
 

 
 

 
 



 
عينة  تفكري التأميل والتفكري الناقد لدىالتعرف عىل مستوى ال هدفت الدراسة احلالية إىل

 وحساب الفروق بينهم حسب اجلنس والتخصص؛ جامعة امللك خالد بأهبا طلبة من
 &Eysenckمقياس التفكري التأميل  آليزنك وولسون  حيث تم استخدام اختبار

Wilson Reflectiveness Scale) ( م، ويتكون ٢٠٠٥الذي قام بركات برتمجته  عام
 فقرة تكون اإلجابة عنها باملوافقة أو عدم املوافقة، كام تم استخدام ٣٠ياس من هذا املق

 Watson& Glaser critical thinkingاختبار التفكري الناقد لواطسون وجليرس 

Appraisal) ( معرفة : فقرة  ضمن مخس اختبارات فرعية هي١٣٢وتكون االختبار من
وتم تطبيق املقياسني عىل . االستنتاج نباط،االفرتاضات، التفسري، تقويم احلجج، االست

ً طالبا وطالبة ٨٠عينة جتريبية بلغت  للتوصل إىل دالالت ) ً طالبة٤٠ً طالبا، ٤٠(ً
ً طالبا وطالبة من ٤٥٠الصدق والثبات، وطبق االختبار عىل العينة الرئيسة املكونة من 

ة من مجيع كليات طالب) ٢١١(ًطالبا و ) ٢٣٩(جامعة امللك خالد بأهبا منهم  طلبة
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يف ٠.٠١ ≤αاجلامعة، وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 التفكري التأميل بني طلبة اجلامعة تعود ملتغري التخصص لصالح الكليات العلمية

باملقارنة مع الكليات األدبية، كام تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري 
. ٠,٠١ ≤αَائج أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وبينت النت. اجلنس

كام بينت . يف التفكري التأميل بني طلبة اجلامعة تعود إىل التفاعل بني الكليات واجلنس
يف التفكري الناقد بني  ٠‚٠١ ≤αالنتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

كليات العلمية،كام تبني وجود فروق ذات طلبة اجلامعة تعود ملتغري الكليات لصالح ال
 يف التفكري الناقد بني طلبة اجلامعة تعود إىل ٠‚٠١ ≤αداللة إحصائية عند مستوى 

متغريي التخصص  ًاجلنس، لصالح الطالبات، وال يوجد أثر دال إحصائيا للتفاعل بني
ًئيا عند َكام بينت النتائج أيضا أن هناك عالقة إجيابية متوسطة دالة إحصا.واجلنس
بني التفكري التأميل والتفكري الناقد، وقد بلغت قيمة معامل ارتباط  ٠‚٠١ αمستوى 
 بموضوع العالقة ذات التوصيات من جمموعة الدراسة اقرتحت وقد. ٠‚٥١بريسون 
 البحوث من مزيد وإجراء التدريس واسرتاتيجيات املناهج كتطوير الدراسة

 من بعدد وارتباطها السعودية، اجلامعات يف اقدوالن التأميل التفكري حول والدراسات
 .األخرى املتغريات
 طلبة السعودية، اجلامعات ،الناقد التفكري التأميل، التفكري، التفكري :املفتاحية الكلامت
 .خالد امللك جامعة
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Reflective thinking and critical thinking at King Khalid 
University students, according to sex and specialization 

Abstract :
The present study aimed to identify the different levels of reflective thinking 
and critical thinking in King Khalid University students and the differences 
between them attributable to gender and specialization. The researcher used a 
standardized and Arabicized version of the Ysenck & Weilson 
Reflectiveness Scale (YWRS) to assess reflective thinking.  The YWRS 
consists of 30-Likert scale items on a continuum of agreement and 
disagreement to tap into the reflective thinking perceptions of the sample. 
Watson& Glaser critical thinking Appraisal was also used ,this test  consists 
of 132 items Within five sub-tests are: knowledge of assumptions, interpretation, 
evaluation of arguments, elicitation, conclusion. The experimental sample 
was comprised of 80 students (40 male 40 female) to check the validity and 
reliability coefficients of the test, and later, the test was applied to the main 
sample comprised of 450 students (239 males and 211 females) . Results 
showed statistically significant differences at α ≤ 0.01 in reflective thinking 
among university students to the advantage of scientific colleges. However, it 
turned out that there were no statistically significant differences attributable 
to the variable of gender. The results also showed no statistically significant 
differences at the level of α ≤0.01 in reflective thinking among university 
students attributable to the interaction between specialization and gender. As 
the results showed statistically significant differences at α ≤ 0.01 in critical 
thinking among university students in science colleges, and show statistically 
significant differences at the level of α ≤ 0.01 in critical thinking attributable 
to gender, for the benefit of female students, there appeared no statistically 
significant effects of interaction between specialization and gender. The 
results also showed that there is a moderately positive correlation statistically 
significant at α ≤ 0.01 between reflective thinking and critical thinking, 
where the Pearson correlation coefficient was 51.0. The study proposed a set 
of recommendations pertinent to the present research such as developing 
curriculum and teaching strategies commensurate with the findings of the 
present study, and conducting further research on reflective thinking and 
critical thinking in Saudi universities as related to a number of other 
variables not investigated in the present study. 

Keywords: reflective thinking, critical thinking, thinking, Saudi Arabia 
Universities, King Khalid University students. 
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 ما ظهور إىل أدى مما فرد، لكل ًوحقا ًعاما ًهدفا احلايل وقتنا يف التفكري تعلم يعد

 البرشي العقل تنمية إىل تدعو حركة عن عبارة هي والتي العقول أصحاب بثورة يسمى
 يادينامل خمتلف يف الرتبويني عاتق عىل يقع الكبري فالدور. املجاالت شتى يف واستثامره

 اللبنة تعد كوهنا التفكري ورعاية العقول تنمية يف املدرسة دور إىل االنتباه توجيه إىل
 تفكري ملكة تنمية وبالتايل املختلفة قدراته وتنمية اإلنسان تربية عىل تقوم التي األوىل
 عدس، (هلا ُاملثىل والغاية املدرسة وجود من األول اهلدف هو هذا أن اعتبار عىل لديه،

٢٠٠٠ .(
 املتفرد األسلوب هي الشخصية بأن النفس وعلامء الرتبويني لدى قناعة وهناك

 نمط عىل التعرف خالل من تأيت الشخصية لدراسة الوحيدة الطريقة وأن للفرد،
 أبعاد عىل والتعرف خمتلفة، وحياتية تعليمية مواقف يف الشخصية تتبعه الذي التفكري

 بالطالب الوصول إىل أسايس بشكل اجلامعي التعليم وهيدف. وخصائصها الشخصية
 املتأين العميق والتأمل حوهلا، من لألحداث الناقدة الناضجة، الشخصية من نمط إىل

 ).٢٠٠٥بركات، (املحدود الداخيل اإلحساس عن واالبتعاد واألشياء، للمفاهيم
 العلية ومبدأ املوضوعية عىل تعتمد التي التفكري أنامط من التأميل التفكري ويعترب

 النشاطات من نوع وهو،واألحداث الظواهر تفرس التي املشكالت مواجهة يف والسببية
 فالتفكري .أعىل مستوى ذات مهارات وتطوير تكوين عىل الطالب تساعد التي العقلية
 معينة فمجموعة حمددة، أهداف إىل العقلية العمليات يوجه حيث ،موجه تفكري التأميل

 هدفها االستجابات من معينة جمموعة تتطلب باملشكلة نسميها التي الظروف من
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 حلل اهلادف العقيل النشاط هو التأميل التفكري أن يعني وهبذا ،معني حل إىل الوصول
 ).٢٠١٥،الكريم وعبد رزوقي (املشكالت

 ًقديام الرتبية هبا انشغلت التي واحليوية املهمة املواضيع من فيعترب الناقد التفكري أما
 عملية يف أساسية مهارات من املتعلمني متكني يف بالغة أمهية من له ملا وذلك ،ًوحديثا
 مواقعهم اختالف عىل الرتبويني ميل يف األمهية هذه جوانب تتجىل إذ ،والتعليم التعلم
 األسايس واهلدف .الناقد التفكري مهارات وتعلم تعليم اسرتاتيجيات تبني إىل العلمية

 متكنهم التي الطلبة، لدى التفكري مهارات حتسني هو ناقدال التفكري وتعلم تعليم من
 والبحث التساؤل روح تشجيع أن كام ،حياهتم جوانب خمتلف يف النجاح من بالتايل

 توسيع إىل يؤدي االستكشاف أو التحري دون باحلقائق التسليم وعد ،واالستفهام
 عىل يعمل مما ،أوسع ةعلمي جماالت إىل االنطالق نحو ويدفعهم ،املعرفية الطلبة آفاق
 )٢٠١٣،نوفل و جادو أبو( لدهيم النوعي التعلم وزيادة املعرفية أبنيتهم ثراء

 
 مما والعلمية التقنية النواحي يف ومتالحقة رسيعة تغريات احلارض وقتنا يف نجد

 ،علموالت التعليم عمليات تطوير يف الستخدامها املختلفة التفكري طرق تعلم إىل يسهم
 مهارات استخدام أصبح الناس، معظم عند التفكري استخدام فاعلية لضعف ًونظرا

 ).٢٠٠٢ وفخرو، حسني (ًملحا ًمطلبا التفكري يف متعددة
 خالهلا فمن املخلوقات باقي عن اإلنسان متيز التي األهم السمة التفكري ويعد 

 واخلربة االنتباه، وشد كيزالرت عىل املقدرة من تنبع التي العقلية املحاكمة  من يتمكن
 واالختيار واملفاضلة والتأمل واإلبداع كالنقد عقلية قدرات من يتملكه ما وكذلك

 ًوحقا ًعاما ًهدفا احلايل وقتنا يف التفكري تعلم فان لذلك ونتيجة والتحليل، واالستنتاج
 عن عبارة هي والتي العقول أصحاب بثورة يسمى ما ظهور إىل أدى مما فرد، لكل

). ٢٠٠٠ عدس،( املجاالت شتى يف واستثامره البرشي العقل تنمية إىل تدعو حركة
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 ويتحكمون ودراية علم عىل يصبحون ًتأمليا ًتفكريا يفكرون الذين فاملتعلمني 
 جيرسون وكيف معرفته حيتاجون ما يعرفون كام يعرفوهنا، نشاطات بمامرسة بتعلمهم

 .(Choy &Oo,2012) الفجوة تلك

 للقيم فهمهم إلثبات ،الذات معرفة اكتساب من املتعلمني ُيمكن التأميل فالتفكري 
 اإلجراءات بعض يف والتفكري اآلخرين نظر بوجهة واألخذ ،باالهتامم اجلديرة األخالقية

 ).٢٠١٥ ،الكريم وعبد رزوقي (األفعال وعواقب البدائل يف والنظر ،األفضل هي ملاذا
 ،مظاهره أحد أو الناقد التفكري من جزء هو لتأميلا التفكري أن (Barell) باريل ويرى

 التي ،املنطقية واألفكار ،احلسية األشياء عن البعيدة التخيالت من جمموعة يعتربه إذ
 ).٢٠١٤،قطامي (التفكري يف التقليدية والطريقة األسلوب وفق تسري

 ارتأش فقد ،والتعلم التعليم عمليتي يف الرضورية العمليات إحدى التأمل ويعد
 الطلبة لدى الناقد التفكري مهارات يعزز التأمل أن إىل البحثية املشاهدات نتائج

 ,Phan)املهني تطورهم ومسرية تعلمهم أنشطة جممل يف سواء حد عىل واملدرسني

 معقول تأميل تفكري بأنه (Ennis,1985.54) إنيس عرفه يف الناقد التفكري أما. (2007
 .أداءه يتم أو فيه فكري فيام القرار اختاذ عىل يركز

 ًتفتحا أكثر فرد تكوين يف تسهم التي التفكري أنامط أحد يعد الناقد والتفكري
 ما ومواجهة ،معه والتكيف أفكاره وتقبل املستقبل ملواجهة جديد هو ما كل الستقبال

 للمحتوى أعمق فهم إىل تؤدي اهنا أي،مشكالت من يثريه وما حتديات من يفرضه
 حول والتمركز املسايرة، من وحترره ،تفكريه يف االستقاللية اىل وتقوده ،مللمتعل املعريف
 لتطبيقها املتعلم سعي من وتعزز ،معنى ذات التعليمية اخلربات من وجتعل ،الذات

 إجيابية أكثر املتعلم وجتعل ،الدرايس التحصيل مستوى حتسني إىل وتؤدي ،وممارستها
 واختاذ ،مشكالته حل يف املتعلم قدرة من تعززو ،التعلم عملية يف ومشاركة ًوتفاعال

 لذاته تقديره مستوى من وترفع ،بنفسه املتعلم ثقة من وتزيد ،بشأهنا املناسبة القرارات
 ).٢٠١٥،الكريم وعبد رزوقي(
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 واألهداف الرضورية املهارات من الناقد والتفكري التأميل التفكري مهارات وتعد
 الدراسات لقلة ونظرا السعودية، العربية اململكة يف لتعليما نظام إليها يسعى التي الرئيسية

 العالقة تناولت التي الدراسات وندرة بل.  اململكة جامعات يف املوضوع هذا تناولت التي
 التأميل التفكري بني العالقة عىل التعرف هبدف تأيت التي الدراسة هذه الباحث صمم ،بينهام

 والكليات والطالبات، الطالب من كل بني قالفرو عىل الناقد،والتعرف والتفكري
 جامعة الطلبةيف من عينة عىل وذلك ،التفكري من النوعني هذين يف) واألدبية العلمية(

 :اآلتية األسئلة يف الدراسة مشكلة حرص يمكن ًوحتديدا بأهبا، خالد امللك
 ريملتغ تعزى التأميل التفكري مقياس عىل الطلبة درجات بني فروق توجد هل: ١س

والتخصص؟ اجلنس
؟ التأميل التفكري يف التخصص ونوع اجلنس بني للتفاعل أثر يوجد هل:٢س
 ملتغري تعزى الناقد التفكري مقياس عىل الطلبة درجات بني فروق توجد هل: ٣س

والتخصص؟ اجلنس
الناقد؟ التفكري يف التخصص ونوع اجلنس بني للتفاعل أثر يوجد هل: ٤س
 امللك جامعة طلبة عند الناقد والتفكري التأميل التفكري بني عالقة يوجد هل: ٥س

 خالد؟

 
ًالتعرف عىل الفروق بني طلبة جامعة امللك خالد عىل مقياس التفكري التأميل وفقا   -١

.للجنس والتخصص
ًالتعرف عىل الفروق بني طلبة جامعة امللك خالد عىل مقياس التفكري الناقد وفقا   -٢

.لتخصصللجنس وا
التعرف عىل العالقة بني التفكري التأميل  والتفكري الناقد  لدى طلبة جامعة امللك   -٣

.خالد
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 نمطني بوصفهام والناقد التأميل التفكري دراسة تتناول كوهنا الدراسة هذه أمهية تأيت
 لطلبةا يكون حيث وقدراهتم، الطلبة لشخصية األساسية الصفات من وصفة للتفكري،

 األشياء من مواقفهم وحتديد هبم، اخلاصة املفاهيم تشكيل بمرحلة اجلامعية املرحلة يف
 إبراز الرضوري من لذلك مشكالهتم، حل يف وأساليبهم حوهلم، من والقضايا
 العمليات استقالل عىل تعمل حتليلية فكرية أنامط خالل من املواقف لتلك التحدي
 وطرق أساليب ولتصبح بسيطة، حسية خربات ردجم من أوسع لتصبح لدهيم الفكرية
 من درجة عىل واملحافظة املسبقة األحكام نبذ عىل قائمة متأملة، عميقة وفكرية  علمية
 ..(Francis, Tyson &Wilder, 1999) املحيطة األمور يف الطبيعي الشك

:ييل ما خالل من الدراسة أمهية تربز كام
 اجلامعية، املرحلة يف والناقد التأميل التفكري لتتناو كافية حملية دراسات وجود قلة •

.املجال هذا يف البحثية املعلومات يوفر أن الباحث يأمل لذلك
 نحو تدريسهم لتوجيه اجلامعات وأساتذة الرتبويني الدراسة هذه نتائج تفيد •

 .والناقد التأميل التفكري مهارات الطالب إكساب
 اجلامعية، املناهج يف النظر إعادة يف اجلامعات وأساتذة القرار صناع تساعد •

ً      خصوصا والناقد والتأميل ً      عموما التفكري مهارات عىل تركز بحيث وتطويرها
.التقليدية التعلم أساليب عن االبتعاد

 وخاصة اململكة، يف التعليم سياسة عليها نصت التي األهداف حتقيق يف ستسهم •
. ميلوالتأ الناقد التفكري مهارات بتنمية يتعلق فيام

غرس عىل للعمل وذلك والناقد التأميل التفكري أمهية حول املسئولني أنظار توجيه •
.الطلبة عند التفكري من النوع هذا
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 الدرايس الفصل خالل يف خالد امللك جامعة طلبة عىل الدراسة هذه اقترصت

 ).٢٠١٤-٢٠١٣ (الدرايس العام من األول
 .خالد امللك جامعة طلبة عىل راسةالد اقترصت : العينة  -
.م٢٠١٣- ٢٠١٢ املوافق هـ١٤٣٤-١٤٣٣ الدرايس العام : الزمانية املحددات  -
.بأهبا خالد امللك جامعة : املكانية املحددات  -
.الناقد والتفكري التأميل التفكري  موضوعي : املوضوعية املحددات  -

 
   

اإلجراءات حتليل إىل يؤدي األعامل يف تبرص أنه عىل التأميل التفكري ديوي جون عرف
تلك إىل هبا الوصول يتم التي العمليات تقييم خالل من والنواتج والقرارات
 من كل وعرفه ،(Killion And Todnem, 1991:14).والنواتج والقرارات اإلجراءات

األخرى العمليات عن خيتلف تفكري بأنه (Reed & Canning, 2010) كاننج و ريد
ووجود واالرتباك ,والرتدد الشك من حالة ويشمل الفكر، اسم عليها يطلق التي

التي املواد عىل والعثور واالستفسار، البحث وعمل التفكري، إىل تدعو عقلية صعوبة
 . االضطراب حالة من والتخلص االستقرار إىلً      وصوال الشك هذا حتل أن يمكن

 للطالب عقيل نشاط بأنه التأميل التفكري فيعرف الدراسة هذه يف ً        إجرائيا أما       
والقوة الضعف نقاط وحتديد واألدبية العلمية اجلامعي التخصص اختيار يف اجلامعي
دراسة عىل ً     بناء املناسبة واإلجراءات القرارات واختاذ املنطقية املغالطات وكشف
.للتخصص منطقية واقعية
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 باملفاهيم التفكري هو الناقد التفكري أن (Paul & Elder, 2010) إلدر و بول يرى
 بالعامل الصلة ذات للمفاهيم واخلربات األفكار من شبكة بناء يتطلب فهو حولنا، من

العامل هذا فحص عىل تساعدنا والتي املعرفية، أبنيتنا أو خمططاتنا إىل تدخل اخلارجي،
 أنه" عىل) Watson & Glaser,1991 (وجليرس واطسون وعرفه .واختباره ملحيطا

 إىل القفز من ً    بدال املعتمدة األدلة ضوء يف اآلراء أو احلقائق الختبار املستمرة املحاولة
 قيمة حتديد عىل تساعد التي املنطقي البحث طرق معرفة يتضمن فهو ولذلك النتائج،
 تقويم عىل والعمل النتائج صحة واختبار صحيحة، تائجن إىل والوصول األدلة، خمتلف

 ."خالصة موضوعية بطريقة املناقشات

إخضاع فيه يتم تفكري  بأنه الناقد التفكري فيعرف الدراسة هذه يف ً        إجرائيا أما         
األدلة إلقامة وذلك ،ومنطقية عقلية الختبارات املتوافرة والبيانات املعلومات
أو معلومات وجود يستدعي إنه إذ مسبقة، أحكام دون وجترد ةبموضوعي والشواهد

 .عليه احلكم وإصدار نقده يتم يشء

 
 

 ومدارسهم النظرية منطلقاهتم الختالف نتيجة التفكري تعريف يف العلامء اختلف
 والتعليم التعلم عملية يف مفيدة االختالفات هذه تكون إذ إليها، ينتمون التي الفكرية

 املتعلقة اجلوانب مجيع تغطي صورة يعطي تربوي غنى من املختلفة النظر لوجهات ملا
 هناك أن ُ     يالحظ التفكري بتعريف املتعلق الرتبوي األدب إىل وبالرجوع التفكري، بمفهوم

 . املفهوم هلذا التعريفات من ً     عددا
 لتشكيل احلسية للمدخالت العقلية املعاجلة بأنه (Costa, 1991) كوستا عرفه فقد
. عليها واحلكم األمور بإدراك املعاجلة هذه خالل من يقوم الفرد إن إذ األفكار،
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 بني القراءة عىل املقدرة بأنه التفكري عرف فقد ،(Swartz, 2000) لـسوارتس وبالنسبة
 بأنه التفكري (Beyer, 1988) باير ّ     وعرف. األحكام إصدار ثم ومن والتقييم السطور

 يتم ملثري يتعرض عندما الدماغ هبا يقوم التي العقلية النشاطات من سلسلة عن عبارة
 ,Dewey) ديوي جون أما. اخلمس احلواس من أكثر أو واحدة طريق عن استقباله

 ّ    عرف بينام. مشكلة حل إىل يرمي الذي العقيل النشاط بأنه التفكري ّ    عرف فإنه) (1982
 Parallel thinking املوازي التفكري من نوع بأنه التفكري) (De Bono, 1999  بونو دي
 االستطالع وعىل املناقشة عىل يركز العكيس التفكري لعملية بنائي بديل وهو

 بغية اآلخر والرأي الرأي تقبل مع يتامشى اجلديل للتفكري مدخل وهو واالستكشاف،
) ٢٠٠٢ (جروان ّ      وعرفه. ممنتظ نسقي بشكل واملشاعر واملعارف احلقائق استكشاف

 حينا ً      ظاهرا املعنى هذا يكون وقد اخلربة أو املوقف يف معنى عن بحث عملية" بأنه
 أو املوقف مكونات يف ٍ    نظر وإمعان ً     تأمال إليه التوصل ويتطلب آخر، ً     حينا ً       وغامضا

 بارةع التفكري بأن ُ       يستنتج السابقة التعريفات إىل وبالرجوع. "الفرد هبا يمر التي اخلربة
 الوصول عملية يف تفيد جديدة عالقات إلدراك بتنظيمها العقل يقوم عقلية عملية عن
 .  ودراستها املشكلة إىل التعرف خالل من للمشكلة حل إىل

 

العلية ومبدأ املوضوعية عىل تعتمد التي التفكري أنامط من التأميل التفكري يعد
 ).الظواهر هذه ضبط (واألحداث الظواهر تفسريو املشكالت مواجهة يف والسببية
عىل الطالب وتشجيع هبا االهتامم جيب التي التفكري أنامط أحد هو التأميل والتفكري

 واستخدام التفكري من النمط هلذا املعلم فهم عند إال ذلك يكون ولن ممارستها،
مستمرا تركيزا يتطلب ألنه سهلة عملية التأميل التفكري يعد وال. له املحفزة الطرق
تغيري وإمكانية الكلية املعرفة تصور كيفية يف ً     أيضا ولكن املوضوع، يف فقط ليس

النشاط إىل الكيل النظر يشمل فهو واحلالية، السابقة اخلربة ضوء يف التفكري طريقة
 ,.Moseley, et al). املعتاد ّ      املنظم التفكري عن يميزه ما وهذا حتليله طرق عن ً    فضال
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2005, p314)ديوي ويعده (Dewey) الرتبوية األهداف لتحقيق اهلامة املفاتيح أحد
معتقد وجود يتطلب التفكري من النمط هذا أن يفرتض فهو والتعليم، التعلم لعمليتي

ً       اعتامدا الفرد قبل من وحذرة وثابتة إجيابية بنظرة تواجه املعرفة أشكال من شكل أو
 .(Mezirow,1991) عليها املرتتبة النتيجة أو عرفةامل أو املعتقد هذا تدعم معايري عىل
حتليل إىل يؤدي األعامل يف تبرص أنه عىل التأميل التفكري ديوي جون عرف فقد

إىل هبا الوصول يتم التي العمليات تقييم خالل من والنواتج والقرارات اإلجراءات
 (Killion And Todnem, 1991:14).والنواتج والقرارات اإلجراءات تلك

روتيني، بشكل والتفكري الترسع من يقلل التأميل التفكري بأن ديوي يؤكد كام
أغراض لتحقيق ومتعمدة مدروسة بطريقة والعمل األمور، يف التبرص من ويمكننا

قبل العمل خطوط وفق خمتلفة طرق عىل املرتتبة النتائج وضع طريق عن حمددة
منتج إىل مستهلك من الشخص ّ    حيول يلالتأم التفكري ممارسة أن عىل تؤكد كام العقل،

 . (Lyons, 2010, p12)السابرة األسئلة يف االنخراط طريق عن للمعرفة
التفكري إىل امليل بأن (Kovalik & Olsen, 2010) أولسن و كوفاليك وترى

 التعلم ّ     وحيسن اإلجهاد، من يقلل فهو للعقل، بالنسبة بثمن تقدر ال عادة التأميل
طويلة الذاكرة يف التعلم ختزين عىل الطالب يساعد  األداء، عززوي القرار، وصنع
عن خيتلف تفكري بأنه (Reed & Canning, 2010) كاننج و ريد من كل ويعرفه.املدى

 ,والرتدد الشك من حالة ويشمل الفكر، اسم عليها يطلق التي األخرى العمليات

واالستفسار، البحث وعمل التفكري، إىل تدعو عقلية صعوبة ووجود واالرتباك
من والتخلص االستقرار إىلً      وصوال الشك هذا حتل أن يمكن التي املواد عىل والعثور

يعتمد الذي التفكري من نوع بأنه(Lyons, 2010) ليونز يرى حني يف.االضطراب حالة
عملية" بأنه عرفه فقد) ٢٠١٠ (اخلوالدة أما. "العقل يف موضوع من أكثر معاجلة عىل

فيه يكتب الذي املوضوع أو الفرد يواجهه الذي للموقف ومراقبة اممواهت تفكر
ضمن وتقويمه ومراجعته بجوانبه باإلمعان واستيعابه، فهمه بعد حتليله جيب بحيث

المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - ٢۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

يف الفكرية واملسؤولية الذايت، التوجيه او الذهني االنفتاح :هي أساسية مهارات ثالث
 & Kovalik)وولسن كوفاليك بنيوي."يكتسبها التي واالختبارات املعارف ضوء

Olsen 2010) التفكري مهارات تنمية عىل بالتدريب القيام عند للمدرسني بد ال أنه
خالل من وذلك لذلك، االعتبار بعني التدابري من جمموعة اختاذ عىل العمل التأميل
سابقة خربات أو التجارب أي ذكر عىل الطلبة تساعد التي واألنشطة الربامج تطوير
التعليمية والربامج االسرتاتيجيات استخدام وكذلك الرئييس، باملوضوع صلة ذات

مدى معرفة لضامن املكتوبة واإلجراءات اليومية، األعامل جدول كاستخدام املالئمة
وإكامل الفهم إىل للتوصل الكايف الوقت توفري و حمدد، زمني إطار وفق الطلبة تعلم
إلعادة وذلك مالئمة، الصفية البيئة تكون أن بد ال لكذ إىل إضافة ،التعليمية املهام

 .تعلمهم خالل الطلبة وتوجيه وتنشيط التعلم عىل الرتكيز
بلغة األحداث وصف تتضمن اخلطوات من عدد خالل من التأميل التفكري ويتم

يف األحداث وضع باألحداث، املتصلة والنتائج العالقات إجياد مناسبة، واقعية
التي األحداث لتفسري واألخالقية االجتامعية األبعاد استخدام و اسبة،املن السياسات

  (Simmons and others, 1989:4).  تنفيذها تم
:يف تتمثل املراحل من بعدد يمر التأميل التفكري بأن دراسته يف) ٢٠٠٥ (كشكو وأورد

 ).وتأمل مالحظة( جوانبها مجيع من املشكلة وتأمل مالحظة  -

 غري التصورات حتديد (مناسب بشكل ووصفها منطقية بطريقة املشكلة دراسة  -
 ).املنطقية

التي والنتائج املشكلة حدوث إىل أدت التي األسباب تبني عالقات عن البحث  -
 ).االستنتاج (ذلك عىل ترتبت

 باملشكلة حتيط التي املهمة اجلوانب من االستفادة خالل من املختلفة اجلوانب تفسري  -
 ).تفسري(
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 حلول اقرتاح( الدراسة موضوع للمشكلة منطقية توقعات عىل ً     بناء حلول احاقرت  -
 ).جديدة

مهارات أربع يشمل التأميل التفكري أن إىل والرتبوية النفسية األدبيات وتشري
 الفكرية واملسؤولية الذايت، التوجيه املنفردة، العقالنية الذهني، االنفتاح :وهي رئيسة

.(Norton, 1997, p.401( 

 

الباحثني اهتامم عىل ً         استحواذا املركب التفكري أشكال أكثر من الناقد التفكري يعد 
منها كثرية مهام عىل للداللة يستخدم الواقع عامل يف وهو الرتبويني، واملفكرين
والتفكري التحلييل، والتفكري يشء، كل يف والشك واألخطاء، العيوب عن الكشف
  .بلوم تصنيف يف العليا التفكري مهارات لك ويشمل التأميل،

(Sawin, 1991) ساون أورده ما ومنها الناقد، للتفكري متعددة تعريفات وظهرت

 قرار اختاذ عىل ومركز ومعقول، مسؤول تأميل ذهني نشاط هو الناقد التفكري أن من
 كريالتف من النمط فهذا معينة، مواقف يف نفعله ما أو به ونؤمن نصدقه ما بشأن

.واخلاطئة السليمة األفكار بني التمييز يتضمن

 باملفاهيم التفكري هو الناقد التفكري أن (Paul & Elder, 2010) إلدر و بول ويرى
 بالعامل الصلة ذات للمفاهيم واخلربات األفكار من شبكة بناء يتطلب فهو حولنا، من

العامل هذا فحص عىل ساعدنات والتي املعرفية، أبنيتنا أو خمططاتنا إىل تدخل اخلارجي،
.واختباره املحيط

املشكالت، حل وهو املعروضة، للحلول وتقييم فحص بأنه بعضهم عرفه وقد
تفكري وهو ً       مسبقا، عليها متفق معايري إىل باالستناد وتقييمه اليشء من التحقق أو

 بيب،ح( نفعله ما أو به ونؤمن نصدقه ما بشأن قرار اختاذ عىل مركز ومعقول، تأميل
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العليا املعرفية املستويات استخدام يتطلب الناقد التفكري فإن نرى وكام). ٢٠٠٣
  .)التقويم – الرتكيب – التحليل( بلوم تصنيف يف الثالث
التي احلقائق بني التمييز تتطلب الناقد التفكري مهارات بان نقول أن يمكن كام
دقة مستوى حتديد إىل إضافة واالدعاءات، املعلومات بني والتمييز إثباهتا، يمكن

عىل والتعرف .الربهان قوة وحتديد املعلومات، مصدر مصداقية وحتديد العبارة،
أو القرار بنتائج التنبؤ إىل إضافة هبا، املرصح غري واالفرتاضات واحلجج، االدعاءات

  .احلل
عال مستوى ذا ً       تفكرييا ً      نشاطا الناقد التفكري) ١٩٩٥ (Sutton ساوتون اعترب وقد

 والتي Boyce (1996) بويس أكده ما وهذا املعرفية، املهارات من جمموعة يتطلب
من صلة له ما بني والتمييز املتعددة، واالدعاءات املؤكدة احلقائق بني التمييز تتضمن

واقعيتها، و العبارة دقة وحتديد صلة، له ليس مما واملعلومات واالدعاءات األسباب
التحيز، واكتشاف هبا، املرصح غري االفرتاضات وتعرف املصدر، مصداقية وحتديد
مهارات من الطلبة متكن إن .االدعاءات قوة وحتديد املنطقية، املغالطات وتعرف
واخلروج واحلقيقة، الرأي بني التمييز عىل القدرة منهم يتطلب الناقد التفكري

املناقشة، بموضوع ةاملرتبط الظواهر وتعليل املتاحة، العلمية املادة من باستنتاجات
 املسموع أو املقروء من بتعميامت واخلروج للمعلومات، النوعية الداللة إىل والتوصل

2006).: تييالسل(

حتديد عن البحث يف تتمثل الناقد التفكري ملهارات ً       تصنيفا (1997) جابر وأورد
 ة،الصحيح املعلومة عىل حيصل أن حياول معتمدة، مصادر يستخدم للمشكلة، واضح
يكون وان بأكمله املوقف باحلساب األخذ الرئيسة، بالنقطة صلة عىل يظل أن حياول
  .أمكن ما ً      دقيقا يكون أن وحياول البدائل عن يبحث وان الذهن، مفتوح
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تتصل تيال الوقائع مالحظة يف الدقة تقيص عملية عىل الناقد التفكري يقوم      

منطقية، بطريقة النتائج واستخالص تفسريها، يف والدقة تناقش، التي باملوضوعات
 عفانة ويشري )68:1999  وآخرون النجدي( كلها العملية يف املوضوعية ومراعاة

املتعلم لدى تتوفر أن ينبغي مهارات عدة عىل يشتمل الناقد التفكري أن إىل )١٩٩٨(
مثل التفكريية املهارات من العديد ويتضمن كام املشكلة، حيل أن يستطيع حتى

التأميل التفكري أن نستنتج أن يمكن لذلك .واالستنتاجي واالستداليل التأميل، التفكري
التفكري جمملها يف تتضمن التفكري أنواع فجميع التفكري، أساليب معظم يتضمن
والتفكري التأمل همتعلم الطالب، عند الناقد التفكري مهارات تنمية ويتطلب.التأميل

وقيامهم عرض، كل يف الضمنية املناقشات وإدراكهم ،نقدية بطريقة النظر وجهات يف
لوجهات املختلفة النقاط بني فيام االختالفات، مثل مثلها املتشاهبات مقارنة بعمل
الذي الفعال التعلم طريق عن الناقد، التفكري مهارات تنمية يمكن وعليه .النظر
الطالب جيعل والذي السلبي، االستامع وليس والتحليل، التعرف مهارات يغذي

والوسائط األدبيات من لكل حتليلهم يف النفس عىل االعتامد تنمية عىل قادرين
 ).١٩٩٩ ،إبراهيم(

هنالك أن إىل التفكري جمال يف النفسية و الرتبوية األدبيات من العديد وأكدت
يؤثر فام تأميل، تفكري هو الناقد التفكري أن فادهام والتأميل، الناقد التفكري بني عالقة

الناقد للتفكري أداة التأميل التفكري أن كام  التأميل التفكري يف يؤثر الناقد التفكري يف
(Short & Rinehart,1999)، وبينيت هينز أما  (Hynes & Bennet, 2004)    فينظرا

التأميل، والتفكري املشكلة، حل :تيةاآل املكونات يتضمن أنه عىل الناقد التفكري اىل
أكده ما وهذا اإلبداعي، والتفكري املعاجلة، وعمليات القرارات، وصنع
الناقد، التفكري مكونات أحد هو التأميل التفكري باعتبار Kaams, 2008)(كامس
 .حيدث ما حول أحكام وإعطاء والتقييم التحليل عمليات إىل أسايس بشكل ويستند
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عقيل ّ     مكون أنه عىل التأميل التفكري إىل (Semerci, 2007)سيمرييس تنظر حني يف
 التفكري فإن أخرى جهة ومن .واإلبداعي الناقد :ومها التفكري، من نمطني يتضمن
 ).٢٠٠٩ فيرش، (معينة معايري وفق وبراهني واستدالالت وحتليل تأمل بعد يطبق الناقد

 
 وفيام الناقد، والتفكري التأميل التفكري تناولت لتيا الدراسات من العديد أجريت

 :الدراسات هلذه عرض ييل
 

مهارات مستوى حتديد إىل هدفت) ٢٠٠٢ (واللولو عفانة هبا قام دراسة يف
الرتبية بكلية الرابع املستوى طلبة لدى امليداين التدريب مشكالت يف التأميل التفكري

التأميل التفكري مهارات يف الفردية الفروق عىل للتعرف وذلك اإلسالمية، اجلامعةب
واجلنس، الرتاكمية، معدالهتم إىل تعزى التي الطلبة لدى التدريب بمشكالت

 الطالبات عدد بلغ حيث التخصصات كافة من الدراسة عينة وكانت والتخصص،
ملهارات اختبار ببناء الباحثان امق ولقد ً       طالبا،  (103) الطالب وعدد طالبة) (297

إىل يصل مل التأميل التفكري مستوى أن الدراسة نتائج أهم من وكانت التأميل، التفكري
وتدوين املحارضات كتابة عىل تعلمهم يف يعتمدون الطلبة الن التمكن، مستوى

حلدوث معينة تفسريات بإعطاء االهتامم دون نظرهم وجهة من اهلامة املالحظات
من أسباب عدة إىل ذلك ويرجع الدراسة، بموضوعات تتعلق علمية أو تربوية هرةظا

مؤهلني غري الرتبويون املرشفون امليداين، التدريب جمال يف الرتبوية املساقات أمهها
ال القائم املدريس النظام التأميل، التفكري مهارات املعلمني الطلبة إلكساب تربويا
فروق هناك أن الدراسة نتائج وأوضحت التأميل، التفكري عىل املتدربني الطلبة يشجع
الطالبات، لصالح اجلنس ملتغري تعزى التأميل التفكري اختبار يف إحصائية داللة ذات

الرتبية كلية طلبة لدى التأميل التفكري مهارات مستوى رفع من البد الدراسة وأوصت
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عىل احلاصلني اإلسالمية باجلامعة الرتبية كلية طلبة عىل والرتكيز اإلسالمية، باجلامعة
واللغة العربية واللغة واالجتامعيات الرياضيات املساقات تضمني جيد، تقدير

التأميل، التفكري مهارات بغزة اإلسالمية باجلامعة الرتبية كلية لطلبة املقدمة اإلنجليزية
مهارات مستوى بمعرفة تتعلق ميدانية دراسات عمل من البد أنه الدراسة واقرتحت

  .واإلعدادية الثانوية املرحلة طلبة لدى التأميل التفكري
التأميل التفكري بني العالقة عىل التعرف إىل )٢٠٠٥ (بركات دراسة وهدفت
بعض ضوء يف العامة الثانوية وطالب اجلامعيني الطالب من عينة لدى والتحصيل
والنصف الذكور من نصفهم وطالبة طالبا) ٢٠٤ (من الدراسة عينة تكونت.املتغريات

أشارت. التأميل للتفكري وولسون ايزنك مقياس عليهم طبق وقد اإلناث، من األخر
تعزى التأميل التفكري مستوى يف إحصائية دالله ذات فروق وجود إىل الدراسة نتائج
داللة ذات فروق وجود عدم إىل الدراسة نتائج أشارت كام ،العلمي املستوى ملتغري

ذات فروق وجود وعدم اجلنس، ملتغري تعزى التأميل التفكري وىمست يف إحصائية
.التأميل التفكري مستوى عىل التحصيل ألثر تعزى إحصائية داللة

يف تدريبي برنامج اثر عىل التعرف إىل هدفت فقد )٢٠٠٥( خريسات دراسة أما
 من دراسةال هذه عينة تكونت. األردن يف اجلامعيني الطلبة لدى التأميل التفكري تنمية

جلامعة التابعة اجلامعية احلصن كلية يف البكالوريوس طلبة من وطالبة طالبا) ١٠٠(
للربنامج تعزى فروق وجود إىل الدراسة هذه نتائج أشارت وقد  .التطبيقية البلقاء

ذات فروق توجد ال انه أيضا النتائج وأشارت التأميل، التفكري تنمية يف التدريبي
اجلنس باختالف التأميل التفكري تنمية يف التدريبي للربنامج تعزى إحصائية داللة

  .الرتاكمي واملعدل والتخصص
املقرتح التقني الربنامج وجتريب بناء إىل هدفت دراسة)  ٢٠٠٥ (كشكو وأجرى

األسايس التاسع طلبة لدى العلوم يف التأميل التفكري لتنمية العلمي اإلعجاز ضوء يف
ضوء يف املقرتح التقني الربنامج بناء تم الدراسة أسئلة ىلع ولإلجابة .غزة بمدينة
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اختبار يف املتمثلة الدراسة أداة وبناء والتطبيقي، النظري – بشقيه العلمي اإلعجاز
املالحظة :وهي مهارات مخس عىل موزعة فقرة (40) من تكون والذي التأميل التفكري
 – الصحيحة غري تصوراتال حتديد – مقرتحة حلول وضع – التفسري – والتأمل

،)٣٥ (جتريبية إحدامها من املكونة العينة عىل الدراسة أداة وطبقت واالستنتاج،
البعدي االختبار إجراء وبعد والطالبات، الطالب من لكل )٣٥ (ضابطة واألخرى
التجريبية، املجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت
 .الطالبات لصالح تعزى إحصائية داللة ذات فروق ووجود

لدى التأميل التفكري مستوى عىل التعرف هدف بدراسة) ٢٠٠٧) الشكعة وقام
حتديد إىل إضافة فلسطني، يف النجاح جامعة يف العليا والدراسات البكالوريوس طلبة

وقد ،األكاديمي واملستوى واجلنس الكلية نوع ملتغريات ً     تبعا املستويات يف الفروق
البكالوريوس، طلبة من )٥٥٠( منهم وطالبة ً      طالبا )٦٤١( من الدراسة عينة تكونت

التأميل للتفكري وولسون ازنك مقياس عليهم طبق وقد املاجستري، طلبة من )٩١(و
كام ،جيد النجاح جامعة طلبة لدى التأميل التفكري مستوى بأن الدراسة نتائج أشارت.

تعزى التأميل التفكري مستوى يف إحصائية ةدالل ذات فروق توجد بأنه النتائج أشارت
ذات فروق وجود إىل النتائج أشارت كام ،اإلنسانية الكليات ولصالح الكلية ملتغري
تكن مل بينام املاجستري، طلبة ولصالح األكاديمي املستوى ألثر تعزى إحصائية دالله
.اجلنس ملتغري تعزى إحصائيا داله فروق هناك

 (Mahardale,Neville,Jais &Chan,2007)وأخرون مهارديل من كل وقام

الذين الطلبة بني التأميل التفكري مستويات يف الفروق عىل التعرف إىل هدفت بدراسة
القائمة التعلم بيئات يف يدرسون الذين الطلبة وبني تقليدية، تعليم بيئات يف يدرسون

طلبة من وطالبة ً   باطال) ٥٦ (من الدراسة هذه عينة تكونت وقد املشكالت، حل عىل
حني يف ،ضابطة كمجموعة تقليدية تعليم صفوف يف يدرسون ممن األساسية املرحلة
أن إىل النتائج أشارت وقد ،وطالبة ً      طالبا )٥٤( من التجريبية املجموعة تكونت
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مستوى حصول كانت التأميل التفكري مقياس عىل الضابطة املجموعة أفراد استجابات
أما األخري، الرتتيب يف التأمل مستوى جاء حني يف األول، الرتتيب عىل الفهم

األخري الرتتيب ويف األول، الرتتيب يف الفهم مستوى جاء فقد التجريبية للمجموعة
بني ً        إحصائيا دالة فروق وجود النتائج بينت كام االعتيادي، العمل مستوى جاء

الفهم، مستويات، يف ةالتجريبي املجموعة ولصالح املستويات، مجيع يف املجموعتني
مستوى يف الضابطة املجموعة لصالح الفروق كانت حني يف الناقد، والتأمل والتأمل،

.االعتيادي العمل

عىل الصفية التعلم بيئة اثر عىل التعرف إىل (Phan, 2009) فان دراسة وهدفت
بارشةامل التأثريات عىل التعرف إىل هدفت كام التأميل، التفكري ومهارات التحصيل،

األكاديمي، اإلنجاز عىل التأميل التفكري وممارسات التحصيل ألهداف املبارشة وغري
يف مدارس أربعة عىل موزعني وطالبة ً      طالبا )٢٩٨( من الدراسة عينة تألفت وقد

التعلم لبيئة أثر وجود إىل الدراسة هذه نتائج أشارت وقد بأسرتاليا سيدين مدينة
أشارت كام ،)التأميل التفكري ومستويات إتقان، إنجاز،( التحصيل أهداف عىل الصفية
ثم الناقد، التأمل مستوى يليه ،األول، الرتتيب عىل الفهم مستوى حصول إىل النتائج
إىل النتائج أشارت كام االعتيادي، العمل مستوى جاء األخري الرتتيب ويف التأمل،

 .اجلنس ملتغري تعزى أميلالت التفكري مستويات يف ً        إحصائيا دالة فروق وجود عدم
التفكري يف الطلبة ممارسات استكشاف إىل (Phan, 2009) فان دراسة هدفت كام
تكونت. والتوجهات اهلدف وحتقيق واجلهد العميقة املعاجلة واسرتاتيجيات التأميل
 السنة مستوى يف اجلامعيني الطلبة من وطالبة طالبا( ٣٤٧ (من الدراسة هذه عينة

التأميل للتفكري مبارشة آثار وجود اىل الدراسة هذه نتائج أشارت وقد ثالثة،ال و الثانية
.الطلبة لدى والتعلم األكاديمي التحصيل عىل الناقد والتفكري

عىل التدرب أثر عن الكشف( ٢٠١٠ )بشارة أجراها التي الدراسة وتناولت
من طالبة( ١١٢ )من ةالدراس عينة تكونت .التأميل التفكري تنمية يف التأملية الكتابة
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األردن، يف طالل بن احلسني جامعة يف األطفال رياض ختصص يف الرتبية آلية طالبات
 .التأملية الكتابة إىل املستندة التدريبية واجللسات التأميل التفكري مقياس تطبيق وتم

نميةت يف التأملية الكتابة عىل للتدرب إحصائية داللة ذا ً     أثرا هنالك أن النتائج أظهرت
 .التأميل التفكري

برنامج أثر عن الكشف إىل هدفت بدراسة) ٢٠١٢ (وبشارة العساسلة قام فقد
الصف طالبات لدى التأميل التفكري تنمية يف الناقد التفكري مهارات عىل تدريبي
ً        عشوائيا واملوزعة طالبة،) ٨٠( من الدراسة عينة تكونت األردن، يف األسايس العارش

الباحثان وقام التجريبية، واملجموعة الضابطة املجموعة :مها كافئتنيمت جمموعتني إىل
التجريبية، املجموعة عىل وتطبيقه الناقد التفكري مهارات عىل تدريبي برنامج بإعداد

ّ     طبق كام ْ       القبيل التأميل التفكري مقياس ُ ْ         والبعدي َ النتائج أظهرت املجموعتني، عىل َ
التأميل التفكري تنمية يف التدريبي للربنامج ) ٠, ٠٥≤ α (احصائية داللة ذي أثر وجود

ً        احصائيا دال أثر يظهر ومل التجريبية، املجموعة طالبات ولصالح الفرعية، وأبعاده
تنمية يف الدرايس واملعدل التدريبي الربنامج بني للتفاعل) ٠, ٠٥ ≤ α (مستوى عند

 .الفرعية وأبعاده التأميل التفكري
 عالقة عن ) Choy,s.Chee & Oo,pou san,2012( يلهوزم شوي ل دراسة ويف
 يف الصفية الغرفة داخل التدريسية املامرسات يف ودجمهام الناقد بالتفكري التأميل التفكري
 كام كاف بشكل بحثه يتم مل املهم املوضوع هذا أن إىل  الدراسة أشارت ،العايل التعليم
 هذين لدمج االن حتى عالةف اسرتاتيجية تقدم مل األبحاث معظم وأن ،يستحق

 الصفي التدريس يف الناقد التفكري لدمج ومستمرة ملحة حاجة هناك وأن ،املفهومني
 التفكري بني الصلة إجياد الدراسة وحاولت ،االن حتى املأمول النجاح حيقق مل والذي
 أن من بالرغم أنه اىل الدراسة وتوصلت ،الناقد التفكري حتفيز عىل وقدرته التأميل

 لكيفية تتوصل مل األبحاث أن إال الناقد التفكري مهارات تدريس أمهية يرون علمنيامل
 ممهدة تكون قد التأميل التفكري استخدام الدراسة ووجدت ،االن حتى ذلك حتقيق

٢۰١٤م المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

 املعلمني ممارسة معظم أن الدراسة توصلت كام. املعلمني لدى الناقد التفكري لتحفيز
 من مزيد بإجراء الدراسة وأوصت لدهيم، الناقد ريالتفك مستوى تعكس ال التعليمية

 من التأميل التفكري مهارات  يف التعليمية املامرسات حول الالزمة والبحوث الدراسات
 .الناقد التفكري جمال يف التدريس نوعية حتسني أجل

 التأميل التفكري مهارات بعض تنمية إىل هدفت بدراسة) ٢٠١٣ (السيد قام
 و اإلعدادية، باملرحلة االجتامعية الدراسات تدريس يف جلاميلا املدخل باستخدام

 ضوؤها يف والتي اجلاميل، املدخل عليها يقوم التي األسس الباحث حدد ذلك لتحقيق
 إعداد وتم اإلعدادي، األول للصف االجتامعية الدراسات يف وحدة صياغة إعادة تم

 استبيان الدراسة أدوات عدادإ ثم الوحدة، بتلك اخلاص املعلم دليل و الطالب كتاب
 التدريس واسرتاتيجيات التأميل، التفكري بمهارات االهتامم مدى عن املعلمني آراء

 تم قد و ،التأميل التفكري مهارات واختبار االجتامعية، الدراسات تدريس يف املستخدمة
 البحث جمموعتي طالب عىل ً      مسبقا ُ     املعد التأميل التفكري مهارات اختبار تطبيق

 داللة ذات فروق وجود  إىل الدراسة توصلت و٠ ً      بعديا و ً      قبليا )التجريبية و الضابطة(
 املجموعة لصالح البعدي التطبيق نتائج يف التالميذ درجات متوسطي بني إحصائية
 بني إحصائية داللة ذات فروق وجود كذلك و، ) ٠.٠١( داللة مستوى عند التجريبية
 لصالح التأميل التفكري مهارات اختبار يف دراسةال عينة التالميذ درجات متوسطي
 تنمية يف اجلاميل املدخل فاعلية يثبت مما ،)٠.٠١( داللة مستوى عند البعدي االختبار
 استمتاعهم كذا و ،اإلعدادي األول الصف تالميذ لدى التأميل التفكري مهارات
  .الوحدة بدراسة
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 يف أجريت وقد ،الباحثون هبا اهتم التي املوضوعات من الناقد التفكري وعموض إن

  :منها الدراسات من عددا املجال هذا
 لدى الناقد التفكري مستوى قياس اىل هدفت) ٢٠٠٥ (الرشقي هبا قام دراسة ففي

 التفكري، هذا مستوى بني العالقة ومعرفة الرياض، مدينة يف الثانوي األول الصف طلبة
. الدرايس والتحصيل األدبية، أو العلمية األقسام بأحد االلتحاق يف الرغبة من وكل

 مكونة عينة عىل وتطبيقه فقرة) ٦٩ (من مكون اختبار إعداد تم الغرض هذا ولتحقيق
 طلبة لدى الناقد التفكري مستوى أن اىل الدراسة نتائج أشارت وقد. طالبا) ٢٨٨ (من

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجدت كام متوسطا، كان الثانوي األول الصف
 األقسام بأحد االلتحاق يف والرغبة الناقد، التفكري مستوى يف) ٠, ٠٥ (الداللة مستوى
 فروق وجود اىل النتائج أشارت كام. العلمية األقسام طلبة لصالح األدبية أو العلمية،

 لدى الناقد التفكري مستوى يف) ٠, ٠٥ (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات
 .الدرايس التحصيل مستوى اىل تعزى الطالب

التعلم اسرتاتيجية استخدام أثر تقيص إىل هدفت بدراسة 2006( (السليتي وقام
والتفكري الناقد التفكري تنمية يف األدبية والنصوص املطالعة تدريس يف التعاوين

وتكونت. القراءة ونح واجتاههم األردن، يف األساسية املرحلة طلبة لدى اإلبداعي
ً      طالبا (1791) عددهم بلغ حيث األسايس العارش الصف طلبة مجيع من الدراسة عينة

درجات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج وأظهرت .وطالبة
ً        إحصائيا دالة فروق وهناك  اإلناث، ولصالح  اجلنس ملتغريي تعزى العينة أفراد

دالة فروق هناك تكن مل بينام التجريبية، املجموعة ولصالح املجموعة ملتغري تعزى
  .واجلنس املجموعة لتفاعل تعزى ً        إحصائيا

: رئيسة تساؤالت ثالثة عن اإلجابة إىل هدفت دراسة 2006(( يسليامن وأجرى
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الناقد التفكري يف فروق توجد وهل التعليم؟ نوع باختالف الناقد التفكري خيتلف هل
 " الضبط وموضوع لإلنجاز، الدافع ،الذكاء " من كل تأثري هو وما للجنس؟ تعزى

الكبري التل بمدينة وطالبة ً      طالبا (320) من الدراسة عينة وتكونت الناقد؟ التفكري عىل
الناقد التفكري يف ً        إحصائيا دالة فروق وجد النتائج وأظهرت.اإلسامعيلية بمحافظة
غري فروق ووجود الزراعي، ليمالتع بطالب مقارنة التجاري التعليم طالب لصالح

فروق وجدت كام.العام التعليم بطالب مقارنة التجاري التعليم طالب لصالح دالة
وجود النتائج بينت. اإلناث ولصالح للجنس تعزى الناقد التفكري يف ً        إحصائيا دالة
مل بينام لإلنجاز، للدافع متوسط وتأثري الناقد التفكري عىل للذكاء ضعيف مبارش تأثري
 .الضبط ملوضع تأثري هناك يكن

 التفكري مهارات مستوى استقصاء إىل هدفت) ٢٠٠٧( ونوفل ملرعي دراسة ويف
َّ      مكونة عينة عىل البحث ُ     أجري حيث اجلامعية، الرتبوية العلوم كلية طلبة لدى الناقد

 اختبارهم وجرى والطالبات، الطالب من) ٥١٠ (عددهم البالغ الكلية طلبة مجيع من
: ً    أوال الدراسة نتائج أظهرت الناقد، التفكري ملهارات كاليفورنيا اختبار دامباستخ
 اجلنس، متغري بحسب الناقد التفكري مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق وجود
 لصالح وذلك الدرايس، للمستوى ً     تبعا ً      فروقا وجدت: ً      ثانيا االناث، لصالح وذلك
 الدراسة شهادة معدل بني إجيابية عالقة وجود: ً      ثالثا والثانية، األوىل السنة طالب
 .ثانية جهة من الرتاكمي واملعدل الناقد التفكري مهارات ومستوى العامة الثانوية

الذكاء بني العالقة بحث إىل هدفت دراسة) ٢٠٠٩ (عسقول اجرى وقد
وتكونت اجلامعة، طلبة لدى املتغريات ببعض وعالقته الناقد والتفكري االجتامعي

املنتظمة، العشوائية بالطريقة اختيارهم تم وطالبة طالب  (381(من راسةالد عينة
ومقياس االجتامعي الذكاء مقياس األول املقياس ،مقيايس من الدراسة أدوات وتكونت
االجتامعي للذكاء متدين مستوى وجود الدراسة نتائج وأوضحت الناقد، التفكري

دالة عالقة ووجود .اجلامعة لبةط عند الناقد التفكري من املتوسط فوق ومستوى
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الذكاء يف فروق توجد مل كام. الناقد والتفكري االجتامعي الذكاء بني ً        إحصائيا
 داللة مستوى عند إناث ذكور، النوع الختالف ُ     تعزى اجلامعة لطلبة االجتامعي

ذكور،  النوع الختالف ُ     تعزى اجلامعة لطلبة الناقد التفكري يف فروق ووجود ،0.05)(
الذكاء يف فروق وجود وعدم اإلناث، ولصالح (0.05) داللة مستوى عند ثإنا

عند آداب علوم، التخصص الختالف ُ     تعزى اجلامعة لطلبة الناقد والتفكري االجتامعي
ُ     تعزى الناقد والتفكري االجتامعي الذكاء يف فروق وجود وعدم 0.05) (داللة مستوى
 ).(0.05  داللة مستوى عند  للجامعة

 الناقد التفكري بني الفروق الستقصاء دراسة (Yenice, 2011) ينس أجرى
 يف اخلدمة قبل العلوم معلمي لدى املتغريات لبعض ً        استنادا املشكالت حل ومهارات
 داللة ذات فروق عدم النتائج وبينت ،)العلوم جمال يف الرتبية كلية خرجيي(التدريس
 ،)واإلناث الذكور (اجلنس بني دالناق والتفكري املشكالت حل مهارات يف إحصائية

 .الدراسية املستويات وبني
 اجلنس وبني الناقد التفكري بني العالقة عن) Leach, 2011 (ليتش دراسة ويف

ً     خرجيا ١٤٥٥ عىل الدراسة إجراء تم حيث اجلامعة، طلبة لدى األكاديمي واالنضباط
ً      فروقا الدراسة وجدت د،الناق للتفكري كاليفورنيا اختبار باستخدام وذلك اجلامعة من
ً      فروقا وجدت كام . الذكور لصالح الناقد التفكري يف واإلناث الذكور بني ً        إحصائيا دالة
 وكلية اإلعامل إدارة كلية مع باملقارنة التمريض كلية لصالح الكليات بني ً        إحصائيا دالة

  .واجلنس كليةال بني للتفاعل ً        إحصائيا دالة فروق وجود عدم النتائج بينت كام الرتبية،
 تناولت والتي) Buluc & Taneri, 2010 (وآخرين بولوك دراسة ووجدت

 ليصبحوا إعدادهم تم الذين اجلامعة لطالب املشكالت حل ومهارات الناقد التفكري
 يف واإلناث الذكور بني إحصائية داللة ذات فروق وجدت االبتدائية املرحلة معلمي

 .اإلناث لصالح تاملشكال وحل الناقد التفكري من كل
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 برنامج أثر معرفة إىل هدفت )Alwehaibi,2012 (الوهيبي هلدى دراسة ويف
 ٨٠ من مكونة ملجموعة الناقد التفكري مهارات تطوير عىل الناقد التفكري لتطوير مقرتح
 التحليالت نتائج وأظهرت نورة، األمرية جامعة اإلنجليزية اللغة قسم يف طالبة

 مهارات تنمية عىل كبري إجيايب أثر له كان املقرتح الناقد لتفكريا برنامج أن اإلحصائية
 .الناقد التفكري يف الطالبات
 التفكري مهارات لتقييم هدفت) Athari et al, 2012 (وآخرين ألثاري دراسة ففي

 دراسيني فصلني خالل) الصيدلة التمريض، (الطبية العلوم كليات لطالب الناقد
 جمموعة أخضعت حيث الناقد؟ التفكري مهارات تطوير كنيم هل وتساءلت. متتاليني

 قدرة قياس وثم الناقد للتفكري كاليفورنيا الختبار أصفهان جامعة يف الطالب من
 ملالحظة الثاين الفصل وبعد األول، الدرايس الفصل بعد الناقد التفكري عىل الطالب

 يف الطالب درجات مستوى أن النتائج أظهرت وقد الناقد التفكري يف التغري مدى
 وتم االول، االختبار يف درجاهتم من أقل الثاين االختبار يف الناقد التفكري مهارات

 التفكري مهارات لتطوير رضوري تدرس التي املناهج حتسني عملية أن عىل االستنتاج
 .الناقد

 برنامج لتطبيق هدفت) Reid & Anderson, 2012 (وأندرسون لريد دراسة ويف
 يف األعامل إدارة يف لربناجمني التعليمية املخرجات لتحسني الناقد فكريالت يف مصغر
 حتسن هناك أن الربنامج تطبيق من ونتج األمريكية، Midwestern ميدوسرتن جامعة

 .للربنامج إخضاعهم تم الذين الطالب هلؤالء الناقد التفكري يف املخرجات يف
 طلبة لدى الناقد التفكري وىمست عىل التعرف هدفت ـه١٤٣٤ للجبييل دراسة ويف
 والكليات اجلنس حسب بينهم والفروق اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة

 طالب ٢١٨٢ من املكونة الرئيسة العينة عىل االختبار وطبق الدرايس، واملستوى
 املستويات يف اجلامعة كليات مجيع من) طالبة ١١٨١(و )طالب ١٠٠١ (وطالبة

 اجلامعة طلبة لدى الناقد التفكري مستويات أن النتائج بينتو املختلفة، الدراسية
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 وأظهرت الدراسية، املستويات كافة يف الذكور عىل اإلناث تفوق تبني كام ،ً       متوسطا
 املستوى يف ً     قليال يرتاجع ولكنه اخلامس املستوى إىل األول املستوى من األداء يف ً     حتسنا
 ذات فروق وجود النتائج بينت كام  .اخلصوص وجه عىل ولإلناث عام بشكل الثامن
 حيث ٠.٠١ ≤ α مستوى عند الناقد التفكري يف والطالبات الطالب بني إحصائية داللة
 بني الناقد التفكري يف فروق وجود تبني كام الطالبات، لصالح ٧‚٧- = ت قيمة بلغت

 ٢٤=ف قيمة بلغت حيث العلمية الكليات لصالح  املختلفة الكليات وطالبات طالب
 التفكري يف إحصائية داللة ذات فروق وجدت كام ،٠.٠١ ≤ α عند ً        إحصائيا دالة وهي
 قيمة بلغت حيث) الثامن اخلامس، األول، (املختلفة الدراسية املستويات بني الناقد

 .٠.٠١ ≤ α عند ً        إحصائيا دالة وهي ١٢‚٣=ف
  التأميل بالتفكري املتعلقة الدراسات معظم يف أنه السابقة الدراسات من ويالحظ

 العالقة أو ،اجلامعات طلبة لدى مستوياته يف الفروق أو التأميل التفكري مستوى تناولت
 التفكري تطوير عىل املحيطة البيئة وتنمية التدريب أثر أو ،الدرايس التحصيل وبني بينه

 يف الفروق أو ،مستواه تناولت فقد الناقد التفكري تناولت التي الدراسات أما ،التأميل
 أو برامج استخدام أو ،الدرايس واملستوى كاجلنس متغريات عدة حسب تواهمس

 وبني بينه العالقة دراسة يف أو ،الناقد التفكري لتنمية تدريبية أو تعليمية اسرتاتيجيات
 بني العالقة تناول إىل الدراسات تتطرق ومل ،االجتامعي الذكاء أو املشكالت حل

 .أمهيتها عىل اقدالن التفكري وبني التأميل التفكري

 
 مقياس عىل والطالبات الطالب درجات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد -١

 .اإلناث لصالح التأميل التفكري
 واألدبية العلمية الكليات يف  الطلبة درجات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد -٢

.العلمية الكليات لصالح التأميل التفكري مقياس عىل
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 يف التخصص ونوع اجلنس بني التفاعل ألثر إحصائية داللة ذات فروق توجد -٣
 .التأميل التفكري

 مقياس عىل والطالبات الطالب درجات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد -٤
  .االناث لصالح الناقد التفكري

 واألدبية العلمية الكليات يف  الطلبة درجات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد -٥
 العلمية الكليات لصالح الناقد التفكري مقياس عىل

 يف التخصص ونوع اجلنس بني التفاعل ألثر إحصائية داللة ذات فروق توجد -٦
 .الناقد التفكري

 جامعة طلبة عند الناقد والتفكري التأميل التفكري بني ً        إحصائيا دالة عالقة توجد -٧
 .خالد امللك

 
 

 الوضع حتديد إىل املنهج هذا وهيدف الوصفي، املنهج الدراسة هذه يف استخدم     
 مجع إىل يسعى فهو وصفها، عىل العمل ثم ومن الدراسة، موضوع لألشياء احلايل

 موضوع للفرد احلايل الوضع تصف التي الفرضيات صحة الختبار إما البيانات
 املنهج يقترص وال ،)م١٩٩٢عدس، (بذلك املتصلة األسئلة عىل لإلجابة أو الدراسة
 تصنيف من البد بل والبيانات، املعلومات ومجع الظاهرة وصف عىل الوصفي

 فهم إىل ذلك يؤدي بحيث ً        وكيفيا، ً     كميا عنها والتعبري وتنظيمها والبيانات املعلومات
 والبيانات املعلومات تنظيم من واهلدف الظواهر، من بغريها الظاهرة هذه عالقة

 وتطويره الواقع فهم يف تساعد وتعميامت استنتاجات إىل توصلال عىل الباحث مساعدة
 ).1995 العساف،(
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 مكافئة طالبة ٤٠و ً      طالبا ٤٠ وطالبة طالب ٨٠ من وتكونت : االستطالعية العينة 
 .الدراسة أدوات وثبات صدق حلساب وذلك الرئيسة، للعينة

 خالد امللك جامعة من وطالبة ً  اطالب ٤٥٠ من الدراسة عينة تكونت : الدراسة عينة 
 السنة من األول الدرايس الفصل يف طالبة) ٢١١ (و ً      طالبا) ٢٣٩ (منهم بأهبا

 الدراسة عينة أفراد توزيع يبني) ١ (رقم واجلدول. هـ١٤٣٥-١٤٣٤ الدراسية
 .اجلنس و الكليات حسب

 
 

 اجلنس
 املجموع طالبات طالب الكليات نوع

 ٢٧٨ ١٢٣ ١٥٥ إنسانية
 ١٧٢ ٨٨ ٨٤ علمية

 ٢٥٠ ٢١١ ٢٣٩ املجموع

 

 
Ysenck& Weilson Reflectiveness scale)(

 فقرة ٣٠ من يتكون الذي املقياس برتمجة )م٢٠٠٥ ،زياد بركات، (بركات قام       
 الفقرات جمموع من  فقرة٢٠ هناك أن حيث، املوافقة عدم أو باملوافقة عنه اإلجابة تكون
 عليها للموافقة واحدة درجة املستجيب ويمنح التأميل للتفكري ً       إجيابيا اجتاهات متثل

 التأميل للتفكري ً      سلبيا ً      اجتاها الباقية العرشة الفقرات متثل حني يف، املوافقة لعدم ً      وصفرا
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 يمنح ولذا )٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦  ،٢٥ ،٢٣ ،٢٢  ،١٢ ،٦ ،٥ (التالية األرقام حتمل التي
 وبذلك، املوافقة عند ً      وصفرا املوافقة بعدم أجاب حال يف واحدة درجة املستجيب

 بمستوى يتعلق وفيام، درجة) ٣٠ -صفر( بني ترتاوح املقياس من الكلية الدرجة تكون
 درجة ١٩-١٠ من ضعيف، مستوى درجات ١٠ من أقل: ييل كام يكون التأميل التفكري
 ثبات من بركات حتقق وقد. مرتفع مستوى درجة ٣٠-٢٠ من متوسط، مستوى
 من مكونة استطالعية عينة عىل املقياس طبق حيث االختبار إعادة خالل من املقياس

 وقد ،أسابيع ثالثة بلغ زمني فاصل بعد اجلامعيني الطالب من وطالبة ً      طالبا ٣٢
 معامل بلغ بينام  )٠.٩١ - ٠.٨٣(      بني املقياس بنود عىل الثبات معامالت اوحتتر

 مصمم إليها توصل التي الصدق بدالالت بركات اكتفى وقد ،٠.٨٦ الكيل الثبات
  البناء صدق إجراءات باستخدام صدقه من حتقق الذي األصيل املقياس

)Construct Validity(  تالزميال الصدق وإجراءات) Concrrent Validity(  والتي 
 يف يستخدمونه الباحثني من العديد جعلت مرتفعة صدق دالالت للمقياس أن تبني

  . التأميل التفكري لقياس دراساهتم
 الصدق حساب خالل من الصدق من التحقق تم  احلالية الدراسة وألغراض

 عند الكلية الدرجةو املقياس فقرات بني االرتباط معامل بحساب وذلك الداخيل
 طالب ٨٠ من مكونة الدراسة لعينة مكافئة عينة وهي  االستطالعية العينة عىل تطبيقه
 وأدبية علمية كليات من خمتلفة دراسية بمستويات خالد امللك جامعة طلبة من وطالبة

 و ٠.٣٧ بني للمقياس الكلية والدرجة الفقرات بني االرتباط معامالت قيم تراوحت
 دالالت عىل التوصل تم وقد   . ٠.٠٥ ≤ α  عند إحصائية داللة ذات وهي ٠.٦٥
 :بطريقتني الثبات

 بفارق االستطالعية العينة أفراد عىل املقياس تطبيق  Test re test االختبار إعادة •
 حيث   بريسون ارتباط معامل حساب وتم األول التطبيق موعد من أسبوعني زمني
.الدراسة ألغراض ومناسب مرتفع ثبات لمعام وهو ٠,٩٢ الثبات معامل بلغ
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 تطبيق عند وذلك ، ألفا كرونباخ الثبات معامل حساب تم إذ الداخيل االتساق •
 املقياس أن إىل يشري مما ٠.٩٤ ألفا معامل بلغ وقد، االستطالعية العينة عىل املقياس
.وممتازة عالية ثبات بدرجة يتمتع

 

Watson& Glaser critical thinking Appraisal 
 & Watson( :  لعبارة اختصار وهو )W-G-C-T-T( بـ االختبار هذا إىل ويرمز

Glasser Critical Thinking Test(، الواليات يف صور أربع االختبار هلذا وتتوفر 
 .)م٢٠٠٨،نايش أبو()ZM،YM،B،A( هي األمريكية املتحدة
 

 يعترب والذي  ١٩٨٠ عام يف جليرس وإدوارد ،واطسون روبرت االختبار هذا أعد 
 املستجيب ليزود االختبار هذا صمم وقد ،ً      شيوعا االختبارات أكثر األصلية صورته يف

 يف املتضمنة العقلية القدرات بعض استخدام تتطلب التي واملشكالت املواقف ببعض
 االفرتاضات هي فرعية اختبارات مخسة األصلية تهصور يف ويتضمن ،الناقد التفكري
 من وتتكون املناقشات تقويم ،فقرة) ٢٧ (من وتتكون التفسري ،فقرة) ٢٦( من وتتكون

 وقام . فقرة) ٢٥ (وتتكون االستنتاج فقرة) ٢٧ (من وتتكون االستنباط ،فقرة) ٢٧(
 يف سليامن حممد دوحومم السالم عبد سيد فاروق السعودية البيئة عىل وتقنينه بتعريبه

 ).١٩٨٢،وسليامن السالم عبد (١٩٨٢ العام يف بحثهام واستكمال م١٩٨١ عام
 

 الختبار التصحيح مفتاح باستخدام االختبار هلذا اإلجابة ورقة تصحيح يتم
 لإلجابة ً      وصفرا صحيحة إجابة لكل واحدة درجة  املستجيب ويعطى ،الناقد التفكري

 موزعة درجة )١٣٢ (الناقد التفكري الختبار النهائية الدرجات وجمموع ،الصحيحة غري
 معرفة الختبار درجة) ٢٦ (بواقع له املكونة الفرعية اخلمسة االختبارات عىل
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 ،احلجج تقويم الختبار درجة) ٢٧(و ،التفسري الختبار درجة) ٢٧(و ،االفرتاضات
 إعطاء إىل إضافة ،االستنتاج الختبار درجة) ٢٥(و االستنباط الختبار درجة) ٢٧(و

 .الناقد التفكري عىل الفرد قدرة مدى متثل والتي الكلية الدرجة


 وسليامن السالم عبد دراسة يف السعودية البيئة عىل االختبار هذا تقنني تم   
 من ً      طالبا) ٢٤٧٥ (وسبعني ومخسة وأربعامئة ألفني عددها بلغ عينة عىل) ١٩٨٢(

  التقنني بعد النهائية صورته يف وأصبح ،الغربية املنطقة يف الثانوية املدارس طالب
 اخلمسة الفرعية املكونات عىل بالتساوي توزيعها تم ،فقرة ومخسني مائة عىل حيوي

 اخلمسة االختبارات من اختبار لكل عبارة ثالثني خصص حيث ،الناقد للتفكري
 عىل االختبار هذا تقنني أجرهتا دراسة يف زمزمي تأعاد) ٢٠٠٤ (عام ويف .الفرعية

 القرى أم جامعة يف املكرمة مكة بمدينة اجلامعية املرحلة يف للطالبات ممثلة عشوائية عينة
 العينة عدد وبلغ ،الطبية والعلوم الطب ماعدا والعلمية األدبية التخصصات مجيع عىل

 مرضية وثبات صدق تدالال اىل توصلت وقد ،طالبة) ٦٢٠( وعرشون ستامئة
) ٢٩٥ (وتسعني ومخس مائتني عىل تقنينه بإعادة) ٢٠٠٤ حسن (حسن وقام للمقياس،

. والرتبية باآلداب التخصصات مجيع من سعود امللك جامعة طالبات من طالبة
 الفرعية االختبارات ملجاالت الثبات معامالت حسبت و صدق دالالت اىل وتوصل
 كلية طالب من)١٠٣ (قوامها عينة باختيار  )م٢٠١١الشمري، (وقام. مرضية وكانت
 اإلمام جامعة يف اآليل احلاسب كلية وطالب )النفس علم قسم( االجتامعية العلوم
 صدق :التالية بالطرق الصدق قياس تم التطبيق وبعد ،اإلسالمية سعود بن حممد

 ئهمآرا ضوء ويف ،حمكام) ١١ (عىل بعرضه قام حيث): الظاهري الصدق( املحكمني
 وصدق،العبارات بعض  وحذف لتبسيطها العبارات بعض بتعديل الباحث قام

 معامالت قيم مجيع  وكانت )بريسون( معامل باستخدام وتم : الداخيل االتساق
 عند إحصائيا دالة الناقد التفكري الختبار الفرعية االختبارات درجات بني االرتباط
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 اختبار كل درجة بني االرتباط تمعامال قيم وكذلك ،فأقل) ٥٠,٠( داللة مستوى
 الداللة مستوى عند دالة مجيعها وكانت الناقد التفكري الختبار الكلية والدرجة فرعي

 ،لالختبار الكلية والدرجة بينها فيام متسقة الفرعية االختبارات أن عىل يدل مما )٥٠,٠(
 : املقياس باتث أما. هنائية بصورة لالختبار حتققت قد التجانس خاصية تكون ثم ومن

 درجات عىل النتائج دلت حيث االختبار ثبات من للتأكد كرونباخ ألفا معامل استخدم
 االختبار بإعادة قام كام،هبا الوثوق يمكن مقبولة قيم وهي ٦٤,٠ و٦١,٠ بني ترتاوح

 مجيع بأن النتائج وتوضح،األول التطبيق من أسبوعني بعد العينة نفس عىل أخرى مره
 مستوى عن إحصائيا دالة والثاين األول التطبيقني درجات بني باطاالرت معامالت
 نتائج يعطي مما التطبيقني يف الختبار الكلية الدرجة يف وكذلك فأقل )٥٠,٠( الداللة
  .وثابتة مستقرة

 ،)٢٠٠٤ (وزمزمي ،)١٩٨٢ (وسليامن السالم عبد االربعة الدراسات أكدت 
 عالية صدق بمؤرشات يتمتع تباراالخ أن  )م٢٠١١الشمري، (،)٢٠٠٤ (وحسن

 املقارنة وصدق ،املحك وصدق ،الداخيل االتساق وصدق ،املحتوى صدق بدالالت
. عالية ثبات ودرجة ،الطرفية

 اجلامعة وطالبات طالب من عينة عىل االختبار جرب احلالية الدراسة وألغراض
 للتأكد وذلك ةالدراس لعينة مكافئة) طالبة ٤٠و طالب، ٤٠ (وطالبة طالب ٨٠ بلغت
 دالالت إىل التوصل تم وقد. وثبات صدق من لالختبار السيكومرتية اخلصائص من

 بني االرتباطية العالقة بحساب وذلك ،الداخيل االتساق طريقة باستخدام الصدق
 معامل طريق عن ،له الكلية والدرجة لالختبار اخلمس الفرعية االختبارات درجات
 ،)٥٧,٠( االفرتاضات :التايل النحو عىل االرتباط لمعام بلغ حيث بريسون ارتباط

 واالستنتاج ،)٦٢,٠( واالستنباط ،)٥٢,٠( املناقشات وتقويم ،)٥٥,٠ (والتفسري
 .٠.٠٥ ≤ α عند ً        إحصائيا دالة القيم هذه ومجيع )٧٢,٠(

 :مها بطريقتني الثبات معامل حساب تم فقد للثبات بالنسبة أما
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  الكلية للدرجة كرونباخ الفا  معامل بلغ حيث كرونباخ الفا الداخيل االتساق •
 وتقويم،)٠.٧٤ (والتفسري،)٠.٧٠ (االفرتاضات : الفرعية وللدرجات ،٠.٧٨

 ثبات نسبة وهي) ٠.٧٦ (واالستنتاج ،)٠.٧٥ (واالستنباط ،)٠.٧٢( املناقشات
.مقبولة و جيدة

 التجريبية لعينةا عىل االختبار تطبيق إعادة تم حيث Test  re Test اإلعادة بطريقة •
 للدرجة  التطبيق ملريت) االستقرار (االرتباط االختبار معامل بلغ وقد أسبوعني بعد

 ،)٠.٧٤ (والتفسري،)٠.٧٣ (االفرتاضات: الفرعية وللدرجات ٠.٧٥ الكلية
 ). ٠.٧١ (واالستنتاج ،)٠.٧٢ (واالستنباط ،)٠.٧٧( املناقشات وتقويم

 

  :من كل استخراج وتم SPSS  اإلحصائية الرزمة باستخدام النتائج حتليل تم
 اجلامعة وطالبات طالب أداء مستوى عىل التعرف يف وتساعد احلسابية املتوسطات •

 .)وأديب علمي( الكلية نوع أو اجلنس حسب
 لتأميلا التفكري يف الفروق ملعرفة Two-Way of ANOVA   الثنائي التباين حتليل •

 .بينهام والتفاعل )وإناث ذكور( واجلنس )وأدبية علمية (الكليات حسب

 طلبة لدى الناقد والتفكري التأميل التفكري بني العالقة ملعرفة بريسون ارتباط معامل •
.اجلامعة

 
: ومها والثاين األول السؤالني عن لإلجابة
 علمية (الكليات متغري حسب التأميل التفكري يف اجلامعة طلبة بني فروق توجد هل
 يف اجلامعة طلبة بني للتفاعل أثر يوجد هل ؟)وإناث ذكور (اجلنس ومتغري) وأدبية
 ؟) وإناث ذكور (اجلنس ومتغري) وأدبية علمية (الكليات متغري حسب التأميل التفكري
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 حسب التأميل التفكري الختبار Way ANOVA-2 الثنائي التباين حتليل استخدام تم
 .ذلك يوضح )٢( رقم واجلدول بينهام، والتفاعل واجلنس ياتالكل

 


 

 التباين مصدر
 جمموع

 مربعات
 االنحرافات

 درجة
 احلرية

df  
 متوسط
 مربعات

 االنحرافات
 الداللة مستوى ف مةقي

  الكليات
521.8741521.87428.801 )وأدبية علمية(

 مستوى عند دالة
α ≥ 0.01

 اجلنس
 دالة غري  015. .1.274  274. )وإناث ذكور(

 مستوى عند دالة  1211.93611.696  211.936 اجلنس × الكليات
α ≥ 0.01

44618.120  8081.388 اخلطأ

 بني التأميل التفكري يف إحصائية داللة ذات فروق وجود سابقال اجلدول من ويتبني
ً        إحصائيا دالة وهي   28.801 ف قيمة بلغت حيث الكليات، ملتغري تعود اجلامعة طلبة
 باملقارنة العلمية الكليات لصالح تعود الفروق أن تبني وقد ،٠.٠١ ≤ α مستوى عند
 حني يف   ١٣.٥٣ العلمية لياتالك طلبة أداء متوسط بلغ حيث. األدبية الكليات مع
 داللة ذات فروق وجود عدم تبني كام.١١.٣٣ األدبية الكليات أداء متوسط بلغ

 يف إحصائية داللة ذات فروق وجود َ     أيضا النتائج وبينت. اجلنس ملتغري  إحصائية
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 بلغت حيث واجلنس الكليات بني التفاعل إىل تعود اجلامعة طلبة بني التأميل التفكري
 الفروق أن تبني وقد.  ٠.٠١ ≤ α مستوى عند ً        إحصائيا دالة وهي  11.696  ف قيمة
 يف بالذكور مقارنتها عند العلمية الكليات يف اإلناث إىل تعود التفاعل يف ظهر الذي

 الكليات يف اإلناث إىل أيضا تعود و ،العلمية يف اإلناث لصالح اإلنسانية الكليات
 الكليات يف اإلناث لصالح اإلنسانية الكليات يف باإلناث مقارنتها عند العلمية
 ذكور مع اإلنسانية الكليات ذكور بني املقارنة عند دالة فروق توجد ومل،العلمية

 الكليات يف اإلناث مع العلمية الكليات يف الذكور مقارنة عند وكذا العلمية الكليات
 .اإلنسانية

 :ومها والرابع الثالث السؤالني عن لإلجابة
 علمية (الكليات متغري حسب الناقد التفكري يف اجلامعة طلبة بني فروق توجد هل 
 يف اجلامعة طلبة بني للتفاعل أثر يوجد هل ؟) وإناث ذكور (اجلنس ومتغري) وأدبية
  ؟) وإناث ذكور (اجلنس ومتغري) وأدبية علمية (الكليات متغري حسب التأميل التفكري

 حسب الناقد التفكري الختبار Way ANOVA-2 الثنائي التباين حتليل استخدام تم
 .ذلك يوضح) ٣( رقم واجلدول بينهام، والتفاعل واجلنس الكليات
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 التباين مصدر
 جمموع

 مربعات
 االنحرافات

 درجة
 احلرية

df

 متوسط
 مربعات

 االنحرافات
مستوى ف قيمة

 الداللة

علم(الكليات
284.3001284.30027.66 )وأدبية ية

 عند دالة
  مستوى

α ≥ 0.01

 ذكور(اجلنس
158.5001158.50015.42 )وإناث

 عند دالة
   مستوى

α ≥ 0.01
 × الكليات
 دالة غري  39.491139.4913.8 اجلنس

4584.17744610.278 اخلطأ

 الناقد التفكري يف إحصائية داللة ذات فروق وجود السابق اجلدول من ويتبني        
 27.66 ف قيمة بلغت حيث ،)وأدبية علمية(الكليات ملتغري تعود اجلامعة طلبة بني

 الكليات لصالح تعود الفروق أن تبني وقد ،٠.٠١ ≤ α مستوى عند ً        إحصائيا دالة وهي
 العلمية الكليات طلبة أداء متوسط بلغ حيث. األدبية الكليات مع باملقارنة العلمية
 ذات فروق وجود تبني كام.٩,٢٦ األدبية الكليات أداء متوسط بلغ حني يف   ١١,٠٥
 ف قيمة بلغت حيث اجلنس إىل تعود اجلامعة طلبة بني الناقد التفكري يف إحصائية داللة

 بلغ حيث ،الطالبات لصالح ،٠.٠١ ≤ α ىمستو عند ً        إحصائيا دالة وهي 15.42
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 يوجد وال ،١٠.٥٧ الطالبات أداء متوسط بلغ حني يف   ٩.٣٢ الطالب أداء متوسط
 .واجلنس  الكليات بني للتفاعل ً        إحصائيا دال أثر

 والتفكري التأميل التفكري بني عالقة هناك هل: وهو اخلامس السؤال عن لإلجابة
   بأهبا؟ دخال امللك جامعة لطلبة الناقد

 ويبني. الناقد والتفكري التأميل التفكري بني) بريسون (االرتباط معامل حساب تم
 .الداللة ومستوى االرتباط معامل قيمة) ٤ (رقم اجلدول
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 التفكري
مستوى عند دالة ٠‚٤٩ ٠‚٤٧ ٠‚٥٢ ٠‚٥٥ ٠‚٥٧ ٠‚٥١ التأميل

α ≥ ٠١,٠ 

 والتفكري التأميل التفكري بني متوسطة إجيابية عالقة هناك أن السابق اجلدول من ويتبني
 ، .‚٤٧ ، .‚٥٢ . ‚٥٥ ، .‚٠،٥٧‚٥١ بريسون االرتباط معامل قيم بلغت وقد ،لناقدا

 ،االستنباط ،احلجج تقويم ،التفسري ،االفرتاضات معرفة ،الكلية للدرجة( . ‚٤٩
  .٠.٠١ ≤ α مستوى عند ً        إحصائيا دالة القيم هذه وكل )الرتتيب عىل ،االستنتاج
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 اجلامعة طلبة بني التأميل التفكري يف إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج من تبني •

 ولعل. األدبية الكليات مع باملقارنة العلمية الكليات لصالح الكليات، ملتغري تعود
 الكليات طلبة من أفضل وطالباهتا العلمية الكليات طالب أداء أن يف السبب
 نحو عىل تعتمد التي هبا اصةاخل التدريس وطرق العلمية املناهج طبيعة هو األدبية
 وختتلف والناقد، التأميل و واملنطقي  العلمي التفكري استخدام عىل وكبري رئيس

 اىل نتائجها أشارت التي) ٢٠٠٧ (الشكعة دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه
 ذلك يف السبب ولعل اإلنسانية الكليات لصالح ً        إحصائيا دالة فروق وجود

 البحث من مزيد ولعل ،الدراسة جمتمع أو العينات اختالف إىل يعود  االختالف
. التأميل التفكري يف الفروق هذه اجته أفضل بشكل يبني أن يمكن

 وتتفق. اجلنس ملتغري إحصائية  داللة ذات فروق وجود عدم النتائج من تبني كام •
 الشكعة ودراسة) ٢٠٠٥ (بركات دراسة من كل إليه توصلت ما مع النتيجة هذه

عدم إىل  دراساهتم نتائج توصلت التي (Phan,2009)  فان ودراسة) ٢٠٠٧(
 .اجلنس ملتغري تعزى التأميل التفكري مستويات يف ً        إحصائيا دالة فروق وجود

) ٢٠٠٥ (كشكو ودراسة) ٢٠٠٢( واللولو عفانة دراسة من كل نتائج مع وختتلف
 وهذا ،الطالبات لصالح ً        إحصائيا دالة فرق وجود إىل نتائجهام أشارت التي

. الصدد هذا يف والبحث الدراسة من مزيد إلجراء يشجع النتائج يف االختالف
 طلبة بني التأميل التفكري يف إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج من تبني كام •

 .واجلنس الكليات بني التفاعل إىل تعود اجلامعة
 طلبة بني الناقد تفكريال يف إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج من تبني •

 مع باملقارنة العلمية الكليات لصالح )وأدبية علمية(الكليات ملتغري تعود اجلامعة
) ٢٠٠٥ (الرشقي دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق  .األدبية الكليات
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 يف والرغبة الناقد، التفكري مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق وجدت التي
 تتفق كام .العلمية األقسام طلبة لصالح األدبية أو العلمية، ألقساما بأحد االلتحاق

) Leach, 2011 (ليتش دراسة ونتائج )هـ١٤٣٤ (اجلبييل دراسة  مع النتيجة هذه
 مع باملقارنة التمريض كلية لصالح الكليات بني ً        إحصائيا دالة ً      فروقا وجدت التي
) ٢٠٠٩ (عسقول دراسة مع لنتيجةا هذه وختتلف الرتبية، وكلية اإلعامل إدارة كلية
. وأدبية علمية كليات بني الناقد التفكري يف فروق وجود عدم إىل أشارت التي

 طلبة من أفضل وطالباهتا العلمية الكليات طالب أداء أن يف السبب ولعل •
 تعتمد التي هبا اخلاصة التدريس وطرق العلمية املناهج طبيعة هو األدبية الكليات

 ،والناقد التأميل و واملنطقي  العلمي التفكري استخدام عىل وكبري رئيس نحو عىل
 أشارت ما وهذا. طلبتهم تقويم يف يستخدموها التي التقويم أساليب يف وكذلك

 املناهج حتسني عملية أن من) Athari et al., 2012 (وآخرين أثاري دراسة إليه
 . الناقد التفكري مهارات لتطوير ٌ     رضوري َّ     تدرس التي

 طلبة بني الناقد التفكري يف إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج من تبني كام •
 نتيجة مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق ،الطالبات لصالح اجلنس إىل تعود اجلامعة
 داللة ذات ً      فروقا وجدت التي) Buluc et al., 2010 (وآخرين بولوك دراسة

 مع ً     أيضا تتفق وكام اإلناث، لصالح الناقد التفكري يف واإلناث الذكور بني إحصائية
 و ،)٢٠٠٩ (عسقول ودراسة) ٢٠٠٦ (سليامن ودراسة) ٢٠٠٦ (السليتي دراسة
 نتائجها أظهرت التي )هـ١٤٣٤ (اجلبييل ودراسة) ٢٠٠٧ ونوفل، مرعي (دراسة
 اجلنس، متغري بحسب الناقد التفكري مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق وجود
 إىل توصلت التي)  Leach, 2011 (ليتش دراسة مع ختتلفو اإلناث لصالح وذلك
 دراسة أشارت حني يف  الذكور، لصالح ً        إحصائيا دالة فروق وجود
 مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم اىل ) (Yenice,2010ينس

 الطالب عىل الطالبات تفوق يف السبب ولعل، اجلنس متغري بحسب الناقد التفكري
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 املواقف مع وتفاعلهن االختبار تأدية يف الطالبات جدية إىل يعود ناقدال التفكري يف
. التعليمية

  الكليات بني للتفاعل إحصائية  داللة ذات فروق وجود عدم النتائج من تبني كام •
).Leach, 2011 (ليتش دراسة مع النتيجة هذه وتتفق واجلنس،

 التفكري بني إحصائية داللة وذات متوسطة إجيابية عالقة هناك أن النتائج من تبني •
 الدراسات من العديد أكدته ما مع تتفق النتيجة وهذه ،الناقد والتفكري التأميل

الناقد التفكري بني عالقة هنالك أن إىل  تشري والتي النفيس و الرتبوية واألدبيات
 يؤثر الناقد التفكري يف يؤثر فام تأميل، تفكري هو الناقد التفكري أن مفادها والتأميل،

 ,Short & Rinehart (الناقد للتفكري أداة التأميل التفكري أن كام التأميل التفكري يف

التفكري إىل  فينظرا    (Hynes & Bennet, 2004)  وبينيت هينز أما ،)1999
وصنع التأميل، والتفكري املشكلة، حل :اآلتية املكونات يتضمن أنه عىل الناقد

 ,Kaams (كامس أكده ما وهذا اإلبداعي، والتفكري ،املعاجلة وعمليات القرارات،

بشكل ويستند الناقد، التفكري مكونات أحد هو التأميل التفكري باعتبار )2008
حني يف .حيدث ما حول أحكام وإعطاء والتقييم التحليل عمليات إىل أسايس

منيتض عقيل ّ     مكون أنه عىل التأميل التفكري إىل (Semerci, 2007)سيمرييس تنظر
 الذين الباحثني من كثري أشار حني يف .واإلبداعي الناقد :ومها التفكري، من نمطني

 أن إىل) ٢٠٠٩ فيرش، مثل (السابقة الدراسات مراجعة يف عنهم احلديث سبق
 . معينة معايري وفق وبراهني واستدالالت وحتليل تأمل بعد يطبق الناقد التفكري
الذي الفعال التعلم طريق عن الناقد، كريالتف مهارات تنمية يقتيض الذي األمر
الطالب جيعل والذي السلبي، االستامع وليس والتحليل، التعرف مهارات يغذي

.النفس عىل االعتامد تنمية عىل قادرين
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 تطوير خالل من والناقد التأميل التفكري يف الطلبة قدرات تطوير عىل العمل •

 . وتطويره الفكر إعامل عىل تعمل أنشطة تتضمن بحيث املناهج وحتسني
 املخرجات حتسني يف تسهم وأنشطة برامج لتشمل التدريس أساليب تطوير •

.والناقد التأميل التفكري يف الطلبة قدرات وتطوير اجلامعة يف للربامج التعليمية
 الدراسية املواد تدريس عن واالبتعاد التدريس واسرتاتيجيات أساليب تطوير •

 الناقد التفكري تطوير يف هلم تعليمه جيري مما واالستفادة التلقني،و احلفظ بطريقة
. ووحيد أسايس كهدف واملعلومات احلقائق حفظ جمرد عىل الرتكيز وعدم والتأميل

 عىل لتدريبهم اجلامعات يف وعضواهتا التدريس هيئة ألعضاء تدريبية ورش عقد •
.للطلبة الناقد و التأميل التفكري ِّ     تنمي التي التدريس أساليب استخدام

الذي الفعال التعلم طريق عن والتأميل، الناقد التفكري  من كل مهارات تنمية •
الطالب جيعل والذي السلبي، االستامع وليس والتحليل، التعرف مهارات يغذي

.النفس عىل االعتامد تنمية عىل قادرين
 وعالقتهام ناقدوال  التأميل التفكري جمال يف والبحوث الدراسات من مزيد إجراء •

 واملستوى ،الدرايس كاملستوى املتغريات من بعدد عالقتهام ودراسة ،ببعض
... التدريس هيئة أعضاء ومؤهالت وخربة ،واالجتامعي االقتصادي

 عىل ذلك أثر ودراسة والتأميل الناقد التفكري يف للطلبة تطويرية برامج تنظيم •
.همتواجه التي املشكالت وحل التحصيل عىل قدرهتم

املهارات وتنمية التحاور عىل الطلبة تدريب خالل من التعليمية الربامج تطوير •
.التدريس يف احلديثة االجتاهات مع ً      متاشيا وذلك اجلانب هبذا للقيام الالزمة
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 ةالطبع ،والتطبيق النظرية: التفكري تعليم). ٢٠١٣ (حممد ونوفل، ،صالح جادو، أبو
  .والتوزيع للنرش املسرية دار :ّ    عامن .األردن ،،الرابعة

،كليتي يف التاريخ طلبة لدى الناقد التفكري مستوى.  (1999) خليل فاضل إبراهيم،
 .ص38  العدد ،العربية اجلامعات احتاد جملة ،املوصل بجامعة والرتبية اآلداب

302-274

 الطالب من عينة لدى والتحصيل أميلالت التفكري بني العالقة) . ٢٠٠٥ (زياد بركات،
جملة. الديموغرافية املتغريات بعض ضوء يف العامة الثانوية وطالب اجلامعيني

.ديسمرب ،)٦(املجلد )٤(العدد والنفسية، الرتبوية العلوم

 لدى التأميل التفكري تنمية يف التأملية الكتابة عىل التدرب أثر .)٢٠١٠( موفق بشارة،
جامعة جملة طالل، بن احلسني جامعة يف األطفال ياضر طالبات من عينة
 .٥٥-٢٧،)٢٢(اإلسالمية، والدراسات الرتبوية العلوم :سعود امللك

 بن حممد اإلمام جامعة طلبة لدى الناقد التفكري مستوى) . هـ١٤٣٤ (أمحد ،اجلبييل 
 ة،السعودي العربية اململكة العايل، للتعليم السعودية املجلة. اإلسالمية سعود
 .هـ١٤٣٤ رجب التاسع، العدد

الفكر دار :عامن ،"وتطبيقات مفاهيم :التفكري تعليم" . )٢٠٠٢( فتحي جروان،
 .والتوزيع والنرش للطباعة

 الناقد التفكري مهارات لتنمية تدريبي برنامج فعالية . )٢٠٠٤ (امللك عبد فريدة ،حسن
 غري( ماجستري رسالة  .جتريبية دراسة سعود امللك جامعة طالبات من عينة لدى

 .الرياض. النفس علم قسم ،سعود امللك جامعة.)منشورة
  .للنرش جهينة :عامن التفكري، مهارات دليل) . ٢٠٠٢( النارص عبد وفخرو، ثائر حسني،
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.والتوزيع للنرش صفاء دار: عامن .األردن. التنظيمي السلوك). ٢٠٠٢. (خضري محود،

يف املشكالت حلل التأميل التفكري عىل دريبيت برنامج أثر .(2005) حممد خريسات،
 اربد، الريموك، جامعة منشورة، غري دكتوراه رسالة التأميل، للتفكري االستعداد

.األردن

 مهارات تنمية يف اللغوي التقويم إسرتاتيجية فاعلية) . ٢٠١٠ (صالح أكرم خوالدة،
.األردن يف العليا يةاألساس املرحلة طلبة لدى التأميل والتفكري الكتايب التعبري
جامعة العليا، والنفسية الرتبوية الدراسات كلية  ،منشورة غري دكتوراه رسالة
  .األردن العليا، للدراسات العربية عامن

. األردن ،األول اجلزء  ،وأنامطه التفكري) . ٢٠١٥ (سهى،وعبدالكريم رعد،رزوقي
  .والطباعة والتوزيع للنرش املسرية دار : عامن

  التفكري لتعليم  cort الكورت برنامج فعالية). ٢٠٠٤ (امحد عواطف ،زمزمي
 لدى واالبتكاري الناقد التفكري قدرات تنمية يف االبتكارية ،التفاعل ،اإلدراك

 رسالة . املكرمة مكة – القرى أم بجامعة األطفال رياض قسم طالبات من عينة
 مكة. النفس وعلم رتبيةال قسم ،للبنات الرتبية كلية . منشورة غري  دكتوراه
  .املكرمة

التعاوين التعلم اسرتاتيجية واإلبداعي الناقد التفكري ") . ٢٠٠٦ (حممود فراس ،السليتي
. احلديث الكتب عامل : أربد .األردن  ،١ ط ،" والنصوص املطالعة تدريس يف
 وضوعوم لإلنجاز والدافع بالذكاء وعالقته الناقد التفكري (2006). السيد سليامن،

دراسات جملة ،"الثانوية املدارس طالب من عينة لدي التعليم ونوع الضبط
119-146. ص ،3العدد عرش، الثاين املجلد الرتبية، كلية ،واجتامعية تربوية

 االجتامعية الدراسات تدريس يف اجلاميل املدخل استخدام فاعلية .) ٢٠١٣ (أمحد سيد،
ماجستري رسالة اإلعدادية، املرحلة تالميذ لدى التأميل التفكري مهارات تنمية يف
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 .شمس عني جامعة  الرتبية، كلية منشورة غري
 مدينة يف الثانوي األول الصف طالب لدى الناقد التفكري). ٢٠٠٥ (حممد الرشقي،

) ٢ (العدد والنفسية، الرتبوية العلوم جملة. املتغريات ببعض وعالقته الرياض
 .البحرين ،)٦ (املجلد

والدراسات البكالوريوس طلبة لدى التأميل التفكري مستوى). ٢٠٠٧ (عيل الشكعة،
 اإلنسانية، العلوم ألبحاث النجاح جامعة جملة. الوطنية النجاح جامعة يف العليا
 .١١٦٢-١١٤٥ ص أكتوبر، ،)٢١ (املجلد ،)٤ (العدد

 لدى الناقد التفكري تنمية يف كورت برنامج فاعلية. )هـ١٤٣١ (عايد سعود الشمري،
 . منشورة غري دكتوراه رسالة . اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة طالب

 . الرياض . اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة .االجتامعية العلوم كلية
 مكة. الناقد التفكري اختبار كتيب). ١٩٨٢ (ممدوح ،وسليامن ،فاروق ،السالم عبد

 .  الرتبوية البحوث مركز الرتبية كلية القرى أم جامعة ،املكرمة
 الفرقان دار: عامن .األردن ،الرتبوي، البحث أساسيات). ١٩٩٢ (الرمحن عبد عدس،

 .والتوزيع والنرش للطباعة
: عامن .األردن. ١ط. "التفكري وتعليم املدرسة"). ٢٠٠٠ (الرحيم عبد حممد عدس،

.والتوزيع والنرش للطباعة الفكر دار
التفكري مهارات عىل تدريبي برنامج أثر). ٢٠١٢ (موفق ،وبشارة سهيلة، العساسلة،

. األردن يف األسايس العارش الصف طالبات لدى التأميل التفكري تنمية يف الناقد
 ).٧ (٢٦ املجلد اإلنسانية، العلوم لألبحاث، النجاح جامعة جملة

 ،١ط السلوكية، العلوم يف البحث إىل املدخل). ١٩٩٥ (محد بن صالح العساف،
.العبيكان مكتبة: لرياضا
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املتغريات وبعض الناقد بالتفكري وعالقته االجتامعي الذكاء"): ٢٠٠٩ (خليل عسقول،
.غزة االسالمية، اجلامعة ،منشورة غري ماجستري رسالة. اجلامعة طلبة لدى

باجلامعة الرتبية كلية طلبة لدى الناقد التفكري مهارات مستوى (1998). عزو عفانة،
 املجلد ،"الفلسطينية الرتبوية والدراسات البحوث جملة ،" بغزة اإلسالمية

 . ٩٦- ٣٨ ص ،١ العدد األول،
مشكالت يف التأميل التفكري مهارات مستوى  (2002) .فتحية واللولو، عزو، عفانة،

الرتبيةجملة بغزة، اإلسالمية باجلامعة الرتبية كلية طلبة لدى امليداين التدريب
  .شمس عني جامعة الرتبية، كلية األول، العدد امس،اخل املجلد العلمية،

 للنرش، السيد دار :اإلمارات) العتيبي يارس ترمجة (الناقد التفكري). ٢٠٠٩  (آلك فيرش،
 .مكتوم آل راشد بن حممد مؤسسة

 املسرية دار عامن،. االردن ،١ ط ،التفكري تعليم يف املرجع).  ٢٠١٤ (يوسف،قطامي
 .ةوالطباع والتوزيع للنرش

عىل بالقران العلمي اإلعجاز ضوء يف مقرتح تقني برنامج أثر). ٢٠٠٥ (عامد كشكو،
 رسالة. بغزة األسايس التاسع الصف طلبة لدى العلوم يف التأميل التفكري تنمية

. غزة اإلسالمية اجلامعة منشورة، غري ماجستري
.العريب الفكر ارد القاهرة، املعلومات، عرص يف التفكري تعليم ).٢٠٠٣ (حبيب جمدي،
 كلية طلبة لدى الناقد التفكري مهارات مستوى). ٢٠٠٧ (حممد نوفل، توفيق، مرعي،

 .٤ العدد ،١٣ املجلد املنارة، جملة). األونروا (اجلامعية الرتبوية العلوم
  .العريب الفكر دار: القاهرة. العلوم تدريس يف املدخل). ١٩٩٩ (وآخرون النجدي،
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