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ا ا ا   

ا  

، ونعــود بــاهللا مــن شــرور أنفــسنا ومــن مــد هللا حنمــده ونــستعينه ونــستغفرهإن احل

سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فـال مـضل لـه، ومـن يـضلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن 

َُّ﴿يـرفع الله: ال إله إال اهللا القائل ِ ُ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلـم درجـات واللـه ََْ َّ َ َ
ٍ

َ ََ َ َ ِْ ِْ ُ ُ َ َ
ِ َِّ َّْ ُ ْ ُ

ٌمبا تـعملون خبري﴾ ِ َ َ ُ َ ْ َ َِ
 وجعـل العلـم طريـق إىل اجلنـان، ،، خلق اإلنـسان وعلمـه البيـان)١(

ِيـرد اللـه بـه مـن : " القائـل؛ فهـو-صلى اهللا عليه وسلم-ًوأشهد أن حممدا رسول اهللا  ِ ُ َّ ِْ ُ

ُخيـرا يـ ً ْ ِفقهه يف الدينَ ِّ ِ ُ ْ ِّ  أما بعد،،،، )رواه البخاري ومسلم " ( َ

صـلى اهللا عليـه - هـدي حممـد :كتـاب اهللا، وخـري اهلـدي: فإن أصدق احلديث

 ضـــاللة، وكـــل : بدعـــة، وكـــل بدعـــة: حمـــدثا�ا، وكـــل حمدثـــة:، وشـــر األمـــور-وســـلم

  .  يف النار:ضاللة

َُ﴿يـا أيـهـا الـذين آمنـوا: قال اهللا تعاىل ََ
ِ َّ َ ْ اتـقـوا اللـه حـق تـقاتـه وال متـوتن إال وأنــتم َُّ ُ ََْ ََّ َِّ َّ ُ َُُ ِ ِ َ َُّ َ َ َّ

َمــسلمون﴾ ُ
ِ
ْ ُ

ٍ﴿يــا أيـهــا النَّــاس اتـقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نـفــس : ، وقــال تعــاىل)٢( ْ َ َ ُْ َ
ِ

ْ ُ َُ َ
ِ َّ

ُ َّ َُّ َّ ُ َ َ

َواحدة وخلق منـها زوجها وبث منـهما رجاال كثريا ونساء وا َ َ َ َ ًَ ًَ
ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ َِ ُ َ َْ َّْ ْ َ َ َ َ

ٍ َتـقوا الله الـذي تـساءلون َ َُ َ َ ِ َّ َ َّ ُ َّ

                                                           

  .١١: ا�ادلة، آية:  سورة(١ ) 

  .١٠٢: آية، آل عمران: سورة ) (٢



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣١٨
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ًبه واألرحام إن الله كان عليكم رقيبا﴾ َ
ِ
َ ْ ُ ََْ َ َ َ َّ َّ ِ َ َْ ْ َ

ُ﴿يا أيـها الذين آمنوا اتـقوا : وقال كذلك، )١(ِِ َّ َُ ََ
ِ َّ َ َُّ

ًالله وقولوا قـوال سـديدا  ِ
َ ً ْ َ ُُ َ َ َيـصلح لكـم أعمـالكم ويـغفـر لكـم ذنـوبكم و) ٧٠(َّ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ُُُ َ َ َِ ِْ ْ َ ْ ِمـن يطـع ْ ِ

ُ ْ َ

ِالله ورسوله فـقد فاز فـوزا عظيما﴾
َ ً َْ َ َ َْ َ ُ ََ ُ ََ َّ) ٢(.  

ّ وميـزهم وفـضل بيـنهم، بالعقل:لقد أنعم اهللا على بين البشرف  بـالتفكري، ورفـع :ّ

ُفــاعتربوا : "  كلمــا زاد التــدبر والتمحــيص يف آيــات اهللا، قــال تعــاىل:بعــضهم درجــات
َِ ْ َ

ِيــا أويل األبــصار َْ ْ ِ َقــل انظـــروا مــاذا يف الــسماوات واألرض ومـــا : " ، وقـــال كــذلك)٣"(ُ ََ َ َ َِ َْ
ِ َّ ِ َ ُ ُ ْ ِ ُ

َتـغـين اآليــات والنُّــذر عـن قـــوم ال يـؤمنــون ُْ ِ ْ ُ ْ َ
ٍ
ْ َ َ ُ ُ َ ُ ِ ، ويعــد التفكـري مــن أبــرز  وغريهـا الكثــري)٤"(ُ

الــصفات الــيت تــسمو ببــين البــشر عــن غــريهم مــن خملوقــات اهللا، وهــو مــن احلاجــات 

و�ا، وال يتخلـــى عنـــه إال يف حالـــة غيـــاب الـــذهن، املهمـــة الـــيت ال تـــستقيم حياتـــه بـــد

  . لتدبري شؤون حياته؛واإلنسان حيتاج إىل التفكري يف مجيع مراحل عمره

ة، وربطهـا سـالميرصد درجة ممارسة معلمي الرتبيـة اإل: من هنا كان التفكري يف

ن مبرحلــة دراســية معينــة، وقــد آثرنــا املرحلــة الثانويــة؛ لنمــو نــضج الطــالب �ــا، والــذي

                                                           

  .١: النساء، آية: سورة ) (١

  .٧١-٧٠: األحزاب، آية: سورة) (٢

  .٥٩: احلشر، آية: سورة) (٣

  .١٠١: يونس، آية: سورة) (٤



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

مهـارة : حيتاجون لدرجة عالية يف التعامل وحماولة اإلقنـاع الـذايت، وهـو بـدوره يتطلـب

  .فائقة يف التفكري؛ لتحقيق القناعة لدى الطالب

  



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

  الملخص

ة يف ســالميالكــشف عــن درجــة ممارســة معلمــي الرتبيــة اإل: إىلهــدفت الدراســة 

 ، واملؤهـل العلمـي، اجلنس:تغريات وعالقتها مب،املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد

ا ومعلمـة يف مديريـة تربيـة ًمعلمـ) ٣١ (:واخلربة التعليمية، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن

مت تطبيق بطاقة مالحظة علـيهم مكونـة حيث لواء ماركا يف حمافظة عمان العاصمة، 

 ، والتفــــسري، واملقارنــــة، والتــــصنيف،املالحظــــة (: تقــــيس مهــــارات؛فقــــرة) ٣٧ (:مــــن

ة ســـــالمي أن درجـــــة ممارســـــة معلمـــــي الرتبيـــــة اإل:ىلإ، وتوصـــــلت النتـــــائج )تلخـــــيصوال

 عــدم وجــود :ىلإ كانــت بدرجــة عاليــة، كمــا أشــارت النتــائج :ملهــارات التفكــري الناقــد

 ملهـــارات التفكـــري ؛ةســـالميا يف درجـــة ممارســـة معلمـــي الرتبيـــة اإلإحـــصائيفـــروق دالـــة 

  . واخلربة التعليمية،مي واملؤهل العل، اجلنس:الناقد تعزى ملتغريات

  .ة على مهارة التلخيصسالمي بتدريب معلمي الرتبية اإل:وأوصت الدراسة

  ).ةسالميالتفكري الناقد، معلم الرتبية اإل: ( الكلمات املفتاحية

  

  



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

Abstract 

This study aimed to reveal the degree of the Islamic 

education teachers’ practice of the critical thinking skills 

and the effect of gender, scientific qualification and the 

educational experience variables in the degree of the 

practice. The sample of the study consisted of (٣١) male 

and female teachers in  Directorate of Education of Marka 

in Amman . The observation card, which  was applied , 

consisted of (٣٧) items distributed  to the skills of 

observation, classification, comparison, interpre  - tation 

and summarization .  

  The findings showed the degree of Islamic education 

teachers’ practice of the critical thinking skills was high in 

the total degree. The findings also revealed lack of 

statistical significant differences at the level of significance ( 

a≥٠.٠٥) in the degree of the Islamic education teachers’ 

practice of the critical thinking skills attributed to gender, 

scientific qualification and the educational experience 

variables . 



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

The study recommended the necessity to train the 

Islamic education teachers on the summarization skill . 

. )Keywords :( critical thinking , teacher of Islamic 

education  

   

 



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

:  

لقد حث القرآن الكرمي الناس على التفكر يف ملكوت اهللا، وجعل التفكر من 

ِيـتـفكرون يف خلق (السمات املميزة ألصحاب العقول الراجحة، ووصفهم بأ�م دائما  ْ َ ِ َ ُ
َّ َ ََ

ِالسموات واألرض  َْ َ َ
ِ

َ  ويعد التفكري من أبرز الصفات اليت تسمو ،)١٩١:، آيةآل عمران) ( َّ

عن غريهم من خملوقات اهللا، وهو من احلاجات املهمة اليت ال تستقيم حياته ببين البشر 

بدو�ا، وال يتخلى عنه إال يف حالة غياب الذهن، واإلنسان حيتاج إىل التفكري يف مجيع 

  .مراحل عمره لتدبري شؤون حياته

 تزويد : بقاء واستمرار ا�تمعات، من خالل:كما أن تعليم التفكري يسهم يف

ّد بأدوات متكنهم من التفاعل بشكل بناء مع املعلومات والظروف احملتمل حدوثها األفرا

ّمستقبال، وحل املشكالت اليت تواجههم بطرق إبداعية، باإل  رفع مستوى اإلنتاجية : إىلضافةً

ّ وتطوير جماالت التقنية اليت ختدم مقومات احلياة األساسية للشعوب وتستمر ،يف ا�تمعات

  ).٢٠٠٦الفقيه ،( . البشريةيةفاهبأدائها حنو ر

 - سبحانه وتعاىل - باعتباره أحد السمات اليت أودعها اهللا ؛لذا اهتم املربون بالتفكري

خر؛ آل السمات من شخص مع تفاوت هذه الوحيد هلا، املصدر وجعله ،يف العقل البشري

 الذي طال ،عريف واالنفجار امل،لتقدم العلميا: سبب اهتمام الرتبويني �ذه السمةان لذا ك

 وال ، مشكالت وحتديات تواجه ا�تمعات البشرية: جوانب احلياة، وما ترتب عليه منّجل

، أو مواجهة هذه التحديات إال من خالل العمليات العقلية، اليت ٍّحليستطيع الفرد إجياد 

 ، لتلك املشكالت والتحديات:ا ملساعدة األفراد يف احلصول على املعلوماتًتعد سبب



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

 ما يطلق عليها :عاجلتها بشكل مباشر، وهذه العمليات أو النشاطات العقلية هيوم

  لتنميته؛ لذلك أصبح التفكري من األهداف الرئيسة اليت تسعى إليه الرتبية؛بالتفكري

  ). ٢٠٠٤ احلميدي،(

 ، كاألساتذة: على كل من له صلة بالعملية الرتبويةأنه جيب: يرى الباحثانمن مث 

 توظيف العقل، وعلى حسن اإلصغاء :اآلباء املستنريين تشجيع الطلبة على و،واملعلمني

، كما جيب تدريبهم  واحلجة البينة، وحماكمتها باملنطق الواضح،لآلخرين، واحرتام آرائهم

 الوقت املناسب لإلجابة اختيار مث بعد ذلك ، اإلصغاء أوالوحسناإلجابة عند  ّالرتيث :على

 التفكري املنطقي واحلوار السليم : بآرائهم من منطلق أندالءاإل معليهأن على السؤال، و

  .طأ يف االستنتاجاخل :يقودان إىل النجاح، وأن اخلطأ يف التفكري يقود إىل

 كيفية الطالب تعليم : ومن هذه األدوار،أدوار كثرية: - الناجح يف عمله - املعلم فعلى 

قدر ما على  املعلم يف التعليم قانإتعد درجة تمل حيث  ؛ عمليات التفكري الناقداكتساب

 تتناول مجيع جوانبه ، تنمية شخصية املتعلم تنمية شاملة:يستوعب من مادة ختصصه، ومنها

  ).٢٠٠٨ عطية واهلامشي،( . تعديل سلوك املتعلم: إىلضافةاملعرفية واملهارية والقيمية، باإل

ملعلومات املرتاكمة اليت ا  حتقيق كم كبري من: هدف وزارة الرتبية والتعليمعدي لذا مل

 لعمليات التفكري من الطالب مدى اكتساب : هلا هو، بل الدور الرئيسبيتعلمها الطال

 ؛ مهارات التفكريإتقان على الطالب قدرة :خالل املناهج املختلفة، واهلدف من ذلك

  ).١٩٩١,Fisher.(لتوظيف الكم اهلائل من املعلومات اليت يتعرض هلا 



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

وخاصة الواليات  -  بدراسة التفكري الناقد:يون يف مجيع أحناء العامل اهتم الرتبوكما

 الضعف اجللي يف خمرجات العملية التعليمية : وسبب ذلك؛-املتحدة األمريكية

)Lipman,ضرورة اهتمام املدارس عامة :عن" نيويورك تاميز "فقد كتبت الـ  ،)١٩٩٥ 

ا دعت جملة الرتبية األمريكية ًوأيض، ريبهم عليه للطلبة وتدهتعليملتفكري الناقد، والقيام على با

 ؛ا ألسباب وطنية واقتصاديةً واالهتمام بالتفكري الناقد باعتباره مطلبا قومي، تسليط الضوء:إىل

  سيكون أكثر مشاركة يف احلياة السياسية واالجتماعية:ن املواطن الذي يتصف �ذه الصفةأل

  ). م١٩٩٥السيد، (

 أن هناك مهارات للتفكري :)١٩٨٥,Munro&Slater( يرى مونر وسليرتمن مث 

الناقد قد تظهر لدى الطالب بعد تعلمهم إياها لكن حجمها بسيط، وحىت يرقى التفكري 

 لنصل ؛ البد له من التخطيط الدقيق، واالهتمام باملعلمني:الناقد إىل عمليات عقلية عالية

  .إىل الغاية املنشودة 

 -وخاصة املرحلة الثانوية -  الطالبمهية تعليم  أ:)ـه١٤١٧(مسري يرى األكما 

ن هذه املرحلة تعد املرحلة النهائية للتعليم العام، ومن املفرتض أن يكون أل؛ للتعليم الناقد

  .الطالب قد تعلمها 

ّ يف تقدم اإلنسان وتطوره منذ بدء اخلليقة حىت رئيس مطلب :التفكريلذا فإن  ّ

 ونبتكر من ، نبين على املاضي: وبالتفكري،ر من العصورّالبد من مواكبته لكل عصف�ايتها، 

ًوإذا أردنا أن ننشئ جيال مفكر، أجل احلاضر واملستقبل ُ ً ً أن ننشئ جيال قارئا:عليناا ُ ً ُ، 

  ).٢٠٠٥حبش،. (ً وناقدا منذ السنوات األوىل لذلك اجليل،ًوحملال



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

فيها اليت يتفاعل العملية النزيهة  " : التفكري بأنه)٨٦ص ،٢٠٠١(عرفت قطامي كما 

 ومواقف، يولد فيها األفكار، وحيللها  وحياكمها، ويعيد ، خربات:املتعلم مع  ما يواجهه من

  ". �دف إدماجها يف بنائه الذهين ؛تنظيمها وترميزها

التفكري  )٢٠١٢ (ليه يف الفقيهإ املشار )١٩٨٥,De Bono( يرى دي بونوكذا 

الذكاء اعتمادا على معلومات نشاط  ميارس �ا :امن خالهل ، عبارة عن مهارة عملية:بأنه

  . سابقة

 جتريب كل :أن التفكري عبارة عنفريى  )١٩٨٨ , Baron(أما بارون 

  .  ودراسة مجيع اإلمكانيات عندما ال ندري ما العمل ،االحتماالت

 لالستجابة ؛ عمليات عقلية معرفية:أن التفكري) SOLSO،١٩٨٨(ويرى سولسو

 وحل ، وإصدار األحكام، والتعليل، التحليل: بعد معاجلات معقدة تشمل،للمعلومات اجليدة

  .املشكالت

ن التفكري بوجه عام ال يتم إال إذا سبقته مشكلة تتحدى أ :)١٩٩٦(ويبني حبيب 

  .عقل الفرد، وحترك مشاعره، وحتفز دوافعه 

سلسلة من النشاطات   ":التفكري بأنه عبارة عن) ٤٣ص ،١٩٩٩(ف جروان ّويعر

 عندما يتعرض ملثري يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من ؛لعقلية اليت يقوم �ا الدماغا

   ".احلواس اخلمس



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

ن التفكري عملية كلية تقوم عن طريقها معاجلة عقلية أ :يرى الباحثمن مث 

 ، أو احلكم عليها، أو استدالهلا، األفكار: لتكوين؛للمدخالت احلسية واملعلومات املسرتجعة

 ، واالحتضان، واملعاجلة الواعية، واخلربة السابقة، اإلدراك: كال مني عملية تتضمنوه

  .واحلدس 

  : ومن خالل التعريفات السابقة يتضح أن العناصر املكونة لعملية التفكري تتمثل يف أنه

: اً حل املشكالت، وأقل تعقيد:مثل  عمليات ونشاطات عقلية معقدة،- 

  .م فوق معرفيةّستدالل، وعمليات توجيه وحتك واال، والتطبيق،كاالستيعاب

ز ّ عقل الفرد، وحترك مشاعره، وحتف: ال يتم التفكري إال إذا سبقته مشكلة تتحدى- 

   .دوافعه

  . حلدوث التفكري؛ض احلواس ملثري خارجيّ تعر- 

تدريب املتعلم على االنفتاح يف  ًا كبريًا أن للمدرسة واجلامعة دور:ويرى الباحثان

 :به علىّ لتحرره من التبعية العمياء لآلخرين، لذلك فهي تدر؛على التفكري الناقدالعقلي، و

ومن أجل ذلك ، أساليب استخدام العقل واملنطق دون استعجال الكشف عن احلقائق

  فما هو التفكري ، مهارات التفكري الناقد: لتلقي الضوء بالتحديد على؛جاءت هذه الدراسة

  الناقد ؟



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

ن التفكري الناقد عبارة عن خليط من عدة أ  ":)٤٠ ص،م١٩٨٥( نورس يقول

 ؛اعتبارات، تتطلب من األفراد أخذ وجهات نظر اآلخرين باحلسبان، واحلث على البدائل

  ".لتكوين وجهة نظر خاصة �م 

 " :بأنه) ١٢٦ص ،م٢٠٠١قطامي، ( املشار إليه يف )م١٩٨٦(وقد عرفه منصور 

 ؛رز واالختبار واالختيار ملا لدى الفرد من معلوماتالتفكري الذي يعتمد على التحليل والف

  " .�دف التمييز بني األفكار السليمة واخلاطئة 

 لعملية ًا جعل التفكري الناقد بقمة اهلرم، أي مرادف:وجند أن بلوم ملا صنف ا�ال املعريف

 األحكام قدرته على إصدار مع   أجود أنواع التفكري،: لذا يعد التفكري الناقد من؛التقومي

  ).  ٢٠٠٤قطامي، ( .وفق معايري حمددة

بأنه احلكم على مدى صحة أو  ":)Beyer، p٢٧٤،م١٩٨٥(عرفه باير كما 

 أن : أو مصدر بيانات، ويرى، أو زعم، أو ادعاء، مثل املعلوماتماخطأ أو دقة شيء 

ى  ليحكم عل؛التفكري الناقد حيلل بشكل مثابر وموضوعي أي ادعاء أو مصدر أو معتقد

 وهو يتضمن نزعات أو طرق التفكري اليت تدعم هذا التحليل أو ،دقته أو سالمته أو خطئه

  ".التصميم 

  : ومهارئيستني أن التفكري الناقد يتصف بسمتني :ريىف) Ennis،م١٩٨٥(أما اينس 

 . تفكري معقول: لذا يطلق عليه بأنه؛قراراته سليمة ومربرة ومدعومة بأدلة مقبولةأن  -١



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

 لذا ، للوصول إىل االستنتاجات والقرارات؛خبطوات دقيقة ومنظمةيتم أن التفكري  -٢

  . التفكري التأملي :يطلق عليه

 العملية اليت تعمل على : يعرفان التفكري الناقد بأنهجند أن الباحثنيويف ضوء ما تقدم 

كار  �دف التمييز بني األف؛التحليل والفرز واالختيار واالختبار ملا لدى الفرد من معلومات

  .اختاذ القرار  املناسبو للحكم على األشياء ؛اخلطأ واألفكار ،السليمة

ا ه ومن،)١٩٨٥,Neckerson (:ويالحظ أن هناك فوائد للتفكري الناقد كما يراها

  : يليما 

 .يساعد املتعلم على قبول النقد، وعلى االستفادة من مالحظات اآلخرينأنه  -١

 .ين، والقدرة على متحيصها واالستفادة منهان املتعلم من استيعاب آراء اآلخرّ ميك -٢

 يساعد املتعلم على الدقة يف إصدار األحكام املوضوعية على آراء ومعتقدات  -٣

 .اآلخرين

 الذين يفقدون القدرة على ،ف بدرجة أكرب من نظرائهمّ يساعد املتعلم على التكي -٤

  .عقد  وتتشابك أحداثه وتت، يتغري بدرجة سريعة:التفكري الناقد يف جمتمع

 وتأثريات من جهات ، إغراءات:من املالحظ أن الفرد يف العصر احلايل يتعرض إىلو

 وتفسري األحداث، وحىت يستطيع الفرد ،خمتلفة يف جمال اإليديولوجيات، والعالقات الدولية

 التفكري الناقد الذي يزن األمور قبل إصدار حكم أو :اهلجمات البد له من مواكبة هذه

  ).٢٠٠٣ثابت ،( .أخذ أي قرار 



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

 املواصفات العامة املتفق عليها بني الباحثني : معايري للتفكري الناقد ويقصد �اتوجدلكن 

مي ي واليت تتخذ أساسا يف احلكم علي نوعية التفكري االستداليل أو التقي،يف جمال التفكري

يدي  ضوابط بني : للمشكلة أو املوضوع، وهي عبارة عنمعاجلتهالذي ميارسة الفرد يف 

  . للوصول إىل احلكم والقرار السليم؛املتعلم جيب األخذ �ا يف تقييم عملية التفكري الناقد

 &Edlder ،م١٩٩٦( وبول ، ادلر: ومن أبرز هذه املعاير كما ذكرها الباحثان

Paul(،  كما أشار جروان و)م١٩٩٩(:  

نه  مبثابة  أل؛يعد الوضوح من أهم معايري التفكري الناقدحيث  :)clarity( الوضوح -١

 ولن ، فإذا مل تكن العبارة واضحة فلن نستطيع فهمها،ة لباقي املعايريرئيسبوابة 

 وبالتايل لن يستطع الفرد احلكم عليها بأي شكل ،نستطيع معرفة مقاصد املتكلم

 . شكال ألمن ا

ة أن تكون العبارة صحيحة الصح يقصد مبعيارو :)accuracy(  الصحة -٢

 .وموثوقة

 هاستيفاء املوضوع حقو ،يقصد بالدقة التفكري بصورة عامةو :)precision( الدقة -٣

 . زيادة أو نقصان دون ه والتعبري عن،من املعاجلة

يقصد به مدى العالقة بني موضوع النقاش أو املشكلة و :)relevance(الربط  -٤

 .املطروحة، والسؤال أو املداخلة أو احلجة أو العبارة 



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

ة لفكرة أو مشكلة أو أي موضوع من وجود  البد لكل معاجل:)Depth(  العمق -٥

 .   أو تشعب املوضوع،عمق يتناسب مع تعقيدات املشكلة

 حبيث ، االهتمام جبميع جوانب املوضوع أو املشكلة هو:)Breadth(  االتساع -٦

لك وصف التفكري الناقد ؛ لذ مهما كان صغريا منهاعدم غياب كل جزءيضمن 

 . بالشمولية 

د به تنظيم األفكار وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدي إيل يقص و:)Logic( املنطق -٧

  .معين واضح

 أن التفكري الناقد عبارة عن مهارة تتكون من جمموعة :)٢٠٠٤( قطامي ترىكما 

ا ًمهارات فرعية ميكن حتديدها، ووضعها على صورة مهمات صغرية، وما دامت هي مهارة إذ

 ، مفكر:لى كل فرد ميتلك هذه املهارة بأنها، ويطلق عإتقا�يستطيع الفرد أن يتدرب على 

  .  ناقد ،كفء

    : وهي،ن للتفكري الناقد جمموعة من املهاراتأ :)م١٩٩٩(ويرى جروان 

 بأخذ مجيع جوانب ،االشتمال على مجيع جوانب القضية املطروحة وفهم فحواها -

 .املوقف بنفس القدر من األمهية

 .إليهايستطيع اختبار النتائج اليت يتم التوصل   -

  .حتديد مصداقية مصدر املعلومات -

 . وحيدد القضية بوضوح،يعرف التناقض يف العبارات -



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

 .التعرف على املعطيات الغامضة، وكذلك التعرف على االفرتاضات غري املصرح �ا -

 .يقدم مسوغات للنتيجة اليت يتم التوصل إليها -

 .تحيز والبعد عن العوامل الذاتية وال،القدرة على احلكم مبوضوعية -

 .يصوغ عباراته بصورة مقبولة -

 . أم المعرفة إذا كانت مرتبطة معا ومع السياق العامعلى قدرته  -

 .حياول فصل التفكري العاطفي عن التفكري املنطقي -

 . للقيام بإجراء سليم؛ بعد بناء أرضية سليمةبتأيناختاذ القرار بشأن املوضوع  -

 . معاين املفرداتيعرف بأن لدى الناس أفكارا خمتلفة حولجيب أن  -

 .  يعرف مىت حيتاج إىل معلومات جديدة حول شيء ما أن -

  من املهارات حتديد قوة الربهان أو االدعاء،أن: )Beyer،١٩٨٥( ويرى  باير -

  . عند عدم توفر أدلةوصريح واضح موقفواختاذ 

 اليت تسهم سئلةأن من املهارات صياغة األ: )١٩٨٦,Kneedller(كما يرى كنيدلر 

  . م أعمق للمشكلةيف فه

 تنوعها :ويالحظ املتابع للبحوث املعاصرة املهتمة بتنمية مهارات التفكري الناقد

) ٢٠٠٨( لذا قام اجلراجرة ،جنبية اهتمت �ذا اجلانبأ فهنالك دراسات عربية و؛وجتددها

 تقصي أثر إسرتاتيجية تدريس قائمة على نظرية الذكاءات املتعددة يف :بدراسة هدفت إىل



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

 املرحلة األساسية يف بطالة لدى سالمي يف مبحث الرتبية اإل،حصيل والتفكري الناقدالت

ا من طلبة الصف السابع ًطالب) ٦٥: (منفيها تكونت أفراد عينة الدراسة حيث ، األردن

ذكور يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عمان، ومت اختيار األساسي امل

 ة جمموعة جتريبية تعلمت باسرتاتيجي: على جمموعتنيحيث مت توزيعهما، ن عمدعشعبتني 

التدريس القائم على نظرية الذكاءات املتعددة، وجمموعة ضابطة تعلمت بالطريقة االعتيادية، 

 تفوق ا�موعة التجريبية :وقد مت تطبيق أدوات الدراسة تطبيقا قبليا وبعديا، وأظهرت النتائج

  .الضابطة يف االختبار البعدي على ا�موعة 

 دراسة هدفت إىل التعرف على أثر برنامج تعليمي يف :)٢٠٠٧( جرى العالونةكما أ

ة لتنمية التحصيل ومهارات التفكري الناقد لدى طالب املرحلة األساسية العليا سالميالرتبية اإل

سية العليا يف ا من طالب املرحلة األساًطالب) ١٧٥( ، وقد تكونت العينة مناألردنيف 

 وجمموعة جتريبية، ، جمموعة ضابطة:وقام الباحث بتقسيمهم إىل مديرية تربية اربد األوىل،

 قام الباحث بتطوير اختبار للتفكري الناقد يف ضوء اختبار :ولتحديد أثر الربنامج التعليمي

 وجود أثر : وقد أظهرت النتائج، حتقيق أهداف الدراسةرغبة يف ؛كاليفورنيا للتفكري الناقد

للربنامج التعليمي املستند إىل مستويات بلوم املعرفية العليا يف تنمية مهارات التفكري الناقد 

  . لدى ا�موعة التجريبية 

 هدفت إىل بناء برنامج تدرييب يستند إىل برنامج فقد: )٢٠٠٧(أما دراسة دناوي 

إلبداعي لدى معلمي  ودراسة مدى فاعليته يف تطوير مهارات التفكري ا،)Cort(كورت 

ن جمتمع الدراسة ّتكوحيث ة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، سالميومعلمات الرتبية اإل

سون مبحث الرتبية ّ الذين يدر، معلمي ومعلمات املرحلة األساسية واملرحلة الثانوية:من



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

 ،لعربية املتحدةة يف املدارس التابعة للمنطقة العربية التعليمية يف دولة اإلمارات اسالمياإل

 ومعلمة بالطريقة اًمعلم) ٤٣(مت اختيار حيث  ومعلمة، اًمعلم) ١١٠(والبالغ عددهم 

قام الباحث ببناء االختبار القبلي والبعدي، كما قام ببناء برنامج قد العشوائية البسيطة، و

  .ا للربنامج التدرييب إحصائي دال أثر وجود : توصلت الدراسة إىلمن مثكورت، 

راسة هدفت إىل الكشف عن مدى معرفة وممارسة د ب:)٢٠٠٥(قام الشنيقات لقد و

 ملهارات األردنة للمرحلة األساسية العليا يف سالميمعلمي ومعلمات مبحث الرتبية اإل

نت ّالتفكري اإلبداعي، وقياس فاعلية برنامج تدرييب مقرتح يف إكسا�م هذه املهارات، وتكو

ة للمرحلة سالميمعلمة ممن يدرسون مبحث الرتبية اإلمعلما و) ٦٠ (:عينة الدراسة من

مت اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية من املدارس التابعة حيث ، األردناألساسية العليا يف 

 جتريبية بلغت ه عينة شب:خذ من هؤالءأملديرية الرتبية والتعليم يف منطقة اربد األوىل، مث 

ة يف مستوى إحصائي وجود فروق ذات داللة :تائجا ومعلمة، وقد أظهرت النًمعلم) ٣٠(

ة للمرحلة األساسية العليا يف سالمياملعرفة البعدية لدى معلمي ومعلمات مبحث الرتبية اإل

 بعد تطبيق الربنامج التدرييب حسب سنوات خربة املعلم ، مبهارات التفكري اإلبداعياألردن

ود فروق وجعدم : ات السلوكية العامةداء واألواملعلمة، بينما كانت النتيجة اليت تتعلق باجلنس

  .  ةإحصائيذات داللة 

 تسليط الضوء على درجة معرفة :دراسة هدفت إىل) ٢٠٠٤(أجرى الربضي كذا 

 ومدى ، مهارات التفكري الناقداألردنمعلمي الدراسات االجتماعية يف املرحلة الثانوية يف 

 مجيع معلمي الدراسات االجتماعية :اسة منن جمتمع الدرّتكوقد ممارستهم هذه املهارات، و

 عينة الدراسة : اختار الباحثً معلما، من مث)١٦٧٥(، وعددهم األردنللمرحلة الثانوية يف 



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

، ولتحقيق أهداف ًمعلما) ٨٤ ( عينة الدراسةت فبلغ؛من جمتمع الدراسة% ٥ (٠١(بنسبة 

 : إىلري الناقد، وخلصت الدراسة مت استخدام اختبار كاليفورنيا لقياس مهارات التفك:الدراسة

  .                        اخنفاض مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الدراسات االجتماعية

لى مستوى مسامهة معلمي ع التعرف :إىل هدفت  فقد؛)٢٠٠١( دراسة اخلريشة أما

 ومعرفة أثر �م،طالالتاريخ للمرحلة الثانوية يف تنمية مهارات التفكري الناقد واإلبداعي لدى 

 وحتديد العالقة بني آراء املعلمني حول مستوى ،جنس املعلم وخربته ومؤهله يف ذلك

نت عينة ّ وبني مسامهتهم من خالل مالحظتهم، وتكو،مسامهتهم يف تنمية مهارات التفكري

 ؛ة طبق عليهم استبان، حيثا من معلمي التاريخ للمرحلة الثانويةًمعلم) ٣٣ (:الدراسة من

 ،لى آرائهم يف مستوى مسامهتهم يف تنمية مهارات التفكري الناقد واإلبداعيعتعرف لل

 تدين مستوى معلمي التاريخ : وقد دلت النتائج على،وبطاقة مالحظة داخل حجرة الدراسة

  . من خالل االستبانة واملالحظة 

 معرفة مهارات :بدراسة هدفت إىل )١٩٩٦,Christensen(وقام كريستنس 

 :الناقد اليت متارس يف مدارس أوهاما يف الواليات املتحدة، وتكونت عينة الدراسة منالتفكري 

 ممارسة ا يفً تفاوت:أظهرت الدراسةحيث جمموعة من معلمي املرحلتني االبتدائية والثانوية، 

معلمي املرحلتني االبتدائية والثانوية ملهارات التفكري الناقد لصاحل معلمي املرحلة االبتدائية، 

ة بني ممارسة معلمي املرحلتني مهارات التفكري الناقد إحصائيوعدم وجود فروق ذات داللة 

  .ل العلمي هيعزى للخربة واملؤ

 يف اً هناك تباين:ومن خالل استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة لوحظ أن

  :كما يلي ،ينة، واملبحث الدراسيوالع األهداف،



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

 ، ممارسة املعلمني ملهارات التفكري اإلبداعي التعرف على: دراسات هدفت إىلوجود -

 ).٢٠٠٥الشنيقات ،  (:، ودراسة)٢٠٠٧ دناوي، (:كدراسة

 ب،الطال التعرف على مهارات التفكري الناقد لدى :وهناك دراسات هدفت إىل -

 الربضي، (:، ودراسة)٢٠٠٧العالونة، (:، ودراسة)٢٠٠٨ اجلراجرة،(: كدراسة

٢٠٠٤(. 

لى عكانتا للتعرف فقد  ؛)٢٠٠١ اخلرابشة،(، و)١٩٩٦ ،كريستنس (: أما دراسة -

 . ممارسة مهارات التفكري الناقد لدى املعلمني فقط 

 دناوي،(دراسة  :كل منمع وقد تباينت الدراسة احلالية من حيث هدف الدراسة  -

 ). ٢٠٠٥الشنيقات، (، ودراسة )٢٠٠٧

 اجلراجرة،(دراسة  :كل منمع وتشا�ت الدراسة احلالية من حيث هدف الدراسة  -

، ودراسة )٢٠٠٤ الربضي،(، ودراسة )٢٠٠٧ العالونة،(، ودراسة )٢٠٠٨

 ).٢٠٠١اخلرابشة، (، و)١٩٩٦ كريستنس،(

 بني الدراسات السابقة ذات الصلة من حيث عينة اً وقد لوحظ أن هناك تباين

   كدراسة: فقط)الذكور( الطالب  فيها فهناك دراسات كانت عينة الدراسة؛الدراسة

  ). ٢٠٠٧العالونة، (و، )٢٠٠٨ اجلراجرة،(

 الربضي،(كدراسة  :فقط) الذكور(املعلمني فيها وهناك دراسات كانت عينة الدراسة 

  ). ٢٠٠١اخلرابشة، (، و)٢٠٠٤



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

دناوي، ( كدراسة : املعلمني واملعلمات فيهات كانت عينة الدراسةاوهناك دراس

  ).١٩٩٦ستنس،كري(، ودراسة )٢٠٠٥الشنيقات، ( ودراسة ،)٢٠٠٧

 اجلراجرة،(دراسة  :وقد تباينت الدراسة احلالية من حيث عينة الدراسة مع كل من

   ).٢٠٠١اخلرابشة، (، و)٢٠٠٤ الربضي،(و، )٢٠٠٧العالونة، (و، )٢٠٠٨

دناوي، ( دراسة :وتشا�ت الدراسة احلالية من حيث عينة الدراسة مع كل من

  ).١٩٩٦ كريستنس،(، ودراسة )٢٠٠٥الشنيقات، ( ودراسة ،)٢٠٠٧

 يف الدراسات السابقة ذات الصلة من حيث املبحث اًوقد لوحظ أن هناك تباين

 :ة كدراسة كل منسالميالرتبية اإلفيها  فهناك دراسات كان املبحث الدراسي ؛الدراسي

 ودراسة ،)٢٠٠٧دناوي، (دراسة و، )٢٠٠٧ العالونة،(، ودراسة )٢٠٠٨ اجلراجرة،(

 كدراسة : الدراسات االجتماعية فيهاراسات كان املبحث الدراسيود، )٢٠٠٥الشنيقات، (

اخلرابشة، ( كدراسة : التاريخ فيها ودراسات كان املبحث الدراسي،)٢٠٠٤ الربضي،(

٢٠٠١.(  

اخلرابشة، (، ودراسة )٢٠٠٤الربضي،: (كل منتباينت مع فقد أما الدراسة احلالية 

٢٠٠١(.  

 العالونة،(، ودراسة )٢٠٠٨ اجلراجرة،(:  وتشا�ت الدراسة احلالية مع كل من

  ).٢٠٠٥الشنيقات، ( ودراسة ،)٢٠٠٧دناوي، (دراسة و، )٢٠٠٧

  :يليوقد متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة مبا 



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

ة ملهارات سالمي معرفة درجة ممارسة معلمي ومعلمات الرتبية اإل: هدفت الدراسة احلالية إىل- 

   .)والتلخيص املالحظة، والتصنيف، واملقارنة، والتفسري، (:التفكري الناقد يف مهارات

ن املعلمو: اآلخر والبعض ،بالطال : تناولت بعض الدراسات السابقة جمتمع الدراسة- 

  . مجيع املعلمني من الذكور واإلناث:تناولتفقد الدراسة احلالية أما الذكور فقط، 

 اليت تناولتها يف مبحث ،ملهارات متيزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث ا- 

، وعلى ضوء ما )والتلخيص املالحظة، والتصنيف، واملقارنة، والتفسري، (: يفةسالميالرتبية اإل

، وإمنا جاءت األردن من الدراسات السابقة يف ٍّأليا ًن هذه الدراسة ال تعد تكرارإتقدم ف

  .مكملة لتلك الدراسات 

  :مشكلة الدراسة

ة سالمي الكشف عن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإل:سة يفتتحدد مشكلة الدرا

 وعالقتها ببعض املتغريات، وقد جاء االهتمام �ذه املشكلة من ،ملهارات التفكري الناقد

ًركزامكان  اهتمامهم ّ أن جل:ةسالمي لبعض معلمي الرتبية اإلالباحثنيخالل مالحظة   على ّ

 واالستيعاب على حساب تنمية مهارات ، والفهم،ر التذك: مثل،املستويات الدنيا يف التفكري

ة من املباحث الرئيسة لصقل شخصية سالميأن مبحث الرتبية اإلبا ًالتفكري الناقد، علم

برز معامل أ : فقدرة املعلم على ممارسة مهارات التفكري الناقد داخل احلجرة الصفية من؛الطلبة

لتحديات الكبرية اليت تواجههم يف  ليكونوا قادرين على مواجهة ا؛بالطالصقل شخصية 

  .هذا العصر 



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

حيث ة، سالمي لتحقيق أهداف مبحث الرتبية اإلالرئيساملعلم يعد العنصر حيث إن و

إىل ومبا أن بعض املعلمني يفتقرون   مدى امتالكه ملهارات التفكري الناقد،:يتوقف على ذلك

 لذا جاءت هذه الدراسة ؛مهارات التفكري الناقد رغم متكنهم يف جمال ختصصهم املعريف

 األردنة ملهارات التفكري الناقد  يف سالميللكشف عن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإل

  .وعالقتها ببعض املتغريات 

  :أهداف الدراسة 

   :اآلتية�دف هذه الدراسة إىل حتقيق القضايا الرئيسة 

  .لتفكري الناقد ة ملهارات اسالميدرجة ممارسة معلمي الرتبية اإلعلى تعرف ال. ١

يف درجة ممارسة ) اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة التعليمية ( :الكشف عن أثر متغريات. ٢

   .األردنمهارات التفكري الناقد يف 

  : الدراسة أسئلة

   : اآلتية سئلةتسعى الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن األ

  هارات التفكري الناقد ؟ة ملسالميما درجة ممارسة معلمي ومعلمات الرتبية اإل. ١

ة سالميهل هناك اختالف يف درجة ممارسة مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الرتبية اإل. ٢

  تعزى ملتغري اجلنس؟



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

هل هناك اختالف يف درجة ممارسة مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الرتبية .  ٣

  ة تعزى ملتغري املؤهل العلمي ؟سالمياإل

ة سالمي درجة ممارسة مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الرتبية اإلهل هناك اختالف يف. ٤

  تعزى ملتغري اخلربة؟

  :أهمية الدراسة 

   :اآلتيةتنبع أمهية الدراسة احلالية من القضايا الرئيسة 

ة سالمي دراسة موضوع على جانب كبري من األمهية يتعلق مبمارسة معلمي الرتبية اإل- 

  .ملهارات التفكري الناقد 

   : من املؤمل أن تفيد الدراسة- 

املسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم من أجل تطوير برامج إعداد املعلمني يف أثناء اخلدمة 

ة، وعقد دورات تدريبية متنوعة يف ضوء سالمي حتسني نوعية معلمي الرتبية اإل:�دف

  .  الناقدة يف مهارات التفكريسالمياالحتياجات التدريبية ملعلمي الرتبية اإل

 اليت ، حبيث يركزون على مهارات التفكري الناقد: على العملية اإلشرافيةنيالقائموكذلك 

  . خلصت إليها الدراسة أثناء زيارا�م الصفية للمعلمني

 لتضمني مهارات التفكري الناقد فيها ملساعدة املعلمني ؛ أدلة املعلمنييمؤلفا ًوأيض

  .على تنفيذها يف املواقف الصفية 



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

  :صطلحات الدراسة اإلجرائية م

 ،ة بعد مالحظتهسالميهي العالمة اليت حيصل عليها معلم الرتبية اإل:  درجة املمارسة- 

  .وتقيس ممارسته ملهارات التفكري الناقد داخل الغرفة الصفية

املالحظة، والتصنيف، واملقارنة، (يقصد �ا يف الدراسة احلالية و ، مهارات التفكري الناقد- 

  .  وصوال إىل اختاذ القرار السليم ؛)والتلخيص ري،والتفس

  

  :حدود الدراسة  ومحدداتها

  :اآلتيةأجريت الدراسة ضمن احلدود 

ة للمرحلتني األساسية سالمي معلمي ومعلمات الرتبية اإل: اقتصرت عينة الدراسة على- 

لفصل الثاين لة عمان والثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية تربية لواء ماركا يف حمافظ

  .٢٠١٢/٢٠١٣من العام الدراسي 

املالحظة، والتصنيف،  (:، وهي الدراسة على مخسة مهارات للتفكري الناقدأداة اقتصرت - 

 بعد التأكد ، بطاقة املالحظة اليت  أعدها الباحثان:ممثلة يف) والتلخيص واملقارنة، والتفسري،

  .من صدقها وثبا�ا

  . وثبا�اداةدراسة يف ضوء صدق األ ميكن تعميم نتائج ال- 

  



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

  :منهجية الدراسة وإجراءاتها 

  :منهج الدراسة

 :ً نظرا ألن هدف الدراسة احلالية هو؛ املنهج الوصفي املسحي:تتبىن هذه الدراسة

 األردن،ة ملهارات التفكري الناقد يف سالميلى درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلعالتعرف 

ة ملمارستهم ملهارات سالمي معلمي الرتبية اإلأداءاقة مالحظة  مت إعداد بط:ولتحقيق ذلك

  .التفكري الناقد

  

  :مجتمع الدراسة 

ة يف املرحلتني األساسية والثانوية سالمي مجيع معلمي الرتبية اإل:ن جمتمع الدراسة منّتكو

معلمة، معلما و )٣٥٠( يف املدارس احلكومية ملديرية الرتبية والتعليم الرابعة والبالغ عددهم

 وذلك خالل ، معلمة موزعني على مديرية الرتبية والتعليم الرابعة٢٠٤ و، معلما١٤٦ :منهم

  .م٢٠١٢/٢٠١٣الفصل الثاين من العام الدراسي 

  

  : عينة الدراسة 

 عينة الدراسة باألسلوب الطبقي العشوائي من جمتمع الدراسة وبنسبة :اختار الباحث

 ،معلما ومعلمة موزعني حسب اجلنس ) ٣٥( : وبذلك بلغت عينة الدراسة،%)١٠(

   :يوضح ذلك) ١(واجلدول 



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

  :عينة الدراسة حسب الجنس -:)١(الجدول 

  اموع  إناث  ذكور  اجلنس

  ٣٥  ٢٠  ١٥  عمان األوىل مديرية

      

  : الدراسة أداة

) ٤٠( اليت تكونت من ، بطاقة املالحظة: الدراسة اليت أعدها الباحثان يفأداةمتثلت 

 ةتنازلي ذي األبعاد الثالثية، وجاءت بدرجة "ليكرت" مقياس :داةد استخدمت األ وق،مهارة

ة وفقا سالمي معلمي الرتبية اإلأداء كنهايات للقيم العظمى والصغرى املعربة عن :)١- ٣(من 

  . داةلفقرات األ

 ، وحبوث، دراسات: السابق مناألداءبطاقة املالحظة باالعتماد على  وقد مت بناء

 بناء على توصيات حمكمني متخصصني يف :وأعد تقدير الفقرات، متخصصةودراسات  

  : يأيت كما القياس والتقومي

 ، )٣- ٢.٣٣ (:إذا كان متوسطه احلسايب من) مرتفعا( املعلم على املقياس أداءيكون 

إذا كان ) ًمنخفضا(، و)٢.٣٣٢ –١.٦٦( : إذا كان متوسطه احلسايب ما بني ) متوسطا(و

   ).١.٦٦ - ١ ( : ما بنيمتوسطه احلسايب

  



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

   : داةصدق األ

 مت عرضها على جمموعة من أعضاء هيئة التدريس :داةللتأكد من صدق األ

ة بلغ سالمي يف موضوع الدراســــة، وعدد من مشريف ومعلمي ومعلمات الرتبية اإلاملتخصصني

ما  احلكم على صالحية الفقرات ومناسبتها وإبداء :حمكمني، وطلب منهم )٨(عددهم 

 يف ضوء آراء احملكمني، وقد داةيرونه مناسبا، وقد أجرى الباحثان التعديالت على األ

 مكونة داة وأصبحت األ، فقراتإضافةل بعضها اآلخر، ومت ّ وعدالفقراتحذفت بعض 

  : منظمة حتت مخسة مهارات كما يأيت ،فقرة يف صور�ا النهائية) ٣٧ (:من

   .مهارات) ١٠(من  وتكونت ،املالحظة: المهارة األولى 

  .مهارات ) ٦( وتكونت من ، التصنيف:المهارة الثانية 

  ).١١( وتكونت من ،  املقارنة:المهارة الثالثة 

  .مهارات ) ٥(نت من ّ وتكو، التفسري:المهارة الرابعة

  .مهارات ) ٥(ن من ّوتكو ، التلخيص:المهارة الخامسة 

  : داةثبات األ

 ، على عينة من خارج عينة الدراسةداة تطبيق األ:يق عن طرداةمت التأكد من ثبات األ

لفا أ ومن مث استخرج الباحث معادلة كرنباخ ،معلما ومعلمة) ٢٥(وقد بلغ عددهم 

)Alpha-cronbach( ،فيهاوقد بلغ معامل الثبات :) ٠.٨٨ .(  



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

  :إجراءات التنفيذ 

  :اتبع الباحثان مجموعة من اإلجراءات البحثية تمثلت فيما يأتي 

  . والتأكد من صدقها وثبا�ا ، الدراسةأداةعداد  إ- 

 %)١٠( وبنسبة ، حتديد جمتمع الدراسة، واختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية- 

  .٢٠١٢/٢٠١٣خالل عام 

والغرض   تطبيق بطاقة املالحظة على عينة الدراسة بعد شرح أهداف الدراسة ومشكلتها،- 

 وقد ،الباحثني من قبل نيمالحظت :كل معلم من عينة الدراسةمن الدراسة، وقد مت مالحظة 

  .٣/٥/٢٠١٣-٢/٣/٢٠١٣ :خاستمرت فرتة املالحظة من تاري

 مت إدخال البيانات إىل احلاسوب، وحتليلها باستخدام الرزمة : بعد تفريغ بطاقة املالحظة- 

 ،لها ومناقشتها للوصول إىل النتائج، ومن مث حتلي؛)SPSS(ة للعلوم االجتماعية حصائياإل

  .واستخالص التوصيات منها 

  :اآلتيةاشتملت الدراسة على المتغيرات  - :متغيرات الدراسة

  :المتغيرات المستقلة . أ

  .أنثى  ذكر، :الجنس

  ).بكالوريوس، دراسات عليا  (:املؤهل العلمي

  ).أقل من مخس سنوات، مخسة سنوات فأكثر  ( :اخلربة التعليمية



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

   :المتغير التابع. ب 

  . وعالقته ببعض املتغريات،ة ملهارات التفكري الناقدسالميدرجة ممارسة معلمي الرتبية اإل

  :ة حصائيالمعالجة اإل

   :اآلتيةة حصائي الدراسة مت استخدام التحليالت اإلأسئلةولإلجابة عن 

ر  الدراسة الثاين والثالث والرابع املتعلق بأثأسئلة لإلجابة عن ؛"ت"  استخدام اختبار - 

  . واملؤهل العلمي، واخلربة يف درجة املمارسة  اجلنس،:متغري

هل هناك اختالف يف  ": والذي ينص على،النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين ومناقشته

  ة تعزى ملتغري اجلنس؟سالميدرجة ممارسة مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الرتبية اإل

) ٨( واجلدول ،لإلجابة عن هذا السؤال" ت" قام الباحثان باستخدام اختبار من مث 

  .يوضح ذلك

  )٨( الجدول رقم 

  نتائج اختبار يقدر االستجابات حسب الجنس

) ت(قيمة   sigقيمة   املتغري املستقل

  احملسوبة

) ت(قيمة 

  اجلدولية

  ١,٦٤  ٢٦,٧١  ٠,٠٠٠  اجلنس



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

سوبة احمل" ت" قيمة قيمة :أن) ٨(يتضح من البيانات الواردة يف اجلدول السابق رقم 

ليها يف هذا إ، ومبقارنة القيم اليت مت التوصل )١.٦٤ ( فيما بلغت قيمتها اجلدولية،)٢٦.٧١(

 عدم وجود :ذلك يؤكد علىو القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية،  أن يتبني:السؤال

عزى ة ملهارات التفكري الناقد تسالميا يف درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلإحصائيفروق دالة 

 ،نه ال توجد عالقه بني جنس املعلمني ومهارات التفكري الناقدأملتغري اجلنس، ورمبا ما يعين 

 العلمي فقط كادميياأل يركز على اجلانب :املختلفة املعلمني يف املستويات تأهيلوقد يكون 

ا على ً وقد يكون ذلك دليال واضح،أثره لذلك مل خيتلف ؛خرىاألوال يركز على اجلوانب 

  .دونه بدون عالقة  اجلنس يي املعلمني فيما يدركونه ويروع

 ، ودراسة كريستنس)٢٠٠٥ ( دراسة الشنيقات:اتفقت هذه الدراسة معمن مث 

، ودراسة )٢٠٠٧ (العالونةدراسة  : كما اختلفت هذه الدراسة مع كل من،)١٩٩٦(

  ). ٢٠٠١(اخلريشة ، و)٢٠٠٤(، ودراسة الربضي )٢٠٠٧ (دناوي

هل هناك اختالف يف  " : والذي ينص على،علقة بالسؤال الثالث ومناقشتهالنتائج املت

ة تعزى ملتغري املؤهل سالميدرجة ممارسة مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الرتبية اإل

  ؟العلمي

) ٩( واجلدول ،لإلجابة عن هذا السؤال" ت" فقد قام الباحثان باستخدام اختبار 

                          .يوضح ذلك

  

  



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

  :)٩( اجلدول رقم 

  نتائج اختبار يقدر االستجابات حسب املؤهل العلمي

) ت(قيمة   sigقيمة   املتغري املستقل

  احملسوبة

) ت(قيمة 

  اجلدولية

  ١,٦٤  ٢٠,٨٨  ٠,٠٠٠  املؤهل العلمي

  

احملسوبة " ت" قيمة :أن) ٩(يتضح من البيانات الواردة يف اجلدول السابق رقم من مث 

ليها يف هذا إ، ومبقارنة القيم اليت مت التوصل )١.٦٤ (ا بلغت قيمتها اجلدولية فيم،)٢٠.٨٨(

 عدم وجود :ذلك يؤكد علىون القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية، أ يتبني :السؤال

ة ملهارات التفكري الناقد تعزى سالميا يف درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلإحصائيفروق دالة 

   .لعلميملتغري املؤهل ا

 ، ومهارات التفكري الناقد، املؤهل العلمي للمعلمني:نه ال توجد عالقه بنيأمما يعين 

 العلمي فقط كادميي يركز على اجلانب األ:املختلفة املعلمني يف املستويات تأهيلوقد يكون 

 وقد يكون ذلك دليال واضحا على أثره، لذلك مل خيتلف خرى؛وال يركز على اجلوانب األ

ىل إلى الرغم من مؤهال�م العلمية، وقد تعزى النتيجه عدونه يعلمني فيما يدركونه ويروعي امل

منا مبتابعة كل ما هو جديد عن وإ فقط العلمية فالتعلم ال يكتسب باملؤهالت ؛ الفردثقافة

  .املتعددة املعرفة التعلم الذايت من مصادر :طريق



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

 ، ودراسة كريستنس)٢٠٠٥ (الشنيقات  دراسة:اتفقت هذه الدراسة معا ذك

، ودراسة )٢٠٠٧ (، ودراسة دناوي)٢٠٠٧ ( العالونة:، كما اختلفت مع كل من)١٩٩٦(

  ). ٢٠٠١(اخلريشة ، و)٢٠٠٤(الربضي 

هل هناك اختالف  " : والذي ينص على،النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتهأما 

  ة تعزى ملتغري اخلربة؟سالميية اإليف درجة ممارسة مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الرتب

) ١٠( واجلدول ،لإلجابة عن هذا السؤال" ت" فقد قام الباحثان باستخدام اختبار 

   .يوضح ذلك

  )١٠( الجدول رقم 

  نتائج اختبار يقدر االستجابات حسب الخبرة

) ت(قيمة   sigقيمة   املتغري املستقل

  احملسوبة

) ت(قيمة 

  اجلدولية

  ١,٦٤  ٢٠,٨٨  ٠,٠٠٠  اخلربة

  

احملسوبة " ت" قيمة قيمة :أن) ١٠(يتضح من البيانات الواردة يف اجلدول السابق رقم 

ليها يف هذا إ، ومبقارنة القيم اليت مت التوصل )١.٦٤ ( فيما بلغت قيمتها اجلدولية،)٢٠.٨٨(

 عدم وجود :ذلك يؤكد علىو ؛ن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدوليةأ يتبني :السؤال



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

ة ملهارات التفكري الناقد تعزى سالميا يف درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلإحصائيق دالة فرو

   .ملتغري اخلربة

ة سالمي مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الرتبية اإل:نأىل إعزى تلك النتيجة توقد 

  وجود مهارات وقدرات مشرتكة بني:ىلإ ورمبا يعود ذلك ،هيثر باختالف اخلربة لدتتأمل 

د ّ فهم املعلمني املوح:يضاأ وقد تعين ،ختالف خربا�م الرتبويةااملعلمني على الرغم من 

 تتطلبه للتعايش يف البيئة احمليطة �م بغض النظر عن ا وم،ملهارات التفكري الناقد لديهم

 مما ،عداد املهين والرتبوي للمعلمني اإل:ىلإ ًأيضا وقد تعزى هذه النتيجة ،سنوات خرب�م

 بغض ،را�مقدكرب يف توجيه ممارسا�م و الدور األ:ىلإنة من مناهج وبرامج يؤدي يتضم

 حيث يركز املعلم على حصيلته املعرفية واملهارية دون متتابعة،النظر عن تكرارها لسنوات 

    .اعتماد على خربة



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية؛ وذلك لإلجابة عن السؤال -

   .األول 

متغير ال

  المستقل

قيم 

  االستجابات

درجة 

  االستجابات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

 )ت(قيمة

  احملسوبة

٢٦.٧١    

  الجنس

) ت(قيمة

  اجلدولية

١.٦٤  

  

١٤.١٧٥  

  

٨.٣٦  

  

٢٣.٩٦  

 )ت(قيمة

  احملسوبة

٢٠.٨٨    

المؤهل 

) ت( قيمة  العلمي

  اجلدولية

١.٦٤  

  

١١.٢٦  

  

٧.٠٦  

  

٢١.٩٥  

 )ت(قيمة

  احملسوبة

٢٠.٨٨    

  الخبرة

) ت( قيمة

  اجلدولية

١.٦٤  

  

١١.٢٦  

  

٧.٠٦  

  

٢١.٩٥  

قيمة املتوسط احلسايب بالنظر : يتضح من البيانات الواردة يف اجلدول السابق أن   

هارات التفكري الناقد قد بلغت  ملللجنس عند ممارسة معلمي ومعلمات الرتبية اإلسالمية

، كما بلغت )١١.٢٦( بلغت نفس املمارسة بالنظر للمؤهل العلمي إىل ، بينما )٤١.١٧٥(



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

، حيث مل تتغري قيمتها عن قيمة النؤهل )١١.٢٦( ذات املمارسة بالنظر للخربة إىل 

  .العلمي

  

بالنظر للجنس عند ممارسة  كما اتضح من اجلدول السابق أن قيمة  االحنراف املعياري

، بينما بلغت )٨.٣٦(ملهارات التفكري الناقد قد بلغت معلمي ومعلمات الرتبية اإلسالمية 

، كما بلغت ذات املمارسة بالنظر )، )٧.٠٦(نفس املمارسة بالنظر للمؤهل العلمي إىل 

  .، حيث مل تتغري قيمتها عن قيمة النؤهل العلمي)٧.٠٦(للخربة إىل 

 ودراسة كريستنس ،)٢٠٠٥ (الشنيقات  دراسة:اتفقت هذه الدراسة معمن مث 

 ، ودراسة دناوي)٢٠٠٧ ( العالونة:، كما اختلفت هذه الدراسة مع كل من)١٩٩٦(

  ). ٢٠٠١(اخلريشة ، و)٢٠٠٤(، ودراسة الربضي )٢٠٠٧(

  

  :التوصيات 

   : يوصي الباحثان مبا يأيتالدراسةيف ضوء النتائج اليت كشفت عنها هذه 

  .ه على مهارة التلخيصسالميتدريب معلمي الرتبيه اإل. ١

 حيث تتضمن مساقات مبهارات ،عداد املعلمني يف اجلامعاتإدت النظر يف برامج عاأ. ٢

   .التفكري الناقد



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

 كيفية توظيف مهارات التفكري الناقد يف :ىلإتنبيه املشرفني يف زيارا�م امليدانية للمعلمني . ٣

  .التعليمية العمليةمثل هلا يف األالتدريس �دف االستخدام 

  

  

  

  



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

  :لعربيةاملراجع باللغة ا

 إسرتاتيجية تدريس قائمة على نظرية :)٢٠٠٨(اجلراجرة، عمر موسى حسن  -١

ة لدى سالميالذكاءات املتعددة يف التحصيل والتفكري الناقد يف مبحث الرتبية اإل

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان األردنطلبة املرحلة األساسية يف 

 .األردنعمان، : العربية

 الرتبية العملية وتطبيقا�ا يف :)٢٠٠٨( واهلامشي، عبد الرمحن ،عطية، حمسن علي -٢

 .دار املناهج للنشر والتوزيع : عمان إعداد معلم املستقبل،

 درجة ممارسة مهارات التدريس لدى معلمي الرتبية :)٢٠٠٦(الفقيه، زياد حممد  -٣

 عمان  رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة،األردنة للمرحلة الثانوية يف سالمياإل

 .األردن - عمان-العربية

 بناء برنامج تعليمي قائم على التعلم الذايت لتنمية :)٢٠١٢(الفقيه، زياد حممد  -٤

ة، أطروحة دكتوراه سالميمهارات التفكري العليا واكتساب الطلبة ملفاهيم الرتبية اإل

  .األردنعمان، : غري منشورة، جامعة عمان العربية

 دار - ري الناقد دراسة يف علم النفس املعريف، مصر  التفك:)١٩٩٥(السيد، عزيزة  -٥

 .املعرفة اجلامعية للنشر والتوزيع 

 فاعلية برنامج تدرييب مقرتح يف تنمية :)٢٠٠٥(الشنيقات، فداء حممد عبد احلميد  -٦

ة للمرحلة سالميمهارات التفكري اإلبداعي لدى معلمي ومعلمات الرتبية اإل



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

: حة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية، أطرواألردناألساسية العليا يف 

  .األردنعمان، 

 أثر برنامج تدرييب قائم على مهارات التفكري الناقد :)٢٠٠٤(الربضي، مرمي سامل  -٧

 لتلك األردنيف اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية يف املرحلة الثانوية يف 

: رة، جامعة عمان العربيةاملهارات ودرجة ممارستهم هلا، أطروحة دكتوراه غري منشو

  .األردنعمان، 

دار الكتاب  -مفاهيم وتطبيقات، العني  تعليم التفكري:)١٩٩٩(جروان، فتحي  -٨

 .اجلامعي للنشر والتوزيع

 - تعليم التفكري يف عصر املعلومات، القاهرة:)٢٠٠٣( حبيب، جمدي عبد الكرمي -٩

 .مكتبة النهضة املصرية 

اجتاهات حديثة يف تعليم التفكري، : )٢٠٠٣( حبيب، جمدي عبد الكرمي - ١٠

 . دار الفكر العريب -القاهرة

 فاعلية برنامج تدرييب قائم على برنامج :)٢٠٠٧(دناوي، مؤيد أسعد حسني  - ١١

ة سالميكورت يف تطوير مهارات التفكري اإلبداعي لدى معلمي ومعلمات الرتبية اإل

شورة، جامعة عمان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، أطروحة دكتوراه غري من

  .األردن - عمان-العربية



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

ة سالمي أثر برنامج تعليمي يف الرتبية اإل:)٢٠٠٧(عالونة، عمر حممد يوسف  - ١٢

لتنمية التحصيل ومهارات التفكري الناقد لدى طالب املرحلة األساسية العليا يف 

 أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، ،األردن

  .األردن -مانع

 دار الفكر -  تعليم التفكري للمرحلة األساسية، عمان:)٢٠٠١(نايفة قطامي، - ١٣

 .للطباعة والنشر

 - عمان ، مهارات التدريس الفعال،  الطبعة األوىل:)٢٠٠٤(نايفة   قطامي، - ١٤

 .دار الفكر للطباعة والنشر

لة الثانوية  واقع ممارسة معلمي التاريخ يف  املرح:)٢٠٠٤(احلمدي، إبراهيم سامل  - ١٥

باململكة العربية السعودية ملهارات التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي كما يقدرها 

  .األردن اربد، - املعلمون واملديرون، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك

معوقات تعليم التفكري الناقد من وجهة نظر : )٢٠٠٣(ثابت، فدوى ناصر  - ١٦

ية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة األردناملدرسة معلمي املرحلة الثانوية يف 

  .األردن -  عمان- عمان العربية

يف ) بنني ( حتليل كتب التاريخ للمرحلة الثانوية :)١٤١٧(مسري، سعد األ - ١٧

 اململكة العربية السعودية يف ضوء مهارات التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي، رسالة

 . اململكة العربية السعودية - الرياض: سعودماجستري غري منشورة جامعة امللك 



       
  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

٣٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  

 مستوى مسامهة معلمي التاريخ باملرحلة الثانوية :)٢٠٠١( اخلريشة، علي كايد  - ١٨

على تنمية مهارات التفكري الناقد واإلبداعي لدى طلبتهم، جملة مركز البحوث 

  . قطر-١٩ العدد ،الرتبوية

  :جنليزيةاإلاملراجع باللغة 
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٣٥٨
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 معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد، وعالقته ببعض املتغرياتدرجة ممارسة  
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