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  الملخص باللغة العربية

الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت  "

  "في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم

  إعداد

  سلطان دميثير منصور العنزي

   الدكتورإشراف

  غازي جمال خليفة

مرحلة الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في العن  الكشفهدفت الدراسة إلى 

 هذه تسعى وبالتحديد، المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم

 :التالية األسئلة عن لإلجابة الدراسة

الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة ما  :السؤال األول

  ؟جهة نظرهمالكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من و

الصعوبات  في )α≥ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :السؤال الثاني

التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير 

   تعزى للمنطقة التعليمية؟الناقد من وجهة نظرهم

الصعوبات  في )α≥ 0.05(  داللة إحصائية عند مستوىتوجد فروق ذاتهل  :السؤال الثالث

التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير 

  ؟  تعزى لجنسهمالناقد من وجهة نظرهم



 ل 

 

الصعوبات  في )α≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىهل  :السؤال الرابع

واجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير التي ي

  ؟) سادس، سابع ، ثامن، تاسع(  تعزى للمستوى التعليميالناقد من وجهة نظرهم

 في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت، خـالل       اللغة العربية علمي  م مجتمع الدراسة من جميع      تكون

 الطبقيـة ختيـار عينـة الدراسـة بالطريقـة العـشوائية           اتم  ). م2011 / 2010(العام الدراسي 

 من مجتمع الدراسة الكلي من معلمي اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة             %)19.2(وبنسبة

  .معلماً ومعلمةً) 500( بواقعالكويت

لمين في تطبيـق    ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحث استبانة لتقيس الصعوبات التي تواجه المع          

  .التفكير الناقد ، تكونت من أربعة مجاالت 

لعينتين مستقلتين ، وتحليل التباين األحادي " ت"كشفت المتوسطات الحسابية والرتب ، واإلحصائي 

  :واختبار شيفيه للمقارنات البعدية النتائج اآلتية 

 فـي  الكويـت  بدولة ةالمتوسط المرحلة في العربية اللغة معلمو يواجهها التي الصعوباتأن   .1

 . كانت متوسطة عام بشكل نظرهم وجهة من الناقد التفكير مهارات تطبيق

لصالح مناطق الجهراء    التعليمية لمنطقةا لمتغير تبعا وجود فروق ذات داللة إحصائية     .2

 .وحولي ومبارك الكبير

 . وكان لصالح اإلناث الجنس لمتغير تبعاوجود فروق ذات داللة إحصائية  .3
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The English Abstract 

The Difficulties Facing  Intermediate Stage Kuwaiti 

Arabic Language Teachers  in Applying Critical 

Thinking Skills from Their Point of View 

Prepaired by:  

Sultan Dumaitheer M. Al-anezi 

Supervisor: 

Dr. Ghazi Jamal Khalifeh   

           This study aimed at invistigating the difficulties The Difficulties Facing  

Intermediate Stage Kuwaiti Arabic Language Teachers  in Applying Critical 

Thinking Skills from Their Point of View . This study is precisely designed to 

answer the following questions: 

1- What are the difficulties facing  Intermediate Stage Kuwaiti Arabic 

Language teachers  in applying critical thinking skills from their point of 

view ? 

2-  Are there any statistical significant  differences at the level (α ≤ 0.05) in 

the difficulties facing Intermediate Stage Kuwaiti Arabic Language 

teachers  in applying critical thinking skills from their point of view, due to 

the Educational Directorate ? 

3-  Are there any significant  differences at the level (α ≤ 0.05) in the 

difficulties facing Intermediate Stage Kuwaiti Arabic Language teachers  in 

applying critical thinking skills from their point of view, due to their 

gender ?  

4- Are there any significant differences at the level (α ≤ 0.05) in the 

difficulties facing Intermediate Stage Kuwaiti Arabic Language teachers  in 
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applying critical thinking skills from their point of view, due to the 

educational level ( sixth , seventh , eighth , ninth ) ?   

          The study population consisted of all Arabic language teachers at 

the intermediate stage in AL-Kuwait state, during the academic 

year (2010/2011 ).  Classified sample was chosen randomly consisted of 

500 male and female teacher at proportion ( 19.2 % ) of the total 

population .  

To achieve the purposes of the study, the researcher developed a 

questionnaire to measure the difficulties facing Arabic language 

teachers in applying critical thinking skills . The questionnaire consisted 

of (48) items . 

Means , ranks , t-test for two independent samples , and 1-

ANOVA were used the results showed the following  : 

1- There were difficulties facing  Intermediate Stage Kuwait Arabic 

Language teachers  in applying critical thinking skills from their point of 

view with a medium degree . 

2- There were significant  differences due to the Educational Directorate 

in favore of Al-jahra , Hawallee , and Mubarak Al-kabeer direcforate 

.  

3- There were  significant  differences due to the  gender , in favor of the 

females  . 

4- There were  significant differences due to the educational level , 

in favor of the ninth class . 
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      The study presents a several recommendations , the most important 

one was : to conclude thinking skills specifically in the study plans of the 

Intermediate Stage at Kuwait .  
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 الفصل األول

 مقدمة الدراسة

  تمهيد

 في تقدم أي تعد عملية تنمية القوى البشرية في مجتمعاتنا من أهم الوسائل الالزمة إلحراز

لذلك تسعى ، الحياة قطاعات في المعرفة، والتطبيقي فروع في النظري على المستويين المجاالت كافة

مواجهة المشكالت والتحديات التي  على ةقادر مفكرة عقليات تنميةإلى كافة الدول دون استثناء 

  .تظهر بين الفينة واألخرى

 أزمة أي مواجهة من والتمكن الدولة، الستثمار مصادروإجراءات  وآليات أساليب ابتكارإن  

، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بصناعة وتنميته التفكير ستدعيتالسليمة  القرارات واتخاذ، وإدارتها

 إلى أحادية فردية عملية كونها من تحولت والتيومهاراته  التفكير حول عملية يتمحور والذي التفكير

 األهداف  لها وتحدد لها، يخطط عملية التفكير أضحى كما تخصصات، من عدة جماعي تفكير صناعة

  ).2007ك، يالمبير( والميزانيات

 من بعضهمن  أإال، بنعمة التفكير التي تميزهم عن باقي المخلوقات جميعهم لبشرايتمتع و

لذلك .  من الوقت والجهدالكثير، فيضيع بسببه غير صحيح مشوه ومنقوص وو منحاز رتفكيال

   (Elder & Paul, 2006) . من قراراصدريلهذا وجب التنبه لما قرارات، وال على ةحياالتتوقف 

ز ما هو ق لتمييخدام المنط استإلىدفع باإلنسان يير التي هو أحد أنواع التفكلتفكير الناقد وا

 وجزء منه يشمل ،الحياة اليوميةمستخدمة في أقوال  من أحداث وغير صحيحصواب وما هو 

يشمل كما  ،باآلخرين وتضليلهم اآلراء الخاطئة المستخدمة للتالعبواألخطاء المنطقية اختبار 
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ء يالعدل واالنفتاح، مع إخضاع أي ش الفصل بين الحقائق واآلراء و في جزء منهناقدالتفكير ال

 إضافة إلى تنظيم الذات، ، طرح األسئلة للكشف عن الحقيقة والدوافعأيضاً كما يشمل ،لالختبار

  .(Carroll, 2004) وعدم الوقوع في األخطاء المنطقية

نظر، من أفكار  منفتحون عقلياً، متحمسون الستكشاف جميع وجهات الواقعيونالمفكرون الف

راء المخالفة، ألنهم يبحثون عن الحقيقة التي تحميهم من  وال يحسون بتهديد اآل،غريبة ومخالفة لهم

 أدوات المنطق والبحث ونيستخدمو. االستجواب، ومستعدون للتخلي عن معتقداتهم الخاطئة

ال يمكن أن يلتفوا إلثبات آرائهم، لكن قد يجدون بهذا مجاالت جديدة لتتضح األمور و. والتجربة

   (Wood, 2002) . المخفية

 برعاية لدى أفرادها، التفكير الناقد مهاراتتنمية  دول العالم تهتملحاضر وفي وقتنا ا

  فغدا جزءاً ، تنمي التفكير الناقد عند الطالب وأنظمةأنشطةتنمية المناهج وتوفير يم ومصادر التعل

محتويات الدرس وتختبر فهم الطالب لها بعيداً عن أسئلة في أساسياً من الكتب طرح أسئلة تبحث 

 إلى تحضير تجارب يعدها الطالب  إضافة،ذكر المعلومات الواردة في المادةد وإعادة التعدا

 إضافة إلى تقديم المعلم أمثلة ، فهمه للمادة و وجهة نظره الخاصةيستنتجون منها كل معمتداً علىو

تسهل عليه  مناهج تقربه من شخصيات الطالب واعتمادهار المطروحة وكملموسة تجسد األف

 كما بدأ االهتمام بدمج ،سهلإيصال المعلومة بشكل واضح وقلوبهم و عقولهم ووصول إلىلا

استخالص أفكار لم تذكر في المادة الطالب على البحث عن المعلومات والتكنولوجيا لتشجيع 

   .(Bruce, et al. 2001)المطروحة 

لمنهج اإلبداع وتربيته، ومهما كان او  التفكيريلعب المعلم الدور األكبر في رعايةو

، ة غياب المعلم أو عند تهميش دوره في حال فإنه لن يجدي شيئاً كاملةالمدرسي شامخاً وعناصره مت
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 ولن تستطيع األمة أن ،قيام بالدور الكبير المسند إليهأو إذا قام بتنفيذ المنهج معلم غير مؤهل لل

 وال من التقنيات الخارقة ،شهده هذا العصرتستفيد شيئاً كثيراً من التدفق المعرفي الهائل الذي ي

، معلم هو صانـع التغيير والتطويـرألن ال ،إذا كانت حقوق المعلم فيه منتقصةالمتاحة للناس فيه، 

" فمن يرد أن يوجد " ؛ ر األكبر في تحقيق أهداف التربية بالدو ، وينهضالذي ينفذ المنهج فهو

وإدارياً متميزاً في سباً متميزاً في محاسبته طبيباً متميزاً في طبه ومهندساً متميزاً في هندسته ومحا

نهض قدراته ويستحث طاقاته ، ويستاً متميزاً يفتح له مغاليق العلم ينبغي أن يوفر له معلم.إدارته

، هو محرك  تأهيالً حقيقياً نظرياً وعملياً، والمتمتع بحقوقه كاملةالمؤهل  فالمعلم الحر ."للتعلم

 يستند على معارف عصرية  فَر له منهج منظما، إذا توبوية إلى اإلبداعئد المسيرة الترالتغيير وقا

، السيد (  تشجع اإلبداع وتعرف قيمته وأثره، ومناخاتوأنظمة وأنشطة مدروسة متكاملة مالئمة، 

2010( .  

ولكل شعب ثقافة وسمات وخصائص تميزه عن باقي الشعوب، يتفاخر بها ويعلي من 

 ،مة هذه الخصائص، فتمثل هوية الشعب حاملة في طياتها ذاكرتهتأتي اللغة في مقدو ،قيمتها

لهذا نجد .  واألعراق، والمذاهب،ثقافاته المتنوعة األطياف و،فنونهو ،إنجازاته و،معاناته و،تاريخهو

رفضها بلغة و ، ومنافحتها ضد العولمة،اعتمادها للتواصل الرسمي والتعليماهتمام الشعوب بلغتها و

 مقارنة ،الشمولوالغنى  العربية أفصحها في القيمة ويجد إلى تاريخ اللغات ينظرومن . غير لغتها

الذي لم تأت به ) ض(وتحتوي حرف الضاد . لتضم معظم المخارج الصوتية. بغيرها من اللغات

 من أهم كان، ودفات والمجاز وأنها لغة المشتقات والمترا،)لغة الضاد(لهذا سميت . لغة أخرىأية 

 واحترامهم للشعر ،، واهتمامهم بتنظيم مسابقات شعريةب فصاحتهم وبيان قولهمما يميز العر

ار التجارة في ازدهو بالعربية قرآني غنى اللغة العربية نزول ال فأسهمن  ومن العوامل التي ،وأهله
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حمل ن نزول القرآن باللغة العربية، و كما أ،اختالط العرب مع مختلف األعراقالجزيرة العربية و

ل العجم في اإلسالم أثرى اللغة والثقافة العربية  ودخو، نشر رسالة اإلسالم على عاتقهمالعرب

  . )1999جروان،( منحها غنى لم تحظ به غيرها من اللغات قبالًو

ثقافي لذلك تأتي الحاجة إلى االهتمام بتدريسها ومواجهة محاوالت تشويهها من غزو 

فقد أدت الهزائم المتكررة في بالد  ،تاريخ وثقافة ولغة لما يملكه العرب من تلطيخ لليهودوعولمة و

 المشكالتيواجه تدريس اللغة العربية الكثير من  و، ولغتهم،العرب إلى تحلل الكثيرين من ثقافتهم

 وتدني معدالت القبول مقارنة ،منها المتعلقة بالطالب مثل الضعف الشديد في أساسيات اللغة العربية

كما تتعلق . فة إلى الفكرة الخاطئة عن سهولة تخصص اللغة العربية إضا،مع األقسام األخرى

أساسيات مهارات (  ، كتدني مستواه األكاديمي والتدريسي ومستوى التأهيلبالمعلم المشكالت

 فتظهر الحاجة إلى استنباط أساليب التفكير الناقد للحفاظ على مكانة اللغة العربية في ،)التدريس

 الشعوب و ال يقدموها على ي و يفتخروا بها أمام باق،عظيمةال تهامكانليؤكدوا و ،أذهان أبنائها أوال

اً مسلماً ال  فالخطأ الذي تقع فيه المؤسسات التعليمية اليوم اعتبار العربية أمر،غيرها من اللغات

هذا أدى إلى تراجع أهميتها لدى أبناء األمة غة األم، وتطوير باعتبارها الليحتاج إلى اهتمام و

  .)2010األجزمي، . (تسهيل األمر على الغرب في احتالل الدول العربية ثقافياًو

  مشكلة الدراسة

لقد انبثقت مشكلة الدراسة من خالل الطرق والوسائل واألساليب التقليدية المستخدمة في 

فق  فاالنهيال المعرفي، والتدولة الكويت،تدريس مادة اللغة العربية في مدارس المرحلة المتوسطة بد

موجه داخل الغرفة  وأصبح المعلم ، للمعرفةاًمصدر قلل من دور المعلم ، لضخ الفضائيالفكري، وا
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 فمن خالل اطالع الباحث على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة ومنها دراسة. الصفية

ص من  يعمل على التخلالمدارسوجد أن تطبيق مهارات التفكير الناقد  في . )2010النبهاني،(

  .ساليب التقليدية الممارسة فيهاالطرق واأل

ن استخدام هذه االستراتيجية ومهاراتها يعمل على إعادة النظر من قبل الطالب فيما إإذ 

كما أن إدراك  ،يقرأ، أو يسمع، أو يشاهد، وهذا بدوره يدفعه إلى التحليل والتركيب والتنظيم

عاماً على اإلصالح التربوي، وغالبية ) 15(من مرور المعلمين للتفكير الناقد لم يتحسن على الرغم 

المعلمين ليس لديهم فهم واضح للتفكير الناقد، وأكثر من نصفهم لم يتمكن من اقتراح أي موقف 

 منهم أن بإمكانهم تقديم لةتعلمي يمكنه أن يرعى التفكير الناقد في الغرفة الصفية، واعتقدت نسبة قلي

  ) .Innabi and El-Sheik,2007( تفكير الناقدالمساعدة للطالب في رعاية ال

 لها األجيال، ولعب الدور األساسوبما أن المعلم يشكل البؤرة األساسية التي تنمو من خال

والمهارات الالزمة التي تمكنهم  وتزويدهم بالمعلومات والمعارفوتعليمهم في تربية وتعليم األجيال 

انعكاسات على المستوى المادي بشكل عام،  ا لذلك منمن االرتقاء بمستواهم العلمي، والمهني وم

ولة في تجسيد هذا المفهوم من ؤت كافية ما لم تبادر الجهات المسذاتها ليس وهذه األهمية في حد

  بحيث تصبح مهنة التدريس مهنة ،المناخ المالئم والظروف المادية والمعنوية المناسبة خالل إيجاد

   .)2005،   ومحمدوبيالر( األخرى وليست مهنة تقليديةمتميزة ومتفردة عن بقية المهن 

 أصبح ،وبما أن عملية التفكير لم تعد عملية فردية يقوم بها كل فرد بمعزل عن اآلخرين

يفكر  من الضروري في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه المجتمعات كافة أن يتعلم الفرد كيف

  ).2004بن حسن، (مختلفة تفكيراً جماعياً في ظل مجموعة من تخصصات 
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 نظام وصعوبة ، إلى البيروقراطية تميل قد ككل المنظمة التعليمية في الداخلية البيئة نإ 

 في المشاركة صعوبة أو والتقنية، ضعف اإلمكانات ومن المنظمة، داخل الداخلية االتصاالت

 تقف تجاه العملية تعتبر معوقات المادية والمعنوية الحوافز ضعف أو شابهها، وما المؤتمرات

 يتطلب إيجاد مناخ تعليمي سليم بحيث اًهدف أساسين تقدم الطالب بالتفكير الناقد حس وتالتعليمية،

تتوفر بيئة تعليمية ال يوجد فيها أي تهديد، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو التفكير، وتوفير المصادر 

 ، واستخدام أساليب تعليم أكثر شموليةوالوقت الكافي، وتقييم التفكير الناقد في جو واقعي حقيقي

)Kassem.2000 .(  

وبصورة عامة، يوجد صعوبات تواجه تطبيق مهارات التفكير وأنواعه في مختلف المواد 

الدراسية ومنها مادة اللغة العربية، ومن هذه الصعوبات نقص الدورات التدريبية، وورش العمل 

الحربي، ( عف مصادر التعلم اللغوي في المدارسأثناء الخدمة، وعدم تطبيق أنشطة التفكير، وض

2008 .(  

، وضرورة الكشف عن المشكالت كير الناقد في العملية التدريسية أهمية التفوانطالقاً من

األساسية التي يواجهها تطبيق مهاراته، والصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة 

  . التفكير الناقد من وجهة نظرهم جاءت هذه الدراسة اراتالمتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مه
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   وأسئلتهاهدف الدراسة

الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة هدفت هذه الدراسة التعرف إلى 

ولتحقيق هذا الهدف . المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم

  : سة اإلجابة عن األسئلة اآلتية الدراتحاول

الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق  ما 1-

   ؟مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم

الصعوبات التي يواجهها في ) α ≥ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى - 2 

بية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة معلمو اللغة العر

  تعزى للمنطقة التعليمية؟نظرهم

الصعوبات التي يواجهها في ) α ≥ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى3- 

لتفكير الناقد من وجهة معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات ا

  تعزى لجنسهم؟نظرهم

الصعوبات التي يواجهها في ) α ≥ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى4- 

معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة 

  ؟)  ثامن، تاسعسادس، سابع ، (   تعزى للمستوى التعليمينظرهم
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  :همية الدراسةأ

  :تتلخص أهمية الدراسة باآلتي

 الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة  الكشف عن فيقد تفيد1- 

 اقتراح الحلولالقرار التربوي الكويتي في أصحاب بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد 

 . الصعوبات لمواجهة تلكالمناسبة

الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة قد يساعد التعرف على 2- 

القائمين على مناهج اللغة العربية بتطوير تلك بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد 

 .المناهج بما يتناسب مع تلك المهارات

اجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الصعوبات التي يوقد يفيد الكشف عن 3- 

 في توجيه القائمين على برامج تأهيل المعلمين وإعدادهم الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد

 .وتدريبهم قبل الخدمة وبعد الخدمة

ناقد في  في تحري الصعوبات التي تواجه تطبيق مهارات التفكير ال نتائج هذه الدراسةقد تساهم4- 

البيئة المدرسية الكويتية، وفي المرحلة المتوسطة الكويتية من وجهة نظر المعلمين الكويتيين، 

  .على حد علم الباحث ،  حتى اآلن في الكويت وانها الدراسة األولى التي أجريتخاصة
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  تعريف المصطلحات         

  :اهيمياً وإجرائياً وعلى النحو اآلتياشتملت الدراسة على عدد من المصطلحات التي تم تعريفها مف

وقدراتها الذهنية الستقصاء  هي عملية عقلية توظف فيها الطالبة خبراتها السابقة وتجاربها: التفكير

ومعرفة نتائج أو قرارات المشكالت  ما يقابلها من مواقف ومشكالت بغرض الوصول إلى حل تلك

  .)2001السيد، ( لطالبة من تعليم أو تدريبا  وتتطور العملية بناء على ما تتعلمه،المشكلة

 إلى حلول التوصل في الفرد يساعد الذي التفكير أنماط  أحد:أنه على الوسيمي يعرفه :التفكير الناقد 

 مثل آليات معينة وباستخدام والقضايا الموضوعات بعض تجاه صحيحة أحكام إصدار أو مناسبة

 وتقويمها إليها التي تنتمي العالقات وتفسيرها، واستنباط والمعلومات، الوقائع مالحظة في الدقة توخي

 معرفة( :من ويتكون ). 206 م،ص2003 الوسيمي،(السليمة  واألحكام المناسبة الحلول واستخالص

  . )"االستدالل"أو االستنباط - الحجج – تقويم-  االستنتاج– التفسير-االفتراضات


	� �����ت�� :ا���� ا

 ). 2007 المبيريك، ( في التدريس الناقد التفكير استخدام دون حولت التي العوامل هي  

 وهي إما تمنع ، عند االنتقال من مرحلة إلى أخرىالمشكالت التي تواجهنا: تعرف الصعوبة بأنها

  ).1995العمري، ( الوصول أو تؤخره أو تؤثر في نوعيته

التي تواجه المادية والبشرية بات الصعو: وتعرف صعوبات مهارات التفكير الناقد إجرائياً بأنها

 وفي تطبيق مهارات التفكير الناقد في تدريس مادة اللغة العربية للمرحلة المتوسطة بدولة الكويت

مجال الصعوبات : هذه الدراسة هي االستجابة على فقرات االستبانة المكونة من أربعة مجاالت هي
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 لصعوبات المتعلقة بالطالب، والصعوبات المتعلقةالفنية اإلدارية، والصعوبات المتعلقة بالمعلم، وا

  .طورها الباحثبالمنهج المدرسي، التي أعدها و

هي تلك المهارات التي يستخدمها اإلنسان للتمييز بين هو صواب وما هو : مهارات التفكير الناقد

  ).Wood,2002( خاطئ من أحداث وأقوال الحياة اليومية

 –سادس (ربعة مستويات تعليمية أيت على  المتوسطة في الكوتشتمل المرحلة: المرحلة المتوسطة

   ). تاسع – ثامن –سابع 

  حدود الدراسة

  :جراء هذه الدراسة ضمن الحدود اآلتيةإتم 

  .بدولة الكويت )من سادس إلى تاسع(المتوسطةمدارس المرحلة : مكانيالحد ال

  . 2011 – 2010تم تطبيق هذه الدراسة خالل العام : زمانيالحد ال

الذين يدرسون في  مادة اللغة العربية  حدود هذه الدراسة على معلمياقتصرت: بشريالحد ال

  .2010/2011المرحلة المتوسطة بدولة الكويت للعام الدراسي 

  محددات الدراسة

الصعوبات التي  الكشف عن دراسة بدالالت صدق وثبات استبانةيتحدد تعميم نتائج هذه ال

 .عربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقديواجهها معلمو اللغة ال

، وفي ضوء ذلك ال يمكن تعميم النتائج على صفوف  عدها الباحث وطورها لهذا الغرض أالتيو

  .أخرى
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  الفصل الثاني

  األدب النظري الدراسات السابقة

  األدب النظري: أوالً

لمتعلق بالتفكير الناقد، وتم تناوله تحـت العنـاويين         لقد اطلع الباحث على األدب النظري ا      

 ومفهـوم التفكيرالناقـد،    والنشأة التاريخية للتفكيرالناقد،   ومستويات التفكير،  ،أنماط التفكير : اآلتية

 المبـدع،  و الناقـد الناقد ومزايـاه وسـماته، والتفكير     التفكير  والهدف من التفكير الناقد وخصائص      

 مواصفات المعلـم  و المعلم والتفكير، و وأهمية التفكيرالناقد،  استراتيجياته،تفكير الناقد و  ومهارات ال 

وفيما يلي توضـيح لكـل       عوبات التي تواجه التفكير الناقد،    والص ،الناجح في تدريس التفكير الناقد    

  .ذلك

  أنماط التفكير

 لظل التفكير نشاط عقلي يميز اإلنسان من سائر المخلوقات، وهو سبب تقدمه وتطوره، ولواله

اإلنسان في حالة من الهمجية والبدائية ال تختلف عن حالة الحيوان األعجم، بيد أنه  نشـاط في 

 وأبرز صنوفه هي لى تقسيمه، كي يسهل عليهم درسه،غاية التعقيد، لذلك عمد التربويون إ

  ):2004وعبدالحميد، وأنور،، السويدي، وعبدالحميد، وأنور(

 -التفكير العفــوي  .  

  .فكير العاطفي الت- 

  . التفكير الخيــالي- 
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  . التفكير المبــدع- 

  . التفكير الناقد- 

ويعرف التفكير العفوي على أنه ذلك التفكير المباشر الذي ينطلق من األحاسيس البسيطة، وال 

 ألنهم في معظم األحيان ذا يتجلى عند األطفال بشكل واضح،ينتقل إلى مرحلة التعميم والتجريد، وه

  .الجزئيات والتفاصيل، ويعجزون عن الربط واالستدالل للتوصل إلى الكليات أو التعميماتيهتمون ب

فهو ذلك النوع من التفكير الذي ينطلق من المشاعر واالنفعاالت، ) االنفعالي(أما التفكير العاطفي 

هواء ويتسم أصحابه بالتهور وسرعة التصرفات، وعدم القدرة على ضبط النفس، ويميلون غالبا مع األ

  .والغرائز، وتغلب عليهم األنانية والتعصب واالنحياز

ويعرف التفكير الخيالي على أنه ذلك التفكير الذي يبتعد عن الواقع والمنطق، ويجنح إلى التهويم 

في عوالم تشبه عالم الحلم، حيث يختلط المعقول بغير المعقول، ويختل فيه عنصرا الزمان والمكان، 

 وهو تفكير يسود لدى المراهقين والفنانين، أما التفكير المبدع فهو قليل ،المستحيلويشتبك فيه الممكن ب

 .نادر، نجده عند العباقرة والموهوبين، ويتسم بالجرأة والجدة واألصالة والخروج على المألوف

 مستويات التفكير

د في التفكير  إذ إن مستوى الصعوبة والتعقي، لدى الفرد يحدث على وفق مستوياتن نمط التفكيرإ 

ن مستوى أفي المهمة المطلوبة أو المثيرة ويعتمد بصورة أو بأخرى على مستوى الصعوبة والتجريد 

 إذ ربما يستعمل شخص نمطاً من مستوى أعلى من ،دم يكمن في األساس في الفرد نفسهالنمط المستخ

حلها المشكلة نفسها أو  نمطاً من مستوى أدنى ل آخر بينما يستعمل،مستويات التفكير لحل مشكلة ما

  )2003زيتون،( . مشكلة أخرى
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  :وقد صنف التفكير على ثالثة مستويات هي

  .وتتضمن التذكر، وإعادة الصيغة حرفياً: المستويات الدنيا

  .التعميمرنة،الترتيب،التلخيص،التحليل،المقاوتتضمن طرح األسئلة، التوضيح،: ىالمستويات الوسط

 فكير االبتكاري، التفكير ما وراءرار، التفكير الناقد، حل المشكالت، التاتخاذ الق: المستويات العليا

  . )2003زيتون،(المعرفي 

  .)63: 1999جروان، ( :  التفكير يتضمن مستويين هماأنوهنالك من الباحثين من يرى       

  .)Basic/Lower-Level Thinking() األساس( تفكير من مستوى أدنى - 1

  .)Complex/Higher-Level Thinking) (مركب(لى  تفكير من مستوى أع- 2

  :أما التفكير المركب فتتفق اغلب المصادر المختصة على انه يتضمن خمسة أنماط من التفكير وهي

  . التفكير الناقد  -1

  . التفكير اإلبداعي  -2

  . التفكير فوق المعرفي  -3

  . حل المشكالت  -4

  . اتخاذ القرارات  -5
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ا في المشار إليهمستويات التفكير  )1993والمزيدي، 2002ريان،( ويينترب الوقد صنف بعض

  :على النحو اآلتي) 2003زيتون،(

  :  هياألول الذي حدد بثالثة مستوياتالتصنيف  •

  .وهو التفكير البسيط ال يتجاوز مهارات الحفظ والتذكر واالسترجاع : التفكير المنخفض-أ

  .رات التفكير والمقارنة والتحليل والتركيب والتقويموهو الذي يتجاوز مها : التفكير الراقي-ب

    .وهو الذي ارتقى إلى مستويات النقد والتأمل وفرض الفروض : التفكير العالي- ج

  :التصنيف الثاني حدد في صنفين هما •

  .كبر عدد من األفكار والحلولأوهو إعطاء :  التفكير الكمي-أ

  .لكنها ذات قيمةوهو إعطاء آراء قليلة و:  التفكير النوعي-ب

  :التصنيف الثالث ويشمل ثالثة أصناف •

  .ويكتفي بالمالحظة العابرة : التفكير السطحي-أ

  .يعتمد على دقة المالحظة وسعة االطالع  التفكير العميق-ب

  .ويتجه إلى شؤون غيرهصاحبه وهو الذي يرتقي  : التفكير المستنير- ج
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  :النشـأة التاريخية للتفكير الناقد

فلسفي، منذ أيام  ير الناقد وجد تطبيقه على أرض الواقع منذ قدم الزمان في إطارن التفكإ

الناقد بدأ مع أرسطو قبل خمسة  أن التفكير)  1999،العطاري( ترى إذالفالسفة والمفكرين القدماء، 

طون الناقد، وتبعه بعد ذلك تلميذه أفال عشر قرنا، والذي وضع أساسا للتفكير الراسخ في التفكير

للتفكير بشكل منهجي، وتتبع اإليحاءات بتوسع وتعمق   برزت في أيامهم الحاجةإذ ،كذلك سقراطو

ها عما  أكدوا أن األشياء في الغالب تكون مختلفة في حقيقتإذ وذلك بسبب معتقداتهم حول األشياء،

   .الظاهر  عليه فيتبدو

التفكير الناقد إذ يرجع ، ولكن التفكير الناقد كمجال علمي معرفي، يعد حديث النشأة نسبيا

خالل الفترة ما بين عامي  John Dewey إلى عدد من التربويين الرواد أمثال جون ديوي

  Reflective Thinking  التفكير التأملي :التالية  عندما استعمل المصطلحات)1939–1910(

"  كتابه رمن الجمود الذهني في التفكير، ثم ظهو ، ودعوته إلى التحرر Inquiryوالتساؤل

 ، المنظمة والتقصي العلمي للحقائق للدعوة إلى التربيةاّاستمرار دالذي يع" الديمقراطية والتربية

 Edward Glaser  ثم جاء إدوراد جليسر،الرائد الحقيقي للتفكير الناقد  جون ديوييعدولذلك 

العبارات وذلك في معنى أوسع للتفكير الناقد ليشمل التأكد من صحة المعلومات و وآخرون وأعطوا

  .)1961–1940(مابين  الفترة

 حيث ضاق معنى مصطلح التفكير 1979  إلى عام1962نيس وآخرون من عام إ وامتدت جهود

حل المشكالت، واعتماد األسلوب العلمي، وليتضمن فقط التدقيق في العبارات والتأكد  الناقد ليستثني

  .صحتها من
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من ليشمل جوانب  ن معنى التفكير الناقد اتسعإ ف1992 و1980أما في الفترة مابين عامي 

الوعي واالهتمام  نيس وزمالئه، مما يدل على زيادةإأسلوب حل المشكالت من خالل جهود 

والمختصين تشمل   والنظر إليه من جوانب عديدة من قبل الباحثين،بموضوع التفكير الناقد

التفكير الناقد حيث تم  ذلك حول موضوعخصائصه وتطبيقاته المختلفة، ثم تعددت االهتمامات بعد 

وتمثل ذلك في جهود العديد من  ،جاالته وتنميته إلى وقتنا الراهنتناوله بمختلف جوانبه وم

   .)1998السرور،(Beyer ، وبايرPaul  ، وبولLipman  الباحثين، أمثال ليبمان

  مفهوم التفكير الناقد

ت التفكير الناقد، يالحظ أن الباحثين يختلفون من خالل التعريفات المختلفة المنشورة في أدبيا

اهتماماتهم العلمية من ذلك إلى اختالف مناحي الباحثين وفي تحديد مفهوم التفكير الناقد، وقد يرجع 

  .تعقدها من جهة أخرىالظاهرة وجهة، وإلى تعدد جوانب هذه 

فنقد . الزيف منهافي لسان العرب بمعنى ميز الدراهم و أخرج " نقد" ورد الفعل: في اللغة

في المعجم الوسيط " نقد الشعر" كما ورد تعبير . كتشف الزائفة اهم أي ميز الذهبية منها، بمعنى االدر

العيوب وتنقية وعزل ما حاد ار المحاسن وويفهم من ذلك إظه. بمعنى أظهر ما فيه من عيب أو حسن

  .عن الصواب

روط العقل ومقاييسه التي تضمن تصورات نجد أن النقد ينحى إلى ش:  ومن الناحية الفلسفية

  .األحكام ذاتهايحه و تعطي قيمة صائبة لألفكار وصح

ويرجع مفهوم التفكير الناقد في أصوله إلى أيام سقراط التي عرفت معنى غرس التفكير 

وفي العصر الحديث بدأت حركة التفكير الناقد مع أعمال جون ديوي . العقالني بهدف توجيه السلوك
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استخدم فكرة التفكير المنعكس واالستقصاء، وفي الثمانينات من القرن العشرين بدأ فالسفة عندما 

التربية  ومن والجامعات بالشعور أن الفلسفة يجب أن تعمل شيئا للمساهمة في حركة إصالح المدارس 

كير الناقد ثم بدأ علماء النفس المعرفيون والتربويون في بناء وجهات النظر الفلسفية المتعلقة بالتف

  ). 1999عصفور وطرخان،  (ووضعها في أطر معرفية و تربوية الستغالل القدرات العقلية واإلنسانية

كانت بداية االهتمام بمفهوم التفكير الناقد في األدب التربوي المعاصر متأثرةً بالنظرة 

 John ديوي ، وذلك في أعمال جون1939 – 1910اإلغريقية التقليدية للتفكير، في الفترة بين 

Dewey التي استعمل فيها مصطلحات مثل التفكير التأملي والتساؤل والتي اعتمدها في األسلوب 

 وأعطوا معنى أوسع لمصطلح التفكير الناقد Glaser & Otherالعلمي، ثم جاء جليسر وآخرون 

 معنى  ثم ضيق 1961 – 1940ليشمل باإلضافة لما سبق فحص العبارات، وذلك في الفترة ما بين 

ليستثنى التفكير بأسلوب حل  Ennis & Other مصطلح التفكير الناقد في أثناء عمل إنيس وزمالئه

، ثم 1979- 1962المشكالت، واألسلوب العلمي، وليتضمن فقط تقييم العبارات وذلك في الفترة ما بين 

خالل جهود إنيس اتسع معنى مصطلح التفكير الناقد ليشمل جوانب التفكير بأسلوب حل المشكالت من 

  ).Streib,1992(1992 – 1980 في الفترة Ennis&otherوزمالئه 

 قد فرق بين التفكير الناقد، وحل المشكالت Ennis أن إنيس )1999(ويوضح جروان 

بالتركيز على نقطتين البداية والنهاية في كل منهما، فالتفكير الناقد يبدأ بوجود ادعاء أو استنتاج أو 

؟ بينما حل المشكلة يبدأ بوجود مشكلة ما أهمية أو مدى صحة الشيء: كزي هو المرمعلومة، والسؤال

كيف يمكن حلها؟ وأضاف إلى ذلك جروان أن التفكير الناقد ليس : ما والسؤال المركزي هو

إستراتييجة كما هو األمر بالنسبة لحل المشكلة، ألنه يتكون من سلسلة من العمليات واألساليب التي 
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امها في معالجة موقف ما بصورة متتابعة، ولكنه عبارة عن مجموعة من العمليات أو يمكن استخد

  .المهارات الخاصة التي يمكن أن تستخدم بصورة منفردة أو مجتمعة دون التزام بأي ترتيب معين

ورغم هذا االهتمام الكبير الذي القاه التفكير الناقد من قبل كثير من التربويين إال أنهم لم 

 من تحديد تعريف له، ويرجع ذلك الختالف المدارس الفكرية التي ينطلقون منها وإلى تعدد يتمكنوا

  .جوانب هذه العملية التفكيرية من جهة أخرى

 Watson & Glaserوجليسر أن واطسون ). 1982(ويشير كل من عبد السالم وسليمان 

الحقائق، أو اآلراء في ضوء األداء  بأنه المحاولة المستمرة الختبار  1980التفكير الناقد عام ا عرف

ساعد في تحديد  التي يتالي معرفة البحث المنطقي،التي تسندها بدالً من القفز إلى النتائج، ويتضمن بال

قيمة مختلف األدلة والوصول إلى نتائج سليمة، واختبار صحة النتائج، وتقويم المناقشات بطريقة 

  .عريفات الشاملة ويعد هذا التعريف من الت،"موضوعية خالصة

 بأنه التفكير الذي يتطلب  "1982 عرفه عام Poltteأن بولت . )1999(ويرى جروان 

  .والتركيب، والتقويم وهي التحليل،  في تصنيف بلوم،ةاستخدام المستويات المعرفية العليا الثالث

يبدأ من  أن التفكير الناقد 1987 لعام Anshtainتعريف انشتاين ). 1997(وذكر كوبا وآخرون 

قتصادي  السياق االجتماعي، واالإدراك األسباب الجذرية لموضوع المرء في المجتمع، أي في

والسياسي والثقافي والتاريخي لحياتنا الشخصية، ولكن التفكير الناقد يستمر إلى ما بعد اإلدراك ليبلغ 

ليها، والمعرفة الصادقة األفعال والقرارات التي يتخذها الناس لتشكيل حياتهم واكتسابهم  السيطرة ع

  .تتطور وتنمو من التفاعل بين التأمل والفعل وتنتج حيث يشارك البشر في فعل تحويلي
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ير، والتحليل،  التفكىنظم ذاتياً، وهادف يؤدي إلكما عرف التفكير الناقد بأنه هو حكم م

يم، والطرق، والمقاييس، والتقييم واالستنتاج، إضافة إلى شرح االعتبارات المتعلقة بالبراهين، والمفاه

 والتفكير الناقد أساسي كأداة لالستقصاء، وبهذا المفهوم  على أساسها ذلك الحكم، يبنىوالسياق، وال

يكون التفكير الناقد قوة تحريرية في مجال التربية ومصدراً غنياً في حياة المرء الشخصية والمدنية 

  ).Facione,2004فاشيون،(

  لناقدالهدف من تعليم التفكير ا

التفكير الناقد إلى تشجيع روح التساؤل والبحث واالستفهام وعدم التسليم  يهدف تعليم الطالب

 ويؤدي كل ذلك إلى توسع اآلفاق العقلية للطالب، وجعلهم ،التحرى أو االستكشاف بحقائق دون

 اربهم تجي إلى مجاالت عقلية أوسع، بما يثرعن التمحور الضيق حول ذواتهم، لالنطالق يبتعدون

  .)2003زيتون،( الحياتية المحدودة بطبيعتها

المعيار، وطرق توظيف هذه المعيار، ومن هنا : مفهومي  كال من في أهدافهن التفكير الناقد يوظفإ

تعليمية مناسبة داخل الفصول الدراسية تعتمد على المناقشة  تعتمد وسائل التفكير الناقد على خلق بيئة

  .نقاط القوة والضعف في تفكيرهم وتقويم هذه المشكالت والعقباتل والتحليل واكتشاف الطالب

  : الناقدخصائص التفكير

في  خصائص للتفكير الناقد تمثلت ي ثمان)2006سعادة، ( المشار إليه في )1995(لقد حدد ويد 

سئلة، وتحديد المشكالت، وفحص األدلة، وتحليل كل من االفتراضات والتحيزات، وتجنب طرح األ

  . الزائد لألمور واألخذ في الحسبان التفسيرات األخرى لألمور، وتحمل الغموضالتبسيط
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  : مجموعة من الخصائص وهي ) 2006سعادة،( المشار إليه في )(Beyer, 1995وحدد باير

 .Dispositionsتوفر القابليات أو العادات العقلية المهمة  .1

 .Criteriaتوفر المعايير المناسبة  .2

 .Argument توفر نوع من المجادلة .3

 .inferringاالهتمام باالستنباط أو االستنتاج  .4

 .Point of Viewsاالهتمام بوجهات النظر األخرى  .5

  .Proceduresتوفر إجراءات لتطبيق المعايير  .6

  :  مزايا التفكير الناقد

تهتم المدارس والجامعات اليوم بالتفكير الناقد، وتطالب بتدريسه للطالب، وإدخاله في المناهج، 

تطيع مواجهة األزمات والمشكالت  ، قادر على التطور والتقدم، يسلك ألنه يؤدي إلى خلق جيل واعوذ

، السويدي، وعبدالحميد، وأنور( وتتلخص هذه المزايا في األمور التالية ،وتقديم حلول ناجعة لها

2004:(  

لبة من عناصر خاملة إلى  نقل المتعلّم من الحالة السلبية إلى الحالة اإليجابية، فنحن إذ تحول الط-أ

ن قادرين على اتخاذ القرارات الصائبة، والمواقف صية قوية واثقة بنفسها، ومواطنيأفراد يتمتعون بشخ

  .السليمة

 تحويل المتعلّم من كائن سلبي يتأثر باألوهام والخرافات إلى إنسان مسلح بالوعي، يستطيع أن -ب

  .يكتشف األفكار الخاطئة، واآلراء الزائفة
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تحرير المتعلّم من التعصب والتحيز وبذلك يتمكن من االنفتاح على اآلخرين والتفاعل إيجابيا  - ج

ن منفتح،  أي أن التفكير الناقد يحوله من كائن مغلق إلى كائ واالستفادة من خبراتهم وتجاربهم،معهم،

  .والتفاعل في المجتمع ،قادر على األخذ والعطاء

لق نوعية جيدة من الطالب، فقد بينت الدراسات المتعددة أن هنالك   التفكير الناقد يؤدي إلى خ-د

  .ارتباطا واضحا بين اكتساب الطالب لمهارات التفكير الناقد وبين جودة أدائهم وارتفاع معدالتهم

  التفكير الناقد يمكن المتعلّم من اتخاذ القرارات الصائبة، والمواقف الصحيحة، ويمنحه القدرة - هـ

  .لحلول المناسبة لألزمات والمشكالت الطارئة التي تواجهه في حياته اليوميةعلى إيجاد ا

  سمات التفكير الناقد

 ):2005جراون،(يتسم التفكير الناقد بالسمات اآلتية 

،  التعمق أي أنه تفكير ال يكتفي بالنظرة السطحية، بل يسعى إلى دراسة المشكلة دراسة دقيقة متأنية-أ 

  .ها، ورصد مظاهرها الواضحة، وتقديم الحلول الناجعةوعوامل نشوئللوقوف على أسبابها 

 معايير سليمة، واستدالالت منطقية، ىأي أنه تفكير عقالني منظم، يرتكز عل العقالنية –ب 

  .واستنتاجات صحيحة

  . ويقوم على العقلواطف واألهواء واألنانية والتعصب، الموضوعية أي أنه تفكير يبتعد عن الع–ج 

  .نفتاح أي أنه تفكير واسع، يالحظ جميع الجوانب، ويهتم بكل األسباب، وال يتعامى عن شيء اال-د 
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أن أبرز سمات التفكير ) 2004،ي، وعبدالحميد، وأنورالسويد(ويرى ريتشارد بول المشار إليه في 

  :الناقد هي

                            - إلنسان ال تخلو أي أنه يقر بوجود حدود معينة لمعرفته، ويدرك أن أفكار ا:  التواضع الفكري-  

  . على قدر من التحيز- وإن حرص

  .أي أنه يضع نفسه في مكان اآلخرين، كي يتفهمهم بشكل صحيح :  التعاطف الفكري- 

أي أنه يدرك أن انتقاده لألفكار السائدة سوف يواجه بنوع من اإلنكار والرفض                  :  الشجاعة الفكرية- 

واالمتعاض وردود األفعال السلبية من ِقـبـل الناس في المجتمع الذي يعيش فيه  ولكنه مع ذلك ال 

  . ألنه يعلم أنه على حق ؛ يبالي بكل هذه األمور، بل يمضي قدما

                   ويطبق على نفسه ما             أي أنه ينشد الحق، ويتحلى بالصدق، وال يحابي أحدا،:  األمانة الفكريـة- 

  .        يطبقه على غيره

  :  عدداً من سمات التفكير الناقد، وهي على النحو اآلتي). 2008(ويذكر الحربي 

 فال يمكن فهم أي د والمدخل الرئيس لكافة المعايير،وهو من أهم معايير التفكير الناق: الوضوح .1

 .عبارة غامضة

 . وموثوقهويقصد بها أن تكون العبارة سليمة: الصحة .2

 .وهو إعطاء الموضوع حقه من المعالجة والتفسير بدون زيادة أو نقصان: الدقة .3

 .الحجة والموضوع المطروح للمناقشة وهو الصلة بين العبارة أو السؤال أو: الربط .4

 .قداته وتشعباتهعت ناسبوهو معالجة الموضوع بما ي: العمق .5
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 جوانب المشكلة أو الموضوع دون إغفال أي وهو االتساع والشمولية عند مناقشة وطرح: االتساع .6

 .جانب منها

  .وهو التفكير المنطقي عند طرح المشكلة: المنطق .7

  التفكير الناقد والتفكير المبدع

 أن هذين وقد يعود ذلك إلىيخلط بين التفكير الناقد والتفكير المبدع، وال يميز بينهما، هناك من 

، على أن بعض الدارسين مما قد يؤدي إلى التداخل بينهما نبا إلى جنب،النوعين من التفكير يدرسان ج

  : )27، ص2005جراون ،(يقول . حاول إظهار الفرق الكامن بينهما

أما التفكير اإلبداعي ؤ بها، لى نواتج يمكن التنبالتفكير الناقد محكوم بقواعد المنطق، ويقود إ    " 

شافه في أثناء االختراق اإلبداعي شيء جديد ما يتم  اكت، وتجهس هناك قواعد منطقية تحدد نوافلي

، على أنه " إنه شيء يحدث على يد شخص، وهذا كل ما في األمر،به فليس ممكنا التنبؤ وأصيل،

  :يمكن التميز بينهما كما في الجدول اآلتي

 دالتفكير الناق  التفكير اإلبداعي

 تفكير متقارب تفكير متشعب

 اقة أمور موجودةيعمل على تقييم مصد يتصف باألصالة

 يقبل المبادئ الموجودة ، وال يعمل على تغييرها عادة ما ينتهك مبادئ موجودة ومقبولة

 يتحدد بالقواعد المنطقية، ويمكن التنبؤ بنتائجه ال يتحدد بالقواعد المنطقية، وال يمكن التنبؤ بنتائجه

كحّل : مان أنواع التفكير العليايستخدالميول واالستعدادات لدى الفرد ويتطلبان وجود مجموعة من 
  المشكالت واتخاذ القرارات وصياغة المفاهيم
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  مهارات التفكير الناقد

اختلف علماء النفس التربوي والمربون حول عدد المهارات المعرفية المتضمنة في التفكير الناقد، 

التي يمكن تنميتها من  في تحديد مهاراته بعضهموالطريقة التي يتم بموجبها تعريف كل مهارة، واقتصر 

  ).2003الوسيمي،(خالل المنهج الدراسي فقط 

مهارات التفكير الناقد في ثالث فئات ) Odell & Daniels(ويصنف الباحثان أودل ودانيالز 

  : )2005الزغبي، ( على النحو اآلتي

ت أو وهي عملية استدالل عقلي، تستهدف التوصل إلى استنتاجا: مهارات التفكير االستقرائي1- 

 .تعميمات تتجاوز حدود األدلة المتوافرة او المعلومات التي تقدمها المشاهدات المسبقة

وهي عملية استدالل منطقي، تستهدف التوصل الستنتاج ما، أو : مهارات التفكير االستنباطي2-

 .معرفة جديدة باالعتماد على فروض أو مقدمات موضوعة ومعلومات متوافرة

وهو النشاط العقلي الذي يستهدف إصدار حكم حول قيمة األفكار أو : تقييميمهارات التفكير ال3- 

األشياء وسالمتها ونوعيتها، وأفضلها، وهو القدرة على التوصل إلى اتخاذ القرارات وإصدار األحكام 

 .واختيار أفضلها، وتعيين البدائل واختيار أفضلها

ى بقبول كبير من جانب الباحثين تلك رز المهارات الخاصة بالتفكير الناقد التي تحظأبومن 

 إجرائياً وفقاً لما جاء في المقياس الذي قاما )Watson & Glaser(جليسر / التي حددها واطسن 

  )2003حبيب، (يتضمن المهارات اآلتيةوالتفكير الناقد لقياس  )WGCTA(بإعداده 
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  معرفة االفتراضات •

متضمنة موضوع ما، بحيث يحكم الفرد بان وتتمثل في القدرة على فحص الوقائع والبيانات ال

  .افتراضاً ما وارد أو غير وارد تبعاً لفحصه للوقائع المعطاة

   التفسير •

ويتضمن القدرة على وزن األدلة المتفرقة بين االستدالالت واالستنتاجات التي تؤكدها       

 خالل حقائق مفترضة بدرجة البيانات كما يتمثل التفسير في قدرة الفرد على التوصل إلى نتيجة ما من

  .معقولة من اليقين

   تقويم الحجج •

 الفرد ليس على معرفة الجوانب المهمة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بموضوع ما  ويتمثل في قدرة

همية  َأن لمهارة تقويم الحجج أ، كماا بل في قدرة الفرد على تمييز أوجه القوة والقصور فيه،فحسب

   -:نه بمقتضاها يتمكن الطالب من اآلتيأد إذ خاصة في التفكير الناق

  .توضيح وتدعيم معتقداتهم من خالل مشاركتهم في مناقشات مستمرة ومتطورة -1

  .إدراك التعقد وعدم الموثوقية والتعددية كقوى ايجابية ومشروعة في كثير من القضايا واألمور -2

  .دى ذلك إلى مرحلة البحث والتحليلاالنتقال بعيداً عن مجرد تكرار المعرفة المتلقاة وتع -3

  .تطوير طرق للمناقشة والتحليل وإعادة حل القضايا المعقدة التي ليس لها حل واحد مفرد -4
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إلى انه من خالل مهارة تقويم الحجج يجب تشجيع الطالب على أيضاً  )Bruce,2001(ويشير 

ث عن حل يشمل جميع جوانب المشاركة في ممارسات نقدية فعالة تتضمن بدورها االستماع والبح

االستعداد للتغيير حينما تؤيده األدلة و تحديد المشكلة بدقة وبصورة مكتملة، ه فيتمالقضية المطروح

ن األفضل ليس هو أإدراك والبحث عن حلول بديلة وآراء متعددة الختيار األفضل منها، وواألسباب، 

 نفتاحإلوا )Realizing that the best is not the same for every one( األمثل بالنسبة لكل فرد

قياس قوة التفكير وتدعيمه، و ،رنة التفسيرات المختلفة للبياناتاالستفسار ومقاوعلى القيم األخرى، 

  .تطبيق القيم للوصول إلى تقييم االستخالصات واالستنتاجاتوتقييم االستنتاجات، و

   االستدالل •

ات بين وقائع معينة تعطى له، بحيث يستطيع أن يحكم ويتمثل في قدرة الفرد على معرفة العالق

 بغض النظر عن صحة ،تقة تماماً من هذه الوقائع أم الفي ضوء هذه المعرفة ما إذا كانت نتيجة ما مش

  .هذه الوقائع أو موقف الفرد منها

  االستنتاج •

 لدرجة ويتمثل في قدرة الفرد على التمييز بين درجات احتمال صحة أو خطأ نتيجة ما تبعاً

ن تلك المهارات الخاصة بالتفكير الناقد تمكن الفرد أومن هنا يتضح  ،ارتباطها بوقائع معينة مذكورة له

  .من تحديد قيمة مختلفة األدلة للوصول إلى نتائج صائبة يتم اختبارها بطريقة موضوعية
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لناقد التي  مهارات التفكير ا) 2004جروان،( المشار إليه في )Beyer,1985(حدد باير  قدو

   :اآلتي  على النحو هيمن تأدية العمليات المعرفية األساسيةتمكن المتعلّم 

 وبين االدعاءات أو المزاعم الذاتية أو ، التمييز بين الحقائق التي يمكن إثباتها والتحقيق من صحتها  -

  .القيمية

لك التي تقتحم الموضوع وال  التمييز بين المعلومات واالدعاءات واألسباب ذات العالقة بالموضوع وت  -

  .ترتبط به

  . تحديد مصداقية المعلومات  -

  . تحديد الدقة الحقيقية للخبر أو الرواية  -

  . معرفة االدعاءات أو البراهين والحجج الغامضة - 

 - ف المفاهيم غير الظاهرة أو المتضمنة في النص تعر.  

  . تحري التمييز أو التعامل - 

  .ية تعرف المغالطات المنطق - 

  .تعرف أوجه التناقض أو عدم االتساق في مسار عملية االستدالل من المقدمات أو الوقائع  - 

  .تحديد درجة قوة البرهان أو االدعاء  - 

  :  مثلمهارات أخرى) 2004،السويدي، وعبدالحميد، وأنور( ويضيف 
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  .يط المفرط  القدرة على تخليص التعميمات وتنقيتها من الشوائب، وعدم الوقوع في التبس- 

  )نقل االستبصار إلى نصوص جديدة(   القدرة على مقارنة المواقف والحاالت المتشابهة - 

  .  القدرة على وضع معايير صالحة للتقييم، والعمل على تطويرها وتحسينها بصورة مستمرة- 

  .  القدرة على تحليل الحجج والتفسيرات والمعتقدات والنظريات وتقويمها -  

  . استجالء معاني ودالالت األلفاظ والعبارات القدرة على-  

  ).التي تصيب كبد الحقيقة (   القدرة على طرح التساؤالت العميقة - 

  ).بغية فهم االعتقادات والحجج والنظريات بصورة دقيقة. (   توسيع وتعميق الرؤية الذاتية لألمور- 

  .  تنمية التفكير المستقل- 

  . األحكام تطبيق النزاهة والعدالة في إصدار- 

  .  القدرة على اكتشاف األفكار الكامنة وراء المشاعر، واكتشاف المشاعر الكامنة وراء األفكار- 

  .  الثقة بالعقل واإليمان بدوره وأهميته-   

  .  القدرة على إيجاد الحلول للمشكالت-   

  ).فن الحوار الصامت(   اإلصغاء الجيد لما يقوله اآلخرون -   

  .ربط بين األفكار  القدرة على ال-   

  .  القدرة على استشراف العواقب والنتائج-   
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ن التفكير الناقد يتفق مع المستويات العليا لتصنيف بلوم في أوهناك من التربويين من يرى 

، وأن التفكير الناقد منطلق من التحليل الدقيق للموقف المراد نقده، كما أن )العقلي(المجال المعرفي 

 أو المعارض للموقف الذي تم تحليله هو تقويم، لذلك قد يتطلب تدريب الطالب على إبراء الرأي المؤيد

ربهم أوالً على مهارتين رئيستين من مهارات التفكير الناقد وهما كير الناقد من جانب المعلم أن يدالتف

  . مهارتا التحليل والتقويم

فكير الناقد التي يمكمن تبنيها ويرى الباحث بعد استعراض مهارات التفكير الناقد أن مهارات الت

  : في مناهج اللغة العربية للمرحلة المتوسطة، هي كاآلتي

 .تحري مواقع التحيز في النصوص الواردة في محتوى مناهج اللغة العربية - 

 . في النصوص الواردة في محتوى مناهج اللغة العربيةاتضقتحري التنا - 

 ).الوقوف وراء النص(صوص والقصائد الشعرية تعرف التضمينات والمقاصد غير الظاهرة في الن - 

 .تفسير النصوص ونقلها إلى شكل آخر غير النص الوارد - 

 .استنتاج األسباب واألفكار الرئيسية الواردة في النصوص النثرية والشعرية - 

  .تحليل النصوص وتقويمها بإصدار الحكم  وإبداء الرأي فيها - 

  :استراتيجيات التفكير الناقد

  : استراتيجيات التفكير الناقد إلى ثالثة أنواع هي2003 المشار له في الحارثي، bouelقسم باول 

يقصد بها المهارات األولية البسيطة التي تتعلق بالقدرة العامة و: استراتيجية المهارات الصغيرة) 1

  .للمتعلّم وشعوره بنفسه مثل تعريف معاني الكلمات بدقة، ومعرفة المهارات العددية البسيطة
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ستطيع أن أعمل هذا أ"  التفكير المستقل أي تنمية اتجاهوتهدف إلى تنمية:  االستراتيجية العاطفية)2

وحتى يتمكن المتعلّمون من تعلم هذه العادة فإنهم بحاجة إلى نموذج حي من الكبار مثل " العمل وحدي 

 أن ننمي لديهم  إذا أردناويحتاج المتعلّمون إلى رؤية من يفكرون باستقاللية" القدوة الحسنة "المعلم، 

وال يكفي أن يتعرف المتعلّم على أفكاره الخاصة بل يجب أن يتفهم وجهات نظر التفكير المستقل 

ومن أمثلة ذلك معرفة كيف يمكن لشخصين شاهدا مشاجرة واحدة في الساحة أن يصفاها . اآلخرين

  .بطريقة مختلفة

الكبيرة العمليات المتضمنة في التفكير، فعندما نريد يقصد بالقدرات : استراتيجية القدرات الكبيرة) 3

فالمتعلّم الذي . تنمية التفكير الناقد فال نركز على جزئيات التفكير، وإهمال النظرة الكلية الشاملة

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

اً في تنمية التفكير الناقد، ومن األسئلة التي يفضل طرحها بعد حل التمرين القوانين ال يسهم كثير

  :باستخدام القوانين هي

   هل هذه هي الطريقة الوحيدة لحل المشكلة ؟-  

   هل هذه هي أفضل الطرق لحل المشكلة ؟ - 

  . أال تستطيع التفكير بطريقة أخرى- 

   أي الطرق أفضل ؟ و لماذا ؟ -  
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 أن العلماء طرحوا العديد من االستراتيجيات لتدريس التفكير الناقد ومهاراته )2006(سعادة ويرى 

  :المختلفة حيث شملت

 والتي تهدف إلى تعليم مهارة )Mcfarland(استراتيجية الكلمات المترابطة لـ  مكفر الند : أوالً

قوم بطرح حيث ن. التمييز بين المادة ذات الصلة بالموضوع والمادة غير ذات الصلة بالموضوع

مجموعة من الكلمات ترتبط بموضوع معين ثم نضع من بينها كلمة ليس لها عالقة بالموضوع المحدد 

مبتدأ، : نضع الكلمات السبع اآلتية: في ميدان اللغة العربية: مثال.ونطلب من الطالب تحديد هذه الكلمة

  . وأخواتها، خبر إن وأخواتها خبر، فاعل، مفعول مطلق، اسم كان

  :وأن العبارة تكون كاآلتي) المرفوعات( استنباط الموضوع من جانب التالميذ على أنه ويمكن

  وخبر إن وأخواتهاتشمل المرفوعات في اللغة العربية كال من المبتدأ والخبر والفاعل واسم كان

  .والتي تقع ضمن المنصوبات) المفعول الطلق(أما الكلمة المستبعدة فهي . وأخواتها

  .لتقويم صحة مصادر المعلومات) سميث(تيجية استرا: ثانياً

 بتعريف التفكير الناقد على أنه مجموعة من المهارات الجزئية 1983حيث قام سميث عام 

، وعرف مهارة تقويم صحة مصادر المعلومات فرد إلظهار الدقة وصحة المعلوماتالتي يستخدمها ال

لجة المعلومات التي تؤكد على الفهم والتعليل الذي بأنها إحدى مهارات التفكير الناقد التي تقوم على معا

  .يؤدي إلى مقدرة الفرد على معرفة الحقائق وصدق مصدرها
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ووضع عدة معايير لتقويم صحة مصادر المعلومات ليستطيع الفرد من خاللها الوثوق بتلك المصادر، 

  : األسئلة اآلتية نر من اإلجابة عحيث تنطلق هذه المعايي

 ومات؟ما مصدر المعل - 

 ما الخلفية الثقافية والميدانية لمصدر المعلومات؟ - 

 ما األسس التي تم اعتمادها للكشف عن صحة المصدر؟ - 

 ما هدف مصدر المعلومات من طرح العبارات الشفوية أو المكتوبة؟ - 

  هل توجد أسباب جوهرية تدعو لالستفسار عن صحة المصدر؟ - 

  .يد الدليل وتقويمهلتدريس مهارة تحد) أورايلي(استراتيجية : ثالثاً

وحتى . أن الخطوة األولى التي تجعل الطالب مفكرا ناقدا هي أن يكون متشككا) أورايلي( يرى       

يقدم المعلم رأيا حول شيء ما يبدو مقنعا للوهلة األولى، أو أن الطالب يؤمنون به، ثم يظهر لهم فيما 

ستخدم المعلم حوادث مثلث برمودا واآلراء بعد نقاط الضعف في هذا الرأي وإيمانهم به أيضا، فقد ي

فبعد إبالغ الطالب أن هناك شيئا غامضا وخطرا . الجدلية التي دارت حوله كنقطة انطالق للتشكك

يحدث، حيث اختفت مئات السفن في تلك المنطقة من المحيط األطلسي، يتناقش مع الطالب كي تتبين 

أو مبررات أو تفسيرات، ثم يعطي الطالب معلومات له ردود أفعالهم حول ما يعتقدون به من أسباب 

  .تشككهم بهذا الموضوع الجدلي
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  .لتدريس التفكير الناقد) باير(استراتيجية : رابعاً

لناقد يسير وفق أن تطوير قدرات الطالب على التفكير ا ) Beyer,1985( حيث يرى باير 

ة تقويم األمثلة الكافية للطالب حول ، حيث يتطلب تعلم المهارة وتعليمها ضرورمبادئ وأسس معينة

لذا يفضل التمهيد أو التقديم لمكونات المهارة بطريقة منتظمة قدر . مهارة معينة قبل مطالبتهم بتطبيقها

اإلمكان، بحيث يتم تقديم الخصائص المميزة لها وإجراءاتها بوضوح تام، على أن يناقش الطالب هذه 

ب أن يقوم الطالب بتدريس أنفسهم وأن يقوموا بتحليل النتائج اإلجراءات وطريقة استخدامها  كما يج

  .التي تم التوصل بها لتلك النتائجالتي توصلوا إليها وتحديد الطريقة 

) 1999( وحتى يتمكن المعلم من تنمية التفكير الناقد عند الطلبة، يطلب عصفور وطرخان

  :السير وفق استراتيجيات استقرائية يتم فيها

 .المفتوحةطرح األسئلة  - 

 .التركيز في المناقشات الصفية على التباين والبحث عن العمل -

 .ة األغلبيةيممة الرأي الفردي مع عدم إغفال أهاحترام قي -

 .التوضيح للطلبة بأن معارضة الفكرة ليس دليالً على قلة أهميتها -

 .اإلصغاء لوجهة نظر اآلخرين حتى يفهم ما يرمون إليه ويحكم أفكارهم -

 .صة للجميع للتعبير عن أفكارهمإتاحة الفر -

 .قتناع واالقتناع باعتبارهما أسلوبين في التعامل االجتماعي الراقياستخدام أسلوب اال -
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 .توفير فرص للطلبة الكتشاف التنوع في وجهات النظر في ظل بيئة مدعمة -

 ما يقوله تشجيع الطلبة على متابعة تفكيرهم وسير جوانب القضية المطروحة، وأن ال يقبلوا ببساطة -

 .المعلم لهم

 .مراعاة مشاعر اآلخرين، والسماح بحصول أخطاء -

  :أهمية التفكير الناقد

يعد التفكير الناقد من المسائل التربوية التي بدأ التربويون وعلماء النفس يولونها اهتماماً كبيراً 

الفعال الذي يسمح  لضمان التطور المعرفي مهمةفي العقود األخيرة، وذلك باعتباره أحد المفاتيح ال

يجابي مع بيئته، ومواجهة ظروف الحياة التي إصى طاقاته العقلية للتفاعل بشكل للفرد باستخدام أق

 مايزر،( تتشابك فيها المصالح وتزداد المطالب، وتحقيق النجاح والتكيف مع مستجدات هذه الحياة

  .)1993 تشيت

 :فيما يلي )Guzy,1999(كما عبر عنها  وتكمن أهمية التفكير الناقد

 . مسئولةنجزات عملية قيمة وإ يحسن قدرة المعلمين في مجال التدريس وإنتاج  - 

 وحساً عالياً بالمجتمع المحيط والتفاعل ،مثالية يطور تعليم التفكير الناقد لدى المتعلمين تربية وطنية  - 

 . الديمقراطي التوجه بالمشاركة السياسية الفعالة وشعوراً قوياً وينمي، معه والسعي لرقيه وتقدمه

  . المختلفة حسن من تحصيل الطلبة في المواد الدراسيةي  - 
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 التفكير ،حل المشكالت: مثل يشجع المتعلمين على ممارسة مجموعة كبيرة من مهارات التفكير -

   .الفكرية وغيرها من المهارات... التحليل التقييم , المتشعب 

 . الهادفة رية الحوار والمناقشةيشجع على خلق بيئة صفية مريحة تتسم بح - 

بممارسة هذه المهارات في الغرفة  يسهل من قدرة المعلمين على إنتاج أنشطة تسمح لطلبتهم -

  . الذاتي ينمي قدرة الفرد على التعلم.الصفية

واستيعاب دور المكان في تشكيل  ،يكسب الطلبة القدرة على فهم الفروق الثقافية بين الحضارات - 

  .نسانيةالحضارة اإل

عملية خاملة إلى نشاط عقلي يؤدي إلى إتقان أفضل للمحتوى  يحول عملية اكتساب المعرفة من - 

 .اعتبار أن عملية التعلم هي عملية تفكير وفهم أعمق له على, المعرفي 

المطروحة في مدى واسع من مشكالت الحياة  يكسب الطلبة تعليالت صحيحة ومقبولة للمواضيع -

  .الخاطئة  على تقليل االدعاءاتويعمل, اليومية

يساعدهم في صنع القرارات الهامة في   مما،ضبطهم لهيؤدي إلى قيام الطلبة بمراقبة تفكيرهم و -

  .حياتهم

 أظهرت معظم ومهارات التفكير الناقد مهارات يحتاج إليها كل فرد من أفراد المجتمع، ولقد

امج وخبرات لتنمية مهارات هذا النوع من التفكير، التي تم من خاللها استخدام برالدراسات التجريبية 

  :)2003حبيب،(أنهاإذ أن هذه المهارات تعود بالفائدة على المتعلمين من عدة أوجه، 

  .تؤدي إلى فهم أعمق للمحتوى المعرفي المتعلم - 
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  .تقود المتعلم إلى االستقاللية في تفكير وتحرره من التبعية والتمحور حول الذات - 

  .ح التساؤل والبحث وعدم التسليم بالحقائق دون تحر كافتشجع رو - 

  .تجعل من الخبرات المدرسية ذات معنى وتعزز من سعي المتعلم لتطبيقها وممارستها - 

  .ترفع من المستوى التحصيلي للمتعلم - 

  .تجعل المتعلم أكثر إيجابية وتفاعالً ومشاركة في عملية التعلم - 

  .مس الحلول لمشكالته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهاتعزز من قدرة المتعلم على تل - 

  .تزيد من ثقة المتعلم في نفسه وترفع من مستوى تقديره لذاته - 

  .تتيح للمتعلم فرص النمو والتطور واإلبداع - 

في الوقت الحاضر سريع يمكن القول بأن تنمية مهارات التعليم الناقد باتت مهمة وضرورية و

 على المشاركة الفعالة في المجتمع، وتكسب المتعلمين التجارب المختلفة التي ، ألنها تساعدالتغير

 وإذا كان التعليم يهدف إلى .م للنجاح في المستقبلئه وتهي،تعدهم للتكيف مع مقتضيات الحياة اآلنية

 واختيار ما يريدون بناء على حقهم في االختيار ،إعداد مواطنين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات

  .الحر، فإن هذا يستدعي من التربويين االهتمام بتنمية هذا النوع من التفكير

   : الناقدالمعلم والتفكير

 واإلنسان يستخدم عقله ،مرةإن إعمال العقل في التعامل مع قضايا الحياة يؤدي إلى نتائج مث      

 كانت النتائج التي  ناقداير، وكلما كان هذا التفك، أو ليخطط فيحل مشكلة أو يتخذ قراراًر ليفهمكويف

إن التركيز على تحقيق األهداف ذات المستويات المعرفية العليا يساعد الدارسين ، و تترتب عليه أفضل
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، وعلى االحتفاظ بالخبرات المكتسبة لالستفادة منها في حل المشكالت بفعالية عالية على تشكيل الوعي

  .) 2010، السيد  (  البدائلمن خالل رؤية الخيارات وطرح

ة التفكير في المواضيع بشكل ك الكثير من المعلمين يودون لو يستطيع طالبهم تعلم كيفيوهنا

، وهم ال يريدون لطالبهم أن  من خالل المواضيع التي يدرسونها، وتعلم كيف يفكرون في العالمنقدي

 بل يودون من هؤالء ، من معلميهم أو كتبهم فحسبيكونوا مجرد مستقبلين للمعلومات التي يتم تلقيها

، تمين لعناصر التفكر مثل الفرضيات، األهداف، العواقب، النتائجالطلبة أن يصبحوا متعلمين نشيطين مه

  .)2006ناسيتش ، (فإنه سوف يحقق مستويات عالية من الحكمة  ومن يقوم بذلك 

 التي تهتم اياالقضة يأخذون بعين االعتبار جميع ، فإن مصممي المناهج الدراسي ومن هنا      

لتفكير ، وذلك لتضمين المنهج الدراسي محتوى وأنشطة صالحة لتدريب التالميذ على مهارات ابالتفكير

:  بهدف تمكين المعلم من القيام بعملية التدريب وفق الخطوات اآلتية ،المختلفة من خالل المحتوى

  .)2010السيد ، (

  . عليها  يشرح للمتعلمين أهمية المهارة التي سيدربهم– 1

 يصب المحتوى الدراسي المقرر من خالل المهارة التفكيرية المستهدفة لتدريبهم عليها من خالل – 2

  . دراستهم للمفاهيم والحقائق والمهارات المنهجية ، باستخدام المنظم البياني وخارطة التفكير 

  . تفكيرهم ألهمية تحفيز ين مدركين يقوم المعلم بطرح أسئلة تأملية من شأنها أن تجعل المتعلم– 3

  . يواصل المعلم تعزيز استراتيجيات التفكير لدى المتعلمين بإعادة تمريرهم بخبرات وتجارب مماثلة – 4
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   : الناجح في تدريس التفكير الناقدمواصفات المعلم

  . )2010السيد ، (  :يتصف المعلم الناجح في تدريس التفكير الناقد بالصفات اآلتية 

  .افة ومتنوع الخبراتواسع الثق  -

  . القدرة على التفكير عند تالميذهيخطط لتنمية  -

  .ويصغي إليهم باهتماموأفكارهم  يتقبل أراء تالميذه - 

  .اء ويتبنى أساليب الحفز والتشجيعيجتنب أساليب القمع واالستهز  -

تنب يج، وف الذهني والعمل بنظام المجموعات يمارس أساليب التواصل والتفاعل الصفي والعص- 
  .أساليب التلقين وفرض األفكار

  .جل الوصول إلى المعلومات بأنفسهم يدرب التالميذ على أساليب التعلم الذاتي من أ  -

  .خطوات البحث العلمي لحل المشكالت يدرب التالميذ على توظيف - 

التعاريف دام األرقام و، استخالمالحظة، التصنيف:  مثل ينمي لدى تالميذه مهارات التفكير العلمي  -
  إلخ.، والتحليل والتقويم اإلجرائية

  .لمختبرات وسائر التقنيات الحديثةيشجع تالميذه على االستكشاف واستخدام ا  -

  . على تعزيز روح المبادرة واألصالةيعمل   -

  :التي تواجه التفكير الناقد الصعوبات

 الكثيرة التي حددها المربون رغم أهمية إثارة التفكير في إنجاح العملية التعليمية، ورغم الفوائد

والمهتمون بالمناهج وطرق التدريس لتعليم التفكير ومهاراته المختلفة بشكل عام، والتفكير الناقد بشكل 

خاص، إال أن اإلرث التقليدي الكبير من جانب من يؤمنون بأن طرق التدريس القديمة تزيد المعرفة 
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ة ال تشجع التفكير إال لدى فئة قليلة من الطالب، في بدرجة كبيرة، وأن استخدام طرق التدريس الحديث

  .الوقت الذي يسيطر فيه الحرج والخوف على الفئة األخرى

التي يسعى ير وتمنع تحقيق األهداف المرجوة ظلت النظرة التقليدية تمثل العائق األكبر إلثارة التفك

 األجيال، وتوجد أنماط سلوك عديدة لها المعلمون وأولياء األمور الذين يرغبون في تنمية التفكير لدى

  ) :2006سعادة، (أخرى تسهم في المعوقات التي تواجه التفكير الناقد 

 .الطالبيهمش دور مما ،اعتقاد الكثيرين أن المعلم هو صاحب الكلمة األولى واألخيرة داخل الفصل •

 .ن واحدإيمان الكثيرين بأن الكتاب المدرسي هو المرجع الوحيد للطالب والمعلم في آ •

 .اعتماد الكثير من المعلمين على السبورة فقط في غالب األحيان دون الوسائل األخرى •

اقتصار الكثير من المعلمين في التفاعل الصفي على توجيه األسئلة وتلقي األجوبة على الطلبة  •

 .المتفوقين

 .تمسك المعلمين بوجهات نظرهم وعدم تقبل الرأي اآلخر •

 .ئلة التي ال تقيس سوى مهارات التفكير الدنيا وال سيما الحفظتركيز المعلمين على األس •

 .عدم تقبل المعلمين لألفكار واألسئلة الخارجة عن موضوع الدرس أو عناصره المختلفة •

 . بالدرسمتعلقةلجوء العديد من المعلمين إلى السخرية واالستهزاء من سؤال ذكي ، أو فكرة جديدة  •

 .سئلة تثير التفكير الحقيقيتجنب العديد من المعلمين طرح أ •

 .تفضيل المعلم للطالب الذكي على حساب الطالب المبتكر •
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 .االعتماد على طرق التدريس التقليدية •

 أخر اًأن هناك تصنيفبه التفكير االبتكاري واإلبداعي في كتا ) 2008(        وذكر أبو نصر 

 : تي تواجه التفكير يتمثل في اآلتيللمعوقات أو الصعوبات ال

  :المعوقات العقلية: أوالً

يتضمن التفكير العديد من العمليات العقلية كاإلدراك والتذكر والتخيل وغيرها إال أن هذه 

  : العمليات قد تتعرض لبعض المشكالت مثل

  .حيث يكون لدى الفرد صفة ليست موجودة به: خطأ اإلدراك -1

 .  ال وجود لهئاًحيث نتخيل شي: خداع اإلدراك -2

  .حيث نرى األشياء ناقصة: ضيق اإلدراك -3

  :المعوقات االنفعالية: ثانياً

الثقة بالنفس : يحتاج التفكير بجانب القدرات العقلية إلى توافر عدد من العوامل االنفعالية مثل

  .واالكتفاء الذاتي  والميل للمخاطرة، واالستقالل في التفكير وغير ذلك

  :المعوقات الدافعية: ثالثاً     

الطالب وتحفيزه، وعدم حصوله على التقدير واالحترام من قبل اآلخرين، مما عدم تشجيع : مثل

  .يسبب اإلحباط لدى المتعلم ويقلع عن التفكير الناقد
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  :المعوقات التنظيمية: رابعاً

يؤدي التنظيم الذي يسمح للمسئولين بتركيز السلطة في أيديهم وال يسمح للمعلمين وال 

 أوضاع المؤسسات التعليمية والمساهمة في رسم خططها، إلى عدم المتعلمين باالشتراك في مناقشة

  .تشجيعهم على التفكير

  :المعوقات البيئية: خامساً

إن كانت البيئة التي يعايشها الفرد بيئة سمحة، مرنة، تحترم حرية الفرد في التفكير والتعبير، 

الثقافية العامة وخاصة العادات ، بينما إذا كانت الظروف ن ذلك يساعد على التفكير الناجحفال شك أ

والتقاليد والعرف تضغط على من يفكر، وتقسو على من يحيد عن رأي الجماعة ومما تتوقعه منه، فإنه 

سيتصرف بالطريقة التي يتوقعها من اآلخرين، وبالتالي يتجنب التفكير في أشياء جديدة تخرج عن 

  .نطاق توقعات اآلخرين

عة من العوائق التي تعترض سبيل التفكير الناقد، وتحول وأشار بعض التربويين إلى مجمو

  : ، ولعل أبرزها)2004السويدي، وعبدالحميد، وأنور ،(دون نجاحه 

  .امث العميق واالطالع الجيد قبل إصدار األحكوهذا يقتضي من المفكر البح: الجهل بالموضوع  - 

ان يفر منه، ويفضل الراحة إن اإلنسـ، ويحتاج إلى الصبر، فولما كان البحث يتطلب كثيرا من المشقة

  . عليه
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  :  مخادعـة النـفـس- 

ليس هنالك أحد يتصرف بموضوعية وحيادية تامتيـن، إنمـا  يجري خلف أنانيته ومصلحته،    " 

قول الحقيقة نبتعد عن فهناك من نقيد اآلخرين، ويرغب في الفخر والتباهي، ونمعن في المبالغة، و

وعندما يفعل ذلك يعيق فكره عن التطور، ويقوم بتعطيل . ته ومعتقداته السابقةويدافع بقوة عن قناع

  ".تفكيره الناقد وفي أكثر األحيان يتشبث بأفكاره السابقة، ويرغب في تطبيقها

نحن نتحيز إلى مانعرفه ضد ما ال نعرفه، وألقربائنا                     : يقول فرانسيس بيكون : االنحياز والتعصب  - 

  .ضد الغرباء، ولمعلومة قرأناها أو رأي درسناه ضد رأي لم يسبق لنا االطالع عليه

 يوجد من األشخاص من  يهرب من اإلذعان للحق، ويؤثر السالمة، ألن : الخوف من السلطة -

وهناك . االنتصار للحق أمر ينطوي على خطر، ومن هنا يجدون أنفسهم في موقع المحاباة والمجاملة

السائدة، ويفضل أن ينام  الدينية والتقاليد االجتماعية ى مخالفة العلماء المشهورين والمؤسساتمن يخش

  . على مخدة الجماعة، ألنها توفر له الطمأنينة، بينما  التمرد عليها يمكن أن يكلفه كثيرا
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  الدراسات السابقة ذات الصلة: ثانياً

جنبية التي تناولت صعوبات تطبيق التفكير الناقد، طلع الباحث على الدراسات العربية واأللقد ا

 من دراسة حالة نوعية مستخدماً وسائل (Oliver, 1999)أوليفر ولى هذه الدراسات ما قام به من أو

طالباً لإلجابة عن ) 12( مع عينة من طلبة الصف الثامن بلغ عددهم Computer Toolsحاسوبية 

  :  ثالثة أسئلة تدور حول

  ). كاالنترنت(ام الطلبة وسائل الحاسوب كيفية استخد  •

 .تحديد طبيعة تعلم العلوم في بيئات مفتوحة النهائية  •

 .  الشخصية والبيئية التي قد تؤثر على حل المشكلةBarriersتحديد الصعوبات   •

وأشارت نتائج الدراسة إلى الصعوبات التي تقف حائالً امام تطوير مهارات التفكير ومن 

لناقد وعملياته، خاصة الطلبة من ضعيفي اإلدراك، ولم يتم إعدادهم لتعلم مفتوح ضمنها التفكير ا

  : النهاية، ومن هذه الصعوبات 

  . والمصادر بفاعليةللوسائلالدراسة في عدم استخدام المشاركين   •

 . صعوبة تنظيم المعلومات األساسية التي تم جمعها  •

 . صعوبة تقييم المعلومات وتوليدها  •

 . ر أفكارهمصعوبة تبري  •

 أنه كان  كيفية استخدام معظم الوسائل واألدوات إجرائياً، إالاوموعلى الرغم من أن الطلبة فه  •

 . لماذا كان استخدام الوسيلة أو اإلدارة ضرورياًينقصهم استراتيجية فهم

 . معظم الطلبة كانوا غير قادرين على استقصاء مفتوح النهاية  •
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 . ذاجة وسطحية الطالب االبستمولوجيةتركزت الصعوبات الشخصية على س  •

 .تركزت الصعوبات البيئة في نقص التدريب واألنشطة االتصالية  •

وبما ان الطلبة لم يستخدموا الوسائل الحاسوبية بفاعلية، أوصت الدراسة بإجراء دراسات 

ياً، ويفضل الكتشاف أدوات تدعم مهارات التفكير العليا إذا ما تم تدريب الطلبة إجرائياً واستراتيج

أن تكون تلك الدراسات من أنواع الدراسات الطولية باستخدام نماذج من مشكالت شخصية 

  .واستراتيجيات تدريس محددة وتقنيات إدارة الوقت

 دراسة هدفت إلى تحديد الصعوبات التي تواجه تطبيق التفكير  (Shell, 2000)شيل  أجرتو

 ، األمريكية Tennesseeلبكالوريوس في والية تنسيالناقد كما يدركها أساتذة التمريض لبرامج ا

 وأرسلت بريدياً إلى جميع أساتذة  تصميمها لهذا الغرض،تموجمعت البيانات بواسطة أداة للمسح 

 وقد استجاب فقط كالوريوس،التمريض في والية تنيسي والذين يدرسون علم األحياء الجيني لطلبة الب

وتم التأكد من ثبات أداة الدراسة بأبعادها الثمانية  المسح،  ممن أرسلت لهم أداة %72ما نسبته 

 0.83- 0.51بين) االتسـاق الداخلـي(باستخدام معادلة كرونباخ آلفا، وتراوحت معامالت الثبات 

  : التي تواجه تطبيق التفكير الناقد ما يأتيعوبات التي توصلت إليها الدراسة ومن بين أهم الص

تهم حول تطبيق التفكير الناقد وكانت هذه من أكبر الصعوبات التي تواجه اتجاهات المدرسين وتوقعا •

 . تطبيق التفكير الناقد كما أدركها مدرسو التمريض

 . الحاجة إلى الوقت الكافي لتغطية المحتوى •

مدى األهمية والمالءمة لتدريس التفكير الناقد، وكانت هذه من أقل الصعوبات التي تواجه تدريس  •

 . قدالتفكير النا
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 بثقة عالية لتمريض يشعرونواختلفت نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بأن مدرسي ا

 هذا التدريس في مجال في قدرتهم لتدريس التفكير الناقد، ولكنهم يدركون بوجود الحاجة لممارسة

 إلى وكانت نتائج الدراسة مفيدة لبرامج التمريض عندما يكون هناك قرار في الوصولاختصاصهم، 

 . افضل السبل لتسهيل وتطوير مهارات التفكير الناقد في هذا المجال

 استنباط التغيرات التربوية (Patterson, 2006)دراسة باترسون كان الغرض من و

الحاصلة في الغرفة الصفية عند انتقال معلم اللغة اإلنجليزية من االعتماد على النظرية الشكلية إلى 

تجابة القارئ عند تدريس روايتين من روايات القرن العشرين في مدرسة النظرية القائمة على اس

  . ثانوية ريفية صغيرة

ما أنواع االنتقال المالحظ بين : وتم استخدام عدة ادوات في الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية

الطلبة تتحسن؟ النظريتين؟ وهل تم قبول الطلبة من قبل المعلم أثناء عملية االنتقال؟ وهل كانت قدرات 

وهل أن اتجاهات المعلم نحو الروايتين كانت تتغير؟ وهل تم قبول الطلبة كمفكرين ناقدين؟ وما 

   ؟الصعوبات التي كانت تقف حيال ذلك

دوينه من تحليل ما تم ت: ومن بين األدوات التي استخدمت لإلجابة عن األسئلة السابقة 

 أشرطة الفيديو للمواقف الصفية وتحليل المقابالت ، والمالحظة، وتحليلمالحظات من جانب الطلبة

وأشارت نتائج الدراسة إلى ضرورة فهم الصعوبات كانت تحول . المصحوبة بأشرطة تسجيل سمعية

دون تقبل الطلبة كمفكرين ناقدين عند التحول من النظرية الشكلية إلى المبادئ التي تستند عليها نظرية 

  : تاستجابة القارئ ومن هذه الصعوبا

  .خرى أثناء تدريس التفكير الناقدلية االنتقال والتحول من نظرية ألعم  •

 .صعوبة تقييم الطلبة للمعلومات المقدمة لهم  •
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 .صعوبة التعرف على الجوانب االيجابية أثناء االنتقال بهدف تقبل الطالب كمفكرين ناقدين  •

عديل أثناء عملية االنتقال من مبدأ آلخر اتجاه المعلم نحو المادة التعليمية قيد الدراسة بحاجة إلى ت  •

 .أثناء التدريس

 ممارسات أعضاء هيئة التدريس للتفكير الناقد وعالقته ).2007(وتناولت دراسة المبيريك 

بالبيئة الجامعية، كان من أهم أهدافها الكشف عن أهم الصعوبات والمعوقات التي تحول دون 

في جامعة الملك سعود وجامعة اإلمام محمد بن سعود من ممارسة أساليب التفكير الناقد ومهاراته 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وباستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية توصلت 

المعوقات والصعوبات التي تحول دون ممارسة مهارات التفكير الناقد في الجامعة من الدراسة إلى 

  :ها اآلتيأهمو وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

، وقلة قلة فرص التدريب، وقلة توافر الحرية األكاديمية: جامعية وأهمها صعوبات تتعلق بالبيئة ال  - 

 .توافر مصادر تعلم ومراجع كافية للمواد الدراسية 

، وعدم التنسيق بينها وبين عدم توافر األماكن المناسبة: نشطة وأهمهاصعوبات تتعلق باأل  - 

 .تعود بعض المتعلمين على ممارستها التدريبات العملية وعدم 

وجمود التفكير عند بعض ،  المتعلمين على التعليم التلقينيتعود: صعوبات تتعلق بالطالب وأهمها  - 

 .، وتذمر بعض الطالب من التقويم الذي يركز على مهارات التفكير العليا المتعلمين

ن طرح أي قضية قد تدخله في معلم م، وحذر الاألعباء التدريسية: صعوبات تتعلق بالمعلم وأهمها  - 

 .، وعدم التدريب الكافي على استخدام التفكير الناقد مشاكل
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التقويمية المنحنى النظامي لتطوير قائمة  (Bronstein, 2007)برونستين واستخدمت دراسة 

ولقد وية، من جانب طلبة المرحلة الثانتدقيق تقويمية للشبكة العنكبوتية، صادقة وثابتة ليتم استخدامها 

وأظهرت واختيار مجموعة من مواقع الشبكة، استخدم المعلمون الطالب تلك القائمة بهدف تقييم 

المقارنة بين المعلمين والطلبة من خالل البيانات التي تم جمعها بواسطة قائمة التدقيق وكذلك تحليلها، 

  :  إال أن الطلبة يواجهون صعوبات كاآلتي

  .اصة بمهارات التفكير الناقد التي يواجهونها في االنترنتصعوبة تقويم المعلومات الخ •

 . حاجة الطلبة إلى تدريب إضافي على مهارات التفكير الناقد ضمن سياق تقديم محتوى موقع الشبكة •

مدى مناسبة قائمة التدقيق واستخدامها كدليل من جانب الطلبة ألغراض التقديم أثناء النشاط الصفي  •

 .اً متضمناً النمذجة على التفكير النقديالذي ينبغي إعداده جيد

 Sentenceاستخدام مستالت الجمل االستهاللية  (Cook, 2008)كوك وتقصت دراسة 

Starters خالل برامج مناقشة على االنترنت (On Line) كوسيلة تربوية للتشجيع على التفكير 

 شكلت مستهالت الجمل اللغة الخاصة ولقدألدب وبناء المعاني االجتماعية، الناقد أثناء تحليل الطلبة ل

وكان الهدف من لية خالل منتدى الطلبة الجماعي، بالمفكرين الناقدين والتي تم توفيرها كرابطة تفاع

دراسة على هذه االستراتيجية تطوير التفكير الناقد لدى تالميذ المرحلة المتوسطة، إذا اشتملت عينة ال

األسلوب شبه :  مزيج من أسلوبين هماCookة كوك واستخدمت الباحثطلبة من الصف الثامن، 

  . التجريبي واألسلوب المصحوب بدراسة حالة

  : وكشفت نتائج الدراسة عن الصعوبات التالية والتي واجهت استراتيجية التفكير الناقد المطورة

 .تناقص مستويات مشاركة الطالب خالل الدراسة شبه التجريبية •

 .اقد عبر الوقت المستخدم في الدراسةعدم تغير مستويات التفكير الن •
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 .اهتمام الطلبة ومستويات التفكير الناقد عبر الوقت المستخدم في الدراسة •

 .اهتمام الطلبة ومستويات صعوبة المحتوى •

  .  التي بدورها أثرت على تفاعلهم الصفيقعات المعلمين والمتابعة الصفية تأثر استجابات الطلبة بتو •

 لتشكل حجر الزاوية ).Lombard& Grosser 2008 (روسر غوجاءت دراسة لومبارد

التي تم تبنيها في التربية في جنوب أفريقيا، وفي قطاع  المتميز للطريقة المستندة على النتاجات

 من النتاجات المتضمنة اًالتدريب المسمى بالنتاجات الناقدة، وتعتبر القدرة على التفكير الناقد واحد

ل ذا النتاج موضع االهتمام على الرغم من اشتراكه مع التطوير الشاملقد ظل ه. في هذا المنحى

 مظاهر هذا االهتمام رعاية مهارات التفكير الناقد وتشجيعها و من أحد للجوانب المعرفية األخرى،

لدى المتعلمين، ويشير البحث أنه ليس من السهولة تطوير تلك المهارات ذات المستويات العليا من 

عامل النضج، وانتشار فكرة صعوبة تعليم مهارات التفكير الناقد : سباب أهمهاالتفكير لعدة أ

  .وتعلمها

واختبار ) z(لقد تم إجراء دراستين مستقلتين، إذ تم تقديم اختبار التفكير الناقد من المستوى 

 بهدف قياس قدرات التفكير الناقد لدى الطلبة المعلمين، Waston – Glacer جليسر –واطسون 

 لرعاية ملّحة الستنتاج الدليل حول الحاجة الالدراستين الدراستين، لقد تمت مناقشة نتائج عينتي

مهارات التفكير الناقد لدى المتعلمين، كذلك استخدام التقييم الخاص بتوجيه التعلم نحو النتاجات 

  .قد بها في تطوير التفكير الناهم إمكانية إشارته إلى الكيفية التي يسمنها عن المستفيدة

 بدراسة هدفت إلى تحديد معوقات تدريس التفكير اإلبداعي من قبل )2008(  الحربيمتوقا

معلمة، ) 90(اسة من رمعلمات اللغة اإلنجليزية بالمرحلة الثانوية بمكة المكرمة، وتكونت عينة الد

دهن وطبقت على جميع المشرفات التربويات في المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة، و بلغ عد
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 جانب من الصعوبات التي تواجه تدريس التفكير اإلبداعي من اً عددالنتائج وكشفت ،مشرفة) 14(

  :معلمات اللغة اإلنجليزية في مدينة مكة المكرمة، أهمها

نقص الدورات التدريبية والتنشيطية وورش العمل في تدريس التفكير اإلبداعي أثناء الخدمة وعدم  •

 .اعي في اإلعداد التربويتضمين أنشطة التفكير اإلبد

ضعف مصادر التعلم اللغوي في المدرسة مثل عدم توفر مختبر لغوي أو مكتبة تتضمن الروايات  •

 .والقصص

قلة مساهمة أو عدم توفر المتخصصين في مجال التدريس اإلبداعي في إعداد وتطوير مناهج اللغة  •

 .اإلنجليزية في المرحلة الثانوية

ظروف التنظيمية لبيئة الصف، وكذلك الفكرة النمطية للطالبات عن أن عدم تكيف الطالبات مع ال •

 .التعلم يقتصر على الجانب التحصيلي واالستعداد لالمتحانات الختامية آخر العام الدراسي

الصرامة التي تواجهها المعلمة من قبل اإلدارة المدرسية من حيث ضرورة تطبيق الخطة التعليمية  •

 .زية، وكذلك عدم تبني الكوادر اإلشرافية واإلداية للتفكير اإلبداعيفي تدريس اللغة االنجلي

 .عدم وجود وقت لألنشطة الالصفية المعنية على تنمية التفكير اإلبداعي •

ضعف الحوافز والبواعث الداخلية أو الخارجية التي تشجع الدراسات على التفكير اإلبداعي في تعلم  •

 . القراءة والكتابة في اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية، وضعف مستوى مهارات
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باستخدام األسلوب الكمي : بين أسلوبين من الدراسات  (Lin, 2009) دراسة ِلنمزجت و

حاجات الكتابة، وعدد المشاركين، واختبار قبلي وبعدي يقيس بالدرجات / استبانة نقيس صعوبات 

  . ت صحفيةتضمن مقابالت وتأماللوب نوعي نوعية عينات من الكتابة وأس

أن معظم الطلبة الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية لوب الكمي أظهرت نتائج األسو

أدركوا أن الصعوبات التي تواجه تفوقهم في الكتابة تتمثل في عجزهم في الجوانب الصوتية 

نقص أما الصعوبات المتعلقة ب ،).53=  وانجراف معياري 3.91: المتوسط الحسابي(واإلدراكية 

،  )1.20= وانحراف معياري 2.8= متوسط حسابي (كاآلتي الجوانب العاطفية والنفسية فقد كانت 

متوسط (والصعوبات التي جاءت بالمرتبة الثالثة فقد كانت متعلقة بالجوانب الثقافية االجتماعية 

ي وبعد استخدام الحاسوب كوسيط تكنولوجي اتصال).  1.00=  وانحراف معياري 2.5= حسابي 

  . Self-Perceivedأظهرت اإلدراك الذاتي 

 والجوانب %)20بنسبة (قد تم تخصيص الجوانب االجتماعية الثقافية لصعوبات الكتابة و

   ،%)17بنسبة ( العاطفية/بات المتعلقة بالجوانب النفسية، والصعو%)18بنسبة (اإلدراكية /الصوتية

ة وتنظيمها، وصياغة الجمل، واألفكار، أظهر الطلبة تحسناً في كمية الكتابوفي الوقت ذاته 

  .ولم تظهر غالبية الطلبة تحسناً في استخدام قواعد اللغة، واختيار الكلمة

ئ استخدام التكنولوجيا كوسيط اتصالي عند  عمليات الكتابة ظهرت محاسن ومساووخالل

يجابية بمستوى عاٍل ة كلغة ثانية، فغالبية الطلبة أصبح لديهم تصورات إيتدريس طلبة اللغة اإلنجليز

حول تصوراتهم نحو التكنولوجيا لكوسيط اتصالي وحول مشاركتهم به،  فقد تحسن مستواهم في 

 فقد أصبحوا أكثر قدرة ،أكثر ثقة بأنفسهم وفي تفكيرهم الناقدوأصبحوا القلق في كتابتهم والمناقشة 



51 

 

، وفي وفي تنفيذ عمليات الكتابةقواعد، على تحديد أخطائهم في مدوناتهم الكتابية وفي التهجئة، وال

  . تبني تقاليد الكتابة األمريكية

اإلدراكية التناقض في التغذية الراجعة، /  الصعوبات الصوتية بالمقابل، فقد تضمنت مساوئ

على التكنولوجية لقد اشتملت الصعوبات . وتعديل كتاباتهمتنقيح والحاجة إلى الوقت الطويل لنقد و

أما الصعوبات االجتماعية الثقافية فقد تمثلت بصرف في الكتابة المبرمجة،  والمرونة نقص اإلبداع

  .  للدعم العاطفي وبناء معرفة تشاركية(One Linc)اإللكتروني وقت طويل في بناء مجتمع العلم 

لقد بدأ الطلبة وبالتدريج في تأسيس مجتمع تعلمي يساعد بعضهم بعضاً على الكتابة وتقديم 

الئهم من خالل اقتراح استراتيجيات حل المشكلة وببساطة في كتابتهم، وأصبح الدعم العاطفي لزم

الطلبة أكثر فعالية في التعبير عن أفكارهم كتابياً، ويناقشون الفروقات فيما بينهم ويدعمون حاجاتهم 

االنفعالية، ويحلون المشكالت بحيث أصبحت عملية تسهيل استراتيجيات التفكير العليا من خالل 

  .  والتفاعل مع الطلبة(On Line)قشة اإللكترونية المنا

 تصورات المعلمين قبل الخدمة وأثناء الخدمة على (Adams, 2009)دراسة آدامز وفحصت 

وفكرة عدم التجانس ثم تصوراتهم حول ظاهرة العرق والساللة لتنوع الثقافي، وتنوع المتعلمين ا

وكان قد تم الحصول تعلمية والتعليمية مستقبالً،  الوالعنصرية ونقاء اللون وأثرها على الممارسات

على البيانات من خالل تحليل الوثائق والمقابالت الفردية، ومشاركة الباحث للمتعلمين وهم يتحدثون 

  . عن خبراتهم في المدرسة التي تبين تظهر موقفهم من العرق والساللة والعنصرية ونقاء اللون

لتنوع الثقافي وتنوع المتعلمين مثل الهوية، العرق، وأظهرت دراسة الحالة ان متغيرات ا

والساللة، والرفق، وأهمال الواجبات، وعجز التفكير، والسيطرة، ومحتوى المنهاج، والمعيارية، 



52 

 

 وتشير النتائج أيضاً إلى الحاجة لمعلمين لوقوف على الحياد،واالمتيازات الممنوحة لبعض المتعلمين، وا

وأن يكونوا قادرين على ممارسة مهارته ليعملوا مع تالميذهم تفكير الناقد، لتطبيق إجراءات المؤهلين 

بنجاح عند مهارات التفكير الناقد في تدريسهم،  مما يعني أن تأهيل المعلم واالختالفات القائمة بين 

 ما يقدمه المنهاج من أيديولوجية المحتوى تشكل صعوبات تواجه تطبيق لىالمتعلمين باإلضافة إ

وأوصت الدراسة بضرورة تأهيل المعلمين باستخدام برامج تمكنهم من تطوير .   التفكير الناقدمهارات

   .ممارساتهم لتدريس التفكير الناقد

  :التعليق على الدراسات السابقة    

  :وبعد االطالع على الدراسات السابقة يمكن إبداء المالحظات اآلتية 

سابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية من كانت عينة الدراسة في معظم الدراسات ال-1

 (Patterson, 2006)ودراسة  Bronstei, 2007)(برونستين ودراسة) (Joseph,2003المعلمين

  .وكذلك الدراسة الحالية التي اقتصرت في عينتها على المعلمين  ) 2007(  المبيريك ودراسة 

 حين في) (Joseph,2003لثانوية معلمي المرحلة اقتصرت بعض الدراسات السابقة على  ا-2

 ,Oliver) (Cook, 2008) في المرحلة المتوسطة طلبةة من اقتصرت دراسات أخرى على عين

وأساتذة التمريض لبرامج  ) 2007 ,المبيريك ( وعلى أعضاء عيئة التدريس في الجامعة (1999

راسة على معلمي المرحلة أما الدراسة الحالية فقد تميزت بإجراء الد)  shell,2000(البكالوريوس 

  .المتوسطة 

اختلفت الدراسات السابقة فيما بينها من حيث الكشف عن صعوبات تطبيق التفكير الناقد بالمواد -3

والتاريخ  (Patterson, 2006) (Lin, 2009)اللغة اإلنجليزية في دراسة : الدراسية المختلفة مثل 
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)Joseph,2003( صعوبات تطبيق مهارات التفكير الناقد في في حين بحثت الدراسة الحالية في 

  .العربية تدريس مادة اللغة 

اختلفت أهداف الدراسات السابقة فيما بينها ، فقد كان الهدف من دراسة جوزيف -4

)Joseph,2003 ( تحديد تصورات المعلمين حول استيعاب الطلبة للمفاهيم التاريخية ، وكان

استنباط التغيرات التربوية في الغرفة  ) Patterson,2006( الغرض من دراسة باترسون 

إلى استخدام برامج  ) Cook,2008( وهدفت دراسة كوك الصفية في ضوء النظرية ، 

 عبر االنترنت كوسيلة تربوية للتشجيع على التفكير الناقد ، وفي ضوء هذه األهداف المناقشة

دراسة الحالية فقد تميزت بأنها تحرت تلك الدراسات السابقة صعوبات التفكير الناقد ، أما ال

  .اهتمت بالكشف عن صعوبات تطبيق التفكير الناقد في تدريس اللغة العربية 

 الدراسات السابقة األخرى للصعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية للمرحلة تحر تلمو

طقة ، وفي المنالمتوسطة في تطبيق مهارات التفكير الناقد في دولة الكويت بصورة خاصة 

  .-  على حد علم الباحث –العربية بصورة عامة 
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  الفصل الثالث

 الطريقة اإلجراءات

تضمن هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها، وأداة الدراسة وطرق التحقق من 

صدقها وثباتها، وإجراءات الدراسة التي تم اتباعها، والمعالجات االحصائية المناسبة التي تم 

  .خدامهااست

  منهج الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث المنهج الوصفي المسحي للوصول إلى نتائج الدراسة بعد 

  .جمع المعلومات بناء على االستبانة التي أعدها الباحث وطورها لهذا العرض

  :مجتمع  الدراسة

طة بدولة الكويت، تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي اللغة العربية في المرحلة المتوس

يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة من معلمي ) 1( والجدول،)م2011 / 2010(خالل العام الدراسي

  .اللغة العربية حسب المنطقة التعليمية وجنس المعلم
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  )1(الجدول 

  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة من المعلمين حسب المنطقة التعليمية وجنس المعلم

  عدد معلمي اللغة العربية
  المنطقة التعليمية

  اناث  ذكور
  المجموع

 349 171 178  العاصمة 

 395 206  189 حولي  

 294 143  151 مبارك الكبير

 485 250  235  الفر وانية

 565 312  253 األحمدي

 447 233 214  الجهراء

  المجموع
 

1220 

 

1315  

 

2535  

  

  :عينة الدراسة

تم إختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع الدراسة الكلي من معلمي اللغة 

 بناء على الجدول المعد من  ومعلمةِممعل) 500( العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت بواقع

 حسب الجنس يشير إلى توزيع عينة الدراسة) 2( والجدول ،)Bartlett,Kotrlik,Higgins,2001(قبل 

  . والمنطقة التعليمية والمستوى التعليمي



56 

 

  )2(الجدول 

  توزيع عينة الدراسة حسب المنطقة التعليمية والجنس

 الجنس
  التعليمية المنطقة

  اناث ذكور

  

 المجموع       

 67 32  35 العاصمة

 72 37 35 حولي

 59 28 31 مبارك الكبير

 91 47 44 الفر وانية

 104 57  47 األحمدي

 107 54 53 الجهراء

 500 255 245 المجموع

  

   :أداة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بإعداد استبانة للكشف عن صعوبات تطبيق مهارات 

 ،ن وجهة نظر المعلمين مالتفكير الناقد في تدريس مادة اللغة العربية للمرحلة المتوسطة بدولة الكويت

طالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وتكونت الوذلك بعد ا

  -: ربعة مجاالت على النحو االتيألى إفقرة توزعت ) 48(ولية من ألتها ااالستبانة  بصور
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  .فقرات) 8(الصعوبات الفنية اإلدارية، وتشتمل على  •

  .فقرة) 16( بالمعلم، وتشتمل على الصعوبات المتعلقة •

  .فقرة) 13( وتشتمل على الصعوبات المتعلقة بالطالب •

  .فقرة) 11(الصعوبات المتعلقة بالمنهج وتشتمل على  •

  : صدق أداة الدراسة

        تم التحقق من صدق األداة بصورتها األولية من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين 

متخصصين في المناهج وطرق التدريس وعلم النفس التربوي والقياس من أعضاء هيئة التدريس ال

والتقويم ومشرفي ومعلمي اللغة العربية في المملكة األردنية الهاشمية ودولة الكويت، ومن ذوي الخبرة 

، ومدى مالءمتها  وذلك للتأكد من صالحيتها في قياس ما صممت لقياسه،)1( الملحق  كما فيوالكفاءة،

 وكان المعيار الذي تم اعتماده في قبول الفقرات أو استبعادها هو ،)2(الملحق كما في  ،يتيةللبيئة الكو

فأكثر من المحكمين لإلبقاء عليها، واقتصرت %) 80(حصول الفقرات على نسبة موافقة قدرها 

 وبذلك بقي عدد فقرات االستبانة ،ض الفقرات من حيث الصياغةمالحظات المحكمين على تعديل بع

  .ستبانة الدراسة بصيغتها النهائيةيبين ا) 3( والملحق ،فقرة) 48( النهائية غتهابصي

  :  ثبات أداة الدراسة

، إذ تم )test-re-test(       للتأكد من ثبات األداة، اعتمد الباحث طريقة االختبار وإعادة االختبار 

لة المتوسطة بدولة الكويت من معلماً يدرسون مادة اللغة العربية في المرح) 15(توزيع األداة على 

 إعادة تطبيقها عليهم بعد مضي أسبوعين، وبعد ذلك تم احتساب معامل تخارج عينة الدراسة، وتم
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الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون، كما تم استخدام معادلة كرونباخ الفا للتأكد من االتساق الداخلي 

  . التالتالي يبين تلك المعام) 3(لالستبانة، والجدول

  )3(الجدول 
  معادلة كرونباخ الفاومعامل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون، 

 الصعوبات  الرقم
  

  كرونباخ الفا  ارتباط بيرسون معامل

 0.90 0.93  الصعوبات الفنية اإلدارية 1

 0.87 0.85  الصعوبات المتعلقة بالمعلم  2

 0.83 0.82   بالطالبالصعوبات المتعلقة 3

ت المتعلقة بالمنهج الصعوبا  4
  المدرسي

0.78 0.79 

 0.89 0.89  الدرجة الكلية

 
 

 تراوحت بين ،حسب معادلة بيرسونأن معامالت الثبات لالستبانة  ) 3( يتضح من الجدول    

 0.79(، أما معامالت االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ الفا فقد  تراوحت بين )0.93- 0.78(

  .لمعامالت كافية الغراض هذه الدراسةواعتبرت هذه ا ،)0.90- 
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  متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية

  :المتغيرات المستقلة

العاصمة، حولي، مبارك الكبير، الفروانية، األحمدي، ( ست فئاتا  المنطقة التعليمية وله1- 

 ).والجهراء

 ).بع، الثامن، التاسعالسادس، السا( المستوى التعليمي وله أربع فئات2- 

  ).المعلمون، والمعلمات( الجنس له فئتان3- 

  درجة صعوبات تطبيق مهارات التفكير الناقد في تدريس اللغة العربية لطلبة المرحلة :المتغير التابع

  .المتوسطة في دولة الكويت

  إجراءات الدراسة

  :    اتبع الباحث في الدراسة الخطوات واإلجراءات اآلتية

 أداة الدراسة المتمثلة باستبانة تكشف صعوبات تطبيق مهارات التفكير الناقد في تدريس مادة إعداد - 

طالع على األدب البعد ا. يت من وجهة نظر المعلميناللغة العربية للمرحلة المتوسطة بدولة الكو

 .النظري والدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة

 أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة في التأكد من صدق - 

 .المملكة األردنية الهاشمية ودولة الكويت
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 على انسبوعأبفاصل زمني قدره ) Test - retest(التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل اختبار  - 

 . من خارج عينة الدراسةمجموعة من األفراد

ذن رسمي من جامعة إ والحصول على ،افظات دولة الكويت وعينتها في محتحديد مجتمع الدراسة - 

 .الشرق األوسط ووزارة التربية والتعليم بدولة الكويت لتطبيق الدراسة في المدارس

 .توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة - 

تدريس مادة تفريع استجابات أفراد عينة الدراسة حول صعوبات تطبيق مهارات التفكير الناقد في  - 

 .إحصائياًاللغة العربية للمرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين لمعالجة البيانات 

 .عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتقديم المقترحات والتوصيات - 

  :المعالجة اإلحصائية

  :تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية

 .توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبةلإلجابة عن السؤال األول سيتم استخدام الم - 

لإلجابة عن السؤال الثاني، والسؤال الرابع سيتم تحليل التباين األحادي، واختبار شافيه للمقارنات  - 

 .إحصائياًالبعدية، إذا وجدت فروق دالة 

 .لإلجابة عن السؤال الثالث سيتم استخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين - 

 .ةستخدام معامل ارتباط بيرسون للتأكد من ثبات أداة الدراسسيتم ا - 

وفيما يتعلق بتصحيح االستبانة فتم االعتماد على ميزان خماسي لتصحيح أداة الدراسة يترواح 

 جدا ، وقليله)3(وافق بدرجة قليلة، وم)4(موافق بدرجة متوسطة ، و)5(كبيرة موافق بدرجة ما بين 
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 تقسيم أداء عينة الدراسة على فقرات االستبانة إلى ثالثة مستويات وفقاً ، وسيتم)1(وغير موافق ، )2(

  : على النحو اآلتي) 5- 1(لمدى الفئة الذي يتراوح بين

 .وهي صعوبة بدرجة منخفضة) 2.33 – 1(  - 

 .وهي صعوبة بدرجة متوسطة) 3.67 – 2.34( - 

 . وهي صعوبة بدرجة مرتفعة) 5 -  3.68( - 
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  الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت لها الدراسة من خالل اإلجابة عن تساؤالت 

 :واختبار فرضياتها وعلى النحو األتي

  ما الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة :نتائج السؤال األول

  قد من وجهة نظرهم ؟؟الكويت في تطبيق مهارات التفكير النا

       لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد 

الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في  الرتبة ودرجة

  ويظهر مجاالت أداة الدراسة،، ولكل مجال من تفكير الناقد من وجهة نظرهمتطبيق مهارات ال

  .ذلك) 4(الجدول 

 )4(الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة 
العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم 

  لكل مجال من مجاالت اداة الدراسة مرتبة تنازلياًو) الدرجة الكلية( بشكل عام

  الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الصعوبات  الرقم
درجة 
 الصعوبة

  متوسطة 1 0.87 3.61  الصعوبات الفنية اإلدارية 1

  متوسطة  2 0.86 3.51  الصعوبات المتعلقة بالمعلم  2

  طةمتوس  3 0.86 3.42  الصعوبات المتعلقة بالطالب 3

الصعوبات المتعلقة بالمنهج   4
  المدرسي

  متوسطة  4 0.73 3.25

  متوسطة  0.74 3.44  الدرجة الكلية
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أن الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة ) 4(  يالحظ من الجدول 

) الكليةالدرجة ( المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم بشكل عام 

، وجاءت جميع مجاالت )0.74(وانحراف معياري ) 3.44(كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

، وجاء في )3.25 - 3.61(أداة الدراسة في المستوى المتوسط، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

معياري وانحراف ) 3.61(، بمتوسط حسابي "ة اإلدارية الصعوبات الفني" الرتبة األولى مجال

) 3.51(بمتوسط حسابي " الصعوبات المتعلقة بالمعلم  "مجال " وجاء في الرتبة الثانية ،)0.87(

" الصعوبات المتعلقة بالطالب  "،  وجاء في الرتبة قبل االخيرة مجال )0.86(وانحراف معياري 

صعوبات ال" ، وجاء في الرتبة االخيرة مجال )0.86( وانحراف معياري ،)3.42(بمتوسط حسابي 

أما بالنسبة لفقرات ) 0.73(وانحراف معياري ) 3.25(بمتوسط حسابي " المتعلقة بالمنهج المدرسي 

  -:كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي

  "الصعوبات الفنية اإلدارية "  مجال- 1

بات تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد الرتبة ودرجة الصعو       

الفنية اإلدارية التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق 

  .ذلك) 5(  ويظهر الجدول ، لفقرات هذا المجال،مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم 
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 )5(الجدول 
ت التي يواجهها معلمو اللغة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة الصعوبا

العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم 
  مرتبة تنازلياً" الصعوبات الفنية اإلدارية  لفقرات مجال

 الفقرة  الرقم
 المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  الرتبة
درجة 
  الصعوبة

 التفكير السلطة والصالحية لتطبيق صعوبة منح المعلمين  7
  . في الحصص الدراسيةالناقد

  مرتفعة  1 1.19 3.96

قلة الموارد المالية التي تحتاجها المواد والوسائل الالزمة   6
   .للتفكير الناقد

  متوسطة  2 1.09 3.65

اكتظاظ الصفوف الدراسية بالطلبة مما يصعب ممارسة   3
  .اقد أنشطة تتعلق بمهارات التفكير الن

  متوسطة  3 1.07 3.63

صعوبة ترتيب حجرة الدراسة الحالية مع إجراءات  التفكير   4
  .الناقد 

  متوسطة  3 1.10 3.63

  متوسطة  5 1.05 3.59  .التنظيم التقليدي للجدول الدراسي والحصص  2

قلة توافر المصادر التعليمية الخاصة التي يمكن توظيفها في   1
  .التفكير الناقد

  متوسطة  6 0.95 3.56

  متوسطة  7 1.06 3.55    . التفكير الناقد وجود تخوفات لدى اإلدارة نحو   5

  متوسطة  8 1.18 3.29  . التفكير الناقد عدم تفهم اإلدارة ألهمية  8

  متوسطة   0.87 3.61  الدرجة الكلية
  

أن الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة ) 5(  يالحظ من الجدول 

لمتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم في هذا المجال كانت ا

، وجاءت فقرات هذا المجال )0.87(وانحراف معياري ) 3.61(متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

، وجاء في )3.29 - 3.96(بين  المستوى المتوسط والمرتفع، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

صعوبة منح المعلمين السلطة والصالحية لتطبيق  التفكير الناقد في  ) " 7( لرتبة األولى الفقرة ا
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" ، وجاء في الرتبة الثانية)1.19(وانحراف معياري ) 3.96(، بمتوسط حسابي "الحصص الدراسية 

بمتوسط " لناقد قلة الموارد المالية التي تحتاجها المواد والوسائل الالزمة  للتفكير ا ) " 6(الفقرة 

وجود تخوفات ) " 5(،  وجاء في الرتبة قبل االخيرة الفقرة)1.09(وانحراف معياري ) 3.65(حسابي 

 ، وجاء في)1.06(وانحراف معياري ) 3.55(بمتوسط حسابي " لدى اإلدارة نحو  التفكير الناقد 

) 3.29(بمتوسط حسابي " عدم تفهم اإلدارة ألهمية التفكير الناقد ) " 8( الرتبة االخيرة الفقرة 

  ).1.18(وانحراف معياري 

  "الصعوبات المتعلقة بالمعلم "  مجال- 2

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد الرتبة ودرجة               

كويت في الصعوبات المتعلقة بالمعلم التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة ال

  .ذلك) 6(  ويظهر الجدول ، لفقرات هذا المجال،تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم 
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   )6 (الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة 

بيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تط
  مرتبة تنازلياً" الصعوبات المتعلقة بالمعلم  لفقرات مجال

 الفقرة  الرقم
  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الرتبة
درجة 
 الصعوبة

نقص إدراك المعلم لدوره كمخطط ومرشد وميسر للمعارف   17
  .المطروقة لمعالجتها بالتفكير الناقد 

  مرتفعة  1 1.04 3.83

  مرتفعة  2 1.05 3.78  .عدم قدرة المعلم على التأكد من صدق المصادر والوثائق  16

  متوسطة  3 1.18 3.62  .افتقار المعلمين للخلفية النظرية عن  التفكير الناقد   9

  متوسطة  3 1.06 3.62  .ضعف مقدرة المعلم على التنسيق في العالقات االجتماعية   18

لمعلم في اختيار الطرق المناسبة لتطبيق مهارات قلة خبرة ا  21
  .التفكير الناقد 

  متوسطة  5 1.06 3.58

مطلوبة لتطبيق  التفكير ضعف امتالك المعلمين للمهارات ال  10
  .الناقد

  متوسطة  6 1.15 3.54

ضعف مهارة المعلم في صياغة مشكلة أو سؤال أو نشاط   23
  قديمثل محوراً لتطبيق مهارات التفكير النا

  متوسطة  6 1.17 3.54

صعوبة توفير المعلم لألجواء النفسية المريحة داخل حجرة   20
   . التفكير الناقدالصف في أثناء 

  متوسطة  8 1.08 3.49

  متوسطة  9 1.14 3.47  .قلة الحوافز المشجعة للمعلم لتطبيق التفكير الناقد   13
م من كثرة األعباء الملقاة على كاهل المعلمين مما يمنعه  11

  .التحضير للتفكير الناقد 
  متوسطة  10 1.16 3.46

  متوسطة  10 1.16 3.46  .انخفاض الدافعية لدى المعلمين لتطبيق  التفكير الناقد   12

  متوسطة  12 1.10 3.44  .ضعف مقدرة المعلم على تقييم مهارات التفكير الناقد   19

  متوسطة  13 1.07 3.43   . التفكير الناقدضعف إلمام المعلمين باستراتيجيات   14
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 تطبيق خوف المعلمين من إثارة الفوضى والشغب في أثناء   15
  . في الحصةمهارات التفكير الناقد

  متوسطة  14 1.04 3.40

 افتقار المعلمين إلدارة الوقت في أثناء تطبيق مهارات   22
  .التفكير الناقد

  متوسطة  15 1.13 3.33

تفكير الناقد الخاصة نقص الدورات التدريبية لمهارات ل 24
  بالمعلم

  متوسطة 16 1.24 3.24

  متوسطة   0.86 3.51  الدرجة الكلية
  

أن الصعوبات المتعلقة بالمعلم التي يواجهها معلمو اللغة العربية ) 6(  يالحظ من الجدول 

في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم في هذا 

، وجاءت )0.86(وانحراف معياري ) 3.51(ال كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي المج

 - 3.83(فقرات هذا المجال بين  المستوى المتوسط والمرتفع، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

نقص إدراك المعلم لدوره كمخطط ومرشد وميسر  ) " 17( ، وجاء في الرتبة األولى الفقرة )3.24

، )1.04(وانحراف معياري ) 3.83(، بمتوسط حسابي "وقة لمعالجتها بالتفكير الناقد  المطرللمعارف

." عدم قدرة المعلم على التأكد من صدق المصادر والوثائق ) " 16(الفقرة " وجاء في الرتبة الثانية

" ) 22(،  وجاء في الرتبة قبل االخيرة الفقرة)1.05(وانحراف معياري ) 3.78(بمتوسط حسابي 

) 3.33(بمتوسط حسابي . " اء تطبيق مهارات  التفكير الناقدافتقار المعلمين إلدارة الوقت في أثن

نقص الدورات التدريبية  ) " 24( خيرة الفقرة أل، وجاء في الرتبة ا)1.13(عياري وانحراف م

  .)1.24(وانحراف معياري ) 3.24(بمتوسط حسابي " لمهارات لتفكير الناقد الخاصة بالمعلم 
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  "الصعوبات المتعلقة بالطالب "  مجال- 3

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد الرتبة ودرجة الصعوبات  

المتعلقة بالطالب التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق 

  .ذلك) 7(  ويظهر الجدول فقرات هذا المجال،، لمهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم 

 )7(الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة 
العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم 

  مرتبة تنازلياً"  بالطالب الصعوبات المتعلقة لفقرات مجال

 الفقرة  الرقم
  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الرتبة
درجة 
  الصعوبة

  مرتفعة  1 1.12 3.80  .التوزيع غير المنتظم للطلبة داخل الفصل الدراسي   34

  مرتفعة  1 1.08 3.80  .ضعف التجانس الفكري بين الطلبة   36
 لكل نشاط صعوبة التزام الطلبة بالوقت المخصص  37

   . التفكير الناقدفي أثناء عملية تطبيق مهارات
  مرتفعة  3 1.10 3.69

  متوسطة  4 1.05 3.56افتقار الطالب لقوة الحجة التي يقوم عليها إدعاء ما   26
  متوسطة  5 1.12 3.52 .ضعف ثقة الطالب بنفسه  32
  متوسطة  6 1.14 3.49  .ضعف التجانس االجتماعي بين الطلبة  35

  متوسطة  7 1.09 3.48 .لة احترام بعض الطلبة لرأي اآلخرين ق  33
  متوسطة  8 1.16 3.38  .غموض أهمية التفكير الناقد لدى الطلبة   25
  متوسطة  9 1.16 3.20  .ضعف مقدرة الطالب على المناقشة اإليجابية   29
ة على التمييز بين المعلومات ضعف المقدر  31

  .سبة دعاءات االستنتاجية غير المناالوا
  متوسطة  9 1.16 3.20

  متوسطة  11 1.18 3.14  .صعوبة تحديد الطالب للمشكلة   27
ة على التمييز بين المعلومات ضعف المقدر  30

  .دعاءات االستنتاجية المناسبة الوا
  متوسطة  12 1.17 3.12
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إثارة بعض الطالب للشغب في أثناء تطبيق مهارات   28

  .التفكير الناقد 
  سطةمتو  13 1.17 3.09

  متوسطة   0.86 3.42  الدرجة الكلية
  

أن الصعوبات المتعلقة بالطالب التي يواجهها معلمو اللغة العربية في ) 7(  يالحظ من الجدول 

المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم في هذا المجال 

، وجاءت فقرات هذا )0.86(وانحراف معياري ) 3.42(كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

، )3.09 -3.80(المستوى المتوسط والمرتفع، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين المجال بين 

) 36(و "بة داخل الفصل الدراسيالتوزيع غير المنتظم للطل"  )34 ( تانوجاء في الرتبة األولى الفقر

، )1.12(وانحرافين معياريين ) 3.80( حسابي ، بمتوسط"ضعف التجانس الفكري بين الطلبة"

ة على التمييز بين ضعف المقدر) " 30(على التوالي،  وجاءت في الرتبة قبل االخيرة الفقرة) 1.08(و

، )1.17(وانحراف معياري ) 3.12(بمتوسط حسابي ." دعاءات االستنتاجية المناسبة الاالمعلومات و

إثارة بعض الطالب للشغب في أثناء تطبيق مهارات التفكير "  )28( في الرتبة االخيرة الفقرة وجاء 

  ).1.17(وانحراف معياري ) 3.09(بمتوسط حسابي " الناقد 

  "الصعوبات المتعلقة بالمنهج المدرسي "  مجال- 4

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد الرتبة والصعوبات المتعلقة    

 التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق بالمنهج المدرسي

  .ذلك) 8(  ويظهر الجدول ، لفقرات هذا المجال،مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم 
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 )8(الجدول 
عربية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة ال

في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم لفقرات 
  مرتبة تنازلياً" الصعوبات المتعلقة بالمنهج المدرسي  مجال

 الفقرة  الرقم
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  الرتبة
درجة 
  الصعوبة

مية التي تحتاج خلو المناهج الدراسية من المهمات التعلي  42
  .للبحث والتنقيب للوصول إلى الحل المطلوب

  متوسطة  1 0.89 3.55

  متوسطة  2 0.93  3.48  . افتقار المناهج الدراسية لألنشطة الخاصة بالتفكير الناقد  43

اعتماد أساليب التقويم في المناهج الدراسية على   48
  .االختبارات التحصيلية القائمة على الحفظ والتذكر

  متوسطة  3 0.92 3.40

نظيم القائم على  التفكير افتقار المحتوى الدراسي إلى الت  38
  .الناقد

  متوسطة  4 1.22 3.34
ندرة وجود أمثلة يوفرها المنهاج تسهل تطبيق مهارات   45

  . التفكير الناقد 
  متوسطة  4 1.00 3.34

افتقار المناهج الدراسية ألساليب التدريس القائمة على    46
  .الناقد التفكير 

  متوسطة  6 1.09 3.28

ضعف تصميم معظم المناهج الدراسية لتناسب نمط    39
  .التفكير الناقد 

  متوسطة  7 1.19 3.23

عدم تعميق أساليب التقويم المنسجمة مع مهارات التفكير   47
  .الناقد في دليل المعلم 

  متوسطة  8 1.10 3.15

سية حديثة في  افتقار المناهج الدراسية الستراتيجيات تدري  44
  .مهارات التفكير الناقد 

  متوسطة  9 1.01  3.14

افتقار معظم المناهج الدراسية للموضوعات المبنية على   40
  .قوة النقاش وإبداء وجهات النظر 

  متوسطة  10 1.28 2.95

  متوسطة  11 1.32 2.84  . افتقار المناهج الدراسية ألهداف التفكير الناقد   41
  متوسطة  0.73 3.25  الدرجة الكلية
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أن الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة ) 8(  يالحظ من الجدول 

المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم في هذا المجال كانت 

ت هذا ، وجاءت جميع فقرا)0.73(وانحراف معياري ) 3.25(متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

، وجاءت في الرتبة األولى )2.84 - 3.55(المجال متوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

خلو المناهج الدراسية من المهمات التعليمية التي تحتاج للبحث والتنقيب للوصول إلى  ) " 42( الفقرة 

" لرتبة الثانية، وجاءت في ا)0.89(وانحراف معياري ) 3.55(، بمتوسط حسابي " الحل المطلوب 

) 3.48(بمتوسط حسابي ." افتقار المناهج الدراسية لألنشطة الخاصة بالتفكير الناقد ) " 43(الفقرة 

افتقار معظم المناهج ) " 40(،  وجاءت في الرتبة قبل االخيرة الفقرة)0.93(وانحراف معياري 

) 2.95(بمتوسط حسابي " الدراسية للموضوعات المبنية على قوة النقاش وإبداء وجهات النظر  

افتقار المناهج الدراسية "  )41( في الرتبة االخيرة الفقرة ، وجاءت )1.28(وانحراف معياري 

  ).1.32(وانحراف معياري ) 2.84(بمتوسط حسابي " ألهداف التفكير الناقد 

  

ت في الصعوبا) α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:نتائج السؤال الثاني

التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير 

  الناقد من وجهة نظرهم تعزى للمنطقة التعليمية؟

 لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للصعوبات التي            

عربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من يواجهها معلمو اللغة ال

  .ذلك) 9(وجهة نظرهم تبعا لمتغير للمنطقة التعليمية ، ويظهر الجدول 
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  )9(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة 

  لة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم تبعا لمتغير للمنطقة التعليميةبدو

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المنطقة التعليمية المجال

 0.92 3.64 67  العاصمة

 0.68 3.89 72  حولي

 0.98 3.74 59  مبارك الكبير

 0.84 3.43 91  ةالفر واني

 0.96 3.41 104  األحمدي

 0.73 3.67 107  الجهراء

 الصعوبات الفنية اإلدارية

 0.87 3.61 500 المجموع

 0.92 3.51 67  العاصمة

 0.76 3.70 72  حولي

 0.88 3.72 59  مبارك الكبير

 0.87 3.27 91  الفر وانية

 0.90 3.30 104  األحمدي

 0.70 3.69 107  الجهراء

 الصعوبات المتعلقة بالمعلم

 0.86 3.51 500 المجموع

 1.00 3.41 67  العاصمة

 0.77 3.38 72  حولي

 0.89 3.49 59  مبارك الكبير

 0.85 3.25 91  الفر وانية

 0.90 3.34 104  األحمدي

 الصعوبات المتعلقة
  بالطالب

 0.73 3.63 107  الجهراء
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جود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية للصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة ) 9(يالحظ من الجدول  

ير الناقد من وجهة نظرهم تبعا لمتغير العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفك

، وأخيراً جاء )3.62(الجهراء على الدرجة الكلية على أعلى متوسط حسابي  المنطقة التعليمية ، إذ حصلت منطقة

، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات )3.22(المتوسط الحسابي ألصحاب المنطقة الفروانية إذ بلغ 

،  )One way ANOVA( تم  تطبيق تحليل التباين األحادي ) α≥ 0.05(د مستوى داللة داللة إحصائية عن

   :اآلتي) 10(وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول

  

 0.86 3.42 500 المجموع

 0.76 3.29 67  لعاصمةا

 0.73 3.22 72  حولي

 0.72 3.43 59  مبارك الكبير

 0.66 2.94 91  الفر وانية

 0.76 3.18 104  األحمدي

 0.66 3.46 107  الجهراء

 الصعوبات المتعلقة
   بالمنهج المدرسي

 0.73 3.25 500 المجموع

 0.85 3.46 67  العاصمة

 0.65 3.54 72  حولي

 0.79 3.59 59  مبارك الكبير

 0.71 3.22 91   وانيةالفر

 0.78 3.30 104  األحمدي

 0.62 3.62 107  الجهراء

  الدرجة الكلية

 0.74 3.44 500 المجموع
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  )10(الجدول 
للصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة في تحليل التباين األحادي للفروق 

كويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم تبعا لمتغير للمنطقة المتوسطة بدولة ال
  التعليمية

  مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 0.002 3.881* 2.82 5 14.102 بين المجموعات

   0.727 494 358.988 داخل المجموعات
الصعوبات الفنية 

 اإلدارية
    499 373.09 المجموع

 0.000 5.334* 3.734 5 18.672 بين المجموعات

   0.7 494 345.855 داخل المجموعات
الصعوبات المتعلقة 

  بالمعلم
    499 364.527 المجموع

 0.047 2.267* 1.654 5 8.272  بين المجموعات

   0.73 494 360.475 داخل المجموعات
الصعوبات المتعلقة 

  بالطالب
    499 368.747 المجموع

 0.000 6.215* 3.162 5 15.81 بين المجموعات

   0.509 494 251.352 داخل المجموعات
الصعوبات المتعلقة 
 بالمنهج المدرسي

    499 267.162 المجموع

 0.000 4.522* 2.393 5 11.965 بين المجموعات

 الدرجة الكلية   0.529 494 261.413 داخل المجموعات

    499 273.378 المجموع

  ) ≥ 0.05( عند مستوى إحصائياًدال  •

)  α≥ 0.05(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 10(       تشير النتائج في الجدول 

ولة الكويت في تطبيق في للصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بد
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، استناداً إلى قيمة ف المحسوبة مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم تبعا لمتغير للمنطقة التعليمية 

 ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند ،للدرجة الكلية )0.000(، وبمستوى داللة )4.522(إذ بلغت 

لعربية في المرحلة المتوسطة بدولة للصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة ا )  ≥ 0.05(مستوى 

الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم تبعا لمتغير للمنطقة التعليمية في كافة 

، ومن أجل معرفة عائدية الفرق تم إحصائياًالمجاالت كل على حده، إذ كانت قيم ف المحسوبة دالة 

  .التالي يبين ذلك) 11(ولاستخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية والجد

  )11(الجدول
في للصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة  للفروق اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم تبعا لمتغير للمنطقة 
  التعليمية

  
  األحمدي  الفر وانية  العاصمة  الجهراء  مبارك الكبير  حولي

  المنطقة  المجال
المتوسط 

 3.41 3.43 3.64 3.67 3.74 3.89 يالحساب
 *0.48 *0.45 0.25 0.22 0.15  - 3.89  حولي

 0.33 0.31 0.10 0.07  -   3.74  مبارك الكبير
 0.26 0.24 0.03  -     3.67  الجهراء
 0.23 0.21  -       3.64  العاصمة
 0.02  -         3.43  الفر وانية

الصعوبات 
الفنية 
  اإلدارية

  -           3.41  األحمدي
مبارك    

  الكبير
  الفروانية  األحمدي  العاصمة  الجهراء  حولي

   3.72 3.70 3.69 3.51 3.30 3.27 
  *0.45  *0.42  0.21  0.03  0.02  - 3.72  مبارك الكبير

 *0.43 0.40 0.11 0.01 -  3.70  حولي
 *0.42 0.39 0.18 -   3.69  الجهراء
 0.24 0.21 -    3.51  العاصمة

الصعوبات 
المتعلقة 
  بالمعلم

 0.03 -     3.30  األحمدي
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 -       3.27  الفر وانية
    

  الجهراء
مبارك 
  الكبير

  الفروانية  األحمدي  حولي  العاصمة

    3.63 3.49 3.41 3.38 3.34 3.25 
  *0.38  0.29  0.25  0.22  0.14  - 3.63  الجهراء

  0.24  0.15  0.11  0.08  -   3.49  مبارك الكبير
  0.16  0.07  0.03  -     3.41  العاصمة
  0.13  0.04  -       3.38  حولي

  0.09  -         3.34  األحمدي

الصعوبات 
المتعلقة 
  بالطالب

  -           3.25  الفروانية
  وانيةالفر   األحمدي  حولي  العاصمة  مبارك الكبير  الجهراء    
   3.46 3.43 3.29 3.22 3.18 2.94 

 *0.52 *0.48 0.24 0.17 0.03 - 3.46  الجهراء
 *0.49 0.25 0.21 0.14 -  3.43  مبارك الكبير

 0.35 0.11 0.07 -   3.29  العاصمة
 0.28 0.04 -     3.22  حولي

 0.24 -       3.18  األحمدي

الصعوبات 
المتعلقة 
بالمنهج 
  المدرسي

  -           2.94  الفر وانية
  الفر وانية  األحمدي  العاصمة  حولي  مبارك الكبير  الجهراء   
   3.62 3.59 3.54 3.46 3.30 3.22 

 *0.40 0.32 0.16 0.08 0.03 - 3.62  الجهراء
 0.37 0.29 0.13 0.05 -  3.59  مبارك الكبير

 0.32 0.24 0.10 -   3.54  حولي
 0.24 0.16 -     3.46  العاصمة
 0.08  -         3.30  األحمدي

الدرجة 
  الكلية

  -           3.22  الفر وانية

  إحصائياًالفرق دال  •

ها مع منطقة    يالحظ من الجدول السابق أن الفرق كان لصالح منطقة حولي عند مقارنت

 حمدي في  مجال الصعوبات الفنية اإلدارية ، ولصالح منطقة مبارك الكبير عندألالفروانية  ومنطقة ا

في مجال الصعوبات المتعلقة بالمعلم، ولصالح منطقة حولي عند حمدي ألمقارنتها بمنطقتي الفروانية وا
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تها بمنطقة الفروانية ، ولصالح منطقة الجهراء عند مقارنتها بمنطقة الفروانية في مجال نمقار

حمدي في أل مقارنتها بمنطقتي الفروانية واالصعوبات المتعلقة بالطالب، ولصالح منطقة الجهراء عند

ولصالح منطقة   الكبير عند مقارنتها بالفروانية،منهج المدرسي،  ولصالح مباركالصعوبات المتعلقة بال

  .الجهراء عند مقارنتها بمنطقة الفروانية في الدرجة الكلية

الصعوبات في ) α ≥ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:نتائج السؤال الثالث

 المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة

   تعزى لجنسهم؟الناقد من وجهة نظرهم

     لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للصعوبات التي 

الناقد من يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير 

  .يبين النتائج) 12(وجهة نظرهم تبعا لمتغير الجنس، والجدول 

  )12(الجدول 

 في  للعينات المستقلة للفروق  t-testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق 

  من وجهة نظرهم تبعا لمتغير الجنسلتفكير الناقد مهارات ا

 العدد  الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

 0.000 3.723* 0.93 3.46 245  ذكر
 الصعوبات الفنية اإلدارية

   0.77 3.75 255  انثى

 0.000 5.562* 0.95 3.30 245  ذكر
  الصعوبات المتعلقة بالمعلم

   0.69 3.72 255  انثى

 0.000 6.607* 0.94 3.17 245  ذكر
  الصعوبات المتعلقة بالطالب

   0.70 3.66 255  انثى
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الصعوبات المتعلقة بالمنهج  0.002 3.042* 0.77 3.15 245  ذكر
   0.68 3.34 255  انثى المدرسي

 0.000 5.640* 0.84 3.26 245  ذكر
 الدرجة الكلية

   0.58 3.62 255 انثى
   )α≥ 0.05( عند مستوى إحصائياًدال  •

في )  α≥ 0.05(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 12(        تشير النتائج في الجدول 

الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات 

، )5.640(، استناداً إلى قيمة ت المحسوبة إذ بلغت بعا لمتغير الجنسالتفكير الناقد من وجهة نظرهم ت

   )0.000(وبمستوى داللة 

في الصعوبات التي )  α ≥ 0.05( وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ،للدرجة الكلية

كير الناقد من وجهة يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التف

ناث إلفروق لصالح ا، وكانت الإحصائياًنظرهم تبعا لمتغير الجنس في كافة المجاالت ، إذ كانت قيم ت دالة 

  .متوسطاتهن الحسابية عن متوسطات الذكوربدليل ارتفاع 

 في الصعوبات التي) α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:نتائج السؤال الرابع

يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من 

  ؟)سادس، سابع ، ثامن، تاسع( وجهة نظرهم تعزى للمستوى التعليمي

    لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الصعوبات التي يواجهها 

مو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم معل

  .ذلك) 13(تبعا لمتغير للمستوى التعليمي ، ويظهر الجدول 
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  )13(الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة 

لمتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم تبعا لمتغير للمستوى ا
  التعليمي

 العدد المستوى التعليمي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.98 3.51 124  سادس

 0.87 3.62 114  سابع

 0.89 3.54 120  ثامن

 0.72 3.73 142  تاسع

 الصعوبات الفنية اإلدارية

 0.87 3.61 500  المجموع

 0.92 3.38 124  سادس

 0.99 3.43 114  سابع

 0.82 3.54 120  ثامن

 0.68 3.68 142  تاسع

 الصعوبات المتعلقة بالمعلم

 0.86 3.51 500  المجموع

 0.91 3.30 124  سادس

 0.94 3.26 114  سابع

 0.83 3.49 120  ثامن

 0.74 3.60 142  تاسع

  الصعوبات المتعلقة بالطالب

 0.86 3.42 500  المجموع

 0.72 3.12 124  سادس

 0.79 3.23 114  سابع

 0.71 3.35 120  ثامن

الصعوبات المتعلقة بالمنهج 
  المدرسي

 0.70 3.28 142  تاسع
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وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية للصعوبات التي  )  13 (يالحظ من الجدول 

يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من 

التاسع على الدرجة الكلية على أعلى الصف غير المستوى الدراسي ، إذ حصل وجهة نظرهم تبعا لمت

، )3.32(، وأخيراً جاء المتوسط الحسابي ألصحاب الصف السادس إذ بلغ )3.58(متوسط حسابي 

تم  ) α≥ 0.05(ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي  )One way ANOVA( باين األحادي تطبيق تحليل الت

   :اآلتي) 14(يوضحه الجدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 0.73 3.25 500  المجموع

 0.81 3.32 124  سادس

 0.84 3.37 114  سابع

 0.71 3.48 120  ثامن

 0.59 3.58 142  تاسع

  الدرجة الكلية

 0.74 3.44 500  المجموع
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   )14(الجدول 
للصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تحليل التباين األحادي للفروق 

  قد من وجهة نظرهم تبعا لمتغير المستوى التعليميفي تطبيق مهارات التفكير النا

  مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 0.163 1.713 1.276 3 3.827 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الصعوبات الفنية اإلدارية   0.744 496 369.263

    499 373.09 المجموع

 0.025 3.132* 2.259 3 6.777 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

357.75 496 0.721   
الصعوبات المتعلقة 

  بالمعلم

    499 364.527 المجموع

 0.003 4.677* 3.381 3 10.144  بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

358.602 496 0.723   
الصعوبات المتعلقة 

  بالطالب

    499 368.746 المجموع

 0.102 2.081 1.107 3 3.321 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

263.841 496 0.532   
الصعوبات المتعلقة 
 بالمنهج المدرسي

    499 267.162 المجموع

 0.025 3.154* 1.706 3 5.118 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الدرجة الكلية   0.541 496 268.26

    499 273.378 المجموع

  )α≥ 0.05( عند مستوى إحصائياًدال  •
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)  α≥ 0.05(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 14(       تشير النتائج في الجدول 

في للصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق 

، استناداً إلى قيمة ف المحسوبة غير المستوى التعليمي مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم تبعا لمت

 ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند ،للدرجة الكلية )0.025(، وبمستوى داللة )3.154(إذ بلغت 

للصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة  )  ≥ 0.05(مستوى 

: يت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم تبعا لمتغير المستوى التعليمي في مجاليالكو

، وعدم إحصائياًالصعوبات المتعلقة بالمعلم، و الصعوبات المتعلقة ، إذ كانت قيم ف المحسوبة دالة 

 مهارات التفكير  في الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في تطبيقإحصائياًوجود فروق دالة 

الصعوبات الفنية اإلدارية، والصعوبات المتعلقة بالمنهج المدرسي، ومن أجل معرفة : الناقد في مجالي

  .التالي يبين ذلك) 15(عائدية الفرق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية والجدول
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  )15( الجدول
في للصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة  للفروق اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

  بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم تبعا لمتغير المستوى التعليمي
  سادس  سابع  ثامن  تاسع

  المجال
المستوى 
  التعليمي

المتوسط 
 3.38 3.43 3.54 3.68 الحسابي

 *0.30 0.25 0.14  - 3.68  تاسع
 0.16 0.11 - - 3.54  ثامن
  0.05  -  -  - 3.43  سابع

  المعلمالصعوبات المتعلقة ب

 - - - - 3.38  سادس
  سابع  سادس  ثامن  تاسع    
    3.60 3.49 3.30 3.26 
 *0.34 0.30 0.11  - 3.60  تاسع
 0.23 0.19 - - 3.49  ثامن
  0.04  -  -  - 3.30  سادس

  الصعوبات المتعلقة بالطالب

 - - - - 3.26  سابع
  سادس  سابع  ثامن  تاسع   
   3.58 3.48 3.37 3.32 
 *0.26 0.21 0.10  - 3.58  تاسع
 0.16 0.11 - - 3.48  ثامن
  0.05  -  -  - 3.37  سابع

 الدرجة الكلية

 - - - - 3.32  سادس
  إحصائياًالفرق دال  •

 عند مقارنته مع الصف السادس على الدرجة    يالحظ من الجدول السابق أن الفرق كان لصالح الصف التاسع

الكلية للصعوبات المتعلقة بالمعلم،  وكذلك لصالح الصف التاسع عند مقارنته مع الصف السابع على الصعوبات 

   .المتعلقة بالطالب  
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 الفصل الخامس

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 
 :ا الدراسة وعلى النحو األتيهإلي لمناقشة النتائج التي توصلت ايتضمن هذا الفصل عرض

  
  ما الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة :مناقشة نتائج السؤال األول

  بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم ؟

ي المرحلة المتوسطة        أظهرت نتائج التحليل أن الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية ف

وجاءت  هة نظرهم بشكل عام كانت متوسطة،بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وج

الصعوبات الفنية " جميع مجاالت أداة الدراسة في المستوى المتوسط،  وجاء في الرتبة األولى مجال

خيرة أل،  وجاء في الرتبة قبل ا"المعلم بالصعوبات المتعلقة "مجال " وجاء في الرتبة الثانية ، "اإلدارية 

متعلقة بالمنهج الصعوبات ال" خيرة مجال أل، وجاء في الرتبة ا" ة بالطالب الصعوبات المتعلق "مجال 

عطاء المعلمين المجال لتطبيق إعدم :  لى عدة اسباب منهاإن تعزى هذه النتائج أويمكن " المدرسي 

مين من واجبات  الملقاة على عاتق المعلاألعباءصف وذلك لكثرة قد داخل غرفة المهارات التفكير النا

لى قلة المخصصات المالية لتوفير بعض المستلزمات إضافة إلية  تتعلق بالطلبة والمدرسة، بادارية وفنإ

التي تساعد المعلم في تطبيق مهارات التفكير الناقد مما يحد من تفعيل تلك المهارات بشكل كبير من 

 مع طلبتهم، فضال عن صعوبة تكيف الغرف الصفية بشكل يساعد على استخدام مهارات قبل المعلمين

مر كثرة عدد الطلبة داخل الغرف الصفية مما يجعل تفعيل تلك ألتفكير الناقد، ويزيد من صعوبة اال

  . اًارات محدودالمه
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التي جاء  )  Lombard&grosser ,2008 (روما يؤيد تلك النتيجة دراسة لومبارد وغروس        

فيها أنه ليس من السهولة تطوير مهارات التفكير الناقد ذات المستويات العليا من التفكير لعدة أسباب 

 في ءها ، وكذلك ما جاعامل النضج ، وانتشار فكرة صعوبة تعليم مهارات التفكير النافد وتعلم: أهمها 

،  لتطبيق إجراءات التفكير الناقدن هناك حاجة لمعلمين مؤهليمن أن) Adams,2009 (آدمز دراسة 

تجاه المعلم نحو المادة التعليمية قيد الدراسة من أن ا )Patterson,2006( وكذلك في دراسة باترسون 

  .تقال من مبدأ آلخر أثناء التدريسبحاجة إلى تعديل أثناء عملية االن

  -:أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي

  "الصعوبات الفنية اإلدارية "  مجال- 1

 أن الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة            أظهرت نتائج التحليل

المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم في هذا المجال كانت 

لمرتفع، وجاء في الرتبة األولى الفقرة متوسطة، وجاءت فقرات هذا المجال بين  المستوى المتوسط وا

،  "فكير الناقد في الحصص الدراسية صعوبة منح المعلمين السلطة والصالحية لتطبيق  الت ) " 7( 

قلة الموارد المالية التي تحتاجها المواد والوسائل الالزمة  للتفكير  ) " 6(الفقرة " وجاء في الرتبة الثانية

التفكير الناقد ، وجود تخوفات لدى اإلدارة نحو  " )5(خيرة الفقرةألقبل ا،  وجاء في الرتبة "لناقد ا

لى  عدم إوقد يعزى ذلك "  التفكير الناقد عدم تفهم اإلدارة ألهمية) " 8(خيرة الفقرة ألاء في الرتبة اوج

همية استخدام تلك المهارات في الغرف  إدارات المدارس وبعض المعلمين ألوجود الوعي الكافي لدى

التي يتطلب من اإلدارة والمعلم القيام بها إلدارية والفنية الصفية وتفعيلها مع الطلبة، كما أن الواجبات ا

تجعله غير قادر على تطبيق تلك المهارات بشكل دقيق فمثال يطلب من المعلم فنيا أن يقطع من المنهاج 

بذلك ومن هنا يحرص المقرر ودروس الكتاب وفق جدول زمني محدد ويحاسب على عدم التزامه 
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الكثير من المعلمين على قطع المادة المطلوبة منه وفق الجدول الزمني المحدد تفاديا للمساءلة، وقد 

  . بشكل يسير ووفق ما يسمح به الوقتإالعن تفعيل وتطبيق تلك المهارات يتجاوز 

ول قلة توافر مصادر في دراستها ح ) 2007(    وهذه النتيجة تتفق مع ما أشارت إليه المبيريك     

ات اإلدارية ، وعدم توفر أماكن مناسبة لألنشطة ، وكثرة المهملم ومراجع كافية للمواد الدراسيةتع

حول الحاجة إلى الوقت الكافي  ) shell,2000( ، وما توصلت إليه دراسة شيل واإلشرافية للمعلمين

  .لتغطية المحتوى عند تدريس مهارات التفكير الناقد 

  " الصعوبات المتعلقة بالمعلم " مجال- 2

أن الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة            أظهرت نتائج التحليل

المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم في هذا المجال كانت 

مرتفع،  وجاء في الرتبة األولى الفقرة متوسطة، وجاءت فقرات هذا المجال بين  المستوى المتوسط وال

وقة لمعالجتها بالتفكير نقص إدراك المعلم لدوره كمخطط ومرشد وميسر للمعارف المطر ) " 17( 

عدم قدرة المعلم على التأكد من صدق المصادر  ) " 16(الفقرة " ، وجاء في الرتبة الثانية"الناقد 

افتقار المعلمين إلدارة الوقت في أثناء تطبيق ) " 22(لفقرة،  وجاء في الرتبة قبل األخيرة ا." والوثائق

نقص الدورات التدريبية لمهارات  ) " 24( خيرة الفقرة أل، وجاء في الرتبة ا. " الناقد مهارات  التفكير

 تقدم إذ ونلى أساليب التعلم التي يستخدمها المعلمإ  وقد يعزى ذلك ،"الخاصة بالمعلم لتفكير الناقد 

 للطلبة عن طريق إلقاء المعلومات النظرية وليس بطرق  تتيح الفرصة للطالب لكي يكتشف المفاهيم

وينتج وينقد المعلومة، وبذلك فإن لألساليب المستخدمة من قبل المعلمين في التعليم تأثير على مدى 

علمهم، نه ميسر للطلبة في تألى عدم معرفة المعلم بإ الطلبة، وقد يرجع السبب في ذلك تنمية تفكير

وعدم وجود التصور الكافي لديه عن كيفية استخدام وتطبيق مهارات التفكير الناقد مع الطلبة وذلك 
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لنقص في خبرته في هذا الجانب مما يستدعي إرسال المعلمين لدورات تدريبية ليتعلموا منها كيفية 

  .تطبيقات مهارات التفكير الناقد في المنهاج مع الطلبة

حول قلة فرص التدريب  ) 2007( المبيريك النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة وتتفق هذه         

في لتدريس مهارات التفكير حول حاجة المعلم إلى الوقت الكا ) Shell,2000( للمعلمين ودراسة شيل 

 حول عدم تغير مستويات التفكير الناقد عبر  )Cook,2008( ، وما توصلت إليه دراسة كوك الناقد

  .تخدم في الدراسة كصعوبة واجهت استراتيجية التفكير الناقد المطورة الوقت المس

  "الصعوبات المتعلقة بالطالب "  مجال- 3

أن الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة       أظهرت نتائج التحليل 

 ا المجال كانت متوسطة،هم في هذبدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظر

 ) 34 ( تانوجاءت فقرات هذا المجال بين  المستوى المتوسط والمرتفع، وجاء في الرتبة األولى الفقر

،   " ضعف التجانس الفكري بين الطلبة ) " 36(و "التوزيع غير المنتظم للطلبة داخل الفصل الدراسي " 

عاءات الد على التمييز بين المعلومات واقدرةضعف الم) " 30(وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة

إثارة بعض الطالب للشغب في  ) " 28( خيرة الفقرة أل، وجاء في الرتبة ا." المناسبة االستنتاجية 

وقد يكون من أسباب تلك النتائج أوال عدم مقدرة المعلم على " أثناء تطبيق مهارات التفكير الناقد 

فكير الناقد كير الناقد وبالتالي عدم معرفة الطالب باساسيات التتوضيح كيفية استخدام مهارات التف

نتاجية المناسبة، وقد دعاءات االستاللبة ال يفرقون بين المعلومات وان معظم الطإواستخداماته ولذلك ف

سباب اهتمام الطلبة بتحصيل الدرجات في االمتحانات من غير اكتراثه ألهمية التفكير أليكون من ا

لتعليم فهو يدرس من أجل العالمة وليس من أجل تحصيل مهارات مهمة مثل مهارات الناقد في ا

   .التفكير الناقد
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من نقص اهتمام الطلبة  ) Cook,2008( ما توصل إليه كوك     وما قد يؤيد تلك النتيجة     

اسة أوليفر ، وما جاء في دروقعات المعلمين والمتابعة الصفيةبالتفكير الناقد ، وتأثر استجاباتهم بت

)Oliver,1999 ( وما أشارت إليه دراسة لمعلومات األساسية من قبل الطلبةحول صعوبة تنظيم ا ،

، وتنشئة المتعلم االجتماعية التي تنمي ملكة حول جمود تفكير بعض المتعلمين) 2007(المبيريك 

  .قد وتقبلهالتفكير النا

  "الصعوبات المتعلقة بالمنهج المدرسي "  مجال- 4

أن الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة أظهرت نتائج التحليل          

بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم في هذا المجال كانت متوسطة،  

المناهج خلو  ) " 42( وجاءت جميع فقرات هذا المجال متوسطة،  وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 

، وجاءت في "تنقيب للوصول إلى الحل المطلوب الدراسية من المهمات التعليمية التي تحتاج للبحث وال

وجاءت في ." الناقدافتقار المناهج الدراسية لألنشطة الخاصة بالتفكير  ) " 43(الفقرة " الرتبة الثانية

وة النقاش ة للموضوعات المبنية على قافتقار معظم المناهج الدراسي) " 40(خيرة الفقرةألالرتبة قبل ا

افتقار المناهج الدراسية ألهداف  ) " 41( ، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة "وإبداء وجهات النظر  

لى أن بناء المناهج لم يراع إدخال مهارات التفكير الناقد وتطبيقاته في إوقد يعزى ذلك ". التفكير الناقد 

ما اعتمد على مهارة المعلم في ذلك ومما يؤيد هذا التفسير خلو دورس وأنشطة كتاب الطالب وإن

ان " المناهج الدراسية من المهمات التعليمية التي تحتاج للبحث والتنقيب للوصول إلى الحل المطلوب 

افتقار معظم المناهج الدراسية " و." افتقار المناهج الدراسية لألنشطة الخاصة بالتفكير الناقد

ية على قوة النقاش وإبداء وجهات النظر حصلت على مستوى من الموافقه عليه من للموضوعات المبن

 يواجهون مناهج تعليمية بنيت أساساً على االهتمام بالقدرات قبل أفراد عينة الدراسة وهذا يجعل  الطلبة
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ب العادي المتوسطة أو العادية،  ومثل هذه المناهج قد تحقق أهدافها وتكون لها فاعليتها بالنسبة للطال

  .إال إنها غالباً ما تكون قليلة األثر بالنسبة لتنمية التفكير الناقد لدى الطلبة

مقررات وفق التي أشارت إلى صعوبة توصيف ال) 2007(المبيريك واتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

   .شطة المنهجية والتدريبات العملية، وعدم التنسيق بين األنمحاور وموضوعات ثابته

في الصعوبات ) α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:سؤال الثانينتائج ال

التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير 

  الناقد من وجهة نظرهم تعزى للمنطقة التعليمية؟

في )  α≥ 0.05(لة إحصائية عند مستوى          أظهرت نتائج التحليل وجود فروق ذات دال

الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات 

،  ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند التفكير الناقد من وجهة نظرهم تبعا لمتغير للمنطقة التعليمية

ها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة للصعوبات التي يواجه) α≥ 0.05(مستوى 

الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم تبعا لمتغير للمنطقة التعليمية في كافة 

حمدي في ألومنطقة اند مقارنتها مع منطقة الفروانية أن الفرق كان لصالح منطقة حولي عوالمجاالت 

 مقارنتها بمنطقتي الفروانية ية، ولصالح منطقة مبارك الكبير عندمجال الصعوبات الفنية اإلدار

حمدي في مجال الصعوبات المتعلقة بالمعلم، ولصالح منطقة حولي عند مقارتها بمنطقة الفروانية، ألوا

ولصالح منطقة الجهراء عند مقارنتها بمنطقة الفروانية في مجال الصعوبات المتعلقة بالطالب، ولصالح 

راء عند مقارنتها بمنطقتي الفروانية واالحمدي في الصعوبات المتعلقة بالمنهج المدرسي،  منطقة الجه

ولصالح مبارك الكبير عند مقارنتها بالفروانية ، ولصالح منطقة الجهراء عند مقارنتها بمنطقة الفروانية 

ين الحاصلين المعلملى وجود مجموعة من الموجهين الفنيين وإ الدرجة الكلية، وقد يعزى السبب في
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 في مجال تنمية مهارات التفكير الناقد وبخاصة معلمي اللغة العربية في منطقة على تأهيل عال

الجهراء التعليمية وهذا األمر هو الذي جعل منطقة الجهراء تتفوق على غيرها من المناطق وبخاصة 

 في منطقة الجهراء لى وجود نسبة من األهاليإية واألحمدي، كما قد يرجع السبب منطقتي الفروان

المهتمين بتنمية مهارات التفكير لدى أبنائهم الطلبة وبذلك تشكل األسرة داعم حقيقي لعمل المعلمين في 

  .المدرسة

الصعوبات في ) α ≥ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:نتائج السؤال الثالث

سطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتو

   تعزى لجنسهم؟الناقد من وجهة نظرهم

في )  α≥ 0.05(      أظهرت نتائج التحليل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات 

 وكذلك وجود فروق ذات داللة ،، للدرجة الكليةقد من وجهة نظرهم تبعا لمتغير الجنسالتفكير النا

في الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة )  α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى 

المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم تبعا لمتغير الجنس في كافة 

ز لى التمييإناث، وقد يعزى ذلك إل، وكانت الفروق لصالح اإحصائياًالمجاالت ، إذ كانت قيم ت دالة 

دوار كل جنس، أو ألن المرأة لديها واجبات كثيرة في المنزل بعد ألبين الجنسين والتحديد الصارم 

فكير الناقد ولذلك االنتهاء من العمل فليس لديها الوقت الكافي لتطوير نفسها في تطبيق مهارات الت

   .جاءت الصعوبات عند النساء أعلى منها عند الذكور
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في الصعوبات ) α ≤0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:نتائج السؤال الرابع

التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير 

  ؟)سادس، سابع ، ثامن، تاسع( رهم تعزى للمستوى التعليميالناقد من وجهة نظ

في )  α≥ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       أظهرت نتائج التحليل

للصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات 

 ووجود فروق ذات داللة ،للدرجة الكليةلمتغير المستوى التعليمي التفكير الناقد من وجهة نظرهم تبعا 

للصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة )  α≥ 0.05(إحصائية عند مستوى 

المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم تبعا لمتغير المستوى 

، باستثناء مجال الصعوبات الفنية إحصائياً المحسوبة دالة "ف"ذ كانت قيم التعليمي في كافة المجاالت إ

اإلدارية، وأن الفرق كان لصالح الصف التاسع عند مقارنته مع الصف السادس في  مجال الصعوبات 

المتعلقة بالمعلم، والدرجة الكلية ولصالح الصف التاسع عند مقارنته مع الصف السابع في مجال 

 الطلبة من الصف التاسع أعلى من دن الصعوبات كانت عنأعلقة بالطالب، وهذا يعني الصعوبات المت

، وهم من )سادس، وسابع(يمكن تفسير هذه النتائج في أن طلبة الصفوف الدنيا  غيرهم من الصفوف، و

وهم في فترة التحدي وإثبات الذات، فيبذلون جهوداً ) فما فوق% 89.5(أصحاب المعدالت العالية 

 أكثر من طلبة الصف التاسع في توظيف مهارات التفكير الناقدـ، ولذلك كانت الصعوبات كبيرة

وما يؤيد هذه النتيجة ما جاء في دراسة لومبار  ،قل من الصعوبات أمام الصف التاسعأمامهم أ

 التفكير الناقد لعدة بأنه ليس من السهولة تطوير مهارات) Lombard&Grosser,2008(وغروسر 

  .عامل النضج : اأسباب منه
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 التوصيات

  : باآلتيمن نتائج يوصي الباحث هذه الدراسة في ضوء ما أسفرت عنه 

 مهارات التفكير بشكل عام، لمتوسطة  تعليمتضمين الخطط الدراسية لطلبة اللغة العربية في المرحلة ا .1

  . ة خاصصورةوالتفكير الناقد ب

 وبقية مهارات خاصشكل والتقييم والتحليل ب بمهارات االستنتاج متوسطاالهتمام في التعليم ال .2

  . عامشكل ب التفكير

  . ر الناقد لدى المعلمين والمعلماتعقد دورات تدريبية لتطوير مهارات التفكي .3

  . طلبة الصف التاسع خاصة وبقية الصفوف عامةدى مهارات التفكير الناقد لتعليم هتمام باال .4

 . وسطة لتنمية التفكير الناقد تطوير مناهج اللغة العربية في المرحلة المت .5

إجراء دراسة حول الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة الثانوية بدولة الكويت في  .6

 . التربويين والمعلمينهة نظر خبراء المناهج والموجهينطبيق مهارات التفكير الناقد من وجت

 اللغة العربية في المرحلة المتوسطة خالل إجراء دراسة حول أثر الصعوبات التي يواجهها معلمو .7

  .تفكير الناقد في اتجاهاتهم نحوهاتطبيق مهارات ال
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  )1( الملحق رقم 

 قائمة بأسماء المحكمين

 

 مكان العمل التخصص أسماء المحكمين الرقم

د جودت سعادة. أ  1  جامعة الشرق األوسط المناهج وطرق تدريس 

د يعقوب أبو حلو. أ  2  جامعة عمان العربية  التدريسالمناهج وطرق 

د عبدالجبار البياتي. أ  3  جامعة الشرق األوسط مناهج البحث العلمي 

عباس الشريفي. د  4  جامعة الشرق األوسط إدارة وقيادة تربوية 

فاطمة جعفر. د  5  جامعة الشرق األوسط المناهج وطرق التدريس 

أحمد الكيالني. د  6 ان العربيةجامعة عم المناهج وطرق التدريس   

عونية أبو سنينة. د  7  جامعة الشرق األوسط إدارة وقيادة تربوية 

محمود الحديدي.د   8  جامعة الشرق األوسط المناهج وطرق التدريس 

خالد الصرايرة. د  9  جامعة الشرق األوسط إدارة وقيادة تربوية 

الصليليسالم عيفان . د  10  وزارة التربية دولة الكويت تربية خاصة 

 وزارة التربية دولة الكويت معلم لغة عربية  قاسم عيسىأ محمد عدنان  11
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   )2( الملحق رقم 

  لتفكير الناقد ا مهارات تطبيق صعوبات :استبانه بصورتها األولية 

   المحترم..../  ............................................................................................الدكتور 

 :تحية طيبة وبعد

يقوم الباحث بإجراء دراسة علمية بهدف الحصول على درجة الماجستير فـي المنـاهج              

 الـصعوبات   " التعرف علـى     وطرق التدريس من جامعة الشرق األوسط ، وتسعى الدراسة إلى         

ـ               ارات التي يواجهها معلمو اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيـق مه

  .ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد االستبانة المرفقة  "التفكير الناقد من وجهة نظرهم 

فأرجو وأنتم الخبراء في هذا المجال أن تبدوا مالحظاتكم حول فقرات هذه االستبانة وفق              

  .المطلوب مقابل كل فقرة 

بر األثر على صدق    كما أرجو أيضا التكرم بإصدار حكمكم المناسب والذي سيكون له أك          

  .النتائج التي يمكن التوصل إليها من هذه الدراسة 

  

  الباحث

  يسلطان دميثير العنز
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 ةالصعوبات الفنية اإلداري: المجال األول

       .قلة توافر المصادر التعليمية الخاصة التي يمكن توظيفها في التفكير الناقد 1

       .التنظيم التقليدي للجدول الدراسي والحصص 2

اكتظاظ الصفوف الدراسية بالطلبة مما يصعب ممارسة أنشطة تتعلق بمهارات التفكير  3
 .الناقد 

      

       .الية مع إجراءات  التفكير الناقد صعوبة ترتيب حجرة الدراسة الح 4

         . التفكير الناقد وجود تخوفات لدى اإلدارة نحو  5

        . للتفكير الناقدقلة الموارد المالية التي تحتاجها المواد والوسائل الالزمة  6

       .اسية في الحصص الدر التفكير الناقدصعوبة منح المعلمين السلطة والصالحية لتطبيق  7

       . التفكير الناقد عدم تفهم اإلدارة ألهمية 8

 الصعوبات المتعلقة بالمعلم: المجال الثاني

       .افتقار المعلمين للخلفية النظرية عن  التفكير الناقد  9

       . ضعف امتالك المعلمين للمهارات المطلوبة لتطبيق  التفكير الناقد  10

        الملقاة على كاهل المعلمين مما يمنعهم من التحضير للتفكير الناقد كثرة األعباء 11

       انخفاض الدافعية لدى المعلمين لتطبيق  التفكير الناقد 12

       قلة الحوافز المشجعة للمعلم لتطبيق التفكير الناقد 13

        . التفكير الناقدضعف إلمام المعلمين باستراتيجيات  14

 في  تطبيق مهارات التفكير الناقدخوف المعلمين من إثارة الفوضى والشغب في أثناء  15
 .الحصة

      

       .عدم قدرة المعلم على التأكد من صدق المصادر والوثائق 16
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نقص إدراك المعلم لدوره كمخطط ومرشد وميسر للمعارف المطروقة لمعالجتها بالتفكير  17
 .الناقد 

      

       مقدرة المعلم على التنسيق في العالقات االجتماعيةضعف  18

       .ضعف مقدرة المعلم على تقييم مهارات التفكير الناقد  19

 التفكير صعوبة توفير المعلم لألجواء النفسية المريحة داخل حجرة الصف في أثناء  20
  .الناقد

      

       تطبيق مهارات التفكير الناقد  قلة خبرة المعلم في اختيار الطرق المناسبة ل 21

        التفكير الناقدافتقار المعلمين إلدارة الوقت في أثناء تطبيق مهارات  22

ضعف مهارة المعلم في صياغة مشكلة أو سؤال أو نشاط يمثل محوراً لتطبيق مهارات  23
 .التفكير الناقد 

      

       .لناقد الخاصة بالمعلم نقص الدورات التدريبية لمهارات لتفكير ا 24

 الصعوبات المتعلقة بالطالب: المجال الثالث

       .غموض أهمية التفكير الناقد لدى الطلبة  25

       .افتقار الطالب لقوة الحجة التي يقوم عليها إدعاء ما  26

       .صعوبة تحديد الطالب للمشكلة  27

       . تطبيق مهارات التفكير الناقد إثارة بعض الطالب للشغب في أثناء 28

       ضعف مقدرة الطالب على المناقشة اإليجابية 29

       .ضعف المقدرة على التمييز بين المعلومات واإلدعاءات االستنتاجية المناسبة  30

       .ضعف المقدرة على التمييز بين المعلومات واإلدعاءات االستنتاجية الغير المناسبة  31

       .ضعف ثقة الطالب بنفسه 32

       .قلة احترام بعض الطلبة لرأي اآلخرين  33

       .التوزيع غير المنتظم للطلبة داخل الفصل الدراسي  34

       .ضعف التجانس االجتماعي بين الطلبة 35

       .ضعف التجانس الفكري بين الطلبة  36
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 لمخصص لكل نشاط في أثناء عملية تطبيق مهاراتصعوبة التزام الطلبة بالوقت ا 37
  .التفكير الناقد

      

 الصعوبات المتعلقة بالمنهج المدرسي: المجال الرابع

       .افتقار المحتوى الدراسي إلى التنظيم القائم على  التفكير الناقد  38

       .ضعف تصميم معظم المناهج الدراسية لتناسب نمط  التفكير الناقد  39

افتقار معظم المناهج الدراسية للموضوعات المبنية على قوة النقاش وإبداء وجهات  40
 .النظر 

      

       . افتقار المناهج الدراسية ألهداف التفكير الناقد  41

خلو المناهج الدراسية من المهمات التعليمية التي تحتاج للبحث والتنقيب للوصول إلى  42
 .الحل المطلوب

      

       . افتقار المناهج الدراسية لألنشطة الخاصة بالتفكير الناقد 43

       افتقار المناهج الدراسية الستراتيجيات تدريسية حديثة في  مهارات التفكير الناقد  44

       . ندرة وجود أمثلة يوفرها المنهاج تسهل تطبيق مهارات التفكير الناقد  45

       .لدراسية ألساليب التدريس القائمة على  التفكير الناقد افتقار المناهج ا 46

       .عدم تعميق أساليب التقويم المنسجمة مع مهارات التفكير الناقد في دليل المعلم  47

اعتماد أساليب التقويم في المناهج الدراسية على االختبارات التحصيلية القائمة على  48
 .الحفظ والتذكر 
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   )3( الملحق رقم 

  التفكير الناقد مهارات تطبيق صعوبات :االستبانة بصورتها النهائية

  

  المعلمة الفاضلة/ المعلم الفاضل

 :تحية طيبة وبعد

يقوم الباحث بإجراء دراسة علمية بهدف الحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس              
الصعوبات التي يواجهها معلمـو اللغـة        " التعرف على    من جامعة الشرق األوسط ، وتسعى الدراسة إلى       

  " العربية في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في تطبيق مهارات التفكير الناقد من وجهة نظرهم

عنـد الجـزء    )  √(فأرجو التفضل باإلجابة عن جميع فقرات االستبانة المرفقة ، وذلك بوضع إشارة             
لتي تواجه تطبيق مهارات التفكير الناقد في العملية التعليمية ، ولما كانت            الذي ترونه متطابقاً مع الصعوبات ا     

الدراسة ألغراض البحث العلمي فقط ، أرجو عدم ذكر االسم ، ألن الهدف هو توفير بيانات عامـة ،  كمـا                      
  .أرجو أن أذكركم بتعبئة المعلومات الديموغرافية المذكورة أدناه 

   أنثى    �      كر             ذ            �       :الجنس* 

   األحمدي                � الجهراء�        العاصمة             �    :المنطقة التعليمية * 

   مبارك الكبير               �  الفروانية�         حولي                                             �

     التاسع�         الثامن   �      السابع�     السادس   �:  )الصف الدراسي( المستوى التعليمي *

  شاكرا لكم حسن تعاونكم

  سلطان دميثير العنزي: إعداد الطالب

  الدكتور غازي جمال خليفة: إشراف

  جامعة الشرق األوسط
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  الصعوبات الفنية اإلدارية: المجال األول

           .قلة توافر المصادر التعليمية الخاصة التي يمكن توظيفها في التفكير الناقد  1

            .التنظيم التقليدي للجدول الدراسي والحصص  2

            .ب ممارسة أنشطة تتعلق بمهارات التفكير الناقد اكتظاظ الصفوف الدراسية بالطلبة مما يصع  3

            .صعوبة ترتيب حجرة الدراسة الحالية مع إجراءات  التفكير الناقد   4

              . التفكير الناقد وجود تخوفات لدى اإلدارة نحو   5

             . للتفكير الناقدقلة الموارد المالية التي تحتاجها المواد والوسائل الالزمة   6

            . في الحصص الدراسية التفكير الناقدصعوبة منح المعلمين السلطة والصالحية لتطبيق   7

            . التفكير الناقد عدم تفهم اإلدارة ألهمية  8

  الصعوبات المتعلقة بالمعلم: المجال الثاني

            .افتقار المعلمين للخلفية النظرية عن  التفكير الناقد  9

            .  المعلمين للمهارات المطلوبة لتطبيق  التفكير الناقد ضعف امتالك  10

            .كثرة األعباء الملقاة على كاهل المعلمين مما يمنعهم من التحضير للتفكير الناقد   11

            .انخفاض الدافعية لدى المعلمين لتطبيق  التفكير الناقد   12

            .لناقد قلة الحوافز المشجعة للمعلم لتطبيق التفكير ا  13

             . التفكير الناقدضعف إلمام المعلمين باستراتيجيات   14

            . في الحصة تطبيق مهارات التفكير الناقدخوف المعلمين من إثارة الفوضى والشغب في أثناء   15

            .عدم قدرة المعلم على التأكد من صدق المصادر والوثائق  16

            .طط ومرشد وميسر للمعارف المطروقة لمعالجتها بالتفكير الناقدنقص إدراك المعلم لدوره كمخ  17



107 

 

            .ضعف مقدرة المعلم على التنسيق في العالقات االجتماعية   18

            .ضعف مقدرة المعلم على تقييم مهارات التفكير الناقد   19

             . التفكير الناقدء صعوبة توفير المعلم لألجواء النفسية المريحة داخل حجرة الصف في أثنا  20

            .قلة خبرة المعلم في اختيار الطرق المناسبة لتطبيق مهارات التفكير الناقد  21

            . التفكير الناقد افتقار المعلمين إلدارة الوقت في أثناء تطبيق مهارات  22

            هارات التفكير الناقدضعف مهارة المعلم في صياغة مشكلة أو سؤال أو نشاط يمثل محوراً لتطبيق م  23

            .نقص الدورات التدريبية لمهارات لتفكير الناقد الخاصة بالمعلم   24

  الصعوبات المتعلقة بالطالب: المجال الثالث

            .غموض أهمية التفكير الناقد لدى الطلبة   25

            .افتقار الطالب لقوة الحجة التي يقوم عليها إدعاء ما   26

            . تحديد الطالب للمشكلة صعوبة  27

            .إثارة بعض الطالب للشغب في أثناء تطبيق مهارات التفكير الناقد   28

            .ضعف مقدرة الطالب على المناقشة اإليجابية   29

            .ضعف المقدرة على التمييز بين المعلومات واإلدعاءات االستنتاجية المناسبة   30

            .غير المناسبة علومات واإلدعاءات االستنتاجية ييز بين المضعف المقدرة على التم  31

           .ضعف ثقة الطالب بنفسه  32

           .قلة احترام بعض الطلبة لرأي اآلخرين   33

            .التوزيع غير المنتظم للطلبة داخل الفصل الدراسي   34

            .ضعف التجانس االجتماعي بين الطلبة  35

            .فكري بين الطلبة ضعف التجانس ال  36

            . التفكير الناقدصعوبة التزام الطلبة بالوقت المخصص لكل نشاط في أثناء عملية تطبيق مهارات  37

  الصعوبات المتعلقة بالمنهج المدرسي: المجال الرابع
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            .افتقار المحتوى الدراسي إلى التنظيم القائم على  التفكير الناقد  38

            .معظم المناهج الدراسية لتناسب نمط  التفكير الناقد ضعف تصميم  39

            .افتقار معظم المناهج الدراسية للموضوعات المبنية على قوة النقاش وإبداء وجهات النظر  40

            . افتقار المناهج الدراسية ألهداف التفكير الناقد  41

            . تحتاج للبحث والتنقيب للوصول إلى الحل المطلوبخلو المناهج الدراسية من المهمات التعليمية التي 42

            . افتقار المناهج الدراسية لألنشطة الخاصة بالتفكير الناقد 43

            .افتقار المناهج الدراسية الستراتيجيات تدريسية حديثة في  مهارات التفكير الناقد  44

            . ات التفكير الناقد ندرة وجود أمثلة يوفرها المنهاج تسهل تطبيق مهار 45

            .افتقار المناهج الدراسية ألساليب التدريس القائمة على  التفكير الناقد  46

            .عدم تعميق أساليب التقويم المنسجمة مع مهارات التفكير الناقد في دليل المعلم  47

            .يلية القائمة على الحفظ والتذكراعتماد أساليب التقويم في المناهج الدراسية على االختبارات التحص 48
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