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 الثامن الصف طلبة لدى الناقد التفكري ممارسة درجة
 البادية ملنطقة  والتعليم الرتبية مديرية يف األساسي

 اجلنوبية
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة التفكير  _ممخصال

وعالقتيا بالجنس لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي في مديرية الناقد 
التربية والتعميـ لمنطقة البادية الجنوبية، وتكونت عينة الدراسة مف 

( طالبًا وطالبة مف مديرية تربية البادية الجنوبية، وقد تـ 105)
استخداـ مقياس التفكير الناقد المعد مف قبؿ الباحث، وأظيرت النتائج 

جة ممارسة متوسطة لمتفكير الناقد لدى افراد العينة، كما أف وجود در 
أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ بيف أفراد العينة في درجة ممارسة 

 .التفكير الناقد تعزى لمجنس
 التفكير الناقد، الجنس. الكممات الدالة:

 . المقدمة1
يعتبر تعميـ التفكير مف السمات المميزة لمشعوب المتقدمة      
بيت ليذه الظاىرة الدوؿ المتقدمة ومف أبرزىا الواليات فقد تن

المتحدة األمريكية، وظير االىتماـ عمى صورة برامج تدريبية 
لتعميـ التفكير انطالقًا مف فرضية أف العقؿ اإلنساني يعتبر قارة 
لمتفكير، فيو عدد كبير مف المناطؽ لـ تصؿ إلييا أي فكرة مف 

 ].1قبؿ ]
مختمؼ مجاالت الحياة اإلنسانية تطورًا  ويشيد العالـ في     

كبيرًا يتطمب مف الفرد مواكبتو مف خالؿ تنمية الميارات الالزمة، 
وقد واكب ىذا التطور في مجاؿ التعمـ والتفكير ظيور النظرية 
المعرفية التي كاف مف أبرز روادىا )جاف بياجيو(، الذي أعطى 

عطائو  الفرصة لالكتشاؼ الدور األىـ لممتعمـ ونشاطو الذاتي وا 
 .والتفكير والتجريب، وسط أجواء مف الحرية والمرونة

وتفترض النظرية المعرفية أفَّ التعمـ تفكير، وأفَّ التعمـ      
يحدث نتيجة لممحاولة الجادة مف قبؿ الفرد لفيـ العالـ المحيط 
بو عف طريؽ استخداـ أدوات التفكير المتوافرة لديو، لذلؾ جػػػاء 

مساعدة المتعمـ عمى معرفة ماذا يريد أف يتعمـ؟ وكيؼ االىتماـ ب

يتعمـ ما يريد؟، وىذا يتطمب توفير خبرات تعممية حيوية وفاعمة 
تتيح لمفرد استخداـ ما لديو مف أبنية معرفية، والعمؿ عمى 
إدماجيا في بنائو المعرفي، فالخبرات النشػطة المػعرفية التفكيرية 

الطالب وتسػػػػػػػػػػاعده عمى  تصػبح خبرات ذاتية يتفاعؿ معيا
 ].2تطوير أسػػػموب تفكيره، وعمى تطوير عمميات تفكيرية راقية ]

ويعتبر التفكير الناقد أحد أشكاؿ التفكير الميمة التي       
تساعد الفرد عمى التجرد مف الميوؿ وتأثير االنفعاالت، وتزويد 

خاصة في الطمبة بآليات التقويـ لما يعرض عمييـ مف أفكار 
ظؿ تعدد مصادر المعمومات وتنوع أساليبيا بطرؽ تجعميـ 
بحاجة إلى تنمية ميارات التفكير الناقد، لمتمكف مف تقويـ ما 
يعرض عمييـ، وتمييز المقبوؿ منيا مف غير المقبوؿ، كما 
يساعد تطوير ىذه الميارات عمى التمييز بيف البدائؿ المختمفة 

 ].3واتخاذ القرارات ]
[ أفَّ المفكر الناقد في مجاؿ معيف ليس 4ى مكبؾ ]وير      

بالضرورة أف يكوف كذلؾ في مجاؿ آخر؛ وذلؾ ألف الميارات 
والمعرفة المطموبة في مجاؿ ما تختمؼ عف الميارات والمعرفة 

 .المطموبة لنشاط آخر
[ إلى أفَّ ىناؾ عالقة بيف 5وقد أشار سوارتز وبيركف ]     

س بمقاييس التفكير والمقدرة العقمية التي التفكير الناقد والذي يقا
تقيسيا اختبارات الذكاء المعروفة، وأفَّ المستوى العالي لمذكاء 
شرط أساس في تحقيؽ مستوًى عاٍؿ مف التفكير الناقد ولكنو 
شرط غير كاٍؼ، وذلؾ اعتمادًا عمى أف الذكاء مصطمح يعبر 

 .عف فاعمية التفكير بأنواعو المختمفة
تعميـ التفكير الناقد مالئمًا لمطمبة في عمر مبكر، إذ ويعتبر      

[ إلى أفَّ تتبع األبحاث في ىذا المجاؿ أظير 6] تشير السرور
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أفَّ المقدرة عمى التفكير الناقد تبدأ مف سف الحادية عشرة تقريبًا، 
وعميو يمكف تعميمو ميارات التفكير الناقد منذ ىذا العمر، وىذا 

صؼ الثامف األساسي في الدراسة ما يبرر اختيار طمبة ال
الحالية، واعتماد برنامج تدريبي لتطوير قدراتيـ عمى التفكير 

 .الناقد
 مشكمة الدراسة. 2

يعّد االىتماـ بتنمية التفكير الناقد مف القضايا الميمة في      
ظؿ التقدـ العممي والزخـ المعرفي الكبير وضعؼ مقدرة المتعمـ 

المعرفة في ذاكرتو، مما تطمب  عمى تخزيف الكـ اليائؿ مف
تطوير ميارات المتعمـ وتعميمو كيؼ يتعمـ؟ وكيؼ يفكر؟، 
ويمكف صياغة مشكمة الدراسة عمى النحو التالي: ما درجة 

 .ممارسة التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ الثامف في األردف
 أسئمة الدراسةأ. 
 :تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة اآلتية 
ما درجة ممارسة التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ الثامف  .1

 األساسي في مديرية التربية والتعميـ لمنطقة البادية الجنوبية؟
 α) ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 2

 في درجة ممارسة التفكير الناقد تعزى لمجنس؟ (0.05 ≥
 أهداف الدراسـةب 
إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة التفكير تيدؼ ىذه الدراسة      

الناقد لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي في مديرية التربية 
والتعميـ لمنطقة البادية الجنوبية والتعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ 

 .عالقة بينيا وبيف التحصيؿ الدراسي أو الجنس
 أهمية الدراسةج. 

لتفكير الناقد تأتي أىمية ىذه الدراسة في إبراز درجة ممارسة ا
وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي والعالقة والجنس لدى طمبة الصؼ 
الثامف في مديرية التربية والتعميـ لمنطقة البادية الجنوبية، ومف 

 :ىنا فأىمية ىذه الدراسة تبرز في جانبيف
 :األىمية النظرية. 1

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تقصي درجة ممارسة التفكير الناقد      
في ظؿ التطورات التكنولوجية والثورة المعرفية اليائمة في مجاؿ 

التواصؿ االجتماعي، وبذلؾ تعتبر الدراسة مساىمة جديدة في 
 .ىذا الجانب

 :األىمية التطبيقية. 2
تكمف األىمية التطبيقية في تزويد المختصيف بالشؤوف      

النفسية والتربوية وأولياء أمور الطمبة بالمعمومات الالزمة لمعرفة 
درجة ممارسة التفكير الناقد لدى المراىقيف وتأثيرىا عمى 
التحصيؿ الدراسي وعالقتيا بالجنس، وبالتالي وضع الحموؿ 

 .الكفيمة بإيجاد بيئة مناسبة لمنمو النفسي واالجتماعي السميـ
  محددات الدراسةد. 

تتحدد ىذه الدراسة باقتصارىا عمى مجموعة مف طالب      
وطالبات الصؼ الثامف األساسي في مديرية التربية والتعميـ 
لمنطقة البادية الجنوبية، المنتظػميف عمى مقاعػد الدراسػة في 

(، كما 2014/2015الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي )
ياس التفكير الناقد، تتحدد نتائجيا باألداة المستخدمة فييا وىي مق

 .وخصائصو السيكومترية
  المصطمحات إجرائياً ه. 

ألغراض ىذه الدراسة تعَرؼ المصطمحات التالية تعريفًا إجرائيًا 
 :عمى النحو التالي

 Critical Thinking درجة ممارسة التفكير الناقد -

Practice 
 ُتعّرؼ درجة ممارسة التفكير الناقد بمجموع الدرجات التي     

يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ أدائو عمى اختبار التفكير الناقد 
 .الذي تـ إعداده ليذه الغاية

 مستوى التحصيؿ الدراسي -
يعّرؼ إجرائيًا بمعدؿ الدرجات التي حصؿ عمييا الطالب      

في االختبارات التحصيمية لنياية الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ 
 .ـ2015/ 2014الدراسي 

 النظري والدراسات السابقة. االطار 3
تتضمف الخمفية النظرية لمدراسة الحالية كاًل مف اإلطار النظري 

 .والدراسات السابقة ذات العالقة
 اإلطار النظري -1

 (Critical Thinking)  التفكير الناقد
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يعد مفيـو التفكير الناقد مف المفاىيـ المركبة متعددة      
مف جوانب السموؾ والمواقؼ،  الجوانب، وذلؾ الرتباطو بالعديد

لذا تعددت تعريفاتو بتعدد النظريات التي تناولتو، كما تنوعت 
 ].7تعريفاتو مف البسيط إلى المعقد ]

  مفيـو التفكير الناقد
تقود مراجعة الدراسات التي تناولت موضوع التفكير الناقد      

راتو إلى توافر تعريفات متعددة ليذا النوع مف التفكير تغطي ميا
المختمفة، وقد يعود ذلؾ إلى اتساع ىذا المفيـو واالتجاىات 
النظرية التي تناولتو، وسيتـ استعراض بعض ىذه التعريفات 

 .بيدؼ توضيح ىذا المفيـو
التفكير الناقد بأنو المحاولة  [8ويعرؼ واطسوف وجميسر ]     

 المستمرة الختبار الحقائؽ واآلراء، في ضوء األدلة التي تدعميا
دوف القفز إلى النتائج مف خالؿ المعرفة بطرؽ البحث المنطقي، 
التي تساعد في تحديد قيمة األدلة والوصوؿ إلى نتائج سميمة، 
واختبار صحتيا، وتقويـ المناقشات بطريقة موضوعية، ويعرفو 

[ بأنو التفكير القابؿ لمتقييـ والمتضمف لمتحميالت اليادفة 9] باير
معتقد أو مصدر، وذلؾ بيدؼ الحكـ  والدقيقة ألي ادعاء أو
 .عمى دقتو وصالحيتو

[ فيعرؼ التفكير الناقد بأنو ذلؾ النوع مف 10أما ستيرنبرغ ]     
التفكير الذي يتضمف مجموعة مف العمميات العقمية 
واالستراتيجيات، التي يوظفيا المتعمـ لحؿ المشكالت واتخاذ 

 .القرارات وتعمـ مفاىيـ جديدة
[ بأنو قدرة الفرد الذاتية عمى التعامؿ مع 2قطامي ]ويعرفو      

ما يعطى لو، أو يطمب منو أداؤه فيكّوف فيو رأيا شخصيًا مستندًا 
 .إلى إثباتات ذاتية مقنعة بقبوؿ األمر أو رفضو

[ يبرز التفكير الناقد 11وفي تعريؼ سكريفف وباوؿ ]     
ميؿ كعممية ذىنية نشطة ومنضبطة تقـو عمى التطبيؽ والتح

وتقييـ المعمومات التي تـ جمعيا أو إنتاجيا؛ لتشكيؿ االعتقاد 
والعمؿ، وعميو يمكف القوؿ أنو يشتمؿ عمى جانبيف: يتعمؽ األوؿ 
بوجود مجموعة مف المعمومات والمعتقدات والميارات لدى الفرد، 
ويرتبط الثاني باستخداـ ىذه الميارات وتفعيميا، كما يشير 

ير الناقد يعد بمثابة تطبيؽ لممبادئ الباحثاف إلى أف التفك
المنطقية وىذا يتطمب أف يكوف لدى الفرد نوع مف الوعي ما وراء 

  (Metacognitive awareness) المعرفي
 أىمية التفكير الناقد

تكمف أىمية التفكير الناقد في التعامؿ مع الموقؼ الذي ال      
نَّما يتطمب اإلجابة )بنعـ أو ال( أو إيجاد حاًل ينيي  المشكمة، وا 

يتطمب تفضيؿ رأٍي عمى آخر مف خالؿ استعراض الوقائع 
واآلراء المتعمقة بالموضوع ومناقشة ىذه اآلراء، باإلضافة إلى 
تمييز نواحي القوة والضعؼ وتقويميا بطريقة موضوعية بعيدة 
عف التأثر بالعوامؿ الذاتية، وتقديـ البراىيف عمى صحة الرأي 

[12.[ 
[ إلى أىمية تعميـ التفكير الناقد، ويستخمص 13ة ]ويشير الشريد

باستعراض العديد مف الدراسات بعض الفوائد التي يحققيا ذلؾ، 
 :ومف أبرزىا ما يأتي

التفكير الناقد يجعؿ األفراد أكثر قدرة عمى معرفة أخطائيـ، . 1
 .وأكثر استقاللية بأفكارىـ واعتقاداتيـ

ى تفيـ وجيات نظر اآلخريف يساعد التفكير الناقد األفراد عم. 2
ف كانت مخالفة ألفكارىـ  .واالستماع إلييـ بعقمية متفتحة حتى وا 

تحسيف القدرة عمى األفكار العقالنية وربطيا منطقيًا . 3
 .بالعواطؼ والمشاعر مما يسيـ في تطوير مستوى التفكير

يسيـ التفكير الناقد في تنمية مفاىيـ العدالة واألمف، وبالتالي . 4
 .قميؿ مف الجنوح األخالقي ونسبة الجريمة في المجتمعالت
يسيـ التفكير الناقد في إكساب المتعمميف المنيجية المعتمدة . 5

عمى المنطؽ في مختمؼ المواد الدراسية، وتحسيف تحصيميـ 
 .الدراسي

يساعد التفكير الناقد الفرد عمى اتخاذ القرارات الحكيمة في . 6
 .حياتو اليومية

ميـ التفكير الناقد قدرة الفرد عمى الحوار والمناقشة يحسف تع. 7
 .والتفاعؿ مع القضايا المطروحة بأسموب ناقد

يطّور التفكير الناقد قدرة األفراد عمى التعمـ الذاتي والبحث . 8
 .الجاد في مختمؼ الجوانب
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 ميارات التفكير الناقد 
تعددت تصنيفات ميارات التفكير الناقد تبعًا لتعدد تعريفات 
التفكير الناقد واألسػػس النظػػرية في دراستو ومف ىػػػػػػػػذه 

[ حيث حددا الميارات 8التصنيفات ما ذكره واطسوف وجميسر ]
 :اآلتية

التعرؼ عمى االفتراضات: تتضمف القدرة عمى التمييز بيف . 1
دـ صدقيا، ومعرفة الغرض مف درجة صدؽ المعمومات مف ع

 .المعمومات المعطاة، وىؿ ىذه المعمومات حقائؽ أـ مجرد آراء؟
التفسير: ويقصد بو القدرة عمى تحديد المشكمة، والتعرؼ . 2

 .عمى التفسيرات، والحكـ عمى النتائج مف حيث القبوؿ أو عدمو
االستنباط: ويقصد بو القدرة عمى تحديد بعض النتائج . 3

 .عمى مقدمات أو معمومات سابقة المترتبة
االستنتاج: ويقصد بو القدرة عمى استخالص النتائج مف . 4

حقائؽ معينة، والقدرة عمى إدراؾ صحة النتيجة مف خطئيا، في 
 .ضوء الحقائؽ المعطاة

تقويـ الحجج: وتشير إلى قدرة الفرد عمى تقويـ الفكرة وقبوليا . 5
 .و ضعفياأو رفضيا، اعتمادًا عمى قوة الحجة أ

ويمكف القوؿ أف ىناؾ ميارات أساسية تعد ضرورية لممارسة 
التفكير الناقد، وىي تميؿ إلى أف تكوف واسعة وشاممة في كثير 
مف األحياف، وليذا يتـ تقسيميا إلى ميارات فرعية ليسيؿ فيميا 

 ].14وتطبيقيا ]
 تنمية التفكير الناقد

ح في القرف الحادي يعد التفكير الناقد مف أىـ سمات النجا     
[ أنو ينبغي عمى المتعمميف أف 16[، ويرى مايرز ]15والعشريف ]

يمارسوا التفكير الناقد وذلؾ لموصوؿ إلى أقصى إمكاناتيـ في 
 .التفكير

[ أنو في ظؿ العالـ المتسارع في المتغيرات 17ويرى بيردسؿ ]
المعقدة، أصبح مف الضرورة مواكبة ذلؾ بتنمية التفكير الناقد 
الذي يسيـ في التفتح الذىني لمفرد، وينبغي أف يتحمؿ المجتمع 
مسؤولية تنمية ميارات التفكير الناقد مف خالؿ مؤسساتو، ومف 

تاحة الفرصة لممارسة األنشطة   أبرزىا المؤسسات التعميمية، وا 

 ا:أبرزىوالخبرات باتخاذ قرارات مف 
ب التقييـ تطوير األىداؼ التعميمية واألنشطة الصفية وأسالي. 1

 .لتتناسب مع ميارات التفكير الناقد
 .إتاحة الفرصة لممتعمميف لممارسة التفكير بحرية. 2
تشجيع المتعمميف عمى البحث والتقصي والتحقؽ مف القضايا . 3

 .والبعد عف التمقيف
تضميف ميارات التفكير الناقد في المناىج المدرسية . 4

 .ومساعدة المتعمميف عمى ممارستيا
 الدراسػات السابقػة -2

تـ االطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة التي تناولت 
موضوع التفكير الناقد، مع متغيرات أخرى لالستفادة منيا في 
 :إعداد المقياس وتطبيقو، وفيما يمي عرض لبعض ىذه الدراسات

[ دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر 4أجرت البرصاف ]     
ؿ الدراسي والترتيب الوالدي عمى متغير الجنس والتحصي

خصائص الشخصية ودرجات التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ 
( طالبًا وطالبة مف 552العاشر، وتكونت عينة الدراسة مف )

طمبة المدارس الحكومية في مدينة الزرقاء، وأظيرت نتائج تحميؿ 
 التبايف أفَّ أداء اإلناث عمى اختبار التفكير الناقد كاف أفضؿ مف
أداء الذكور، وأفَّ الفروؽ كانت معنوية لصالح اإلناث دوف 
الذكور، أما بالنسبة لمستوى التحصيؿ الدراسي فقد تبيف تفوؽ 
ذوي التحصيؿ المرتفع عمى أداء ذوي التحصيؿ المتوسط 
والمتدني، ولـ تظير نتيجة الدراسة أفَّ ىناؾ تفاعاًل بيف الجنس 

 .ومستوى التحصيؿ والترتيب الوالدي
[ دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر 18وأجرى الدردور ]     

استخداـ الخرائط المفاىيمية في تنمية التفكير الناقد لدى طمبة 
الصؼ الثامف األساسي، كما ىدفت إلى معرفة ما إذا كاف 
لجنس الطمبة أثر في تنمية تفكيرىـ الناقد، وتكونت عينة الدراسة 

نتائج وجود فروؽ ذات ( طالبًا وطالبة، وأظيرت ال128مف )
داللة إحصائية بيف أداء طمبة عينة الدراسة تعزى لطريقة 
التدريس ولصالح استراتيجية الخرائط المفاىيمية، وعدـ تأثر 

 .تنمية التفكير الناقد بجنس الطمبة



462015
 

49 

[ دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر 19وأجرت العبدالت ]     
ت في تنمية ميارات برنامج تدريبي مبني عمى التعمـ بالمشكال

التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي، وتكونت عينة 
( طالبًا وطالبة تـ اختيارىـ عشوائيًا، وقسموا 112الدراسة مف )

إلى مجموعتيف: تجريبية وضابطة، وأظيرت النتائج فاعمية أثر 
البرنامج التدريبي المبني عمى التعمـ بالمشكالت في تنمية 

فكير الناقد، كما أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ميارات الت
ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس والتفاعؿ بيف أثر 

 .البرنامج والجنس
[ دراسة ىدفت إلى استقصاء 20وأجرى مرعي ونوفؿ ]     

مستوى ميارات الناقد لدى طمبة كمية العمـو التربوية الجامعية 
ة مف جميع طمبة الكمية والبالغ )األونروا(، وتكونت عينة الدراس

( طالبًا وطالبة، يمثموف المستويات الدراسية 510عددىـ )
األربعة، وقد استخدـ الباحثاف اختبار كاليفورنيا لميارات التفكير 

(، وأظيرت نتائج البحث أفَّ درجة امتالؾ 2000الناقد نموذج )
مقبوؿ ميارات التفكير الناقد لدى أفراد العينة دوف المستوى ال

%(، كما أظيرت النتائج وجود فروؽ  80تربويًا والذي حدد ب )
في مستوى ميارات التفكير الناقد تبعًا لمتغير الجنس وذلؾ 
لصالح اإلناث، كما كانت ىناؾ فروؽ تبعًا لممستوى الدراسي 
وذلؾ لصالح طالب السنة األولى والثانية، ودلت النتائج أيضًا 

معدؿ شيادة الدراسة الثانوية  عمى وجود عالقة إيجابية بيف
العامة ومستوى ميارات التفكير الناقد في ميارة االستدالؿ، 
والمعدؿ التراكمي مف جية ثانية ومستوى ميارات التفكير الناقد 

 .في ميارات االستقراء واالستدالؿ والتقييـ
[ دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى الفروؽ 21وأجرى الزؽ ]      

د لدى طمبة كمية العمـو التربوية، وتكونت عينة في التفكير الناق
( طالبًا وطالبة، يمثموف المستويات الدراسية 310الدراسة مف )

 -األربعة، وقد استخدمت الصورة األردنية الختبار واطسوف 
جميسر لمتفكير الناقد، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ في 

جنس وذلؾ لصالح مستوى ميارات التفكير الناقد تبعًا لمتغير ال
اإلناث في بعد االستنتاج، فيما لـ يكف ىناؾ فروؽ تبعًا لممستوى 

الدراسي، فالتقدـ في المستوى الدراسي ال يؤدي إلى تطور 
 .ميارات التفكير الناقد

 الطريقة واإلجراءات. 4
  مجتمع الدراسة وعينتهاأ. 
يتكوف مجتمع الدراسة مف طالب وطالبات الصؼ الثامف  

 المنتظػميف عمى مقاعػد الدراسػة لمعاـ الدراسي األساسي
ـ، في مديرية التربية والتعميـ لمنطقة البادية 2014/2015

( طالب وطالبة وقد تـ اختيار عينة 1211الجنوبية وعددىـ )
الدراسة بطريقة العينة العشوائية )باستخداـ القرعة(، بعد أف تـ 

طالبة، وقد بمغ  (70)( طالبًا و35) تحديد حجـ العينة بواقع:
 .( طالبًا وطالبة105عدد أفراد عينة الدراسة ككؿ )

  أداة الدراسةب. 
مف أجؿ قياس درجة ممارسة التفكير الناقد لدى طمبة      

الصؼ الثامف األساسي تػـ بناء مقياس لمتفكير الناقػد وفقػػػًا 
[ في التفكير الناقد، وىذه 8لميارات نموذج واطسوف وجميسر ]

ات ىي: التعرؼ عمى االفتراضات، والتفسير، واالستنباط، الميار 
 .واالستنتاج، وتقويـ الحجج

 صدؽ المقياس
لمتأكد مف صدؽ المحتوى لممقياس تـ استخداـ صدؽ      

المحكميف، حيث عرضت عبارات المقياس بعد صياغتيا عمى 
ثمانية محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات 

األخذ بمالحظاتيـ تـ اعتماد جميع فقرات األردنية، وبعد 
 .المقياس لتحقؽ معيار االعتماد لكؿٍّ منيا

كما تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف لكؿ ميارة مع الدرجة      
الكمية لممقياس وذلؾ بعد االنتياء مف التطبيؽ لمتأكد مف صدؽ 

( كمحؾ 40البناء، وقد تـ اعتماد زيادة معامؿ االرتباط عف ).
-51اء عمى العبارة، وقد تراوحت معامالت االرتباط بيف ).لإلبق

(، مما يشير إلى إسياـ كؿ 0.62(، بمتوسط حسابي )78.
 .ميارة مف ميارات التفكير في الدرجة الكمية بشكؿ جيد

كما تـ حساب معامؿ ارتباط كؿ عبارة مف عبارات المقياس      
اوحت معامالت مع الدرجة الفرعية عمى الميارة المستيدفة وقد تر 
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(، مما يشير 58(، بمتوسط حسابي ).76.- 44). االرتباط بيف
إلى إسياـ كؿ عبارة مف عبارات المقياس في الدرجة الكمية 

 .بشكؿ جيد
 ثبات المقياس

لمتحقؽ مف ثبات المقياس تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة      
( طالبًا وطالبة مف خارج عينة الدراسة، وتـ 20مكونة مف )

عادة االختباراستخ ، (test - retest) داـ طريقة االختبار وا 
حيث كاف الفاصؿ الزمني بيف التطبيؽ األوؿ والثاني مقداره 

كرونباخ ألفا(، ) شيرًا، كما تـ استخداـ طريقة االتساؽ الداخمي
عادة  وأظيرت النتائج أف قيمة معامؿ الثبات بطريقة االختبار وا 

في حيف بمغت بطريقة (، 0.87االختبار لممقياس كانت )
(، وىي قيـ مقبولة ألغراض ىذه 0.70االتساؽ الداخمي )

 .الدراسة
  تصحيح مقياس التفكير الناقد

يتـ تصحيح المقياس بإعطاء وزف لكؿ بديؿ مف اإلجابات      
المفترضة، بواقع ثالث إجابات عمى كؿ عبارة، حيث يتـ إعطاء 

جابة غير درجة واحدة لإلجابة الصحيحة ودرجة صفر لإل
(، وتشير 60-0) الصحيحة، وتتراوح درجات المقياس بيف

الدرجة المرتفعة عمى المقياس إلى ارتفاع درجة التفكير الناقد 
 .لدى الفرد

 متغيرات الدراسةج. 
 :اشتممت الدراسة الحالية عمى المتغيرات اآلتية

 :أواًل: المتغيرات المستقمة
 (.الجنس: ولو مستوياف )ذكر، أنثى -

مستوى التحصيؿ الدراسي: ولو ثالثة مستويات )مرتفع،  -
 (.متوسط، متدني

 .ثانيًا: المتغير التابع: درجة ممارسة التفكير الناقد
  المعالجة االحصائية

الختبار أسئمة الدراسة تـ استخداـ اساليب االحصاء       
الوصفي في الحصوؿ عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

سب المئوية، واستخداـ معامؿ االرتباط )بيرسوف(، المعيارية والن
كما تـ إجراء اختبار )ت( لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف 
متوسطات أداء أفراد العينة عمى مقياس التفكير الناقد واختالفيا 

 .باختالؼ الجنس
 نتائج ومناقشتها. ال5

 :عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ االوؿ
سة التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ السؤاؿ األوؿ: ما درجة ممار  

الثامف األساسي في مديرية التربية والتعميـ لمنطقة البادية 
 :الجنوبية؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية  
واالنحرافات المعيارية وذلؾ بعد تحديد طوؿ الفئة لممقياس والذي 

ثالث مستويات (، ثـ تقسيمو الى 60 - 0تراوحت درجاتو بيف )
( 19 – 0متساوية، وعميو تكوف درجات المستوى األوؿ مف )

( درجة 40 -21) درجة، والمستوى الثاني فتكوف درجاتو بيف
(، ويوضح الجدوؿ 60-41وتتراوح درجة المستوى الثالث بيف )

( المتوسطات الحسابية لمستويات درجة ممارسة التفكير الناقد 1)
 .لدى عينة الدراسة

 1 جدول
 المتوسطات الحسابية لمستويات درجة ممارسة التفكير الناقد لدى عينة الدراسة

 النسبة المئوية المتوسط الحسابي العدد المستوى
 34.3 42.69 36 ( 60-41مرتفع )
 63.8 31.98 67 (40 -20)متوسط 

 1.9 19 2 (19 – 0منخفض )
 100 35.40 105 المجموع

( وجود اختالؼ في اعداد أفراد العينة 1وُيظير الجدوؿ )     
بحسب مستويات درجة التفكير الناقد، حيث كاف عدد األفراد 

( 67ذوي المستوى المتوسط ىو األعمى حيث بمغ عددىـ )
( مما يشير الى وجود درجة 31.98وبمتوسط حسابي مقداره )
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بينما بمغ عدد  متوسطة مف التفكير الناقد لدى أفراد العينة،
( فردًا وبمتوسط حسابي مقداره 36األفراد ذوي المستوى المرتفع )

(، في حيف كاف عدد األفراد ذوي المستوى المنخفض مف 34.3)
التفكير الناقد ىو األقؿ حيث بمغ عدده اثناف فقط وبمتوسط 

 (.1.9مقدارىا ) ( وبنسبة مئوية19حسابي مقداره )
 :عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

 السؤاؿ الثاني: ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

في درجة ممارسة التفكير الناقد تعزى  (α ≤ 0.05) الداللة 
 لمجنس؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار )ت( لمعينات 
درجات التفكير الناقد المستقمة لفحص الفروؽ بيف متوسطات 

لدى أفراد العينة واختالفيا باختالؼ الجنس، ويوضح الجدوؿ 
( نتائج اختبار )ت( لمتوسطات درجات التفكير الناقد لدى 2)

 .أفراد العينة تبعًا لمجنس
 2جدول 

 العينة تبعًا لمجنسنتائج اختبار ت لمتوسطات درجات التفكير الناقد لدى أفراد 
 الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس
 337. 3.251 6.668 32.34 ذكور
 7.684 37.30 اناث

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2ويالحظ مف الجدوؿ )     
احصائية بيف متوسطات الذكور واالناث في درجات التفكير 

(، وىي قيمة 3.251الناقد، حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )
  (α ≤ 0.05) دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

  مناقشة النتائج
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ االوؿ: ما درجة ممارسة التفكير الناقد 
لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي في مديرية التربية والتعميـ 

 لمنطقة البادية الجنوبية؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية حيث أظيرت النتائج وجود درجة متوسطة 
لممارسة التفكير الناقد لدى عينة الدراسة، وىذا يشير في 
المجمؿ إلى أف ىذه النتيجة غير مرضية مف الناحية التربوية 

نمية ميارات التفكير في ظؿ التركيز عمى الدور النشط لممتعمـ وت
لديو، وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة وأجرى مرعي ونوفؿ 

[ التي أظيرت نتائجيا أفَّ درجة امتالؾ ميارات التفكير 20]
 .الناقد لدى أفراد العينة دوف المستوى المقبوؿ تربوياً 

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني: ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة 
في درجة ممارسة  (α ≤ 0.05) وى الداللةإحصائية عند مست

 التفكير الناقد تعزى لمجنس؟
 لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار )ت( لمعينات

المستقمة لفحص الفروؽ بيف متوسطات درجات التفكير الناقد 
لدى أفراد العينة واختالفيا باختالؼ الجنس، حيث أظيرت 

صائية بيف متوسطات النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة اح
الذكور واالناث، وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو نتيجة 

[ والتي أظيرت عدـ تأثر تنمية 18الدراسة التي قاـ بيا الدردور ]
التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي بجنس الطمبة، 

[، التي أظيرت عدـ 19كما تتفؽ مع نتيجة دراسة العبدالت ]
لمجنس عمى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية التفكير وجود أثر 

الناقد، كما تتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الشريدة 
[ التي أجريت عمى عينة مف طمبة الجامعة، وأظيرت 13]

نتائجيا عدـ وجود أثر لبرنامج تدريبي ما وراء معرفي في درجة 
ما تتفؽ ىذه النتيجة مع ممارسة التفكير الناقد يعزى لمجنس، ك

[ التي أشارت إلى عدـ وجود أثر لمتغير 22نتيجة دراسة الفي ]
الجنس في ميارات التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ العاشر 

 .األساسي
بينما تتعارض نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة مرعي      

[ والتي ىدفت إلى استقصاء مستوى ميارات التفكير 20ونوفؿ ]
الناقد لدى طمبة كمية العمـو التربوية، وأظيرت نتائجيا وجود 
فروؽ في مستوى ىذه الميارات تبعًا لمجنس وذلؾ لصالح 

 .اإلناث
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 التوصيات. 6
في ضوء ما توصمت لو الدراسة مف نتائج يمكف اقتراح 

 :التوصيات التالية
تطوير البرامج التدريبية التي تسعى إلى تنمية ميارات  -1

 .الناقد وربطيا بمفاىيـ النجاح وميارات التفكير األخرىالتفكير 
االىتماـ بالبيئة التعميمية وتطويرىا لتكوف بيئة مثيرة لمتفكير  -2

وغنية باألدوات ليمارس المتعمـ تعممو بالطريقة التي تناسب 
 ميولو وقدراتو.

 المراجع
 أ. المراجع العربية

النفس التربوي: عمـ (. 2010)محررًا( ) قطامي، يوسؼ [1]
 ، الطبعة األولى. عماف: دار وائؿ.النظرية والتطبيؽ

، تعميـ التفكير لجميع األطفاؿ(. 2007قطامي، يوسؼ ) [2]
 الطبعة األولى. عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

أثر متغير الجنس والتحصيؿ . 2001)) البرصاف، فاطمة. [4] 
الشخصية  الدراسي والترتيب الوالدي عمى الخصائص

ودرجات التفكير الناقد لطمبة الصؼ العاشر األساسي في 
الجامعة . رسالة ماجستير غير منشورة، مدينة الزرقاء

 .األردنية، عماف، األردف

 ،تعميـ التفكير في المنيج المدرسي 2005)السرور، نادية ) [6]
 .عماف: دار وائؿ لمنشر الطبعة األولى،

فاعمية استخداـ (. 2007ود )عمي الديف، رشا مصطفى محم [7]
استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات التفكير 
الناقد في مادة عمـ االجتماع لدى طالب المرحمة الثانوية 

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قناة السويس، العامة
 مصر.

أثر برنامج تدريبي ما وراء (. 2003الشريدة، محمد ) [13]
التفكير الناقد لدى طمبة الجامعة وعالقتو بعدد معرفي عمى 
 أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عماف مف المتغيرات.

 العربية لمدراسات العميا، عماف، األردف.       

أثر استخداـ الخرائط المفاىيمية (. 2001الدردور، عامر ) [18]
. في تنمية التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي

سالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ، اربد، ر 
 .األردف

أثر برنامج مبني (. 2003العبدالت، سعاد إسماعيؿ ) [19] 
عمى التعمـ بالمشكالت في تنمية ميارات التفكير الناقد لدى 

دكتوراه غير أطروحة  .طمبة الصؼ العاشر األساسي
 منشورة، جامعة عماف العربية، عماف، األردف.

(. مستوى 2007مرعػي، توفيؽ ونوفؿ، محمد بكر ) [20]
ميارات التفكير الناقد لدى طمبة كمية العمـو التربوية 

جامعة آؿ البيت، المنارة،  مجمةالجامعية )األونروا(. 
13(4 ،)289-341 . 

(. أثر النوع االجتماعي 2011الزؽ، أحمد يحيى )[21] 
ى طمبة والمستوى الدراسي في ميارات التفكير الناقد لد

مجمة مؤتة لمبحوث العمـو التربوية في الجامعة األردنية. 
 .240 -209(، 5)26، جامعة مؤتة، والدراسات

 إلى مستندة استراتيجية بناء(. 2003) ىالؿ أحمد الفي، [22]
 التفكير ميارات في فاعميتيا واستقصاء المعمومات نظرية
 دكتوراه أطروحة. األساسي العاشر الصؼ طمبة لدى الناقد
 .األردف عماف، العربية، عماف جامعة منشورة، غير

 ب. المراجع االجنبية
[3] Paul, R., & Elder, L. (2006). Critical 

Thinking Tools for Taking Charge of Your 

Learning and Your Life. Article Retrieved 

December 1,2014, From: 

http://www.teachersyndicate.com.  

[5] Swartz, R. J., Perkins, D. N. (1990). 

Teaching Thinking: Issues                 

Approaches. Article Retrieved April 

12,2015, From: http://www. alibris.com. 

http://www.teachersyndicate.com/


462015
 

53 

[8] Watson, G. B., & Glaser, E. M. (1980). 

WGCTA Watson Glaser Critical Thinking 

Appraisal Manual: Forms A and B. San 

Antonio: The Psychological Corporation.  

[9] Beyer, B. K. (1985). Teaching critical 

thinking: A direct approach. Social 

Education, 49 (4), 297-303. 

[10] Sternberg, R. J. (2004). Human and 

artificial intelligence. Article Retrieved 

March 7,2014, From: 

http://edr.sagepub.com. 

[11] Scriven, M. & Paul, R. (2008). Defining 

Critical Thinking, Foundation for Critical 

Thinking. Article Retrieved March 13,2014, 

From: http: //www.critical thinking.org 

/defining CT.com.  

[12] Ennis, R. H. (1985). Critical thinking and 

the curriculum. Article Retrieved Dec 

13,2014, From: http://www.eric.ed.gov.  

[14] Lynch, C. L., & Wolcott, S. K. (2001). 

Helping your students to develop critical 

thinking skills. Idea Paper Retrieved June 

5,2012, From: 

http://www.idea.ksu.edu/papers/Idea_Paper

_37.pdf.  

[15] Bronson, R.W. (2008). Critical thinking as 

an outcome of distance learning: A study of 

critical thinking in a distance learning 

environment. Unpublished Doctoral 

Dissertation, The George Washington 

University, Washington. 

[16] Meyers, C. (1986). Teaching students to 

think critically. Article Retrieved May 

28,2014, From: http://www.cals. 

ufl.edu/facult _ staff/pdf. 

[17] Buerdsell, S. L. (2009). Nontraditional 

teaching techniques and critical thinking in 

an introductory postsecondary 

environmental science course. 

ERIC:ED513153. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edr.sagepub.com/
http://www.eric.ed.gov/


 
 

54 

 

 

 

DEGREE OF CRITICAL THINKING 

PRACTICE ON EIGHTH - GRADE 

STUDENTS IN SOUTHERN BADIA 

DIRECORATE OF EDUCATION 

AMJAD FRHAN ARKEIBAT 

Ministry of Education        

ABSTRACT_ The aim of the study was to identify the Critical Thinking degree and Its 

relationship to gender among Eighth - grade students in Southern Badia Directorate of 

Education, the study sample consisted of (105) students from the schools of the Southern 

Badia Directorate of Education. Critical Thinking which prepared to this study was 

conducted, the results showed that, First, there is a Medium degree at Critical Thinking 

practice among eighth- grade students. Second, results indicated that Critical Thinking 

degree was not effected by gender. 

Keywords: Critical Thinking, Gender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


