من المواد ،والنشاطات ،وتعريف الطلبة
بمواقف تركز على المشكالت الحياتية الحقيقية للطلبة  ،ويستخدم أسلوب طرح األسئلة

إلشراك الطلبة بفاعلية .

 المعلم محافظ على التواصل  :إن أسهل مهمة يمكن أن يمارسها المعلم هي إثارة أهتمام
الطلبة بقضايا ممتعة و حقيقية  ،واَّنما الصعوبة التي يواجهها هي في الحفاظ على أنتباههم

 ،وهذا يستدعي من المعلم استخدام مواد و نشاطات و أسئلة مثيرة لتحفيز الطلبة .

 المعلم مصدر للمعرفة  :يلعب المعلم في كثير من الحاالت دور مصدر للمعرفة  ،إذ يقوم
بإعداد المعلومات و توفير األجهزة و المواد الالزمة للطلبة الستخدامها  ،في حين يتجنب

تزويد الطلبة باإلجابات التي تعوق سعيهم الحثيث للوصول إلى استنتاجات يمكنهم التوصل
إليها بأنفسهم و تكوينها.

 المعلم يقوم بدور السابر  :و ذلك من خالل طرح أسئلة عميقة متفحصة  ،تتطلب تبري اًر أو
دعماً ألفكارهم و فرضياتهم واستنتاجاتهم التي توصلوا إليها .

 المعلم يقوم بدور القدوة  :يقوم المعلم بوصفه أنموذجاً بتقديم السلوك الذي يبين َّأنه شخص
مهتم  ،محب لالستطالع  ،ناقد في تفكيره وقراءته  ،منهمك بحيوية  ،مبدع  ،متعاطف ،

راغب في سبر تفكيره سعياً وراء األدلة  ( .مجيد . (2008 ،
يتضح من ذلك أن المعلم له دور كبير ومهم في تنمية التفكير الناقد وحث الطلبة على النشاط

والتفكير المبدع الخالق بدالًمن الجمود والركود ،وذلك من خالل وضع الطالب في مواقف تعليمية
تفكيرية تؤدي إلى زيادة قدرته على التخيل ،والتفسير ،والتحليل  ،واتخاذ القرار .
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معوقات تنمية التفكير الناقد :
 .1االنقياد لآلراء التواترية ويقصد باآلراء التواترية تلك اآلراء الشائع استخدامها بين الناس  ،والتي

يتقبلها الفرد  ،ويتداولها دون الرجوع إلى مصادر الحقيقة  ،أو التأكد من صحتها  ،ويكتفي

الفرد من األدلة التي تعطى له .

 .2التعصب بمعنى ميل الفرد إلى التقيد والتمسك بصحة آراء معينة قبل أن تعرض عليه أية
بيانات  ،وقائع  ،ويتمثل التعصب في التفكير الناقد في الحكم على موضوع ما من وجهة

نظر معروفة سابقا .

 .3القفز إلى النتائج  ،قد يبدأ الفرد بقضايا قد تكون صحيحة  ،ثم يتركها دون تسلسل منطقي ،
وينتقل إلى نتائج غير مؤكدة  ،وحتى يتجنب المعلم هذا  ،يجب عليه أن يوجه الطلبة إلى

مناقشة كل موضوع  ،مشكلة تقدم إليهم بصورة مستقلة  ،والبحث عن أفضل الطرق لحل

المشكلة .

 .4وجهات النظر المتطرفة  ،واالنقياد للمعاني العاطفية  ،والمؤثرات االنفعالية  ،ويحدث ذلك
نتيجة ارتباط موضوع التفكير بعالقة ذات صلة انفعالية  ،وعاطفية بالفرد .

 .5اعتماد المعلم على طرق تدريس تعتمد على التلقين دون مشاركة من الطلبة في عملية التعلم.
(أبو دنيا وآخرون . )2003،

ويحدد (سعادة )2003 ،بعض العوامل التي تعوق من تعليم مهارات التفكير يوجزه باألتي :

 .1ال يزال الطابع السائد في وضع المناهج الدراسية والكتب المدرسية المقررة ال سيما في صفوف
المرحلة األساسية الدنيا منها والعليا – متأثرة باالفتراض الواسع االنتشار ،والذي مفاده أن

عملية مواكبة كما هائالً من المعلومات والحقائق ضرورية وكافية لتنمية مهارات التفكير لدى
التالميذ ،وينعكس هذا االفتراض في أساليب التعلم الصفي التي تركز على حشو عقول
التالميذ بالمعلومات والقوانين والنظريات عن طريق التلقين أو المحاضرة كما ينعكس في بناء
االختبارات المدرسية والعامة والتدريبات المعرفية الصفية والبيئة التي تثقل الذاكرة وال تنمي

مستويات التفكير عند التلميذ من تحليل ونقد وتقديم وغيرها .

 .2ال تزال الفلسفة العامة للمدرسة دورها في المجتمع وأهداف التربية والتعليم ورسالة المعلم تركز

على عملية نقل وتوصل المعلومات بدل التركيز على توليدها ،أو استعمالها وفي معظم

الصفوف يستأثر المعلمون بالكالم معظم الوقت دون االهتمام بإعطاء دور إيجابي للتالميذ

الذين يطرح المعلمون بأنهم محور العملية التعليمية وغايتها .
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 .3تواجه الهيئات التعليمية واإلدارية مشكلة كبيرة في تعريف التفكير وتحديد مكوناته بصورة

واضحة تسهل عملية تطوير نشاطات واستراتجيات فعالة في تعليمه ،وذلك نظ اًر لكثرة
التعريفات وتباين االتجاهات النظرية في معالجة مفهوم التفكير كما أن اعتماد تعريف معين

من بين هذه التعريفات ربما ينطوي على قصور في ايفاء موضوع التفكير حقه من جهة،

ويفتقر إلى الشمولية واإلجماع من جهة أخرى وهكذا يبقى مفهوم التفكير مغلقاً بالضبابية وعدم
الوضوح وبالتالي ال يتوقع أن ينجح المعلمون حتى لو أردوا في تحقيق شيء ملموس باتجاه
تطوير أساليب فعالة في تعليم مهارات التفكير .

 .4تقويم برامج تدريب المعلمين وتأهليهم ،وكذلك المق اررات الجامعية في كليات التربية ،على

افتراض أن ما يدرسه المعلمون المتدربون حول أساليب التعليم ونظريات التعلم وغيرها ،يؤدي

بصورة تلقائية إلى انتقال خبراتهم النظرية إلى ممارسات عملية على مستوى الصف وفي
أحسن األحوال يمكن وصف محاضرات المدربين واألساتذة بأنها تقع تحت عنوان ما الذي

يجب أن يفعله المعلمون في صفوفهم وال ترقي إلى مستوى الممارسة العملية أو الخبرة
الميدانية في الصف والمدرسة .

 .5يعتمد النظام التربوي بصورة متزايد على امتحانات مدرسية وعامة قوامها أسئلة تتطلب مهارات
معرفية متدنية وكأنها نهاية المطاف بالنسبة للمنهاج وأهداف التربية .

ندرك من ذلك أن المعوقات كثيرة التي تحد من تنمية مهارات التقكير الناقد  ،ومن أهم تلك المعوقات
النظرة التقليدية في التدريس والتي تؤكد على أن التدريس القديمة يزيد من معرفة الطالب بشكل أكبر،

وان الطريقة الحديثة ال تشجع على التفكير إال لدى فئة قليلة من الطلبة  ،في ظل وجود عدد من

الطلبة يشعرو بالحرج والخوف من النقاش ويفضلون تقديم ما لديهم من معلومات ومعارف على ورقة
اإلجابة.

ورأي هنا أن النظرة التقليدية تشكل عائقاً كبير في تطوير التفكير لدى الطلبة  ،والتي تعمل على

إحباط كل فكرة مبتكرة للسير في التقدم بالتدريس .
خصائص التفكير :

ذكرت السرور (  ،)2005أن النشاطات المالئمة لتعليم مهارات التفكير تختلف عن
غيرها من النشاطات الصفية من عدة أوجه أهمها:

 -1نشاطات التفكير مفتوحة وحرة تهدف لحث الطلبة على البحث عن عدة إجابات قد تكون
مالئمة ومقبولة.
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 -2تتطلب استخدام الوظائف العقلية ( واحدة أو أكثر ) وخاصة العليا منها.

 -3تحث الطلبة على توليد األفكار ،وليس على استرجاع المعلومات والتذكر

.

فرصا للكشف عن طاقاتهم والتعبير عن خبراتهم الذاتية ،كما
 -4تهيئ نشاطات التفكير للطلبة ً
فرصا للمعلم لمراعاة الفروق الفردية.
توفر ً
 -5تفتح نشاطات التفكير آفاُقا واسعة للبحث واالستكشاف والربط بين خبرات التعليم السابقة
والالحقة.

وعلى المعلم أن يراعي عند إعداده ألي برنامج لتعليم التفكير أن يراعي القواعد التالية:
 مالئمة النشاط لمستوى قدرات واستعدادات وخبرات الطلبة المعرفية.
 مدى مساهمة النشاط في فهم وادراك أعمق لموضوع الدرس.

 أن تصاغ أهداف النشاط بصورة نتاجات تعليمية ملموسة يمكن قياسها والتحقق منها
(أهداف سلوكية).

أساليب تعليم التفكير:
اختلفت وجهة نظر المعلمين في تعليم التفكير فمنهم من يرى أن تعليم المنهج أو المادة العلمية تؤدي

إلى تعليم التفكير فال حاجة لتعليم التفكير فهي تحصيل حاصل لعملية التعليم ،بينما يرى البعض
أهمية تعليم التفكير واالهتمام بها من قبل المعلمين وتدريب الطالب عليها سواء من خالل المنهج

المدرسي ،أو من خالل برامج تدريبية لتعليم التفكير بشكل مباشر ،ووجهة النظر األخيرة هي األصوب

عاما بين
( في رأي الباحثة ) ،وفي هذا الصدد ذكر (جروان " )19،1999،أن هناك اتفاق يكاد يكون ً
الباحثين الذين تعرضوا في كتاباتهم لموضوع التفكير على أن تعليم مهارات التفكير وتهيئة الفرص
أيضا أن مهارات التفكير يمكن أن تتحسن بالتدريب
المثيرة للتفكير أمران في غاية األهمية ،وذكروا ً
والمدراس والتعليم " .
وتشير كثير من األدبيات إلى أن هناك عدة أساليب في تعليم مهارات التفكير ،حيث يرى بعض

الباحثين أن يكون تعليم مهارات التفكير وعملياته بصورة مباشرة بغض النظر عن محتوى المواد

الدراسية ،بينما يرى آخرون أنه يمكن إدماج هذه المهارات والعمليات ضمن محتوى المواد الدراسية،
وكجزء من خطط الدروس التي يحضرها المعلمون كل حسب موضوع تخصصه  (.جروان)1999 ،

ومن خصائص المناخات الصفية التي تعزز تعليم مهارات التفكير الناقد :
 تهيئ الفرص للتعامل مع حاالت ومواقف من الحياة الحقيقية أو تطرح مواقف واقعية .
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 يكون فيها التعليم متمرك اًز حول المتعلم ،أي أن المتعلم هو محور النشاط .
 تحفز على التعاون والتفاعل بين المتعلمين والمعلمين .
 تتيح الفرص للمتعلمين للتعبير عن آرائهم والدفاع عنها واحترام آراء اآلخرين

 تشجع االكتشاف واالستقصاء وحب المعرفة وتعزز مسؤولية المتعلم عما يتعلمه .

كما يعد المعلم من أهم عوامل نجاح برامج تعليم التفكير الناقد  ،حيث إن أي تطبيق لخطة تعليم
التفكير إنما يتوقف على نوعية التعليم الذي يمارسه المعلم داخل غرفة الصف ،ومن أهم

الخصائص التي ينبغي أن يتصف بها المعلمون من أجل توفير بيئة صفية مهيئة لنجاح عملية
تعليم التفكير وتعلمه ما يلي  :الحرص على االستماع للمتعلمين ،واعطاؤهم وقتاً كافياً للتأمل
والتفكير ،وتهيئة الفرص لهم للمناقشة والتعبير ،وتشجيعهم على التعلم النشط الذي يقوم على توليد

األفكار وذلك من خالل توجيه أسئلة لهم تتعامل مع مهارات التفكير العليا ،وكذلك تقبل آرائهم

وتثمين أفكارهم واحترام ما بينهم من فروق ومحاولة تنمية ثقتهم بأنفسهم وتزويدهم بتغذية راجعة

مناسبة ( .المغيصيب ) 2006،

النشاطات التعليمية المقترحة لتنمية التفكير الناقد لدى طلبة الجامعات :
 .1استخدام لعب األدوار في القضايا التي تحل نزاعات ما.

 .2تشجيع الطلبة على حضور االجتماعات أو مشاهدة برامج التلفاز التي تقدم وجهة نظر
مختلفة ·

 .3تشجيع الطلبة على الكتابة بشأن موضوع مهم في حياتهم  ،ومناقشة ما يكتبون .
 .4تشجيع الطلبة على تحليل مقاالت الصحف وايجاد أمثلة عن التحيز أو الغضب.
 .5تشجيع الطلبة على طرح أسئلة لها إجابات متعددة.

 .6تشجيع الطلبة على قراءة األدب الذي يعكس قيماً وتقاليد مختلفة ومناقشة ذلك .
 .7دعوة المهتمين بالقضايا العامة ومناقشتهم ( .عصفور. ) 1999 ،
مهارات التفكير التاريخي :
ويقصد بها في هذا البحث القدرة على التعامل مع المادة التاريخية بشكل يثير التفكير ،ويهدف إلى
للكشف عن المعلومات والحقائق ذات العالقة التاريخية ،وتتضمن القدرة على ترتيب وتنظيم المعلومات
التاريخية وتفسير وتحليل االحداث التاريخية وتنظيم معلوماتها.

إصدار أحكام على األحداث التاريخية  ,تقويم المصدر أو الدليل التاريخي.
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فعالية :تعني القدرة على تحقيق األهداف المنشودة ،بغض النظر عن تعدد هذه األهداف أو ثباتها.
(عابدين)1992 ،

ويمكن تعريفها إجرائًيا بأنها قدرة البرنامج المقترح في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة على تحقيق
األهداف المنشودة ،والنتائج المرجوة ،ألقصى حد ممكن .

التفكير التاريخي:

التاريخ كعلم أو كعادة دراسية يعتمد في دراسته على المصادر األصلية التي تتطلب من الطالب عند
دراستها أن يكونوا متمكنين من مهارات التفكير التاريخي التي تساعدهم على جمع المعلومات أو
األحداث عن الماضي ،وتحقيقها ،وتفسيرها ،وتبين العالقة بين األحداث وبيان أسباب حدوثها ،وهو
في ذلك يحمل قيمة تربوية مهمة تتيح الفرصة للنشاط العقلي وملكات اإلبداع ،أمام التالميذ إلشباع

حب استطالعهم ،وتدريبهم على مهارات التفكير التاريخي .

مفهوم التفكير التاريخي :

يعرف التفكير التاريخي ،بأنه قدرة الفرد على معالجة الموضوعات التاريخية ،واصدار أحكام على قيمة

المعلومات والتمييز بين المصادر المختلفة ،واكتشاف التعليالت الخاطئة ،وتفسير الحقائق التاريخية
واصدار الحكم على األحداث التاريخية ()Levsitik, 1992
مهارات التفكير التاريخي :

ال يمكن تنمية التفكير التاريخي لدى التالميذ دون تنمية مهاراته لديهم وقد حددها( )Nichol ,1994

فيما يلي :

 القدرة على تناول المادة التاريخية .
 القدرة على فهم المواقف التاريخية .
 القدرة على اكتشاف الدليل التاريخي .
 القدرة على االستنتاج من الدليل التاريخي .
 القدرة على فهم الدليل التاريخي.

34

 2.2الدراسات السابقة:
تتناول الدراسة الحالية ما أمكن التوصل إليه من الدراسات ذات الصلة العربية واألجنبية ،مرتبة حسب

تسلسلها الزمني ،مع مالحظة عدم توافر أي دراسة -في حدود علم الباحثة – حول تقصي درجة
ممارسة أعضاء هيئة التدريس في أقسام التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من
وجهة نظر الطلبة .

 1.2.2الدراسات العربية:
قام العساف( )2013بدراسة هدفت إلى معرفة اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية نحو تنمية
مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مديرية تربية عمان الثالثة ،وعالقته

بمتغيرات :المؤهل العلمي والخبرة ،وتم اختبار عينة عشوائية مكونة من ( )133معلماً ومعلمة،
وتكونت أداة الدراسة من ( )45فقرة موزعة على ثالثة مجاالت ،هي:اتجاهات المعلمين نحو تنمية

فقرات التفكير اإلبداعي ،اتجاهات المعلمين نحو الكشف عن المهارات اإلبداعية وتحديدها ،اتجاهات
المعلمين نحو تشجيع وتبني اإلبداع ،وتوصلت الدراسة إلى أن اتجاهات المعلمين نحو تنمية مهارات

التفكير اإلبداعي لدى الطلبة إيجابية،مع وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين نحو
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ولصالح حملة شهادة

الدراسات العليا ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين نحو تنمية مهارات
التفكير اإلبداعي لدى الطلبة تعزى لمتغيري الخبرة(سنوات الخبرة).

كما هدفت دراسة سليمان ( )2012إلى تحديد درجة ممارسة مدرسـي مـادة التـاريخ فـي المرحلـة الثانوية

الناقد(ككل وفـي ك ّـل مهـارة علـى حـدة) مـن وجهـة نظرهم ،ومن خالل مالحظتهم في
لمهارات التفكير
ّ
غرفة الصف ،فضالً عـن تحديـد العالقـة بـين نتائج االستبانة ونتائج بطاقة المالحظة فـي المهـارات

كك ّـل وفـي ك ّـل مهـارة على حدة ،وتكونت عينة البحث من ( )60مدرساً ومدرسة مـن مدرسـي مـادة
التـاريخ فـي المرحلة الثانوية في مدينة دمشق ،ويـشكلون مـا نـسبته ( )63.82%مـن حجـم المجتمع
األصلي .أعد الباحث قائمة بمهارات التفكير الناقـد الالزمـة لمدرسـي مـادة التـاريخ فـي المرحلة الثانوية،
إضافة إلى اسـتبانة شـملت خمـسة مجـاالت أساسـية تتـضمن ممارسات مدرس مادة التـاريخ المتعلقـة

بالمهـارات الرئيـسة الخمـسة للتفكيـرلناقد ،وهي(التفـسير ،واالسـتنتاج ،واالسـتقراء ،والتحليـل ،والتقـويم)،

وبطاقـة مالحظة تضمنت عبارات االستبانة ذاتها .بينت نتائج الدراسة اآلتي : -أتوجه نظر مدرسي
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ككل متوسطة ،وكبيرة بالنسبة لك ّـل مـن
مادة التاريخ فـي درجـة ممارسـتهم لمهـارات التفكيـر الناقد ّ
لكل من مهـارتي االسـتقراء والتحليـل ،وقليلـة فـي مهـارة
مهـارتي التفـسير واالسـتنتاج ،ومتوسطة بالنسبة ّ

التقويم  .أن درجة ممارسة مدرسي مادة التـاريخ لمهـارات التفكيـر الناقـد مـن خـالل مالحظتهم في غرفة

الـصف قليلـة ،ومتوسـطة بالنـسبة لك ّـل مـن مهـارات التفسير واالستنتاج واالستقراء ،وقليلـة بالنـسبة لك ّـل
مـن مهـارتي التحليـل والتقويم  .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجـة ممارسـة مدرسـي مـادة

ولكل من مهارات التفسير واالسـتنتاج واالسـتقراء مـن خـالل مالحظتهم في
ككل،
ّ
التـاريخ للمهارات ّ
غرفة الـصف وبـين درجـة ممارسـتهم لتلـك المهـارات مـن وجهة نظرهم .ال توجد عالقة ذات داللـة
لكل من مهارتي التحليل والتقـويم مـن خـالل
إحـصائية بـين درجـة ممارسـة مدرسـي مـادة التاريخ ّ
مالحظـتهم فـي غرفـة الصف وبين درجة ممارستهم لهاتين المهارتين من وجهة نظرهم .
قام كل من الخيالني والكيالني والعوامرة ( ، )2011بدراسة هدفت إلى معرفة درجة ممارسة معلمي
التربية اإلسالمية ،ومعلماتها في مرحلة التعليم الثانوي لمهارات التفكري العليا الناقد ،واإلبداعي ،من
وجهة نظر الطلبة ،حيث قام الباحثون باختيار مديرية تربية لواء الرصيفة بالطريقة العشوائية ،وبلغت
عينة الدراسة  345طالبا و  417طالبة ،وهي متثمل  %10من مجتمع الدراسي الكلي للعام الدراسي
2009 – 2010م ،الباحثون أداة الدراسة التي على  17مظه اًرً سلوكيا من مظاهر التفكري اإلبداعي
والناقد ،وظهر  18مظه اًر للتفكري اإلبداعي ،وتأكدوا من صدق األداة وثباتها ،وأعتمد التدرج الخماسي
أساسا لقياس درجة ممارسة المعلمين لمهارات التفكري العليا من وجهة نظر الطلبة .أظهرت نتائج
ً
الدراسة أن درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها لمهارات التفكري العليا من وجهة نظر
الطلبة كانت متوسطة على الدرجة الكلية للمقياس ،كما أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائياً يعزى
لمتغري مستوى الجنس في ممارسة مهارات التفكري اإلبداعي لصالح الطالبات ،ووجود فرق دال
إحصائيا بني متوسطات مهارات التفكري الناقد لصالح الطلبة الذكور  .وأوصت الدراسة بإعادة النظر
في برامج إعداد وتدريب معلمي التربية اإلسالمية ،بحيث تأخذ مهارات التفكري العليا األهمية المناسبة،
وتضمني هذه لمهارات يف مناهج التربية اإلسالمية .
قام كل درويش ومهادي ( )2011هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مهارات التفكير الناقد الواجب توافرها
في منهاج الفيزياء للمرحلة الثانوية ،والى معرفة مدى توافر هذه المهارات في محتوى منهاج الفيزياء،
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طالبا وطالبة من طلبة الصف
ومدى اكتساب الطلبة لها واشتملت عينة الدراسة على ) ً ( 435

الحادي عشر بغزة  .وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم في هذه الدراسة عدة أدوات وهي:
قائمة مهارات التفكير الناقد ،و أداة تحليل ا لمحتوى ،و اختبار جاهز لقياس مهارات التفكير الناقد :
تضمن قياسا لخمس مهارات هي مهارة االستنتاج ،ومهارة معرفة االفتراضات  ،ومهارة تقويم
المناقشات ،ومهارة التفسير ،ومهارة االستدالل  .وقد أتم الباحثان إجراءات الصدق و الثبات لألدوات
بما فيها اختبار التفكير الناقدالنتائج  :فيما يتعلق بتحليل المحتو ى لكتب الفيزيا ء :المهارات التي
تعزز مهارات التفكير الناقد تتوفر بشكل جيد في الكتب الفيزياء المستهدفة ،كذلك تتوزع بشكل مقبول،
فقد حصلت مهارةاالستنتاج عل ى نسبة  % 32,7من المجموع العام لمهارات التفكير الناقد الخمسة،
في حين حصلت مهارة معرفة االفتراضات على  ،%20.8أما مهارة تقويم المناقشات فقد حصلت
على %11.5كما حصلت مهارة التفسير على % 19.7و االستدالل على .%15.3أما فيما يتعلق
باختبار مهارات التفكير الناقد ،فقد دلت النتائج :على أن أداء أفراد العينة على اختبار مهارات التفكير
الناقد غير مرضية  ،حيث كانت النسبة العامة ألداء  %53.4للصف الحادي عشر و %56.6
للثاني عشر  ،وتبين أن مستوى مهارة معرفة االفتراضات كانت األعلى  %61.6تالها مهارة التفسير
بنسبة  ،%59.8بالنسبة للصف الحادي عشر ،والعكس بالنسبة لطالب الثاني عشر ،حيث كانت
مهارة التفسير  ،%66.4ومعرفة االفتراضات ،% 64وكانت النسبة متقاربة بين المجموعتين في مهارة
االستدالل حيث كانت  %59عند طالب الحادي عشر و  %59.6عند طالب الثاني عشر ،أما
مهارة االستنتاج فكانت المهارة األقل تواف ار عند طالب الصفين ،حيث بلغت  %27.7عند طالب
الصف الحادي عشر ،و  %32عند طالب الصف الثاني عشر ،كما تبين أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائي ة عند مستوى داللة في مستوى مهارات التفكير الناقد تعزى للنوع االجتماعي وكانت لصالح
الطالبات .
كما هدفت دراسة العليي ( )2010إلى التعرف على مـدى تـوافر مهـارات الـتفكير اإلبداعي(الطالقة -
المرونة  -األصالة) والناقد(االستنتاج  -معرفة االفتراضات  -االستنباط  -التفسـير  -تقـويم الحجج)

لدى عينة من الطلبة المعلمين في األقسام العلمية ( فيزياء  -كيمياء  -أحياء) بكلية التربية بمدينة

حجة بلغ عدد أفرادها( ) 111طالب وطالبة ،من خالل تطبيق اختبار مهارات التفكير اإلبداعي

لتورانس الصيغة اللفظية الصورة ( أ) والذي ترجمه إلى العربية فؤاد أبو حطب وعبد هللا سليمان،

واختبار مهـارات الـتفكير الناقـد لواطسون/جالسر والذي ترجمه إلى العربية جابر عبد الحميد ويحيى
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هندام وكيفته على البيئة اليمنيـة سـارة الحمادي(، )2002وبعد معالجة البيانات إحصائيا توصلت نتائج
الدراسة إلى أن مهارات التفكير اإلبـداعي والناقد توافرت لدى أفراد العينة بدرجة ضعيفة ،وقد أوصت

الدراسة باالهتمام بتنميـة مهـارات الـتفكير اإلبداعي والناقد لدى المتعلمين .
كما قامت هيالت وآخرون( )2009بدراسة هدفت إلى استقصاء فاعلية استخدام الوثائق التاريخية في
تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر في مبحث التاريخ مقارنة بالطريقة التقليدية .وقد

طبقت الدراسة على عينة مكونة من ( )165طالبا وطالبة ،موزعين على ( )4شعب جرى اختيارها
عشوائيا من مدارس تربية إربد األولى ،تكونت المجموعة التجريبية من ( )81طالباً وطالبة درسوا

باستخدام الوثائق التاريخية ،والمجموعة الضابطة من ( )84طالباً وطالبة درسوا بالطريقة التقليدية .
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (α = 0.05بين طلبة المجموعات

التجريبية والضابطة على اختيار التفكير الناقد الكلي وأبعاده مهاراته الخمس يعزى الستخدام الوثائق
التاريخية ولصالح المجموعات التجريبية وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات والمقترحات ذات

الصلة .

دراسة الزيادات و العوامرة ( )2009هدفت إلى مدى امتالك مبحث التاريخ في مديرية تربية السلط

لمهارات التفكير الناقد  ،تكونت عينة من ( )53معلماً ومعلمة ،ولتحقيق هدف البحث استخدم الباحث
اختبار (إبراهيم )200،بعد التحقيق من خصائصه السيكومترية والمكون من ( )87فقرة ذات المحتوى
التاريخي ،موزعة على خمسة مجاالت هي :التمييز بين الحقيقة التاريخية ووجهة نظر  ،وتشخيص

الموضوعية والتحيز في النص التاريخي ،تكوين استنتاجات حول النص التاريخي ،وتقويم الحجج أو
االدلة التاريخية  ،وتقرير االفتراضات المنطقية .وأظهرت نتائج البحث أن درجة امتالك معلمي مبحث

التاريخ لمهارات التفكير الناقد دون المستوى المقبول تربوياً والذي حدد بـ ( )80%على االختبار الكلي
واالختبارات الفرعية ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى امتالك

معلمي مبحث التاريخ لمهارات التفكير الناقد تبعاً لمتغير الجنس ،ووجود فروق ذات داللة تبعاً لمتغير
الخبرة ولصالح المعلمين ذوي الخبرة الطويلة ،وفي ضوء النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات .
وقام عبد الرازق ( )2008بدراسة استهدفت التعرف على فاعلية برنامج قائم على استخدام رسوم
الكاريكاتير السياسي في تنمية الوعي بالقضايا المعاصرة وبعض مهارات التفكير الناقد لدى طالب

شعبة التاريخ بكلية التربية بجامعة حلوان ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي وشبه التجريبي ،وقام
نامج علي عينة بلغت()30طالبا/طالبة الفرقة
الباحث بإعداد اختبار مهارات التفكير الناقد ،وطبق البر ً
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الرابعة بشعبة التاريخ بكلية التربية في جامعة حلوان ،اقتصر بناء البرنامج في ضوء رسوم الكاريكاتير

السياسي المعاصر على بعض مهارات التفكير الناقد)التفسير ،التحليل ،ااالستنتاج ،تقويم الحجج .

(وبعض القضايا المعاصرة) القضية الفلسطينية نموذجا ودلت النتائج علي وجود فروق دالة في
متوسطات درجات "عينة البحث" في مقياس الوعي بالقضايا المعاصرة القبلي  /البعدى لصالح

االختبار البعدى .توجد فروق دالة في متوسطات درجات "عينة البحث" في اختبار مهارات التفكير
الناقد القبلي  /البعدى لصالح ااالختبار البعدى  .يوجد ارتباط دال إحصائيا ،بين درجات "عينة

البحث" في تطبيق مقياس الوعي بالقضايا المعاصرة بعديا ،وبين درجاتهم في تطبيق اختبار مهارات
التفكير الناقد بعديا.

ودراسة الجعافرة والخرابشة ( ،)2007التي هدفت إلى التعرف على درجة امتالك الطلبة المتفوقين من
مدرسة اليوبيل في األردن لمهارات التفكير الناقد،حيث بلغت العينة ( ، ) 94طالب وطالبـة مـن طالب

الصفين العاشر والحادي عشر بواقع ( )50ذكور ) 44( ،إناث وقد اسـتخدم الباحثـان مقيـاس كاليفورنيا
للتفكير الناقد ( االستنتاج  -االستدالل  -االستقرار  -التحليل  -التقويم  )،وقد أشارت النتائج إلى
تدني واضح لدرجات العينة في المجموع الكلي ولكل مهارة على حدة على المقياس المطبق ،كما ال

يوجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي درجات يعزى لمتغير الجنس ومتغير مستوى الصف الد ارسـي،
بينما وجـد اثـر دال إحصائيا لتفاعل الجنس والصف الدراسي في مهارتي االستنتاج واالستقراء لصالح

إناث الصف العاشر في مهارة االستنتاج ولصالح ذكور الصف العاشر في مهارة االستقراء وقد أوصت

الدراسة بضرورة إعداد برامج لتنمية التفكير الناقد للطالب المتفوقين واعادة النظر في طرائق التدريس

المستخدمة في مدارس المتفوقين .

أما دراسة مرعي ونوفل ( ،) 2007التي سعت إلى استقصاء مستوى مهارات التفكير الناقد لدى طلبة
كلية العلوم التربوية الجامعية (االنروا) حيث تكونت العينة من جميع طلبة الكلية والبـالغ عـددهم

( )510طالب وطالبة يمثلون المستويات الدراسية األربعة (  ) 148طالب ) 362(،طالبة ،واستخدم
الباحثان اختبار كاليفورنيا نموذج (  ) 2000حيث قام الباحثان بتقنينه على البيئة األردنية حيث

أظهرت النتـائج أن درجة امتالك عينة البحث لمهارات التفكير الناقد دون المستوى المقبول

تربوياً( ،%)80كما وجدت فـروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث بالنسبة لمتغير الجنس،ولصالح

طالب السنة األولى والثانية بالنسـبة لمـتغير المستوى الدراسي كما أظهرت الدراسة عالقة ايجابية بين
معدل الشهادة الثانوية العامة ومهارة االسـتدالل ،وبين المعدل التراكمي ومهارات االستقراء واالستدالل
والتقييم ،وقد أوصى الباحثان بتدريب طلبة المرحلـة الثانوية على امتالك مهارات التفكير الناقد لرفع
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معدالتهم في الشهادة الثانوية العامـة واجـراء المزيـد مـن الدراسات التي تستقصي مستويات مهارات

التفكير الناقد لدى الطالب بشكل عام.

كما قام الخضراء( ،)2005بدراسة بهدف هذا البحث إلى فاعلية برنامج مقترح لتعليم مهارات التفكير
لتلميذات الصف الثاني المتوسط ،في تنمية مهارتي الناقد واالبتكاري ،والتحصيل لوحدة الدولة األموية
في مادة التاريخ .وتكونت عينة البحث من  70تلميذة من تلميذات الصف الثاني المتوسط في

المتوسط السابعة عشرة الحكومية بجدة ،وتم اختيار ثالثة فصول من مجموع السبعة الموجودة في
المدرسة بطريقة عشوائية ،حيث مثل الصف الثاني متوسط المجموعة التجريبية األولى التي تدربت

على مهارات التفكير االبتكاري ضمن وحدة الدولة األموية والصف الثاني متوسط /شعبة 3المجموعة

التجريبية الثانية التي تدربت على مهارات التفكير االبتكاري ضمن وحدة الدولة األموية ،والصف الثاني
متوسط /شعبة  5المجموعة الضابطة التي درست وحدة الدولة األموية بالطريقة التقلدية ،وقد استخدم

المنهج التجريبي ،وتم تطبيق كل من اختبار نورانس للتفكير االبتكاري صورة األلفاظ (أ) واختبار
التفكير للخطيب واختبار التحصيل لوحدة الدولة االموية قبلياً عليهن ،ثم طبقت االختبارات الثالثة

بعدياً للتحقيق من الفرضيات الموضوعة للبحث .وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :لم تظهر
فروق دالة إحصائياً في فاعلية الجزء األول من البرنامج المقترح (قدرات التفكير االبتكاري) المدمجة
في وحدة الدولة األموية في مادة التاريخ للصف الثاني المتوسط في تنمية قدرات التفكير االبتكاري

ومهارات التفكير الناقد والتحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية األولى وظهرت فروق دالة إحصائياً في
فاعلية الجزء الثاني من البرنامج المقترح(مهارات التفكير الناقد) المدمجة في وحدة الدولة االموية في

مادة التاريخ للصف الثاني المتوسط ،في تنمية التفكير االبتكاري ،وكان له أثر إيجابي في تحسين

التحصيل لوحدة الدولة االموية للمجموعة التجريبية الثانية .

وتناول الدوسري ( ،)2005استقصاء أثر كل من طريقي االستقصاء والعصف الذهني في تنمية

التفكير الناقد في الدراسات االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية في دولة قطر .تم اختيار شعبتين

بالطريقة العشوائية لتكونا مجموعتي الدراسة ،بلغ عدد أفرادها ( )60طالباً موزعين على مجموعتين،

األولى ( )30طالباً درست بالطريقة االستقصائية ،والمجموعة الثانية( )30طالباً درسة بطريقة العصف

الذهني ،وقد تم استخدام اختبار للتفكير الناقد معتمداً على استراتجية باير( ،)1985,Beyerكما تم
تطوير أنشطة لالختبار متعلقة بمقرر الدراسات االجتماعية للصف األول الثانوية ،وقد أظهرت الدراسة

عدداً من النتائج ،أهمها :وجود أثر ذي داللة إحصائية لكل من طريقة االستقصاء ،وطريقة العصف

الذهني في تنمية مهارات التفكير الناقد .
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وهدفت دراسة الحمدي (،)2004إلى معرفة واقع ممارسة معلمي التاريخ لمهارات التفكير الناقد
واإلبداعي في المدارس الثانوية في المملكة العربية السعودرية ،وتألفت عينة الدراسة من ( )100معلم

وتم استخدام استبانة كأداة لتحقيق هدف الدراسة ،وتكونت
توزعوا إلى( )60معلماً و()40مدي اًرّ ،
من( )69مهارة موزعة على التفكير الناقد واإلبداعي ،أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين واقع ممارسة المعلمين لمهارات اإلبداعي والمستوى المقبول تربوياً ( )%85ووجود فروق
دالة إحصائياً بين واقع ممارسة مهارات التفكير الناقد والمستوى المقبول تربوياً ( )%85لصالح تقدير
المعلمين ،ودلت النتائج عدم وجود فروق في ممارسة المعلمين لتلك المهارات ،تعزى لمتغير المؤهل
العلمي في حين وجدت فروق تعزى لمتغير الخبرة ولصالح فئة الخبرة خمس سنوات فأقل ،وقد توصلت

الدراسة إلى وجود فروق دالة .

وأجرى بني عطا( )2004دراسة هدفت إلى التعرف على مدى مراعاة كتب التاريخ للمرحلة الثانوية في
األردن للمعايير العالمية للكتب المدرسية ،وبناء نموذج مقترح لتطويرها في ضوء هذه المعايير ،ولهذا
الغرض قام بني عطا بإعداد قائمة المعايير العالمية ،للكتب الواجب مراعاتها في كتب التاريخ للمرحلة

الثانوية ،والتأكد من صدقها .أظهرت النتائج في ضوء تحليل المحتوى تدنياً في مدى مراعاة كتاب
تاريخ العرب والعالم المعاصر،للصف الثاني الثانوي األدبي للمعايير العالمية للكتب المدرسية ،مقارنة
مع كتاب تاريخ األردن المعاصر للصف االول الثانوي األدبي ،إال أن الدراسة أشارت إلى تضمين

المحتوى بجميع مكوناته المعرفية(البنية المعرفية) إذ احتلت فيها الحقائق مرك اًز متقدماً في حين كانت
يحفز المتعلمين على
التعميميات أقلها تواف اًر ،كما أظهرت النتائج من وجهة نظر المعلمين ان المحتوى ُ

التفكير العلمي ،وأن المحتوى ينمي التفكير العلمي من خالل طرح األسئلة .

وقامت الربضي ( )2004بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر برنامج تدريبي قائم على مهارات التفكير
الناقد في اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة الثانوية في األردن تلك المهارات ودرجة

ممارستهم لها ،ومن ثم بناء برنامج تدريبي لتنمية تلك المهارات ،تكونت عينة الدراسة من ( )84معلماً
ومعلمة يعلمون مباحث الدراسات االجتماعية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام اختبار كاليفورنيا
لقياس مهارات التفكير الناقد نموذج (،(California Critical Thinking Skills, 2000) ،)2000

وطورت الربضي أداة مالحظة لمعلمي الدراسات االجتماعية تكونت من ( )25مهارة فرعية موزعة

على مهارات التفكير الناقد الخمس ،وبينت نتائج الدراسة أن درجة اكتساب معلمي الدراسات
االجتماعية لمهارات التفكير الناقد منخفضة بشكل عام ،حيث بلغت النسبة ( )37%بمتوسط حسابي

بلغ ( ،)12.60كما أظهرت الدراسة أن درجة ممارسة معلمي الدراسات االجتماعية لمهارات التفكير
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الناقد منخفضة أيضاً ،وهي مرتبة تنازليا على النحو اآلتي :مهارة التحليل ،فمهارة االستقراء ،فمهارة

االستنتاج ،فمهارة االستدالل ،وأخي اًر مهارة التقييم ،وكان للبرنامج التدريبي أثر إيجابي في إكساب أفراد

العينة مهارات التفكير الناقد حيث بلغت نسبة االكتساب لديهم ( )72.9%بمتوسط حسابي بلغ

(.)24.78

قام المطارنة ( )2003بدراسة بعنوان :مستوى التفكير الناقد لدى طلبة قسم التاريخ في جامعة مؤتة

وعالقته بدرجة ممارسته من قبل المدرسين والتي هدفت إلى معرفة مستوى التفكير الناقد لدى طلبة
قسم التاريخ في جامعة مؤتة وعالقته بدرجة ممارسته من قبل المدرسين ،وقد تكون مجتمع الدراسة من

جميع طلبة السنة الثالثة والرابعة في قسم التايخ في جامعة مؤتة المسجلين للفصل الدراسي الثاني للعام

الدراسي  2003وكان عددهم ( 119طالباً وطالبة وقد استخدم المنهج التجريبي) ،ومن النتائج أن
ط على اختبار التفكير الناقد بشكل
مستوى التفكير الناقد لدى طلبة قسم التاريخ في جامعة مؤتة متوس ٌ
عام ،أما في مجاالت االختبار فقد كان المتوسط الحسابي أعلى من المتوسط النظري لكل مجاالت

االختبار باستثناء تكوين االستنتاجات فقد تبين أن المتوسط الحسابي لها أقل من المتوسط النظري.

وقامت العبدالت ( )2003بدراسة هدفت استقصاء برنامج تدريبي مبني على التعلم بالمشكالت  ،في
تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )112طالباً
وطالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين ،إحداهما تجريبية تكونت من ( )50طالباً وطالبة ،واألخرى
ضابطة تكونت من ( )62طالباً وطالبة .إذ تم إعداد البرنامج التدريبي بشكل مستقل عن المواد

الدراسية ،تناول مشكالت حياتية تتسم بالواقع ،وطبق على أفراد المجموعة التجريبية ،ولقياس فاعلية
البرنامج التدريبي تم تطبيق اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد كمقياس قبلي وبعدي ألفراد

المجموعة التجريبية والضابطة .أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة لصالح أفراد المجموعة
التجريبية على اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد ،ولم تظهر فروق ذات داللة تعزى لمتغير

الجنس والتفاعل بين الجنس والمجموعة.
دراسة الجنادي(  )2003التفكير الناقد وعالقته بعدد من المتغيرات الدراسية دراسة ميدانية لـدى طلبـة
جامعتي دمشق والبعث .تهدف الدراسة إلى تحديد ما هو متوفر من قدرات التفكير الناقد ومهاراته لدى
عينة من طلبة الجامعات السورية(دمشق – البعث) وتحديـد عالقـة هـذه القـدرة بعـدد مـن

المتغيرات(التخصص الدراسي ،التقدم في السنوات الدراسية ،الجنس ،التحصيل الد ارسـي،المستوى
االجتماعي واالقتصادي لألسرة ) لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين التفكير الناقد وهذه المتغيرات .

عينة الدراسة :تكونت من طلبة جامعة دمشق وجامعة البعث في السنة الدراسية الثانيـة والرابعة،
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اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية ،وقد بلغ عدد أفرادها ألفـين ومائـة وسـتة وسبعون  ٢١٧٦طالباً
وطالبة ،وتوزعت الكليـات المختـارة حـسب التخـصص إلى مجموعتين- ١ :كليات العلوم األساسية

والتطبيقية وهي :كليات طب األسـنان ،الطـب البشري ،هندسة مدنية ،هندسة زراعية ،علوم طبيعية،

رياضيات  -2 .كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية :وهي كليات التربية ،االقتصاد ،آثار ،صـحافة ،أدب
عربي ،أدب انجليزي ،جغرافية .أداة الدراسة :اختبار واطسون وجليسر للـتفكير الناقـد Critical

 ،Glaser & WatsonAppraisal Thinkingومقياس المستوى االقتصادي واالجتماعي وهو من

إعداد طحـان ونشواتي  ، ١٩٧٦واستخدم المنهج الوصفي التحليلي .النتائج :إن مستوى التفكير الناقد
لدى الطلبة يتراوح ما بـين المـنخفض والمتوسـط والمرتفع ،وأغلب أفراد العينة في المستوى المنخفض
والمنخفض جداً ،يوجـد فـروق دالـه إحصائياً في الدرجة الكلية للتفكير الناقد بين طلبة الجامعتين
ولصالح طلبة جامعة دمشق ،في حين ال يوجد فروق دالة إحصائياً في المهارات الفرعية ،يوجد فروق

داله إحـصائياً بـين التخصص العلمي واألدبي في الدرجة الكلية والفرعية للتفكير الناقـد لـصالح
التخـصص العلمي ،وجد فروق دالة إحصائياً بين الطلبة السنة الدراسية الثانية وطلبة السنة الد ارسـية
الرابعة في الدرجة الكلية للتفكير الناقد وفي كل مهارة من مهاراته ما عدا تقويم المناقـشات واالستنتاج

لصالح طلبة السنة الرابعة ،ال يوجد فروق داله إحصائياً في الدرجة الكلية للتفكير الناقد وفي كل مهارة
من مهاراته تعزى للجنس بين طالب عينة الدراسة الكلية وطالباـ ،وجود ارتباط دال إحصائياً بين
الدرجة الكلية للتفكير الناقد والتحصيل الدراسي عند العينة الكلية وعينات الدراسة األساسية األربعة ،ال

يوجد ارتباط دال إحـصائياً بـين درجـات المستوى االجتماعي واالقتصادي والدرجة الكلية للتفكير الناقد
عنـد عينـات الد ارسـة األساسية األربعة ،وجود اختالف في قوة التأثير التنبؤية للمتغيرات المستقلة

السابقة في تباين القدرة على التفكير الناقد .

أما دراسة خوالدة ( )2001فقد هدفت للتعرف على أثر توظيف األحداث الجارية في تنمية مهارات

تكونت عينة
التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مبحث التاريخ في محافظة جرشّ ،
الدراسة من ( )224طالباً وطالبة ،منهم( )117للمجموعة التجربية درست المنهاج بتوظيف األحداث
الجارية مدعماً لمهارات التفكير الناقد ،و( )107للمجموعة الضابطة درست المنهاج العادي ،وقد طبق

على عينة الدراسة اختبار التفكير الناقد الذي تم تقنيته على البيئة األردنية على غرار مقياس

(واطسون -جلسر) للتفكير الناقد ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية
مهارات التفكير الناقد ،لصالح توظيف األحداث الجارية على كل مهارة من مهارات التفكير الناقد .

وفي دراسة أخرى أجراها ردمان ( )2001هدفت إلى التعرف على أساليب التفكير لدى معلمي الثانوية

قبل الخدمة بكلية التربية – صنعاء ،إضافة إلى التعرف على الفروق بين المعلمين قبل الخدمة في
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تخصصي رياضيات وعلوم اجتماعية في أساليب التفكير .تم إجراء الدراسة على عينة قوامها ()222

طالبا
طالب وطالبة  ،من قسم الرياضيات والعلوم االجتماعية تم اختيارهم بطريقة عشوائية من ً 475
وطالبة ،وقد تم استخدام مقياس  Harrison & Brasmonألساليب التفكير .ولقد كشفت نتائج

الدراسة أن  %6،12من أفراد العينة فضلوا أسلوب التفكير التركيبي ،و %7،16فضلوا أسلوب التفكير

العلمي ،بينما فضل  %5،13التفكير الدافعي و %7،25فضلوا التفكير التحليلي و %7،25فضلوا
التفكير المثالي ،وال يوجد أي أثر لمتغير التخصص على أساليب التفكير لدى معلمي الثانوية قبل

الخدمة .وأظهرت النتائج أن نمط التفكير المسيطر من بين أنماط التفكير (تفكير أحادي البعد ،تفكير

ثنائي البعد ،تفكير ثالثي البعد ،تفكير مسطح ،وغير مصنف) هو التفكير أحادي البعد يليه التفكير

الثنائي والمسطح ،وهذا يعني أن أغلب أفراد العينة يستعينون بأسلوب واحد فقط من أساليب التفكير

الخمسة  ،في جميع المواقف التي يمرون بها سواء بمناسبة أو بغير مناسبة.

وفي دراسة قام بها على خريشة ( )2001هدفت للتعرف مستوى مساهمة معلمي التاريخ للمرحلة
الثانوية في تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي لدى طلبتهم ومعرفة أثر جنس المعلم وخبرته

ومؤهله في ذلك ،وتحديد العالقة بين آراء المعلمين حول مستوى مساهم تهم في تنمية مهارات

التفكير وبين مستوى مساهمتهم من خالل مالحظتهم مالحظة مباشرة داخل غرفة الدراسة،

واستخدمت هذه الدراسة استبانة وبطاقة مالحظة للتعرف على مستوى مساهمة أفراد العينة والتي
تكونت من ( )33معلماً ومعلمة ،في تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي ،وتكونت هاتان

األداتان من ( )55مظه اًر سلوكيا ،تسهم في تنمية مهارات التفكير العليا ،ودلت النتائج على تدني
مستوى مساهمة معلمي التاريخ في تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي ،والمهارات مجتمعة؛ فقد

كان مستوى مساهمتهم أقل من المستوى المقبول تربوياً ( ،)85%ولم تظهر فروق دالة إحصائياً
بين آراء معلمي التاريخ ،أو نتيجة لمالحظتهم داخل غرفة الدراسة في مستوى مساهمتهم في تنمية
مهارات التفكير تعزى لجنس المعلم أو خبرته أو مؤهله.

أما دراسة إبراهيم ( )2001فقد تناولت موضوع التفكير الناقد في مبحث التاريخ ،فقد هدفت إلى

التعرف على مستوى إسهام معلمي التاريخ للمرحلة الثانوية في تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي
لدى طلبتهم ،ومعرفة أثر جنس المعلم وخبرته ومؤهالته في ذلك ،وتحديد العالقة بين آراء المعلمين
حول مستوى مساهمتهم في تنمية مهارات التفكير ،وبين مستوى مساهمتهم من خالل مالحظتهم

مالحظة مباشرة داخل غرفة الدراسة .دلت النتائج على تدني مستوى مساهمة معلمي التاريخ في تنمية
مهارات التفكير الناقد واإلبداعي والمهارات مجتمعة سواء من خالل آراء المعلمين أو من خالل

مالحظتهم داخل غرفة الدراسة ،فقد كان مستوى مساهمتهم أقل من المستوى المقبول تربويا (،)% 85
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ولم تظهر فروق دالة إحصائيا بين آراء معلمي التاريخ أو نتيجة لمالحظتهم داخل حجرة الدراسة في

مستوى مساهمتهم في تنمية مهارات التفكير تعزي لجنس المعلم أو خبراته أو مؤهله ،ولم تظهر عالقة

دالة إحصائيا بين آراء المعلمين في مستوى مساهمتهم في تنمية مهارات التفكير ،وبين مستوى
مساهمتهم في تنمية تلك المهارات ،نتيجة لمالحظتهم داخل حجرة الدراسة.

دراسة سرحان ( )2000بعنوان مهارات التفكير الناقد وعالقتها بحل المشكالت لدى عينة من طلبة
الجامعـات الفلسطينية .تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى مهارات التفكير الناقد ،والقدرة على

حل المشكالت لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ،وتحديد العالقة ما بين مستوى مهارات التفكير الناقد،
والقدرة على حل المشكالت لدى طلبة الجامعات الفلسطينية .عينة الدراسة :تكونت من مائة وتسعة

وتسعين  199طالباً وطالبة ،اختيروا بالطريقة العشوائية من خمس جامعات فلسطينية وهي( :النجاح،
بيرزيت ،القدس ،بيت لحم ،الخليل )وطبقت على طلبة السنة األولى إلى السنة الرابعة ،من الكليات

التاليـة( :اآلداب ،العلـوم ،الهندسة ،التجارة ،الصيدلة ،والحقوق ،والشريعة) في الفصل األول لعام
الدراسي  . 2000-1999أداة الدراسة :استبانة البيانات الشخصية ،ومقياس القدرة على حل
المـشكالت لهبنـر وبترسين  ، Petersen & Heppnerواختبار كاليفورنيا لقياس مهارات التفكير

الناقد )  The California Critical Thinking Skills Testالنتائج :إن مستوى التفكير الناقد
يتراوح ما بين المنخفض والمتوسط والمرت فع ،وان نسبة متدنية من النسبة الكلية ألفراد العينة تقع ضمن

المستوى المرتفع  % ٤،١٧وهي نـسبة متدنية من أفراد العينة .ال توجد فروق دالة إحصائياً بين حل
المشكالت و( الجنس ،والمستوى الدراسي ،ومستوى تعليم األب واألم ،ومكان السكن ،ومنطقة السكن)،
وال توجد فروق دالة إحصائيا بـين مهارات التفكير الناقد و(الجنس ،والمستوى الدراسي ،ومستوى تعليم

األب واألم ،ومكان سكن ،ومنطقة السكن ،وحل المشكالت) ،وجود فروق دالة إحصائياً بين متغير
الجامعـة ومهارات التفكير الناقد ،كما يوجد فروق داله إحصائياً بين متغير الجامعة وحل المشكالت .
دراسة عبد هللا ( )2000التي هدف من خاللها إلى قياس مدى اكتساب الطلبة المعلمين في شعبة
الفلسفة واالجتماع بكلية التربية بجامعة صنعاء مهارات التفكير الناقد ( االسـتنتاج ،تقـويم الحجـج،

االستنباط ،معرفة االفتراضات ،التفسير ) وتكونت العينة من  122طالب وطالبة من طلبة المستوى
الرابع منهم ( )83ذكور والباقي إناث وقد اعد الباحث اختبا اًر لمهارات التفكير الناقد على غرار اختبار
واطسون/جالسر وقام بالتأكد من صدقه وثباته وتحليل فقراته وبعد تطبيقه توصل الباحث إلى وجود

فروق دالة إحصائيا بـين متوسطي درجات الذكور واإلناث في مهارة معرفة االفتراضات لصالح الذكور

أما بقية المهارات واالختبـار ككل فلم يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير الجنس،كما توصل الباحث إلى
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أن مستوى األداء لعينة البحـث في االختبار ككل وفي مجاالته الفرعية كان متدنياً حيث لم يتجاوز

المتوسط  %53من درجات االختبار وقد أوص ى الباحث بإعداد مقاييس متنوعة لقياس مهارات
التفكير اإلبداعي والناقد واالهتمام بطرائق التـدريس الحديثة واالبتعاد عن التقليدية .

دراسة العطاري ( )1999لمعرفة مستوى مهارات التفكير الناقد وعالقته بمركز الضبط وبعض
المتغيرات األخرى لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية .وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على

مستوى مهارات التفكير الناقد ،ومركز الضبط الداخلي والخارجي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية،

وتحديد عالقة المتغيرات (الجـنس ،التخصص األكاديمي ،المستوى الدراسي ،مستوى تعليم األب،

مستوى تعليم األم ،الترتيب في األسرة ،مكان السكن ،منطقة السكن ،الجامعة) بكل من مستوى مهـارات

الـتفكير الناقد  ،ومركز الضبط لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ،وتحديد العالقة بين مستوى مهارات

التفكير الناقد ،ومركز الضبط لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ،و تحديد المتغيرات التنبؤيـة بمستوى
مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الجامعات الفلسطينية .عينة الدراسة :تكونت من مائة وأثنين

وثمانين ١٨٢طالباً وطالبة ،اختيروا بالطريقـة العشوائية من طلبة الجامعات الفلسطينية ( الخليل،

القدس ،النجاح ،بيرزيت ،النجـاح ) في الفصل األول من العام الدراسي ، ١٩٩٩-١٩٩٨وكان أفراد

العينة من طلبة السنة الثانيـة الثالثة ،الرابعة ،من مختلف الكليات اآلداب والتربية وادارة األعمال كاتجاه
أدبي ،والعلـوم والهندسة ،والطب ،كاتجاه علمي .أدوات الدراسة :استمارة البيانات الشخصية ومقياس

 ROTTERلمركز الضبط ،واختيار .( The California Critical Thinking Skills Test

)الناقد التفكير مهارات لقياس كاليفورنيا  .النتائج :وجود اختالف بين أفراد العينة في مستوى مهارات
الـتفكير الناقـد ،حيـث توزعوا على ثالثة مستويات منخفض ،متوسط ،مرتفع ،ونسبة أفراد العينـة في

المـستوى المرتفع % ٣,١٣وهي نسبة متدنية من العينة الكلية وهذا المستوى غير مقبـول تربويـاً لألداء
على اختبار التفكير الناقد ،انقسام أفراد العينة فيما يتعلق بمركز الـضبط لـديهم إلى فئتين فئة الضبط

الداخلي وشكلت % ٦٥,٤١من العينة الكلية ،وفئة الضبط الخـارجي وشكلت  % ٤,٥٨وليس هناك

فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في مـستوى مهارات التفكير الناقد الكلية ،ولكن توجد فروق
دالة إحصائياً في المهـارتين الفـرعيتين التحليل واالستقراء لصاح اإلناث ،وجود فروق دالة إحصائياً في
التخصص األكاديمي لصالح التخصص العلمي ،وجود فروق دالة إحصائياً بين متغير الجامعة
والمهارة الكليـة للـتفكير الناقد ،وكذلك المهارتين الفرعيتين التحليل واالستنتاج ،عدم وجود فروق دالة

إحصائياً بين مستوى التفكير الناقد في( الدرجة الكلية و الدرجات الفرعية ) وبـين كـل المـتغيرات :
المستوى الدراسي ،مستوى تعليم األم ،الترتيب في األسرة ،مكان السكن ،منطق الـسكن ،عدم وجود

فروق دالة إحصائياً بين مستوى تعليم األب في الدرجة الكليـة والـدرجات الفرعية باستثناء مهارة التحليل
لصالح مستوى التعليم الجامعي فما فوق ،وجود فروق دالـة إحصائياً بين الذكور واإلناث في مركز
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الضبط لصالح اإلناث حيث كانت أكثر خارجيـة ،عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الضبط و(
التخصص األكاديمي ،المستوى الد ارسـي ،تعليم األب وتعليم األم ،مكان السكن ،منطقة السكن ،متغير
الجامعة) عدم وجود عالقـة دالـه إحصائياً بين مهارة التفكير الناقد الكلية ومركز الضبط ،وجود فروق

دالة إحـصائياً بـين الترتيب في األسرة ومركز الضبط لصالح الترتيب األوسط ،المـتغيرات التنبؤيـة
بمـستوى مهارات التفكير الناقد من متغيرات الدراسة هي الجنس والتخصص األكاديمي .

 2.2.2الدراسات األجنبية :
دراسة ( ،)Posner,2008التي هدفت إلى استقصاء أثر خصائص المعلم وسلوكه في تطوير مهارات

التفكير الناقد لدى الطلبة في مادة العلوم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )36معلماً ومعلمة ممن يدرسون
في المدراس الحكومية االمريكية للمرحلة الثانوية ،وتمثلت أداة الدراسة في بطاقة مالحظة عبئت من

خالل تصوير حصة صفية لكل منهم ،وقسم المعلمون إلى فئتين عليا ودنيا حسب عالمات طلبتهم

للفصل األول ،وأظهرت نتائج الدراسة أن أداء الطلبة الذين درسهم معلمو ومعلمات الفئة العليا اختلفت

عن أداء نظرائهم الذين درسهم معلمو ومعلمات الفئة الدنيا ،حيث أظهر معلمو الفئة العليا تمي اًز

واضحاً في استخدام المواد والمناقشة ،والتمهيد الجيد للدرس ،واثارة دافعية الطلبة ،والتعليم من خالل

المجموعات وتفعيل األنشطة الصفية ،أما معلمو الفئة الدنيا ومعلماتها فقد اتصفوا بالتعليم المباشر،
واستخدام الحاسوب لتقديم كمية أكبر من المعلومات ،وتركز ُجلّ اهتمامهم بالمنهج الدراسي المعتمد.

وأجرى ( ،)Smith,2008دراسة هدفت إلى التعرف إلى مظاهر التفكير الناقد التي يركز عليها معلمو

التربية الجتماعية ومعلماتها في المدارس اإلنجليزية للمرحلة األساسية ،ودرجة شيوع تلك المظاهر في

سلوك المعلمين،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )125معلماً و( )125معلمة من مدراس المملكة

المتحدة ،اختيروا بطريقة االختيار العشوائي الطبقي التناسبي ،أما أداة الدراسة فكانت عبارة عن نموذج
تصنيفي تقاس من خالله درجة ممارسة مظاهر السلوك الناقد ،وأظهرت النتائج أن نسبة األنماط

السلوكية ذات الصلة بالتفكير الناقد بلغت ( ،)21%وأن نسبة المعلمين والمعلمات الذيت يتجهون في
تدريسهم نحو تنمية التفكير الناقد بلغت ( ،)8%مما يدل على تدني ممارسة المعلمين والمعلمات

لمهارات التفكير الناقد.
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هدفت دراسة( ،)Pratt,2007إلى معرفة مدى مساهمة معلمي الدراسات االجتماعية في تنمية مهارات

التفكير اإلبداعي والناقد ،في( )12دائرة من دوائر التربية والتعليم في الواليات المتحدة األمريكية،
وشملت العينة( )64معلماً ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن بطاقة مالحظة شملت ( )41معيا اًر،

بحيثرصدت( )5حصص دراسية لكل معلم ،وأظهرت النتائج أن ( )18%من معلمي الدراسات

االجتماعية يسهون في تنمية مهرات التفكير اإلبداعي والناقد بشكل مقبول ،وأن ( )6%من المعلمين
تترواح نسبة مساهمتهم في تنمية مهارات التفكير ما بين( ،)85% -70وباقي المعلمين كانت نسبة

مساهمتهم ليست ذات تأثير إيجابي.

وفي دراسة ( ،)Salvin,2007التي هدفت إلى معرفة وجهة نظر معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة

الثانوية في والية كاليفورنيا األمريكية من تطبيق مهارات التفكير اإلبداعي ،حيث اختبر( )30معلماً
بالطريقة العشوائية ولوحظ مدى تمكنهم من تدريس مهارات التفكير اإلبداعي ،واستخدمت الدراسة سجل

المالحظة أداة ُسجل من خاللها سلوك المعلمين داخل غرف الدراسة مالحظة غير مباشر ،عن طريق
تسجيل أداء المعلمين بجهاز فيديو ،وأظهرت نتائج الدراسة تدني مستوى استخدام استراتجيات التفكير

اإلبداعي من قبل المتعلمين.

وهدفت دراسة ( ،)scriven,2005إلى الكشف عن مدى تركيز معلمي الدراسات االجتماعية في
المرحلة الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية ،على تطوير اإلجراءات الصفية التي تنمي مهارات

التفكير العليا ،وشملت عينة البحث( )50مشرفاً ومدرساً ،واستخدمت بطاقة المالحظة كأداة تحوي()57
مظه اًر لقياس األنماط السلوكية المحفزة للتفكير العليا ،وحصلت ربط خبرات الطلبة بالحياة على أعلى

درجة ممارسة ،في مقابل حصول حصول مساعدة الطلبة في التنبؤ بمجريات األحداث على أقل درجة
ممارسة من قبل المعلمين حسب وجهة نظر مشرفيهم .

أما دراسة روالند ) (Ruland, 2000فقد هدفت إلى التعرف على المعرفة بين عناصر البيئة الصفية

وبين القدرة على التفكير الناقد ،تألفت عينة الدراسة من ( )342طالباً وطالبة من السنة األولى في كلية
الفنون في مدينة نيويورك ،وتم استخدام اختبار واطسن – جليسر ) (Watson-Gleserكمقياس قبلي
في بداية الفصل الدراسي ،حيث درست عينة الدراسة أربعة مساقات تم تصميمها بطريقة جدلية؛ بهدف
زيادة القدرة على التفكير الناقد ،ثم جرى استخدام المقياس البعدي على عينة الد ارسة ،وأظهرت النتائج

أن العناصر في البيئة الصفية متنبئٌ قوي لزيادة القدرة في التفكير الناقد.

48

وأجرى تمبل ) (Temple, 2000دراسة الختبار فاعلية مشروع القراءة والكتابة للتفكير الناقد

) (RWCTالذي تم تطويره عام ( )1997وقد اشترك في تطبيق المشروع ( )15000معل ٍم من المرحلة

األساسية الدنيا في عشرين دولة في أوروبا وآسيا ،وقد استغرق تطبيق المشروع مدة ( )12-15شه اًر.
وقد استخدم تمبل مجموعة من االستراتيجيات التعليمية – التعلمية ،مثل التنبؤ ،واختبار الفرضيات،

والكشف عن المعرفة السابقة ،وتشجيع المناقشة بين الطلبة ،والكتابة للتعلم ،وطرق االستجابة ،والتعلم

التعاوني .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود تغيرات الحظها المعلمون لدى الطلبة ،ووجود متعة كبيرة
نحو التعلم ،والتواصل بين الطلبة في غرفة الصف ،واستخدام الطلبة للتفكير اإلبداعي والتفكير الناقد

عالي  ،ومنح الطلبة فرصاً أكبر للتعلم الذاتي والتعلم التعاوني ،واالستجابات المتعددة لألسئلة.

 3.2.2التعقيب على الدراسات السابقة :
تناولت الدراسات السابقة مهارات التفكير بشكل عام ومنها ما تناول التفكير اإلبداعي مثل دراسة
العساف ( ،)2013ودراسة( ،)Pratt,2007ومنها ما تناول مهارات التفكير الناقد مثل دراسة هيالت

وآخرون ( ،)2009ودراسة الرضي ( ،)2004ودراسة المطارنة (، )2003ودراسة الجنادي(،)2003
ودراسة العبدالت ( ،)2003ودراسة دراسة ( ،)Posner,2008ودراسة ( ،)Smith,2008منها ما

ربط التفكير الناقد بالتفكير االبداعي مثل دراسة الحمدي ( ،)2004ودراسة خريشة ( ،)2001ومن

الدراسات ما ربط مهارات التفكير االبتكار والتفكير الناقد بالتحصيل الدراسي مثل :دراسة الخضراء

( ،)2005ومن الدراسات ما ربط العصف الذهني بالتفكير الناقد مثل :دراسة الدوسري (.)2005

وتكون الدراسة الحالية اتفقت مع معظم الدراسات أن مدى ممارسة مهارات التفكير الناقد متوسطة ومن
تلك الدراسات دراسة الربضي ( ،)2004ودراسة المطارنة ( ، )2003ودراسة الجنادي( ،)2003ودراسة

العبدالت ( ،)2003ودراسة دراسة ( ،)Posner,2008ودراسة ( ،)Smith,2008ودراسة الحمدي

(،)2004

ودراسة خريشة ( ،)2001ودراسة الجنادي ( ،) 2003ودراسة سرحان (، )2000

ودراسة درويش ومهادي( ،)2011ودراسة الزيادات والعوامرة( )2009كانت دون المستوى المقبول

باالضافة أن بعض الدراسات وافقت بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس ،ومن تلك
الدراسات التي اتفقت دراسة( ،)Pratt,2007سرحان ( ،)2000دراسة(سليمان ،) 2012،ودراسة

الزيادات و العوامرة( ، )2009ولقد اختلفت مع دراسة ( ،)Smith,2008ودراسة خريشة (،)2001

الخيالني ،الكيالني ،العوامرة ( ،)2011واختلفت دراسة الجنادي ( ، )2003ودراسة العطاري

( )1999بوجود فروق بين الطلبة تعزى لمتغير الجنس  .واتفقت كل من دراسة
سرحان(،)2000ودراسة العطاري( )1999مع متغير مكان السكن والمستوى الدراسي ،ولكن دراسة

سرحان( )2000اختلفت من حيث متغير الجامعة بوجود فروق واتفقت دراسة العطاري ( )1999بعدم
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وجود فروق تعزى لمتغير الجامعة ،وكانت دراسة العليي( )2010ودراسة مرعي ونوفل ()2007
ودراسة الجعافرة والخراشة ( )2007ودراسة عبدهللا( )2000بأن هناك تدني وضعف باستخدام التفكير

الناقد.

تركزت بعض الدراسات السابقة على درجة ممارسة التفكير من وجهة نظر المدرسين أنفسهم  ،دون

األخذ بعين االعتبار وجهة نظر الطلبة ،وبخاصة طلبة المرحلة الجامعية الذين يمتلكون القدرة على

التقويم واصدار األحكام كما أشارت معظم الدراسات السابقة إلى تدني مستوى درجة ممارسة المعلمين،

أو المعلمات – سواء في المدارس العربية أو األجنبية أو على الصعيد المرحلة الجامعية – في تنمية
مهارات التفكير بشكل عام ،والتفكير الناقد واإلبداعي بخاصة  ،وتميزت هذه الدراسة عن الدراسات

السابقة بمجتمعها وعينتها التي طبقت عليها.
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الفصل الثالث
______________________________________________________

الطريقة واإلجراءات

يتنــاول هــذا الفصــل وصــفاً مفص ـالً للطريقــة التــي اتبعتهــا الباحثــة فــي تنفيــذ الد ارســة ،ومــن ذلــك تعريــف

مــنهج الد ارســة ،ووصــف مجتمــع الد ارســة ،وتحديــد عينــة الد ارســة ،واعــداد أداة الدراسة(االســتبانة) ،والتأكــد
من صدقها وثباتها ،وبيان إجراءات الدراسة ،واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتـائج،

وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.
 1 . 3منهج الدراسة
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي لمناسبته ألغراض الدراسة .
 2 . 3مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة تخصص التاريخ في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية
البالغ عددهم ( )500طالباً وطالبة للعام .2016/2015
 3 . 3عينة الدراسة
تــم إختيــار عينــة الد ارســة بحيــث تكــون ممثلــة لمجتمعهــا باإلعتمــاد علــى األســس اإلحصــائية إلختيــار

العينـ ـ ـ ــات بنسـ ـ ـ ــبة خطـ ـ ـ ــأ مقـ ـ ـ ــدارها  %5مـ ـ ـ ــن مجتمعهـ ـ ـ ــا ،باالسـ ـ ـ ــتناد إلـ ـ ـ ــى موقـ ـ ـ ــع حسـ ـ ـ ــاب العينـ ـ ـ ــات

 ، ،www.surveysystem.comبالطريقة الطبقية العشوائية ،طبقية من حيث متغير الجامعة ،وذلك

كمــا هــو واضــح فــي ملحــق رقــم ( . )1.9وتكونــت العينــة مــن ( )217طالبـاً وطالبــة ،والجــدول ()1.3
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة:
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جدول ( :)1.3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.
المستوى
ذكر

العدد

النسبة المئوية

94

43.3

المتغير
الجنس

أنثى

123

56.7

مدينة

78

35.9

قرية

114

52.5

مخيم

25

11.5

أولى

21

9.7

ثانية

71

32.7

ثالثة

55

25.3

رابعة فأعلى

70

32.3

القدس

21

9.7

الخليل

79

36.4

النجاح

65

30.0

بير زيت

52

24.0

مكان السكن

السنة الدراسية

الجامعة

 4.3أسلوب وأداة جمع البيانات

أداة لجمع البيانات ،فبالرجوع إلى األدبيات السابقة ،ولفحص مدى
استخدمت الدراسة الحالية االستبانة ً
ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من
وجهة نظر الطلبة ،طورت الباحثة استبانة تكونت من قسمين رئيسيين ،اشتمل القسم األول معلومات
عامة عن المبحوثين من حيث :الجنس ،ومكان السكن ،والسنة الدراسية ،والجامعة ،في حين ضم
القسم الثاني مقياس مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد الذي

تكون من ( )40فقرة ،واشتملت الفقرات على خمس مهارات وهي مهارة التفسير ومهارة األستنتاج

ومهارة األفتراض ومهارة األستدالل ومهارة التقييم  ،وعلماً بأن طريقة اإلجابة عن أداة الدراسة ،تركزت
في االختيار من سلم خماسي ،على نمط ليكرت ( ،)Likert Scaleوذلك كما يأتي :بدرجة كبيرة
جداً ،كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،وقليلة جداً.
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 5.3صدق األداة
قامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتها األولية ،ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها

على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة ،حيث طلب منهم إبداء الرأي في فقرات
االستبانة من حيث :مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها لغوياً ،ومدى شمول الفقرات للجانب المدروس،

واضافة أي معلومات أو تعديالت أو فقرات يرونها مناسبة ،ووفق هذه المالحظات تم إخراج االستبانة
بصورتها النهائية.

ومن ناحية أخرى ،تم التحقق من الصدق بحساب التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات

األداة ،وذلك كما هو واضح في الجدول رقم (.)2.3

جدول ( :)2.3التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات األداة لمدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر
التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة
الرقم

درجة

الرقم درجة

التشبع

الرقم

التشبع

الرقم

درجة

درجة التشبع

التشبع

1

0.71

11

0.63

21

0.62

31

0.60

2

0.70

12

0.60

22

0.65

32

0.65

3

0.70

13

0.64

23

0.60

33

0.60

4

0.63

14

0.60

24

0.60

34

0.60

5

0.61

15

0.60

25

0.64

35

0.65

6

0.62

16

0.60

26

0.61

36

0.61

7

0.63

17

0.60

27

0.60

37

0.64

8

0.66

18

0.60

28

0.61

38

0.60

9

0.60

19

0.63

29

0.63

39

0.65

10

0.60

20

0.65

30

0.61

40

0.61

 6 . 3ثبات األداة

قامت الباحثة بالتحقق من ثبات األداة ،من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات ،لمجاالت
الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا ،وكانت الدرجة الكلية لمدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس

في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة (،)0.940
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وهذه النتيجة تشير الى تمتع هذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة .والجدول التالي يبين معامل

الثبات للمجاالت والدرجة الكلية.

جدول ( :)3.3نتائج معامل الثبات للمجاالت

معامل الثبات
0.78

المجاالت
االستنتاج
االفتراضات

0.78

التفسير

0.75

االستدالل

0.80

التقويم

0.79

الدرجة الكلية

0.940

 7 . 3إجراءات الدراسة
تم إجراء الدراسة وفق الخطوات اآلتية :
 -الحصول على موافقة من عمادة الدراسات العليا ،قسم التربية إلجراء الدراسة .

 الحصــول علــى قائمــة بإعــداد طلبــة مجتمــع الد ارســة لعــام  ،2016/2015فــي دوائـر التــاريخ فــيالجامعات الفلسطينية لحصول على مجتمع الدراسة .

 إعداد أدوات الدراسة بالصورة األولية . عرض أدوات الدراسة على مجموعة من المحكمين . -إعداد أدوات الدراسة بصورتها النهائية .

 استخدام المنهج الوصفي في جمع المعلومات . -تحديد أفراد عينة الدراسة .

 توزيع األستبانة على عينة الدراسة . -جمع االستبانات من أفراد العينة وتفريغها .

 -القيام بعملية التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي . SPSS
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 8. 3المعالجة اإلحصائية

وتمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد ،والنسب المئوية ،والمتوسطات

الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية .وقد فحصت فرضيات الدراسة عند المستوى  ،0.05≤αعن طريق
االختبارات اإلحصائية اآلتية :اختبار ت  ،t.testواختبار تحليل التباين األحادي

one way

 ،analysis of varianceومعامل الثبات كرونباخ ألفا  ،Cronbach Alphaومعامل التحليل

العاملي  ،Factor analysisوذلك باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم
االجتماعية .SPSS
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الفصل الرابع
______________________________________________________

نتائج الدراسة

 1 . 4تمهيد
تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة ،التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسة وهو " مدى

ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية

من وجهة نظر الطلبة " وبيان أثر كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة،
وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها .وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد

عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات اآلتية:
الدرجة

مدى متوسطها الحسابي

منخفضة

 2.33فأقل

متوسطة

3.67-2.34

عالية

 3.68فأعلى

 2 . 4نتائج أسئلة الدراسة :

 1.2.4النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
ما مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات

الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة ؟
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لإلجابـ ــة عـ ــن هـ ــذا الس ـ ـؤال ،قام ـ ـت الباحث ـ ــة بحسـ ــاب المتوسـ ــطات الحسـ ــابية ،واالنح ارفـ ــات المعياري ـ ــة
الســتجابات أف ـراد عينــة الد ارســة علــى مجــاالت االســتبانة ،التــي تعبــر عــن مــدى ممارســة أعضــاء هيئــة

التدريس في دوائر التاريخ ،لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة.

جــدول ( :)1.4المتوســطات الحســابية ،واالنح ارفــات المعياريــة ،الســتجابات أفـراد عينــة الد ارســة لمجــاالت
مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائـر التـاريخ لمهـارات التفكيـر الناقـد فـي الجامعـات الفلسـطينية

من وجهة نظر الطلبة
الرقم

المتوسط

المجاالت

الدرجة

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

التقويم

3.35

0.67

متوسطة

2

االستدالل

3.28

0.61

متوسطة

3

االستنتاج

3.27

0.62

متوسطة

4

االفتراضات

3.23

0.65

متوسطة

5

التفسير

3.19

0.66

متوسطة

3.27

0.55

متوسطة

الدرجة الكلية

يالحــظ مــن الجــدول الســابق الــذي يعبــر عــن المتوســطات الحســابية  ،واالنح ارفــات المعياريــة الســتجابات
أفـراد عينـة الد ارسـة علـى مـدى ممارسـة أعضـاء هيئــة التـدريس فـي دوائـر التـاريخ لمهـارات التفكيـر الناقــد
في الجامعات الفلسـطينية مـن وجهـة نظـر الطلبـة أن المتوسـط الحسـابي للدرجـة الكليـة( )3.27وانحـراف

معيــاري ( )0.55وهــذا يــدل علــى أن مــدى ممارســة أعضــاء هيئــة التــدريس فــي دوائــر التــاريخ لمهــارات
التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبـة جـاء بدرجـة متوسـطة .وقـد حصـل مجـال

التقويم على أعلى متوسط حسابي ،ويليـه مجـال االسـتدالل ،فاالسـتنتاج ،فمجـال االفت ارضـات ،ومـن ثـم
مجال التفسير.

وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى

فقرات االستبانة التي تعبر عن مجال التقويم.

جدول ( :)2.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال التقويم
الفقرات

الرقم

المتوسط

االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

3.55

1.01

2

يطلب المدرس من الطلبة احترام الرأي والرأي اآلخر

3.52

1.16

متوسطة

3

يشجع المدرس الطلبة على متابعة تفكيرهم وان ال يقبلوا ببساطة

3.48

1.04

متوسطة

1

يشجع المدرس الطلبة على تقييم اآلراء بطرق موضوعية بعيدة
عن التحيز

57

متوسطة

كل ما يطالعوه
4

يوضح المدرس أن معارضة أي فكرة ليست دليال على قلة أهميتها

3.39

1.03

متوسطة

5

يعطي المدرس وقتاً كافياً للتفكير في الحل بعد طرح مشكلة معينة

3.26

1.07

متوسطة

6

يسمح المدرس بمناقشات ومناظرات في موضوعات علمية من
أجل أن يقدم الطالب آرائهم التي تحمل وجهات نظر مختلفة

7

يسمح المدرس للطلبة بتقويم استجابات زمالئهم

8

يساعد المدرس الطلبة على تقييم الموقف التعليمي واتخاذ القرار
بعد دراسة الجوانب المختلفة للمشكلة أو الموضوع
الدرجة الكلية

3.24

1.01

3.24

1.11

3.17

1.00

3.35

0.67

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية  ،الستجابات

أفراد عينة الدراسة على مجال التقويم ،أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية( ، )3.35وانحراف معياري

( )0.67وهذا يدل على أن مجال التقويم جاء بدرجة متوسطة.

وتشير النتائج في الجدول رقم ( )2.4أن جميع الفقرات جاءت بدرجة متوسطة .وحصلت الفقرة "

يشجع المدرس الطلبة على تقييم اآلراء بطريق موضوعية بعيدة عن التحيز " على أعلى متوسط

حسابي ( ،)3.55ويليها فقرة " يطلب المدرس من الطلبة احترام الرأي والرأي اآلخر " بمتوسط حسابي
( .)3.52وحصلت الفقرة " يساعد المدرس الطلبة على تقييم الموقف التعليمي واتخاذ القرار بعد دراسة
الجوانب المختلفة للمشكلة أو الموضوع " على أقل متوسط حسابي ( ،)3.17يليها الفقرة " يسمح

المدرس للطلبة بتقويم استجابات زمالئهم " والفقرة " يسمح المدرس بمناقشات ومناظرات في موضوعات
علمية من أجل أن يقدم الطالب آرائهم التي تحمل وجهات نظر مختلفة " بمتوسط حسابي (.)3.24
وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية ،واالنح ارفـات المعياريـة  ،السـتجابات أفـراد عينـة الد ارسـة

على فقرات االستبانة التي تعبر عن مجال االستدالل.

جــدول ( :)3.4المتوســطات الحســابية ،واالنح ارفــات المعياريــة ،الســتجابات أفـراد عينــة الد ارســة لمجــال
االستدالل .
الفقرات

الرقم

المتوسط

1

يميز المدرس بين الخصائص ذات الصلة بالموضوع وتلك التي تصنف

2

ينمي المدرس لدى الطلبة القدرة على التمييز بين المصادر الصحيحة

بأنها ضعيفة االرتباط أو ال ترتبط به
وغير الصحيحة للمعلومات
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االنحراف

الحسابي

المعياري

3.42

1.00

3.41

1.06

الدرجة
متوسطة
متوسطة

3

يعزز المدرس عملية التمييز بين خصائص ظواهر معينة وخصائص

4

ينمي المدرس قدرة الطلبة على تحديد العالقة بين السبب والنتيجة

5

يبدأ المدرس المحاضرة بطرح مشكلة او أمر فيه خالف في الرأي أو

6

يفسح المدرس المجال للطلبة إلدراك التشابه والترابط بين المعلومات

7

يبرز المدرس التمايز بين خصائص الحجج القوية والضعيفة

3.23

8

دعما
يشجع المدرس الطلبة على طرح أسئلة علمية متفحصة تتطلب ً

3.18

1.04

9

ُيحفز المدرس الطلبة على االستقصاء في االتجاهات المثمرة
الدرجة الكلية

3.14

1.02

متوسطة

3.28

0.61

متوسطة

ظاهرة أخرى قريبة أو مشابهة

سؤال

والحقائق

ألفكارهم

3.33

0.96

3.30

0.97

3.25

1.07

3.24

0.91
1.00

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد

عينــة الد ارســة علــى مجــال االســتدالل أن المتوســط الحســابي للدرجــة الكليــة( ، )3.28وانح ـراف معيــاري

( )61.0وهذا يدل على أن مجال االستدالل جاءت بدرجة متوسطة.

وتشير النتائج في الجدول رقم ( )3.4أن جميع الفقرات جاءت بدرجة متوسطة .وحصلت الفقرة " يميز

المدرس بين الخصائص ذات الصلة بالموضوع وتلك التي تصنف بأنها ضعيفة االرتباط أو ال ترتبط
به " على أعلى متوسط حسابي ( ،)3.42ويليها فقرة " ينمي المدرس لدى الطلبة القدرة على التمييز

بين المصادر الصحيحة وغير الصحيحة للمعلومات " بمتوسط حسابي ( ، )3.41وحصلت الفقرة "

ُيحفز المدرس الطلبة على االستقصاء في االتجاهات المثمرة " على أقل متوسط حسابي (،)3.14
دعما ألفكارهم " بمتوسط
يليها الفقرة " يشجع المدرس الطلبة على طرح أسئلة علمية متفحصة تتطلب ً

حسابي (.)3.18

وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى
فقرات االستبانة التي تعبر عن مجال االستنتاج.

ج ــدول ( :)4.4المتوس ــطات الحس ــابية واالنح ارف ــات المعياري ــة الس ــتجابات أفـ ـراد عين ــة الد ارس ــة لمج ــال
االستنتاج
الرقم

1

المتوسط

الفقرات
ينتقل المدرس بالطلبة من القاعدة للمثال ومن الكل للجزء
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االنحراف

الحسابي

المعياري

3.35

0.97

الدرجة
متوسطة

ومن العام للخاص

2

يعزز المدرس لدى الطلبة مهارة تحليل المحتوى إلى أجزاء

3

ينمي المدرس قدرة الطلبة على ربط االستنتاجات بالواقع

4

يقدم المدرس مواقف تعزز مهارة استنتاج الطلبة بأنفسهم

5

يحفز المدرس الطلبة على جمع المعلومات التي تتعلق

6

يشجع المدرس الطلبة على طرح أسئلة تتعلق بحقائق

7

يمكن المدرس الطلبة من المقارنة والتباين بين خصائص

8

يساعد المدرس الطلبة على ربط الخبرات السابقة

9

يساعد المدرس الطلبة على التكيف في ضوء ما يستجد

للوصول إلى استنتاجات منطقية
الحياتي والجامعي

في األمور ذات العالقة

بمشكلة معينة

القضايا المطروحة

فكرتين أو موضوعين أو موقفين

بالمعلومات وصوالً لالستنتاجات

من نتائج

الدرجة الكلية

3.33

1.02

3.33

1.08

3.31

1.01

3.30

1.01

3.27

1.05

3.22

1.02

3.18

1.04

3.18

1.04

3.27

0.62

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد

عين ــة الد ارس ــة عل ــى مج ــال االس ــتنتاج أن المتوس ــط الحس ــابي للدرج ــة الكلي ــة( )3.27وانحـ ـراف معي ــاري

( )0.62وهذا يدل على أن مجال االستنتاج جاء بدرجة متوسطة.

كما وتشير النتائج في الجدول رقـم ( )4.4أن جميـع الفقـرات جـاءت بدرجـة متوسـطة .وحصـلت الفقـرة "
ينتقـل المـدرس بالطلبـة مـن القاعـدة للمثـال ومـن الكـل للجـزء ومـن العـام للخـاص " علـى أعلـى متوسـط

حسابي ( ،)3.35ويليها فقرة " يعزز المدرس لدى الطلبة مهارة تحليل المحتوى إلى أجزاء للوصول إلى
اسـتنتاجات منطقيـة " والفقـرة " ينمـي المـدرس قـدرة الطلبـة علـى ربـط االسـتنتاجات بـالواقع الحيـاتي

والجامعي " بمتوسط حسابي ( .)3.33وحصلت الفقرة " يساعد المدرس الطلبة على التكيف في ضوء

ما يسـتجد مـن نتـائج " والفقـرة " يسـاعد المـدرس الطلبـة علـى ربـط الخبـرات السـابقة بالمعلومـات وصـوالً

لالسـتنتاجات " علـى أقـل متوسـط حسـابي ( ،)3.18يليهـا الفقـرة " يمكـن المـدرس الطلبـة مـن المقارنـة
والتباين بين خصائص فكرتين أو موضوعين أو موقفين " بمتوسط حسابي (.)3.22
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وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى

فقرات االستبانة التي تعبر عن مجال االفتراضات.

ج ــدول ( :)5.4المتوس ــطات الحس ــابية واالنح ارف ــات المعياري ــة الس ــتجابات أفـ ـراد عين ــة الد ارس ــة لمج ــال
االفتراضات
الفقرات

الرقم

1

المتوسط
الحسابي

يحث المدرس الطلبة على طرح أمثلة منتمية للقواعد

االنحراف
المعياري

الدرجة
متوسطة

3.32

1.03

3.29

1.03

3

يقدم المدرس مواقف تساعد الطلبة على التنبؤ بالنتائج

3.28

0.98

متوسطة

4

يدرب المدرس الطلبة على التمييز بين الحقيقة والرأي

3.23

1.00

متوسطة

5

يعزز المدرس الطلبة على إنتاج أكبر قدر ممكن من

3.22

0.98

3.17

0.99

والنظريات
2

ينمي المدرس قدرة الطلبة على التمييز بين المعلومات ذات
الصلة من عدمها ويطرح أمثلة تطبيقية عليها

الفرضيات/الحلول/األفكار
6

يعطى المدرس أمثلة لفرضيات مرفوضة ويبين سبب رفضها

7

يوظف المدرس الحواس في المالحظة والتنبؤ لتعزيز التفكير
في الموقف التعليمي والوصول لبعض الفرضيات المتعلقة

متوسطة

متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.15

0.95

بالمشكلة المطروحة
الدرجة الكلية

3.23

0.65

متوسطة

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد

عينة الد ارسـة علـى مجـال االفت ارضـات أن المتوسـط الحسـابي للدرجـة الكليـة( ، )3.23وانحـراف معيـاري

( )0.65وهذا يدل على أن مجال االفتراضات جاءت بدرجة متوسطة.

وتشير النتائج في الجدول رقم ( )5.4أن جميع الفقرات جاءت بدرجة متوسطة .وحصلت الفقرة " يحث

المـدرس الطلبـة علـى طـرح أمثلـة منتميـة للقواعـد والنظريـات " علـى أعلـى متوسـط حسـابي (،)3.32

ويليهـا فقـرة " ينمـي المـدرس قـدرة الطلبـة علـى التمييـز بـين المعلومـات ذات الصـلة مـن عـدمها وبطـرح

أمثلـة تطبيقيـة عليهـا " بمتوسـط حسـابي ( .)3.29وحصـلت الفقـرة " يوظـف
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المـدرس الحـواس فـي

المالحظة والتنبؤ لتعزيز التفكير في الموقف التعليمي والوصول لـبعض الفرضـيات المتعلقـة بالمشـكلة

المطروحة " على أقل متوسط حسابي ( ،)3.15يليها الفقرة " يعطى المدرس أمثلة لفرضيات مرفوضة
ويبين سبب رفضها " بمتوسط حسابي (.)3.17
وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى

فقرات االستبانة التي تعبر عن مجال التفسير.

ج ــدول ( :)6.4المتوس ــطات الحس ــابية واالنح ارف ــات المعياري ــة الس ــتجابات أفـ ـراد عين ــة الد ارس ــة لمج ــال
التفسير
الفقرات

الرقم

المتوسط

1

يمكن المدرس الطلبة من مناقشة األفكار المطروحة بصورة منطقية

2

يسهل المدرس توظيف المالحظات المرتبطة بالموقف والتي يمكن متابعتها
واستخدامها في التفسير

3

يمكن المدرس الطلبة من تتبع اكتشاف الحقائق وتفسيرها

4

يفسر المدرس المواقف العلمية واآلراء المختلفة واألحداث التي تصاحبها

5

يطرح المدرس أسئلة مثيرة للخيال والقدرة على إيجاد تفسيرات لهذا الخيال

6

يقدم المدرس مشاكل علمية– كأمثلة -ويدعم الحل ببعض الحقائق

بشكل منطقي

لتسهيل الوصول لتعميمات أو حكم
7

يعزز المدرس الترابط المنطقي بين الموضوعات أو المفاهيم ويستخدمها
في التفسير
الدرجة الكلية

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.35

1.01

3.25

1.03

3.20

1.04

3.20

1.01

3.13

1.11

3.12

1.08

3.08

1.02

3.19

0.66

الدرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد

عينـــة الد ارســـة علـ ــى مجـ ــال التفسـ ــير أن المتوسـ ــط الحسـ ــابي للدرجـ ــة الكليـــة( )3.19وانح ـ ـراف معيـ ــاري

( )0.66وهذا يدل على أن مجال التفسير جاء بدرجة متوسطة.

وتشير النتائج في الجدول رقم ( )6.4أن جميع الفقرات جاءت بدرجة متوسطة .وحصلت الفقرة " يمكن

المدرس الطلبة من مناقشة األفكار المطروحة بصورة منطقية " على أعلى متوسط حسابي (،)3.35

ويليها فقرة " يسهل المدرس توظيف المالحظات المرتبطة بالموقف والتي يمكن متابعتها واستخدامها
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في التفسير " بمتوسط حسابي ( .)3.25وحصلت الفقرة " يعزز المدرس الترابط المنطقي بين

الموضوعات أو المفاهيم ويستخدمها في التفسير " على أقل متوسط حسابي ( ،)3.08يليها الفقرة "
يقدم المدرس مشاكل علمية– كأمثلة -ويدعم الحل ببعض الحقائق لتسهيل الوصول لتعميمات أو

حكم " بمتوسط حسابي (.)3.12

 2.2.4النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

هل هناك فروق في درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد
في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة ،وفقاً لمتغيرات  :الجنس ومكان السكن ،والسنة

الدراسية ،والجامعة ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية:
نتائج الفرضية األولى:

" ال توجد فروق ذات داللـ إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )0.05 ≥ αفـي مـدى ممارسـة أعضـاء
هيئة التـدريس فـي دوائـر التـاريخ لمهـارات التفكيـر الناقـد فـي الجامعـات الفلسـطينية مـن وجهـة نظـر

الطلبة يعزى لمتغير الجنس "

ت ــم فح ــص الفرض ــية األول ــى بحس ــاب نت ــائج اختب ــار "ت" والمتوس ــطات الحس ــابية الس ــتجابة أفــراد عين ــة
الدراسة في مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهـارات التفكيـر الناقـد فـي الجامعـات
الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة حسب متغير الجنس.

جدول ( :)7.4نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في مدى ممارسة أعضاء هيئـة
التــدريس فــي دوائــر التــاريخ لمهــارات التفكيــر الناقــد ف ـي الجامعــات الفلســطينية مــن وجهــة نظــر الطلبــة

حسب متغير الجنس
المجال
االستنتاج

الجنس

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

ذكر

94

3.18

0.62

أنثى

123

3.34

0.61
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االنحراف

قيمة""t

1.878

مستوى
الداللة

0.062

االفتراضات
التفسير
االستدالل
التقويم
الدرجة الكلية

ذكر

94

3.21

0.68

أنثى

123

3.25

0.63

ذكر

94

3.08

0.66

أنثى

123

3.27

0.65

ذكر

94

3.26

0.64

أنثى

123

3.29

0.60

ذكر

94

3.30

0.66

أنثى

123

3.39

0.67

ذكر

94

3.21

0.55

أنثى

123

3.31

0.54

0.481
2.171
0.394
0.884
1.344

0.631
0.031
0.694
0.378
0.180

يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية ( ،)1.344ومستوى الداللة ( ،)0.180أي

أنه ال توجد فروق في مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في
الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير الجنس ،وبذلك تم قبول الفرضية األولى.
نتائج الفرضية الثانية:

" ال توجد فروق ذات داللـ إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )0.05 ≥ αفـي مـدى ممارسـة أعضـاء
هيئة التـدريس فـي دوائـر التـاريخ لمهـارات التفكيـر الناقـد فـي الجامعـات الفلسـطينية مـن وجهـة نظـر

الطلبة يعزى لمتغير مكان السكن "

ولفحــص الفرضــية الثانيــة تــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة أف ـراد عينــة الد ارســة علــى مــدى
ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقـد فـي الجامعـات الفلسـطينية ،مـن

وجهة نظر الطلبة يعزى لمتغير مكان السكن.

جدول ( :)8.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة السـتجابة أفـراد عينـة الد ارسـة لمـدى ممارسـة
أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر

الطلبة ،يعزى لمتغير مكان السكن .
المجال

مكان السكن

االستنتاج

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مدينة

78

3.27

0.62

قرية

114

3.30

0.60

مخيم

25

3.16

0.68
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االفتراضات

التفسير

االستدالل

التقويم

الدرجة الكلية

مدينة

78

3.25

0.64

قرية

114

3.22

0.65

مخيم

25

3.22

0.67

مدينة

78

3.17

0.63

قرية

114

3.21

0.66

مخيم

25

3.16

0.76

مدينة

78

3.30

0.62

قرية

114

3.29

0.59

مخيم

25

3.13

0.69

مدينة

78

3.26

0.70

قرية

114

3.42

0.61

مخيم

25

3.33

0.78

مدينة

78

3.25

0.55

قرية

114

3.29

0.52

مخيم

25

3.20

0.64

يالحظ من الجدول رقم ( )9.4وجود فروق ظاهريـة فـي مـدى ممارسـة أعضـاء هيئـة التـدريس فـي دوائـر

التــاريخ لمهــارات التفكيــر الناقــد فــي الجامعــات الفلســطينية مــن وجهــة نظــر الطلبــة يعــزى لمتغيــر مكــان
السكن ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAكمـا يظهـر
في الجدول رقم (:)10.4

جدول( :)9.4نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مدى ممارسة أعضاء هيئـة

التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة يعـزى

لمتغير مكان السكن
المجال

االستنتاج

االفتراضات

التفسير

مصدر التباين
بين المجموعات

درجات

مجموع

الحرية

المربعات
2

0.385

داخل المجموعات

214

82.924

المجموع

216

83.309

2

0.063

داخل المجموعات

214

92.006

المجموع

216

92.069

2

0.098

داخل المجموعات

214

95.182

المجموع

216

95.281

بين المجموعات

بين المجموعات
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متوسط

المربعات

قيمة "ف"

المحسوبة

مستوى
الداللة

0.193
0.387

0.497

0.609

0.031
0.430

0.073

0.929

0.049
0.445

0.111

0.895

االستدالل

التقويم

الدرجة الكلية

بين المجموعات

2

0.609

داخل المجموعات

214

82.406

المجموع

216

83.015

2

1.181

داخل المجموعات

214

96.413

المجموع

216

97.593

2

0.190

داخل المجموعات

214

65.574

المجموع

216

65.764

بين المجموعات

بين المجموعات

0.304
0.385

0.791

0.455

0.590
0.451

1.310

0.272

0.095
0.306

0.310

0.734

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية( )0.310ومستوى الداللة ( )0.734وهي أكبر من مستوى الداللة

( )0.05 ≥ αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر
التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة يعزى لمتغير مكان
السكن ،وكذلك للمجاالت .وبذلك تم قبول الفرضية الثانية.
نتائج الفرضية الثالثة:

" ال توجد فروق ذات داللـ إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )0.05 ≥ αفـي مـدى ممارسـة أعضـاء
هيئة التـدريس فـي دوائـر التـاريخ لمهـارات التفكيـر الناقـد فـي الجامعـات الفلسـطينية مـن وجهـة نظـر

الطلبة يعزى لمتغير السنة الدراسية "

ولفحــص الفرضــية الثالثــة تــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة أفــراد عينــة الد ارســة علــى مــدى
ممارسـة أعضـاء هيئــة التـدريس فــي دوائـر التــاريخ لمهـارات التفكيـر الناقــد فـي الجامعــات الفلسـطينية مــن

وجهة نظر الطلبة يعزى لمتغير السنة الدراسية.

جدول ( :)10.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة
أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر

الطلبة يعزى لمتغير السنة الدراسية
المجال

السنة الدراسية

االستنتاج

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أولى

21

3.48

0.70

ثانية

71

3.28

0.58

ثالثة

55

3.13

0.70
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رابعة فأعلى

70

3.30

0.54

أولى

21

3.53

0.79

ثانية

71

3.32

0.64

ثالثة

55

3.09

0.69

رابعة فأعلى

70

3.16

0.54

أولى

21

3.38

0.71

ثانية

71

3.20

0.65

ثالثة

55

3.07

0.69

رابعة فأعلى

70

3.21

0.62

أولى

21

3.44

0.58

ثانية

71

3.28

0.61

ثالثة

55

3.22

0.70

رابعة فأعلى

70

3.26

0.56

أولى

21

3.50

0.73

ثانية

71

3.42

0.64

ثالثة

55

3.21

0.73

رابعة فأعلى

70

3.35

0.62

أولى

21

3.47

0.58

ثانية

71

3.30

0.52

ثالثة

55

3.15

0.63

رابعة فأعلى

70

3.26

0.48

االفتراضات

التفسير

االستدالل

التقويم

الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول رقم ( )9.4وجود فروق ظاهريـة فـي مـدى ممارسـة أعضـاء هيئـة التـدريس فـي دوائـر

التــاريخ لمهــارات التفكيــر الناقــد فــي الجامعــات الفلســطينية مــن وجهــة نظــر الطلبــة يعــزى لمتغيــر الســنة

الد ارســية ،ولمعرفــة داللــة الفــروق تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي ( )one way ANOVAكمــا
يظهر في الجدول رقم ()10.4

جــدول( :)11.4نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي الســتجابة أفـراد العينــة فــي مــدى ممارســة أعضــاء
هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية مـن وجهـة نظـر الطلبـة

يعزى لمتغير السنة الدراسية
المجال

مصدر التباين

درجات

مجموع

الحرية

المربعات
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متوسط

المربعات

قيمة "ف"

المحسوبة

مستوى
الداللة

االستنتاج

االفتراضات

التفسير

االستدالل

التقويم

الدرجة الكلية

بين المجموعات

3

2.018

داخل المجموعات

213

81.292

المجموع

216

83.309

3

3.925

داخل المجموعات

213

88.144

المجموع

216

92.069

3

1.620

داخل المجموعات

213

93.660

المجموع

216

95.281

3

0.798

داخل المجموعات

213

82.217

المجموع

216

83.015

3

1.849

داخل المجموعات

213

95.745

المجموع

216

97.593

3

1.697

داخل المجموعات

213

64.067

المجموع

216

65.764

بين المجموعات

بين المجموعات

بين المجموعات

بين المجموعات

بين المجموعات

0.673
0.382

1.762

0.155

1.308
0.414

3.162

0.026

0.540
0.440

1.228

0.300

0.266
0.386

0.689

0.560

0.616
0.450

1.371

0.253

0.566
0.301

1.880

0.134

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية( )1.880ومستوى الداللة ( )0.134وهي أكبر من مستوى الداللة

( )0.05 ≥ αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر
التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة يعزى لمتغير السنة
الدراسية ،تم قبول الفرضية الثالثة.
نتائج الفرضية الرابعة:

" ال توجد فروق ذات داللـ إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )0.05 ≥ αفـي مـدى ممارسـة أعضـاء
هيئة التـدريس فـي دوائـر التـاريخ لمهـارات التفكيـر الناقـد فـي الجامعـات الفلسـطينية مـن وجهـة نظـر

الطلبة يعزى لمتغير الجامعة "

ولفحــص الفرضــية الرابعــة تــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة أف ـراد عينــة الد ارســة علــى مــدى
ممارسـة أعضـاء هيئــة التـدريس فــي دوائـر التــاريخ لمهـارات التفكيـر الناقــد فـي الجامعــات الفلسـطينية مــن

وجهة نظر الطلبة يعزى لمتغير الجامعة.
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جدول ( :)12.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة
أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر

الطلبة يعزى لمتغير الجامعة

المجال
االستنتاج

االفتراضات

التفسير

االستدالل

التقويم

الدرجة الكلية

الجامعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

القدس

21

3.51

0.67

الخليل

79

3.28

0.52

النجاح

65

3.30

0.57

بير زيت

52

3.11

0.75

القدس

21

3.41

0.66

الخليل

79

3.18

0.61

النجاح

65

3.26

0.70

بير زيت

52

3.19

0.63

القدس

21

3.49

0.67

الخليل

79

3.19

0.52

النجاح

65

3.18

0.72

بيرزيت

52

3.07

0.74

القدس

21

3.51

0.73

الخليل

79

3.24

0.57

النجاح

65

3.29

0.59

بير زيت

52

3.21

0.65

القدس

21

3.63

0.60

الخليل

79

3.34

0.61

النجاح

65

3.33

0.66

بيرزيت

52

3.29

0.78

القدس

21

3.51

0.61

الخليل

79

3.25

0.44

النجاح

65

3.28

0.55

بير زيت

52

3.18

0.64

يالحظ من الجدول رقم ( )12.4وجود فروق ظاهرية في مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائـر

التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسـطينية مـن وجهـة نظـر الطلبـة يعـزى لمتغيـر الجامعـة،
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ولمعرفــة داللــة الفــروق تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي ( )one way ANOVAكمــا يظهــر فــي

الجدول رقم (:)13.4

جــدول( :)13.4نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي الســتجابة أفـراد العينــة فــي مــدى ممارســة أعضــاء
هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية مـن وجهـة نظـر الطلبـة

يعزى لمتغير الجامعة
المجال

االستنتاج

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

االفتراضات

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

التفسير

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

االستدالل

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

التقويم

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكلية

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

درجات

مجموع

الحرية

المربعات

متوسط

المربعات

3

2.605

0.868

213

80.705

0.379

216

83.309

3

1.011

0.337

213

91.058

0.428

216

92.069

3

2.647

0.882

213

92.634

0.435

216

95.281

3

1.443

0.481

213

81.572

0.383

216

83.015

3

1.837

0.612

213

95.757

0.450

216

97.593

3

1.709

0.570

213

64.054

0.301

216

قيمة "ف"

المحسوبة
2.291

0.788

2.029

1.256

1.362

1.895

مستوى
الداللة

0.079

0.502

0.111

0.291

0.255

0.131

65.764

يالحظ أن قيمة ( )1.895ف للدرجة الكلية ومستوى الداللة ( )0.131وهي أكبر من مستوى الداللة

( )0.05 ≥ αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً  ،في مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر
التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة ،يعزى لمتغير خبرة
الجامعة ،وكذلك للمجاالت ،وبذلك تم قبول الفرضية الرابعة.
70

الفصل الخامس
______________________________________________________
مناقشة النتائج:
يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسة وهو "إدراك
معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في محافظة الخليل لخوارزميات التشفير القياسي المتقدم
وعالقته باتجاهاتهم نحو التدريس النشط " ،ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الباحثة المنهج الوصفي

االرتباطي ،وهو المنهج الذي يهدف إلى وصف خصائص الظاهرة وجمع معلومات عنها ،فقد تم
استخدام هذا المنهج في صورته ألنه يالءم طبيعة وأهداف الدراسة معتمداً على أسلوب الدراسة
الميدانية في جمع المعلومات ،ليفي بأغراضها ويحقق أهدافها واختبار صحة فرضياتها وتفسير
نتائجها ،وفيما يلي مناقشة النتائج والتوصيات.

 1.5مناقشة النتائج:
 1.1.5مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الدراسة األول:

ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات

الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة؟

لقد أظهرت النتائج درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في

الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة جاءت بدرجة متوسطة ألن المتوسط الحسابي للدرجة

الكلية ( )3.27واالنحراف المعياري ( )0.55وبالتالي درجة الممارسة متوسطة .

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن  %65.4من الطلبة أكدوا ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر
التاريخ لمهارات التفكير الناقد بدرجة متوسطة .وكانت أكثر مهارات التفكير الناقد ممارسة التقويم

أخير
بمتوسط حسابي ( ،)3.35فاالستدال ( ،)3.28تاله االستنتاج ( )3.27فاالفتراضات ( ،)3.23و اً

التفسير بمتوسط حسابي ( ،)3.19وتفسير ذلك أن تقدير المدرسين لدرجة ممارستهم لمهارة التقويم من
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وجهة نظر الطلبة كانت أكثر ممارسة ،بإدراك المدرسين أهمية عرض وجهات نظر متعددة حول

قضية أو شخصية أو حادث معين مما يدفع المدرس لتقديمها للطلبة و إشراكهم في اتخاذ الق اررات أو

إبداء اآلراء  ،ألن المرحلة الجامعية تتطلب بإدالء الطلبة رأيهم حول قضية ما في أثناء المحاضرة ،

وتاله مهارات االستدالل واالستنتاج واالفتراضات والتفسير  ،ولعل السبب بأن درجة ممارسة مهارتي
التفسير واالستنتاج متوسطة هو عدم تقدير المدرسين أنفسهم لطبيعة مادة التاريخ التي تقوم على
تقديم أسباب ومبررات لحوادث ومواقف تاريخية ،أو سلوكات شخصيات معينة ،والتوصل إلى

بشكل أكبر من
استنتاجات بناء على تلك التفسيرات ،وهذا ما ال يركزون عليه في أثناء تدريسهم
ّ
المهارات األخرى ،وكانت كل من مهارتي االستدالل واالفتراض تتضمن عمليات تقتصر على ممارسة

المدرسين على بعض المؤشرات مثل تكليف الطلبة بإعطاء عنوان لمجموعة أفكار أو أحداث أو
استخالص العبر من حقائق الماضي ،بينما ال يمارسون مؤشرات أخرى مثل إتاحة الفرصة للطلبة

للتوصل إلى تعميمات أو الربط بين عناصر الحدث التاريخي ،أو الكشف عن العالقات الزمنية بين
األحداث التاريخية ،وهذا ما يدل أن درجة ممارسة المدرسين لمهارات التفكير الناقد كانت متوسطة .

وتعزو الباحثة النتجة أن هناك عدت أسباب تتمحور حول درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في

دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة جاءت بدرجة
متوسطة ومن تلك األسباب ،تركيز المعلمين على الجوانب المعلوماتية من المنهج بدرجة أكبر ،وذلك
لسهولة االنتهاء من متطلبات تنفيذ المنهج في الموعد المحدد للفصل الدراسي ،مما قد ال يعطي الوقت

الكافي لتنفيذ أنشطة تنمي من خاللها هذه المهارات ،وعدم توافر متطلبات تنفيذ أنشطة تعلم لتنمية
مهارات التفكير سواء كانت مادية أو مهنية في هذا المجال ،واهتمام برامج إعداد المعلم وكذلك برامج

التدريب أثناء الخدمة على مجرد تعريف واحاطة المعلمين بهذه المهارات وأهميتها بدون ممارسة وتنفيذ
لهذه المهارات من خالل مواقف تدريبية على شكل ورش عمل ،ونظرة المعلمين إلى الطلبة بأنهم غير

قادرين على استخدام قدرات عقلية بمستوى عال من خالل أنشطة تعلم مصممة لهذه األغراض  ،وعدم
كفاية أداء المعلمين في استخدام استراتيجيات تدريس تنمي مهارات التفكير كاستراتيجيات التعلم

التعاوني وغيرها ،وعدم توفير حوافز للمعلمين المبدعين في أدائهم التدريسي يميزهم عن غيرهم
ويدفعهم إلى مضاعفة الجهود لتطوير أنشطة ووسائل ومصادر التعليم والتعلم.

وقد اتفقت هذه الدراسة مع كل من :دراسة( ،)Pratt,2007سرحان ( ،)2000دراسة(سليمان) 2012،
ولقد اختلفت مع دراسة ( ،)Smith,2008ودراسة خريشة ( ،)2001الخيالني ،الكيالني ،العوامرة

( ،)2011ودراسة الجنادي ( ، )2003ودراسة سرحان ( ، )2000ودراسة الزيادات والعوامرة ()2009
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ودراسة العليي ( )2010ودراسة مرعي ونوفل ( )2007ودراسة الجعافرة والخرابشة ()2007ودراسة

عبد هللا ( )2000كانت درجة ممارسة متدنية .

 2.1.5مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني:
هل هناك فروق في درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد

في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة وفقا لمتغيرات :الجنس ،ومكان السكن ،والسنة
الدراسية ،والجامعة ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويل إلى الفرضيات الفرعية التالية:
النتائج المتعلقة الفرضية األولى:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  0.05≤αفي درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس

في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير

الجنس.
ولقد أظهرت النتائج بعدم وجود فروق في درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ

لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير الجنس ،وبذلك تم

قبول الفرضية  .ألن قيمة "ت" للدرجة الكلية ( ،)1.344ومستوى الداللة ( ،)0.180هي أكبر من

مستوى الداللة (  (0.05≤αفي درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير
الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير الجنس  ،فقد كان االستنتاج وكل

من االفتراضات والتفسير واالستدالل والتقويم بقيمة  94لكل واحده لدى الذكور للذكور و 123لدى
اإلناث لإلناث.
وتفسير هذه النتيجة على أن دور كل من الذكور واالناث في الحقل التربوي اليطغى أي منهم على

دور االخر ،وقدرتهم في تحديد إنتماء اإلجابات المعطاة لواقع معين أو الحكم على أن النتيجة مشتقة
من واقع السؤال  ،سواء كانت النتيجة صحيحة أو خاطئة  ،وقدرتهم على التركيز نحو معرفة أسئلة

التفصيالت في الجزئيات المكونة للموضوع  ،وقدرتهم على ربط المعلومات القديمة بالجديدة  ،وامتالك

قدرة التبرير وابداء األسباب والشرح واإليضاح  ،وامتالكهم معلومات تستند على الحقائق واألدلة وكذلك
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قدرتهم على التمييز بين البيانات من خالل األساليب المنطقية لمعرفة الصحيح  ،والخطأ وتقويمه
بموضوعية .

وترى الباحثة أن اختفاء المواقف التعليمية واألساليب والطرائق التدريس الشائعة االستخدام لدى

أعضاء هيئة التدريس جاءت بمستويات متقاربة لكال الجنسين في القدرة النقدية ،وأن اقبال االناث على

التعلم بات يزداد في االوانه االخيرة.

وقد اتفقت هذه الدراسة مع كل من :دراسة( ،)Pratt,2007سرحان ( ،)2000دراسة(سليمان) 2012،
ولقد اختلفت مع دراسة ( ،)Smith,2008ودراسة خريشة ( ،)2001الخيالني ،الكيالني ،العوامرة

( ،)2011ود ارسة الزيادات والعوامرة ( ،)2009واختلفت كل من دراسة الجنادي ( ، )2003ودراسة
(العطاري) ودراسة مرعي ونوفل ( ، )2007بوجود فروق بين الطلبة تعزى لمتغير الجنس .

نتائج الفرضية الثانية :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  0.05≤αفي درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في

دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير مكان

السكن.

ولقد أظهرت النتائج انه ال توجد فروق دالة إحصائياً في درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر
التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير مكان

السكن ،وبذلك تم قبول الفرضية ،ألن قيمة ت للدرجة الكلية( )0.310ومستوى الداللة( )0.734هي

أكبر من مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في مدى ممارسة أعضاء
هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة

يعزى لمتغير مكان السكن .

تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطلبة على اختالف أماكن سكنهم فهم يتناولون المعلومات نفسها

بغض النظر عن طبيعة سكنهم ،ألن أفرادالعينة (مدينة ،قرية ،مخيم ) ينتمون إلى مجتمع واحد،
والثقافة التي تحكم سلوك أفراد المجتمع  ،بما تتضمنه من عادات وتقاليد وأعراف اجتماعية ثقافة واحدة

سواء في المدينة أم القرية ،فالعلم ليس حك ار على قرية أو مدينة أو قرية نجد أن الكل مهتم نتيجة

للتطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده الوطن العربي والمجتمع الفلسطيني تحديدا ،وكذلك الفرق بين

استاذ قروي أو ابن مدينه أو مخيم.
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اتفقت مع دراسة سرحان ( ، )2000ودراسة العطاري ( )1999التوجد فروق ذات داللة إحصائية

تعزى لمتغير السكن .

 3.1.5نتائج الفرضية الثالثة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  0.05≤αفي درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في

دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير السنة

الدراسية.

وتشير النتائج أن قيمة ف للدرجة الكلية( )1.880ومستوى الداللة ( )0.134أكبر من مستوى الداللة

( )0.05 ≥ αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر
التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة يعزى لمتغير السنة
الدراسية ،تم قبول الفرضية الثالثة .

تعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى عــدم وجــود فــروق فــي درجــة ممارســة أعضــاء هيئــة التــدريس فــي دوائــر
التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة بين طلبة السنة الد ارسـية
األولـى والثانيـة والثالثــة والرابعـة  ،ألدراكهـم أهميــة مهـارات التفكيــر الناقـد باسـتخدامها مــن قبـل المدرســين

فــي اثنــاء المحاض ـرة لــم لهــا دور كبيــر فــي تحليــل المعلومــات والبيانــات تحلــيالً منطقي ـاً واتخــاذ القـ ـرار
المناسب في المواضيع وغيرها من األمور  .وهذا ما اتفق عليها الطالب على مختلف سنوات الد ارسـة

علـى أهميــة اسـتخدام مهــارات التفكيـر الناقــد ألنهـم بــذلك يوكبـون التطــور والتقـدم الــذي يحصـل فــي وقتنــا
هذا والذي يحتاج إلى مثلي هذه المهارات فـي التـدريس ألن الطلبـة فـي فتـرة مـن التحـدي واثبـات الـذات

في الدراسة الجامعية فيبذلون جهوداً كبيرة في توظيف مهارات التفكير الناقد الخمس وفي األداة ككل.

اتفقت مع دراسة سرحان( ، )2000ودراسة العطاري ( ،)1999ولكنه اختلفت مع دراسة الجنادي()2003

بوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير السنة الدراسية .
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 4.1.5نتائج الفرضية الرابعة :
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  0.05≤αفي درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس

في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير

الجامعة.

ولقد أظهرت النتائج أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )1.895ومستوى الداللة ( )0.131هي أكبر من

مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αوبالتالي ال يوجد فروق دالة إحصائياً .

وتفسير بعدم وجود فروق في وجهة نظر الطلبة بمدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لمهارات التفكير

الناقد ،بأن الطلبة يتعرضون لتجربة حياتية جامعية متشابهة ،من حيث المستوى التعليمي ،ألن

األساتذة يعتمدون في تدريس التاريخ على األسلوب التقليدية وهو التلقين والحفظ ويبتعدون عن

استخدامهم لمهارات التفكير التاريخي التي تساعدهم على جمع المعلومات أو األحداث عن الماضي،

وتحقيقها ،وتفسيرها ،وتبين العالقة بين األحداث وبيان أسباب حدوثها ،وهو في ذلك يحمل قيمة

تربوية مهمة تتيح الفرصة للنشاط العقلي وملكات اإلبداع ،أمام التالميذ إلشباع حب استطالعهم،

وتدريبهم على مهارات التفكير التاريخي  ،وأن أختفاء الفروق بين الذكور واألناث بمدى ممارسة
أعضاء هيئة التدريس لمهارات التفكير الناقد في الجامعات الفسطينية هو زيادة الوعي والتعليم بين
الطلبة وانتشار التفكير العلمي والمنطقي وهذا يساعد في نضجهم المعرفي والنفسي واالجتماعي،

ورفض كل تفكير ال يبني على أساس علمي ومنطقي .

وبالتالي تعزو الباحثة هذه النتيجة أن الطالب على اختالف انتمائهم للجامعات الفلسطينية فهم

يتناولون المعلومات نفسها بغض النظر عن طبيعة الجامعة ،فكل جامعة من جامعات فلسطين تعمل
على تطوير نفسها بكل السبل والطرق وخلق جو من المنافسة الشريفه بين الجامعات؛ وبالتالي نجد كل

جامعه من جامعاتنا الفلسطينية في تطور مستمر مع مرور الوقت والتطور الجاري في هذا العصر.

وأن طرائق التدريس في الجامعات وتشابه المناهج والمقررات بينهما تقريباً  ،وتأثير عموم الطلبة بنمط
التفكير السائد أدى إلى إحداث التقارب في مستوى التفكير الناقد في التاريخ لدى أفراد العينة .
اتفقت مع دراسة العطاري ( ،)1999واختلفت مع دراسة سرحان( )2000بوجود فروق بوجود فروق ذات

داللة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة .
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 2.5التوصيات:
 إعادة النظر في برامج إعداد مدرسي التاريخ وتدريبهم ،بحيث تأخذ مهارات التفكير الناقد
االهتمام المناسب ،بعيداً عن التنظير المنقطع عن التطبيق ،بعقد ورش عمل ودورات وندوات

تتناول تأهيل المدرسين في مجال تحديد مهارات التفكير الناقد وتطويرها وتوظيفها في

التدريس.

 اإلفادة من الدراسة بشكل عام ،وأدئها بشكل خاص في تطوير مهارات التفكير الناقد،
وتضمنها في مناهج التاريخ .

 اجراء دراسات أخرى ذات صلة ،متعلقة بمهارات التفكير ومدى توافرها في مناهج التاريخ،
مقارنة بأدلة هذه المناهج .

 تضمين الخطط الدراسية لطلبة درجة البكالوريوس مساقاً ،أو أكثر في تعليم التفكير بشكل
عام ،أو التفكير الناقد بشكل خاص.

 االهتمام في التعليم الجامعي بمهارات االستنتاج والتقييم والتحليل واالستدالل والتفسير بخاصة
وبقية مهارات التفكير بعامة.

 تدريب طلبة المرحلة الثانوية وطلبة الجامعة على امتالك مهارات التفكير الناقد ،لغرض رفع
معدالت شهادة الدراسة الثانوية ،والمعدالت التراكمية في الجامعة.
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ملحق رقم ( :)1.5قائمة بأسماء المحكمين:
الرقم

االسم

المؤسسة التعليمية

.1

د .محسن عدس

جامعة القدس

.2

د .ايناس ناصر

جامعة القدس

.3

د.إبراهيم عرمان

جامعة القدس

.4

د .محمود أبو سمرة

جامعة القدس

.5

د .محمد شعبان

جامعة القدس

.6

د .بعاد الخالص

جامعة القدس

.7

د .محمود مناصرة

جامعة الخليل

.8

د .مجدي علي اسماعيل أحمد

جامعة الخليل

.9

د .عمر الرعاوي

جامعة الخليل

.10

د .عثمان الطل

جامعة القدس

.11

د .زهير غنايم

جامعة القدس

.12

د .عفيف زيدان

جامعة القدس

.13

د.عبد القادر الجبارين

جامعة الخليل
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ملحق رقم ( .)1.6أداة الدراسة

االستبانة النهائية بعد التحكيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة القدس

عمادة الدراسات العليا

برنامج الماجستير في أساليب التدريس

عزيزي الطالب /ـة

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس في دوائر التاريخ لمهارات
التفكير الناقد في الجامعات الفلسطينية كما يدركها الطلبة" ،استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة

الماجستير في مناهج واساليب التدريس من جامعة القدس ،وفيما يلي مجموعة من الفقرات صممت

لهذا الغرض الدراسة ,لذا أرجو منكم قراءة كل فقرة بعناية ،واإلجابة عنها بوضع إشارة (×) بجانب كل
فقرة حسب ما تراه /ترينه مناسباً ،علماً أن هذه المعلومات ستعامل بسرية تامة ،وستستخدم ألغراض

البحث العلمي فقط.
الجنس:

ذكر

أنثى

السكن:

مدينة

قرية

المستوى الدراسي:
الجامعة:

اولى
القدس

ثانية

مخيم
ثالثة
النجاح

الخليل

رابعة فأكثر
بيرزيت

ولكم وافر االحترام والتقدي ــر،،،

الباحثة :سهى بدر
94

درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس
الرقم

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

في دوائر التاريخ لمهارات التفكير الناقد

الفقرات

كبيرة

يعزز المدرس لدى الطلبة مهارة تحليل المحتوى إلى أجزاء

للوصول إلى استنتاجات منطقية

ينتقل المدرس بالطلبة من القاعدة للمثال ومن الكل للجزء

ومن العام للخاص

يقدم المدرس مواقف تعزز مهارة استنتاج الطلبة بأنفسهم

في األمور ذات العالقة

يفسح المدرس المجال للطلبة إلدراك التشابه والترابط بين

المعلومات والحقائق
يحث

المدرس الطلبة على طرح أمثلة منتمية للقواعد

والنظريات

ينمي المدرس لدى الطلبة القدرة على التمييز بين المصادر

الصحيحة وغير الصحيحة للمعلومات
يمكن

المدرس الطلبة من مناقشة األفكار المطروحة

بصورة منطقية

يوظف

المدرس الحواس في المالحظة والتنبؤ

لتعزيز

.8

التفكير في الموقف التعليمي والوصول لبعض الفرضيات

.9

يدرب المدرس الطلبة على التمييز بين الحقيقة والرأي

المتعلقة بالمشكلة المطروحة

 .10يقدم المدرس مواقف تساعد الطلبة على التنبؤ بالنتائج
.11
.12
.13

يعزز المدرس الطلبة على إنتاج أكبر قدر ممكن من
الفرضيات/الحلول/األفكار
ينمي المدرس قدرة الطلبة على التمييز بين المعلومات ذات
الصلة من عدمها وبطرح أمثلة تطبيقية عليها
يعطى

رفضها

المدرس أمثلة لفرضيات مرفوضة ويبين سبب

 .14يمكن المدرس الطلبة من المقارنة والتباين بين خصائص
95

جداً

كبيرة متوسطة

قليلة

قليلة

جداً

فكرتين أو موضوعين أو موقفين
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

يحفز المدرس الطلبة على جمع المعلومات التي تتعلق

بمشكلة معينة

يميز المدرس بين الخصائص ذات الصلة بالموضوع وتلك
التي تصنف بأنها ضعيفة االرتباط أو ال ترتبط به

يعزز المدرس عملية التمييز بين خصائص ظواهر معينة
وخصائص ظاهرة أخرى قريبة أو مشابهة

ينمي المدرس قدرة الطلبة على تحديد العالقة بين السبب
والنتيجة
يساعد المدرس الطلبة على تقييم الموقف التعليمي واتخاذ
القرار بعد دراسة الجوانب المختلفة للمشكلة أو الموضوع
يطرح المدرس أسئلة مثيرة للخيال والقدرة على إيجاد تفسيرات
لهذا الخيال
يقدم المدرس مشاكل علمية –كأمثلة -ويدعم الحل ببعض
الحقائق لتسهيل الوصول لتعميمات أو حكم

 .22يبرز المدرس التمايز بين خصائص الحجج القوية والضعيفة
 .23يمكن المدرس الطلبة من تتبع اكتشاف الحقائق وتفسيرها
.24
.25
.26
.27
.28

يفسر المدرس المواقف العلمية واآلراء المختلفة واألحداث
التي تصاحبها بشكل منطقي
يسهل المدرس توظيف المالحظات المرتبطة بالموقف والتي
يمكن متابعتها واستخدامها في التفسير
يعزز المدرس الترابط المنطقي بين الموضوعات أو المفاهيم
ويستخدمها في التفسير
ينمي المدرس قدرة الطلبة على ربط االستنتاجات بالواقع
الحياتي والجامعي
يساعد المدرس الطلبة على ربط الخبرات السابقة بالمعلومات
وصوالً لالستنتاجات

 .29يسمح المدرس للطلبة بتقويم استجابات زمالئهم
 .30يشجع المدرس الطلبة على طرح أسئلة تتعلق بحقائق القضايا
96

المطروحة
.31

يساعد المدرس الطلبة على التكيف في ضوء ما يستجد من
نتائج

يسمح المدرس بمناقشات ومناظرات في موضوعات علمية

 .32من اجل أن يقدم الطالب آرائهم التي تحمل وجهات نظر
مختلفة

.33
.34
.35

يشجع المدرس الطلبة على متابعة تفكيرهم وان ال يقبلوا
ببساطة كل ما يطالعوه

يوضح المدرس أن معارضة أي فكرة ليست دليال على قلة

أهميتها

يشجع المدرس الطلبة على تقييم اآلراء بطريق موضوعية
بعيدة عن التحيز

 .36يطلب المدرس من الطلبة احترام الرأي والرأي اآلخر
.37
.38

يعطي المدرس وقتاً كافياً لتفكير في الحل بعد طرح مشكلة

معينة

يبدأ المدرس المحاضرة بطرح مشكلة او أمر فيه خالف في
الرأي أو سؤال
يشجع المدرس الطلبة على طرح أسئلة علمية متفحصة

.39
دعما ألفكارهم
تتطلب
ً
ُ .40يحفز المدرس الطلبة على االستقصاء في االتجاهات المثمرة

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،
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الباحثة سهى بدر

ملحق رقم ( .)1.8حساب حجم العينة
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قائمة المالحق
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عنوان الملحق

الصفحة

1

كتاب إذن بتطبيق الدراسة في جامعة القدس .

89
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كتاب إذن بتطبيق الدراسة من جامعة القدس في جامعة الخليل .

90
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كتاب إذن بتطبيق الدراسة من جامعة القدس في جامعة بيرزيت .
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4

كتاب إذن بتطبيق الدراسة من جامعة القدس في جامعة النجاح
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6

قائمة بأسماء المحكمين.
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7

االستبانة النهائية .
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8

حساب حجم العينة
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