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 :الممخص
في تنمية التفكير الناقد  RISKىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر برنامج 

لدى طالب الخامس األدبي في مادة البالغة والتطبيؽ, أعتمد الباحثوف 
خطوات المنيج التجريبي, واستعمؿ تصميمًا تجريبيًا ذا ضبط جزئي 
لمجموعتيف )تجريبية وضابطة( ذات االختبار القبمي والبعدي, واختارا 

( طالبًا ٕ٘وائًيا, بواقع )العينة بطريقة قصدية وتـ اختيار المجموعات عش
( طالبًا لممجموعة الضابطة, ولتحقيؽ أىداؼ ٕ٘لممجموعة التجريبية, و)

الدراسة أعد الباحث مستمزمات الدراسة وأدواتيا مف طريؽ تحديد المادة 
( ىدفًا سموكيًا تـ قياس المستويات الست لتصنيؼ ٜٓالعممية, وصياغة )

عداBloomبمـو ) ( خطة تدريسية لممجموعتيف, ٕٔد )( لممجاؿ المعرفي, وا 
وَعَمَد الباحثوف إلى بناء أدوات البحث التي تمثمت باختبار تحصيمي مكوف 

( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد ذي أربعة بدائؿ إما األداة ٓ٘مف )
الثانية فقد تمثمت باختبار التفكير الناقد والذي تكوف بصيغتو النيائية مف 

وكالسر  -يارات التي حددىا كؿ مف واطسوف ( فقرة عمى وفؽ الم٘ٗ)
لمتفكير الناقد. وأظيرت النتائج فرقًا ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(ٓ.ٓ٘ ≥ α لصالح )( بيف متوسط مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة
في االختبار   RISKالمجموعة التجريبية التي ُدرِّست وفؽ برنامج 

 فكير الناقد.التحصيمي واختبار الت
 

DOI 

10.37653/juah.2021.171765 

 ٕٕٔٓ/٘/٘ٔ تـ االستالـ:
 ٕٕٔٓ/ٛ/٘ٔ قبؿ لمنشر:
 8/9/0208   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 RISKبرنامج 

 التفكير الناقد
 البالغة والتطبيق



(8104) 
 

 

The effect of the RISK program on the achievement and development of 

critical thinking among literary fifth students in the subject of rhetoric 

and application 
assistt teacher. Mohammed M. T       assistt teacher. Antar A. G 

        College of Education for Humanities – University of Anbar 

assistt teacher. Jasem H. Fahad 

Director Education of Baghdad- Rusafa1 

Submitted: 15/05/2021 

Accepted: 15/08/2021 

Published: 01/09/2021 

Abstract: 

The study aimed to investigate the impact of the RISK 

program on developing critical thinking among literary 

fifth students in the subject of rhetoric and application. , 

by (25) students for the experimental group, and (25) 

students for the control group, and to achieve the 

objectives of the study, the researcher prepared the study 

requirements and tools by defining the scientific 

material, and formulating (90) behavioral objectives. 

(12) a teaching plan for the two groups, and the 

researchers built the research tools that were represented 

by an achievement test consisting of (50) items of a 

multiple-choice type with four alternatives. Critical 

thinking skills identified by Watson - Claser. The results 

showed a statistically significant difference at the 

significance level (α ≥ 0.05) between the average of the 

two study groups (experimental and control) in favor of 

the experimental group that was taught according to the 

RISK program in the achievement test and the critical 

thinking test.   
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 المقدمــة

انفرد العرب عف سائر البشر بالمساف العربي, فيي ىويتيـ الثقافية التي يمتازوف بيا عف    
باقي المجتمعات, فالمغة في اي مجتمع ىي ليست مجرد اداة لمتعمـ او وسيمة لمتفاىـ, فالمغة 
ىي جزء مف ثقافة المجتمع والثقافة تحدد ىوية الشعوب, فاذا اردنا اف نبني مجتمع فيجب 

 ة الى لغة وتاريخ وثقافة ذلؾ المجتمع.        العود
ومف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربوية والثقافية وتعميميا ونقميا مف جيؿ إلى آخر ال بد 
مف وجود لغة تعنى بذلؾ, ولغتنا العربية ) لغة الضاد( التي كرميا اهلل سبحانو وتعالى 

القراف الكريـ ( بالمغة العربية, فيي واختارىا مف باقي المغات وانزؿ كتابو المحكـ الكريـ ) 
 اكثر المغات السامية تحدثًا وانتشاًرا في العالـ واغزرىا بالمفردات والمعاني. 

لذلؾ قالوا عنيا: ) المغة العربية ىي االساس في بناء االمة العربية, فيي تمؾ المغة 
دبية والفكرية , وعراقتيا التي تميزت مف بيف لغات العالـ بتاريخيا العريؽ المتصؿ, وقوتيا اال

التي وصمت قديـ االنسانية بحديثيا, فقد ارتبطت حياة العروبة بيذه المغة ارتباطًا وثيقًا بكؿ 
ادوار تاريخيا, فطاولت الدىر وواكبت احداثو وصروفو, وىي اليوـ ما تزاؿ حية فتية نامية 

وىضـ الثقافات وتقبؿ  متناىية لـ يزدىا تطاوؿ الزماف اال قدرة عمى استيعاب الحضارات
, ٕٗٓٓاالفكار الحديثة والتعبير عنيا تعبيرًا بالغ الدقة والبراعة والجماؿ.)الدليمي والدليمي, 

ٔٚ –ٔٛ.) 
ولمتربية دور فعاؿ وكبير في بناء الفرد والمجتمع عمى حد سواء , فيي تشكؿ  

وحيا , واف كانت بمفيوميا الشامؿ أىـ معالـ المجتمعات , ومف خالليا تبرز خصائصيا ور 
المنظومة التربوية تقوـ عمى عدد مف العناصر , التي تتبادؿ التأثير فيما بينيا , فاف الباحثيف 
يجمعوف عمى وصؼ المعمـ بأنو الركيزة األساسية لتحقيؽ جودة النظاـ التعميمي , نظرا لدوره 

حجرات الدراسة بيا  الميـ في االرتقاء بمستوى الطمبة , فميما كانت حالة المدرسة , كثافة
وطبيعة المناىج ونوعية التكنولوجيا ومصادر التعمـ , ومقومات البيئة التعميمية , اال انيا تبقى 
عديمة الجدوى , ما لـ نوفر معمًما قادًرا عمى توظيؼ ىذه االىداؼ بفاعمية , وتوجييو صوب 

 (. ٕٙٓٓاالىداؼ التربوية المنشودة ) البيالوي واخروف ,
انت مكانة المعمـ مكانة مرموقة بيف االمـ, وال عجب في ذلؾ الف ومف ىنا ك

المعمميف يحمموف الرسالة النبيمة اال وىي صناعة العقوؿ وغرس القيـ الوطنية والقومية وتكويف 
الضمائر الحية, واالنسانية في نفوس المتعمميف عمى مر االجياؿ, فيـ الذيف يعمموف ويبنوف 
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قؼ عند حد, وال ينحصر في قالب واحد جامد, وىـ الذيف يحصنوف الفكر المبدع الذي ال يتو 
الشباب الناشئ مف االثار السمبية, ويعدونيـ لمواجية الحياة, بكؿ قوة وثقة, ويسموف بيـ الى 

 (. ٜٕٓٓمواجية التحديات التي تواجو الوطف واالـ. ) السيد, محمود, 
المعمـ في المنظومة التربوية ويشير الباحثوف الى كؿ ما ذكر انفا عف اىمية ودور 

وبناء االمة, واالجياؿ والمجتمعات, وينطبؽ عمى معمـ المغة العربية, فإف لو منزلة عظيمة 
الف المغة العربية تتبوأ مكانة عالية بيف المغات العالمية, وتمتمؾ المقومات المغوية القادرة عمى 

يحمموف عمى عاتقيـ مسؤولية الحفاظ  استيعاب الفنوف واآلداب والعموـ كافة, كما اف اصحابيا
عمييا, في الوقت الذي تتعرض اليو مف ىجمات وتحديات لطمس المغة العربية تيددىا لمتراجع 

 اماـ المغات المتداولة عمى المستوى العالمي.   
( و RISKوتتجو الدراسة الحالية إلى تسميط الضوء عمى مفيوميف معرفييف ىما: )برنامج     

ّف االىتماـ بموضوع  التعميـ)التفكير الناقد( وكالىما يرتبطاف بمنظور  مف اجؿ التفكير, وا 
التعّمـ الفّعاؿ كاف سببًا حقيقيًا في ظيور التعّمـ مف اجؿ التفكير في الميداف التعميمي والبحثي, 
وذلؾ مف خالؿ القياـ بممارسات تدريسية معينة, باستخداـ وابتكار طرؽ واساليب 
واستراتيجيات تدريسية تقويمية معينة تنمي ىذه العمميات لدى الطمبة فاذا ما استخدـ المعمـ 
مثال طريقة طرح االسئمة فمف المتوقع اف ينمي ىذا االسموب عددًا مف عمميات التفكير, مثؿ 

عميـ التفكير الناقد وحؿ المشكالت والتفكير االبتكاري وغيرىا. وطبًقا ليذا المنظور فانو يمكف ت
وتنمية عدد مف عمميات التفكير مًعا في الدرس الواحد, ويسمى ىذا المنظور : منظور التعميـ 

، 0223) زيتون،  Lorin Rsnekمف اجؿ التفكير . ومف رواد ىذا المنظور لوريف رسنؾ 
828 ،820 .) 

كاف االىتماـ بمفيوـ التفكير الناقد في دراسات عمـ النفس التربوي المعاصر متأثرة 
وذلؾ في اعماؿ جوف ديو  ٜٖٜٔ-ٜٓٔٔبالنظريات االغريقية التقميدية لمتفكير مف المدة بيف 

John Dewey   والذي استخدـ مصطمحات عديدة مثؿ ) التساؤؿ والتفكير التأممي ( والتي
 Glaser & otherموب العممي , ثـ لحؽ بو جيمسر وعمماء اخروف ركز عمييا في االس

فقاموا بإعطاء معنى اوسع واشمؿ لمصطمح التفكير الناقد ليشمؿ باإلضافة الى ما سمؼ 
ـ ثـ ضيؽ معنى مصطمح التفكير ٜٔٙٔ – ٜٓٗٔفحص العبارات, وذلؾ في المدة ما بيف 

ستثنى التفكير بأسموب حؿ المشكالت, لي  Ennis & otherالناقد اثناء عمؿ إنيس وزمالئو 
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ـ ثـ ٜٜٚٔ – ٕٜٙٔواالسموب العممي ليتضمف فقط تقييـ العبارات وذلؾ في المدة ما بيف 
اتسع معنى مصطمح التفكير الناقد ليشمؿ جوانب التفكير بأسموب حؿ المشكالت مف خالؿ 

قيي، ) فـ ٕٜٜٔ – ٜٓٛٔفي المدة ما بيف   Ennis & otherجيود إنيس وزمالئو 
 (. 05م، ص0226

يرمي الى مساعدة  Riskويرى الباحثوف إّف التفكير الناقد المتمثؿ ببرنامج ريسؾ 
عطاء األحكاـ والػقرارات المناسبػة  الطالب عمى التفكير الناقد وعمى تحصيؿ االفكار وا 
ر لموصػوؿ الى االستنتاجات الصحيحة والتأني في اصدار القرار, ولتحقيؽ ذلؾ البد مف توفي

بيئة ينيمؾ الطالب فييا شخصيًا في عممية البناء لتعرفو ببيئة التعميـ الفعاؿ, اذ ال يكفي اف 
يصغي الطالب أو يراقب عندما تقدـ المعمومات إليو في الصؼ فعمى المدرس اف يوجو 
االسئمة واشراكيـ التي تسمح لمطالب أف يصموا إلى استنتاجاتيـ الخاصة بيـ, واف يؤكدوا 

 عمؿ ذلؾ.حقيـ في 
بينت الدراسات, وتحميؿ التربوييف والخبراء, اف التفكير الناقد يحتوي عمى العديد مف 
الميارات الفرعية التي بإمكاف تدريب الطمبة عمييا مباشرة, واف اكتساب ونمو ىذه الميارات 

ف ليس كافًيا لتحقيؽ الوصوؿ الى الشخصية الناقدة, ولك -الجانب المعرفي –العقمية كمبادئ 
اي نمو االستعداد والتزاـ االستخداـ ىذه الميارات العقمية  –جانب وجداني -ال بد مف تطبيؽ  

عمى نحو متساوي وعادؿ ومنفتح حتى تستكمؿ بناء الشخصية الناقدة بالمعنى القوي او 
 بالمعنى المتكامؿ.

عماؿ إف ممارسة واستعماؿ ميارات التفكير الناقد واستراتيجياتو تحتاج منا الى است
 بعض مف ميارات حؿ المشكالت والتفكير االبداعي والعكس.

عداد المعمـ, والتييئة البيئية الصفية   يتعمؽ تعمـ التفكير الناقد ونجاحو عمى كفاءة وا 
المناسبة مف الناحية الفيزيقية, والوجدانية, والتي تعتبر مف النواحي الميمة التي يجب مراعاتيا 

 مبدأ تربوي وحضاري يجب التمسؾ بيا.عند تعميـ التفكير, ففييا 
واف حصيمة برامج واستراتيجيات, ومشروعات والدراسات التي تدؿ عمى أف ميارات 
التفكير الناقد يمكف تحسينيا لدى الطمبة والمعمميف, مف خالؿ التوجيو والتدريب المستمريف, 

ف ىذه الميارات ليست نتيجة محتومة لعممية النمو في خبرات التعمـ  العرضي؛ فيجب عمى وا 
القطاع التعميمي في الجامعات والمدارس تنمية التفكير بكؿ جوانبو عمى العمـو والتفكير الناقد 
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بوجو الخصوص بطرؽ واساليب متعددة وىادفة, وتشخيص نقاط الضعؼ ومعالجتيا في نظاـ 
 إعداد المعمـ.

المراحؿ العمرية  وُيّعد التفكير مظيرًا مف المظاىر النمائية التي تتطور عبر    
المختمفة, و ُيّعد مف اكثر الموضوعات التي تتبايف وجيات النظر وتتعدد وتتشابؾ في تفسيره, 
نظرًا لتعقيد العقؿ البشري وتعقد عممياتو, ونظرًا ألىمية التفكير كونو عممية عقمية راقية في 

اـ الفالسفة والعمماء تطور الفرد وتقدـ المجتمع عمى حّد سواء, فقد حظي ىذا الموضوع باىتم
منذ قديـ الزماف, واجتيد المنظروف في مجاالتيـ المتنوعة في تفسير ىذِه الظاىرة, وادراؾ 
اسرارىا رغبة منيـ في تطوير استراتيجيات تساعدىـ عمى تطوير ىذِه العممية, بما يجعؿ 

مفة. )ابو االنساف قادرًا عمى توظيفيا في تكيفو وتحسيف ظروؼ حياتو في مجاالتيا المخت
 (.ٕ٘, ٕٓٔٓجادو, ونوفؿ, 

تعددت برامج تعميـ التفكير ومياراتو بحسب االتجاىات النظرية والتجريبية التي  
تناولت موضوع التفكير, وىذه البرامج تعكس العديد مف الميارات التي ينبغي تنميتيا والتي 

ير الناقد االبداعي وحؿ تمثؿ انواع التفكير المختمفة التي تندرج تحت مظمة التفكير, كالتفك
-ٜٜٜٔ:ٕٓالمشكالت واتخاذ القرارات والتفكير المعرفي , )جرواف, فتحي عبد الرحمف , 

ٕٕ .) 
 ( : RISKبرنامج )  -8

 Right Intelligentىي مختصر او ىي بداية الحروؼ لمكممات : RISKكممة 
System of Knowledge  وىو برنامج , وتعني برنامج النظاـ الذكي لمعالجة المعرفة

لتعميـ التفكير الناقد المطور عف البرنامج االجنبي "ليارنادؾ" في التفكير الناقد, وقد جاء 
نتيجة لمسح جميع االبواب الواردة في البرنامج االصمي وتجريب تعميـ مياراتو في مدارس 

مفة, مختمفة ومستوى التعميـ الجامعي ولفئات المعمميف والمعممات ضمف برامج تدريبية مخت
ونتائج تجربة سنغافورة في التفكير الناقد الى اف تعميـ التفكير ال يشكؿ مشكمة بؿ ىو امر 
ممكف التحقيؽ , كما اف انواع التفكير يمكف تدريسيا بفاعمية , وأف جميع الموضوعات مناسبة 
لمتفكير إذا قدمت ضمف سياؽ مناسب, باإلضافة الى اف كؿ المتعمميف وبصرؼ النظر عف 

, ص: ٕٛٓٓ)ألريماوي, وآخروف, اتيـ وقدراتيـ االستيعابية قادروف عمى تعمـ التفكير)خمفي
ٖٔٚ.) 
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وبما اف الباحث قد اعتمد ىذا البرنامج في البحث الحالي فال بد مف الحديث عنو بشيء 
مف التفصيؿ, حيث اف البرنامج قد خضع لمتجريب والبحث وحقؽ نتائج ايجابية, وبناء عمى 

تيار التدريبات والميارات المناسبة مع طبيعة الثقافة ونظاـ التعميـ في العراؽ التجريب تـ اخ
 والدوؿ العربية, وقد استجاب المتعمموف تفاعاًل جيًدا مع بعض الميارات.

 Anita( عف البرنامج االصؿ لػ)  انيتا ىارنادؾ RISKويختمؼ ىذا البرنامج المطور )
Harnadek في سمسمة مف الكتب التي تتضمف بشكؿ  (, حيث اعدت البرنامج ونشرتو

اساسي مجموعة مف الدروس لتعميـ ميارات التفكير الناقد ويقع في جزئيف : أحدىما دليؿ 
الطالب المتضمف الميارات والتمرينات التي يتدرب عمييا الطمبة, واالخر: دليؿ المعمـ الذي 

بات المطروحة في دليؿ يتضمف توجييات عامة لممعمـ في تطبيؽ الدروس والحموؿ لمتدري
الطمبة , وىذا البرنامج موجو لالفراد مف سف الطفولة وحتى سف الرشد. )عبد اليادي وعياد, 

 (.ٔٔص:  ٜٕٓٓ
ىدفو: تعميـ الطمبة ميارات التفكير الناقد خارج المنيج الدراسي, وذلؾ مف خالؿ 

اد وواقعيـ, التي اعتادوا تقديـ تماريف تطور ميارات الطمبة بواسطة مواقؼ مرتبطة بحياة االفر 
التعامؿ معيا بسطحية, او بتقميد حموؿ موروثة مف الكبار فميمة المعمـ ىي حث الطمبة عمى 

 (.ٕٔص:  ٜٕٓٓالمناقشة والتساؤؿ. )عبد اليادي وعياد, 
( فانو ال يوجد التزاـ في توزيع االبواب وال مسمياتيا وال في  RISKاما برنامج ريسكػ )  

جميع الميارات ومضاميف التماريف كما وردت في االصؿ ولكف االلتزاـ بقي ثابًتا في اليدؼ 
والفكرة االصمية لمبرنامج ومدلوؿ مياراتو فالبرنامج يعمؿ عمى تطوير ميارات التفكير الناقد 

ص والسمات السموكية االبداعية, وتفعيؿ انماط التفكير ذات والقدرات االبداعية والخصائ
العالقة بالتفكير الناقد نفسو وبالتالي فإف تفعيؿ استخداـ التفكير الناقد, وتنشيط عمميات 

 الطمبة لدى التفكير ميارات التفكير وانواعو بشكؿ عاـ, يساعد عمى اليقظة الذىنية. ولتطوير
 ( مف  RISKلمعالجة المعرفة ) الذكي النظاـ برنامج دويع مميزة, تدريبية برامج ظيرت
 وينقد ويصدر يقيـ ذكي تفكير نظاـ تشكيؿ عمى المتعمميف مساعدة عمى تعمؿ التي البرامج
 (. ٔٔ, ص:ٕ٘ٓٓالعممية. ) السرور,  المعرفة عمى أحكاـ
 : وىي رئيسة أربعة أجزاء من (  RISKبرنامج ) يتكون

 تسع ميارات. تتضمف أبواب ثالثة مف الجزء ىذا ويتكوف حياتية الجزء األوؿ: ميارات .ٔ
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 ميارات. ست يتضمناف بابيف مف الجزء ىذا ويتكوف النظام : الثاني الجزء .ٕ
 .ميارة عشرة أربع يتضمناف بابيف مف الجزء ىذا ويتكوف التفكير قوة : الثالث الجزء .ٖ
ميارة.  وعشريف اثنتيف تتضمف أبواب ثالثة مف الجزء ىذا ويتكوف النجاح : الجزء الرابع: .ٗ

 (.ٜٔ, ص:ٕ٘ٓٓ) السرور, 
 Critical Thinking. التفكير الناقد:0

إف التفكير الناقد يتضمف القدرة عمى االستجابة لممادة أو المثيرات المعروضة عمى  
الفرد مف خالؿ تمييز الحقائؽ مف اآلراء, أو المشاعر الشخصية, وتمييز اإلحكاـ 
واالستنتاجات مف الجداالت االستنتاجية, وتمييز الموضوعية مف اإلحكاـ الشخصية ويشتمؿ 

يجاد الحموؿ لممشكالت والقضايا, وتطوير التفكير الناقد أيضا الق درة عمى توليد األسئمة, وا 
أفكار األشخاص, وتنظيـ وتنويع وتصنيؼ وربط وتحميؿ البيانات ورؤية العالقات, وتقييـ 
المعمومات والبيانات مف خالؿ وضع االستنتاجات والوصوؿ إلى خالصات معقولة, والعمؿ 

ت الجديدة والمختمفة, وتطوير التفسيرات العقالنية مف عمى تطبيؽ الفيـ والمعرفة عمى المشكال
خالؿ دمج المعمومات الجديدة في األبنية المعرفية )نوفؿ, محمد بكر, وسعيفاف, محمد قاسـ , 

 (.ٖ٘ٔ, ص: ٕٔٔٓ
 ميارات التفكير الناقد: 

 مف العديد ىناؾ أف وجد الناقد التفكير وبحوث أدبيات عمى الباحثوف اطالع عند   
 أف ووجد لو, المحفزة النظرية واألطر تعريفاتو لتعدد تبعا الناقد لميارات التفكير نيفاتالتص
 أشير ومف الناقد, التفكير ميارات تحديد في بيف الباحثيف النظر وجيات في اختالفاً  ىناؾ
جماع ىيئة الخبراء , ٜٓٛٔ وجميسر واطسوف مف كؿ ما توصؿ اليو ىو التصنيفات ىذه  وا 

 جانبيف, يتضمف الناقد التفكير أف إلى منيما, لكؿ التفكير الناقد تعريؼ خالؿ مف , ٜٜٓٔ
 الناقد, التفكير جوىر تشكؿ التي المعرفية بو الميارات ويقصد ,معرفي  :األوؿ الجانب
 .والتنفيذية األخالقية بو الميارات ويقصد ,وجداني :الثاني والجانب

 الجانب المعرفي: 
 ست أجمعت عمى : والتي8992 عام في الخبراء ىيئة إجماع (Facioneيذكر لنا فاشيوف )

  :وىي المعرفي الجانب في ميارات
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. ٘. التحميؿ.         ٗالذات.       . تنظيـٖ. االستدالؿ.      ٕالتفسير.      " .1
 (Facione , Peter,2004, p:4). التقييـ. ٙالشرح. 

 الجانب الوجداني:
عمى  أجمعت :  والتي8992 عام الخبراء ىيئة إجماع (Facioneوكما يذكر لنا فاشيوف )

  :وىي الناقد التفكير استخداـ نحو المرء تدفع الوجداني الجانب في عوامؿ سبعة
. ٗالقدرة والتدقيؽ.        في بالنفس . الثقةٖ. النظامية.        ٕالبحث.      في الرغبة".ٔ

الحقيقة.      عف . البحثٙالمنفتح.         الفكر. ٘التفكير.           المعرفي عمى النضج
 (Facione , Peter,2004, p:4التحميؿ. .)  إلى . الميؿٚ

 التفكير حركة قادة أحد يعد والذي أينس روبرت نظرية صاحب 1985 كما حدد أينس,    
كما  مياوتحمي الفكرة نقد عمى تساعد بتساؤالت متبوعة الناقد لمتفكير ميارة عشر الناقد, أثنى

 (.٘ٗ,ص:ٕٗٓٓ( ادناه: )عمي, إسماعيؿ إبراىيـ, ٔفي الجدوؿ )
 (ميارات التفكير الناقد والتساؤل الذي يساعد عمى نقد الفكرة 8جدول ) 

 التساؤؿ الذي يساعد عمى نقد الفكرة الميارة ت
 ىؿ ىي العبارة ذات معنى؟ فيـ معنى العبارة .ٔ
 ىي واضحة؟ ىؿ الحكـ بوجود غموض في االستدالؿ .ٕ
 ىؿ فييا ثبات؟ الحكـ فيما اذا كانت العبارة متناقضة .ٖ
 ىؿ ىي منطقية؟ الحكـ فيما اذا كانت النتيجة تتبع بالضرورة .ٗ
 ىؿ ىي دقيقة؟ الحكـ فيما اذا كانت العبارة محددة بوضوح .٘
 ىؿ تتبع قانوًنا معيًنا الحكـ فيما اذا كانت العبارة تطبؽ مبدئًيا .ٙ
 ىؿ ىي دقيقة؟ الحكـ فيما اذا كانت المشاىدة موثقة .ٚ
 ىؿ ىي مبررة؟ الحكـ فيما اذا كانت النتيجة مبررة بقدر كاؼ   .ٛ
 ىؿ ىي مرتبطة؟ الحكـ فيما اذا كانت المشكمة معرفة .ٜ

 ىؿ ىي مضمونة؟ الحكـ فيما اذا كاف الشيء عبارة عف افتراض .ٓٔ
 ىؿ ىي حقيقية؟ محددة بدقةالحكـ فيما اذا كانت التعريفات  .ٔٔ
 ىي حقيقة؟ الحكـ فيما اذا كانت العبارة نًصا مقبوؿ .ٕٔ
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  :الناقد المفكر سمات

 :الناقد لممفكر والسموكيات اىم الخصائص
 .والحقيقة الرأي بيف يفرؽ. 

  .الجديدة األفكار عمى . منفتح
  .ما شيء حوؿ جديدة معمومات إلى يحتاج متى . يعرؼ
 صحيحة. تكوف أف بد ال" نتيجة و "صحيحة تكوف ربما" نتيجة بيف الفرؽ . يعرؼ

 .إلييا ويشير موثوقة عممية مصادر . يستخدـ
 .بوضوح المشكمة . يعرؼ
, عدناف يوسؼ, (  .األحكاـ إصدار في . يتأنى  ) ٕٛٔ, ص: ٕٗٓٓالعتـو

دوف  الناقد المفكر سمات يكتسبوا اف لمطمبة يمكف ال أنو إلى ( ٖٕٓٓ ) الحارثي ويشير   
معايير؛  ضوء في األحكاـ إلصدار قرارات إلى والتوصؿ لمنقد فعمية وممارسة عممي تطبيؽ
واألحداث  واألشياء األفكار تقويـ عمى الطمبة تمريف في دور, لممدارس يكوف اف ينبغي لذلؾ
دوف  ناقديف مفكريف يصبحوا أف لمطمبة يمكف ال .التساؤالت مف مفتوحة سمسمة خالؿ مف

صدار لمنقد عممية, ممارسة واضحة. ) الحارثي, إبراىيـ  معايير ضوء في األحكاـ وا 
 (. ٜ٘, ص: ٖٕٓٓاحمد,
 الناقد: التفكير تعميم في المعمم دور

دور المعمـ في تعميـ التفكير الناقد لممتعمميف كما جاء في دليؿ الميارات األساسية لتدريب 
 األدوار يمارس أف يمكف المعمـ التربوي العالمي, أفالمعمميف, الذي ذكرتو جماعة التطوير 

 :التفكير الناقد تعميـ في التالية
 . محافظ مواصل. 5. مركز.    4. مبادر. 3الصفي.   لممناخ . مشكل0مخطط .   .8

) جاد اهلل, .األسئمة . موجو8قدوة.           أو . أنموذج7لممعرفة.         مصدر. 6
 ( ٛٙ, ص: ٕٓٓمحمد عطية, 

أو  المشكمة معالجة في يمارس الذي التفكير نوعية عمى حكماً  المعمـ يصدر أف وقبؿ   
 .لمحكـ أساساً  الناقد التفكير معايير يضع أف البد المطروح, الموضوع

 الناقد: التفكير معايير
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 :يأتي كما وىي ( ٜٜٜٔ ( جرواف إليو أشار ما المعايير ىذه أبرز ومف
الوضوح    ب. الصحة      ج. الدقة    د. الربط      ىػ. العمؽ.     و. االتساع             أ.

 (.ٙٛ, ص: ٜٜٜٔ)جرواف, فتحي عبد الرحمف , ز. المنطؽ 
 الناقد: التفكير تعميم ـــ معوقات

 الباحث أف وجد لممعمـ التعميمي بالسموؾ المتصمة األدبيات ومراجعة استقصاء خالؿ ومف
مستوى  عمى الناقد التفكير ميارات تعميـ في المعمـ أماـ تقؼ المعوقات مف مجموعة ىناؾ

 في المرحمة الطمبة إعداد ضعؼ ىو الناقد, التفكير معوقات أوؿ وأف .الصفية الممارسة
المتوسطة واالعدادية وعدـ السماح ليـ بإطالؽ العناف ألفكارىـ وتشجيعيـ عمى التفكير الناقد. 
حيث اشارت الباحثة فدوى ناصر ثابت في دراستيا الى اىـ المعوقات التي تواجو تعمـ التفكير 

 الناقد وىي: 
 بالطمبة: الخاصة المعوقات .8

أنيـ  عمى لطمبتو المعمـ ونظرة الكيؼ, وليس الكـ بتعميـ المعمميف, واىتماـ خبرتيـ, قمة
 مرد ذلؾ يكوف وقد لمتعمـ الدافعية والفتقار الناقد, التفكير تعمـ لعممية الكافية لمقدرات يفتقدوف

مبالية,  وال صالحة غير الطمبة مف أنماطاً  يفرز مما المدارس في اآللي التدفيؽ لعمميو كمو
التدريس.  وطرؽ واألىداؼ, المحتوى, حيث مف الناقد التفكير تعميـ إشارات المنيج وافتقار

 ( ٖٔٔ, ص: ٖٕٓٓ)ثابت, فدوى ناصر, 
 اإلدارية: المعوقات .0
 وتشجيعيـ ومكافأة الطمبة مف والموىوبيف المبدعيف باكتشاؼ االىتماـ لعدـ يرجع ذلؾ ولعؿ

 لبروز الجوانب الالزمة والوسائؿ المواد وتوفير ومعنويًا, مالياً  الناقد والتفكير العممي, التفكير
 في المنيج, األكاديمية والجوانب االمتحانات عمى االىتماـ وتركيز الطمبة, في الكاممة الخالقة
غفاؿ  الناقد اإلبداعية, التفكير تعميـ قدرات تنمية في وأىميتيا األدبية واألنشطة البرامج دور وا 

 لمطمبة. المصدر السابؽ. واإلبتكارية
 الناقد: التفكير ميارات بجزئيات الخاصة المعوقات .3
 توفر الشواىد لحيف الشخصية األحكاـ إلصدار المؤقت التعميؽ عمى القدرة وعدـ التسرع, وىي

 الناقد, الالزمة لمتفكير والميارات االتجاىات, الستخداـ الكافية الميارة لوجود والحاجة واألدلة,
 في النقص مسبقة, أي مناقشات عمى بناء عامة نتائج إلى التوصؿ عمى القدرة في والنقص
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 إصدار عميمة تستند عمييا ومحكات معايير إيجاد عمى القدرة إلى والحاجة االستقرائي, التفكير
 تحديد عمى والمتشابكة, وضعؼ القدرة الغامضة المسائؿ بمعالجة االستمتاع ونقص األحكاـ,
 المدارس في والحوار النقاشات إلدارة المتاحة األشياء, وقمة الفرص بيف السببية العالقات
التقميدية. )ثابت, فدوى  المدارس في يتوفر ال والذي التفكير الناقد, تعميـ يحتاجو الذي والوقت
 (.ٗٔٔ, ص: ٖٕٓٓناصر, 
 الصفية:  بالبيئة الخاصة المعوقات .4
 المشجعةالحميمة  الصفية البيئة توفر ولعدـ الواحد, الصؼ في لمطمبة الكبير لمعدد نظًرا وذلؾ

 مثؿ حجـ المناسبة الصفية البيئة ظروؼ في ولمنقص والتأمؿ, والمعارضة والتساؤؿ لمنقاش
 باالعتبار خبرات تأخذ واقعية حقيقية قضايا عمى الدراسية التقنيات تركيز ولعدـ الغرفة,
 تنمي التذكر وال عمى تركز التي التقميدية التقويـ ألساليب ونتيجة النمائية, ومرحمتو الطالب

 االلتزاـ وعدـ مالءمة القصيرة, الممخصات عمى بالتدريب االىتماـ ونقص التفكير, مستويات
 الوقت وتخصيص معظـ البيروقراطية التفكير ألنماط المعمـ وتكريس لمحصة, المحدد بالوقت

 خالؼ, رأي فيو أو مشكمة بطرح المعمـ قبؿ مف الحصة بدء وعدـ الطمبة, عمى لممحاضرة
 ترتيب المعمـ عمى قدرة ولعدـ والطمبة, المعمـ بيف المطموبة واألماف الثقة مشاعر رتطوي وعدـ

 يتـ لما األىداؼ التعميمية وغموض الصفي, بالتفاعؿ يسمح بشكؿ الفصؿ غرفة داخؿ المقاعد
 .(ٙٔٔ, ص: ٖٕٓٓلمطمبة. )ثابت, فدوى ناصر,  تعميمو
 بالمعمم: الخاصة المعوقات .5
حفظ  في لممبالغة وميمو القيادية, األنماط مع تعاممو جراء المتكررة المعمـ إلحباطات وذلؾ

التفكير,  تعميـ ووسائؿ األنشطة, تحضير في الكبير الجيد بذؿ في رغبتو وعدـ النظاـ,
في  الفصؿ عمى المعمـ قدرة ونقص رأيو, بغير يؤمف ال الذي النمطي التقميدي المعمـ ولوجود
الناقد,  التفكير معنى فيـ في الوجداني والجانب المعرفي, الجانب بيف الناقد لمتفكير النظرة
التقميدية  االجتماعية والتنشئة الجماعي, والحوار والمناقشات, لمتأمؿ, المعمـ تشجيع ولعدـ

التدريب. )ثابت,  ونقص الجزئية, لمياراتو أو الناقد, التفكير المعمـ لميارات لممعمـ, وافتقار
 .(ٚٔٔ, ص: ٖٕٓٓفدوى ناصر, 

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا. -
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التنمية  محور البشرية الموارد تنمية ُتعد والتقدـ والتطور والتسارع التنافس شديد عالـ في    
يصوغ  الذي ىو والتعميـ بشر, بدوف تنمية فال معاً  وغايتيا التنمية أداة ىو واألنساف .الشاممة
 . األمـ بيف مكانتيا لألمو ويضمف , ومستوى نوعاً  البشرية العقوؿ
كيؼ  ال يفكروف كيؼ الطمبة تعميـ ىو الحديثة التربية أىداؼ أىـ مف أصبح ىنا ومف

ضرورة  في التعميمية العممية عمى القائميف قبؿ مف االصوات تعالي مف وبالرغـ. يحفظوف
 الدراسي المنيج في الحاصؿ التطور مع تتناغـ التي التدريس في الحديثة الطرائؽ استعماؿ

 , واإلبداع والتصور التخيؿ في نفسوِ  عمى يعتمد وتجعموُ  الطالب تفكير تنمية في التي تسيـ
يجاد أكبر  . قضية أو ما لمشكمو واالصالة بالجدية تتسـ التي الحموؿ مف عدد وا 

فمف يستقرئ االتجاىات السائدة في الوقت الحاضر في تدريس مادة البالغة     
والتطبيؽ يجد الغالب ىو استعماؿ الطريقة التقميدية, وىي مف ضمف ما يطمؽ عميو بالطرائؽ 
االعتيادية السيمة التي تنبع مف الفمسفة التقميدية لمتربية التي ترى إّف الطالب كائف سمبي غير 

عف المعرفة بنفسو, وىذه الفمسفة تسعى إلى تزويد الطالب بقدر مف  قادر عمى البحث
المعارؼ العتمادىا, عمى أّف المعارؼ ليا قيمة في حّد ذاتيا, وعمى الطالب اف يستقبؿ ىذه 
المعارؼ والمعمومات التي يرسميا المدّرس إليو مف دوف البحث فييا أو التفكير, مما يفقد 

التعميـ ويقمؿ مف إمكانية توظيؼ الطمبة ليذه المعمومات في  الطمبة روح البحث والرغبة في
 (.ٓٛػٜٚ, ٕٗٔٓحياتيـ العامة مما يؤثر في تحصيميـ. )زاير, وصبري, وآخروف,

يرى الباحث أف جزءًا كبيرًا مف مشكمة ضعؼ الطمبة في مادة المغة العربية عموما  
دريسية المتّبعة مع أنو ال يمكف والبالغة والتطبيؽ عمى وجو الخصوص يعود إلى الطرائؽ الت

إغفاؿ األسباب األخرى التي أّدت إلى صعوبة المغة العربية؛ ألف طرائؽ التدريس التقميدية في 
مدارسنا اآلف, تنحصر في أسموبيف )تمقيف المعمومات, وتحفيظيا مف جانب المدّرسيف( مّما 

يـ في مادة المغة العربية وتدّني أّدى إلى تعّثر الطمبة في العممية التدريسية, وبالتالي ضعف
لقاء  ّف تدريس البالغة والتطبيؽ في حقيقة أمره ليس محض تمقيف وا  مستوى األداء المغوي, وا 
ّنما ىو قبؿ كّؿ شيء تواصؿ فكري ينبغي لُو أف يقوـ عمى الفكر الواعي الذي يفقو  وا 

اية التي يريد أف يصؿ الموضوع ويفيمو فيمًا واعيًا ويدرؾ الغرض الذي يعمؿ مف أجمو والغ
إلييا, لذلؾ قيؿ: "إفَّ واقع تدريس البالغة والتطبيؽ ال يسير عمى الوجو المرضي, إذ إفَّ 
الطرائؽ التَّدريسيَّة غالبًا ما تتسـ بالطابع التَّقميديِّ مف حيث القاء الدروس عمى المتعمميف 
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كثيرة, وميمتيـ االستماع,  والمتعممات, وىـ سمبيوف منفعموف ال ايجابيوف فاعموف في احياف
وميمة المدرس سرد الحقائؽ واألحكاـ, فيي تعود المتعمِّـ المحاكاة العمياء, واالعتماد عمى 

بداء الرأي". )عطية,  (. ٕٛٗ, ٕٓٔٓغيره, وتضعؼ فيو روح االبداع واالبتكار وا 
ْوَلْو فريري بؿ إف الكثير مف المدّرسيف أخذوا يستعمموف طريقة التمقيف التي يسمييا َبا  

عادة ما يسمعونو دوف  )التعميـ البنكي( الذي ينحصر دور الطالب فيو في الحفظ والتذّكر وا 
وعي, فيتحولوف بذلؾ إلى أواف  فارغة ُتَصبُّ فييا المادة العممّية, ويصبح التعميـ نوعًا مف 

ـُ البنوؾ. )الُسوُرطي,   ( .٘ٔ, ٜٕٓٓاإليداع, الطمبُة فيو ُى
الباحث لممدارس االعدادية واالطالع عمى المناىج الدراسية الحديثة مف خالؿ زيارة 

الخاصة بمادة المغة العربية بشكؿ عاـ وكتاب البالغة والتطبيؽ بشكؿ خاص وتتبع طرائؽ 
التدريس المتبعة في تدريسيا ومقابمة عدد مف مدّرسي المادة وجد ضعفَا في اساليب وطرائؽ 

الطالب فيـ ىذه المادة بالطرائؽ المعتمدة, كما تبيف لمباحث التدريس المتبعة, وعدـ استطاعة 
إّف الطالب يحفظوف المادة حفظًا أصـ؛ ألجؿ النجاح فقط, وليس لدييـ دافعية عقمية أو 
معرفية لتمقي دروس البالغة والتطبيؽ, مما يؤدي إلى ضعؼ المستوى الدراسي وتدني 

ن يـ يعانوف مف تمكؤ وصعوبة في فيـ مادة الدرجات التي يحصموف عمييا في ىذه المادة, وا 
 البالغة والتطبيؽ اثناء الدرس وكثرة االغالط النحوية واالمالئية عند الكتابة. 

لذا اتجيت األنظار نحو دراسة نماذج تعميمية حديثة تعتمد عمى التفكير الناقد أسموبًا في     
لتفكير الناقد مف خالؿ تدريس التدريس, لتوظيفيا في رفع مستوى التحصيؿ الدراسي وتنمية ا

؛ مف أجؿ توفير فيمًا سميمًا وتحمياًل عمميًا لمنماذج (RISKالبالغة والتطبيؽ ببرنامج ) 
التعميمية وتطوير الممارسات التدريسية في البالغة والتطبيؽ, لذلؾ فقد حددت مشكمة الدراسة 

طالب الخامس األدبي  ( في التحصيؿ والتفكير الناقد لدى RISKفي تقصي أثر برنامج ) 
 في مادة البالغة والتطبيؽ, وىدفت الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

( بيف متوسط α ≤ 0.05ىؿ يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة ) .ٔ
وبيف متوسط (  RISKبرنامج ) درجات طالب المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف وفؽ 

يدرسوف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في اختبار  درجات طالب المجموعة الضابطة الذيف
 التحصيؿ البعدي.
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بيف  (α ≤ 0.05)يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ىؿ  .0
متوسط الفروؽ في درجات االختباريف القبمي و البعدي لطالب المجموعة التجريبية الذيف 

ومتوسط فروؽ درجات االختباريف القبمي ( (Riskيدرسوف المادة الدراسية عمى وفؽ برنامج 
والبعدي لطالب المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف المادة الدراسية نفسيا بالطريقة التقميدية في 

 .تنمية التفكير الناقد
 أىمية الدراسة. -

 برزت أىمية الدراسة الحالية في اآلتي:
توجيو القائميف عمى التعميـ االعدادي أو الثانوي إلى االىتماـ في التفكير  .ٔ

( خصوصًا بوصفو أحد البرامج لتعميـ التفكير الناقد, وعالقتو  RISKالناقد عمومًا وبرنامج ) 
 المعرفي األداء طبيعة فيـ زيادة مف أجؿ العراقية في البيئة الدراسة األخرى قيد بالمتغيرات
 الميارات مف عدداً  المعرفي األداء يمثِّؿ حيث إلى حّده األمثؿ, بو لموصوؿوالوجداني 
 األداء يمثِّؿ بينما ,الذات, التحميؿ, الشرح, التقييـ التفسير, االستدالؿ, تنظيـ المعرفية:
القدرة  في بالنفس البحث, النظامية, الثقة في الرغبةالوجدانية:  مف الميارات عدداً  الوجداني
 إلى الحقيقة, الميؿ عف المنفتح, البحث التفكير, الفكر المعرفي عمى النضج والتدقيؽ,
 .التحميؿ

توجيو االىتماـ إلى أىمية التفكير الناقد؛ لكونو عممية ديناميكية تبدأ مف  .ٕ
الجزء األوؿ: الحياتية فالجزء الثاني: النظاـ والجزء الثالث: قوة التفكير, وأخيرا الجزء الرابع: 

والوصوؿ في النياية إلى تشكيؿ خبرة جديدة, أو تكوينات جديدة مف عناصر ارتباطية النجاح, 
تحت شروط معينة, فضاًل عف كونو محاولة مستمرة الكتشاؼ المعمومات وعرضيا بصورة 

 ابداعية.
مف خالؿ اطالع الباحث عمى عدد مف الدراسات السابقة سواء أكانت عراقية  .ٖ

( لدى طمبة المرحمة اإلعدادية لمادة البالغة  RISKبرنامج )أـ عربية لـ يجد دراسة تناولت 
والتطبيؽ عمى حّد عمـ الباحث, وبذلؾ يمكف اف ُتّعد الدراسة الحالية مف الدراسات التي تشكؿ 

 اضافة نوعية في الجانب والتطبيقي.
تعد المرحمة اإلعدادية مف ركائز النظاـ التعميمي بسبب موقعيا بيف مراحؿ  .ٗ
ساسية والتعميـ الجامعي, وبسبب مسؤوليتيا المباشرة عف فئة عمرية تمثؿ أدؽ التعميـ األ
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المراحؿ واكثرىا حساسية في حياة االنساف, وتعميميـ عمى التفكير الناقد ليستعدوا استعداد جيد 
 لممرحمة الجامعية.

( التعميمي والتفكير الناقد  RISKالكشؼ عف العالقة االرتباطية بيف برنامج ) .٘
 جو أنظار القائميف عمى وضع البرامج التعميمية لإلفادة منيا في الميداف التطبيقي. مما يو 

 :Definition Of The Termsتحديد المصطمحات.  -
  األثر:: اوالً  

عالقة  في ظاىرة او حادث عمى تترتب التي بانو : النتيجة  )الحفني(  عرفو  -ٔ
 (.6 ص , 1978 الحفني,(."سببية

 ,األوؿ والثاني الجزء ,"النفسي والتحميؿ النفس عمـ موسوعة ,ٜٛٚٔالمنعـ, عبد الحفني,
 .القاىرة, مصر مدبولي , مكتبة
الخامس  الصؼ طمبة سموؾ في الباحث يتركيا التي النتيجة ىو :االجرائي التعريؼ  -ٕ

 . بيا تتطبع او  )البحث عينة( االدبي
 The Programثانيًا: البرنامج:

ؿ منسؽ, أو سمسمة مف مخطة محكمة لع بأنو:( 0225فرج، )عرفو  -8
, ٕ٘ٓٓالعمميات المعدة سمفًا التي ُتشكؿ في مجموعيا عممية تعميمية متكاممة. )فرج, 

 (.ٓ٘ٔص:
 عمى وتطبؽ نفسية اسس عمى مبنية دراسية خطة ىو :االجرائي التعريؼ -ٕ

 الصؼ غرفة داخؿ في التعميمية العممية لتنظيـ خطوات عدة عمى معيف, وتحتوي مجتمع
 االىداؼ وتحقيؽ الفيـ مستويات اعمى الى الوصوؿ مف التمكف المتعمـ عمى وتساعد
 .التعميمية

  (Riskثالثًا: برنامج رسك )
( بأنو:)أقدـ برنامج في تعميـ التفكير الناقد المطور ٕ٘ٓٓعرفتو )السرور,  -ٔ

في التفكير الناقد, يعمؿ عمى تطوير ميارات  Harnadekعف البرنامج األجنبي ليارنادؾ 
التفكير الناقد والقدرات اإلبداعية, والخصائص والسمات السموكية اإلبداعية, وتفعيؿ أنماط 

 (.ٕٔ:ٕ٘ٓٓالتفكير ذات العالقة بالتفكير الناقد نفسو( )السرور, 
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مف خاللو تدريس بأنو: برنامج لتنمية وتعميـ التفكير الناقد يتـ ويعرفو الباحث إجرائيا 
مادة البالغة والتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي )المجموعة التجريبية( عف طريؽ دمج ميارتي 
الباب األوؿ )الحفز الذىني, والمشكالت المتعددة الجوانب( مف الجزء األوؿ )الميارات 

ألبعدي  الحياتية( ضمف محتوى المادة الدراسية, وتقاس فاعميتو مف خالؿ اختبار التفكير الناقد
 الذي أعدىا الباحث ليذا الغرض.

 
 Achievementرابعًا: التحصيل: 

بأنو: محصمة ما يتعممو الطالب بعد مرور مدة  (0228أبو جادو، )عرفو -ٔ
زمنية محددة, ويمكف قياسو بالدرجة التي يحصؿ عمييا في اختبار تحصيمي لمعرفة مدى 

حقيؽ أىدافو وما يصؿ إليو الطالب مف نجاح اإلستراتيجية التي يضعيا ويخطط ليا المدرس لت
 (.ٕ٘ٗ:ٕٛٓٓمعرفة تترجـ إلى درجات. )أبو جادو, 

بأنو: مقدار ما حققو طالب عينة البحث مف تعمـ في مادة عمـ  ويعرفو الباحث إجرائيا
األحياء لمصؼ الخامس العممي, مقاسًا بالدرجات التي يحصموف عمييا في االختبار 

 ث ليذا الغرض.التحصيمي الذي أعده الباح
 Critical thinkingخامسًا: التفكير الناقد:

( بأنو: )فحص المعتقدات والمقترحات Watson & Glaser)1994عرفو -ٔ
بكفاية وفاعمية في ضوء الشواىد التي تؤيدىا والحقائؽ المتصمة بيا بداًل مف القفز إلى النتائج 

 واالستنتاج وتقويـ الحجج واالستنباط (.ويتمثؿ في القدرة عمى معرفة االفتراضات والتفسير 
(Watson & Glaser,1994: 13) 

الدرجة التي يحصؿ عمييا طالب الصؼ الخامس االدبي  بأنو: ويعرفو الباحث إجرائيا
في اختبار التفكير الناقد الذي أعده الباحث ألغراض البحث الحالي بمياراتو الخمس التي 

ة االفتراضات والتفسير وتقويـ األدلة أو الحجج حددىا كؿ مف واطسوف وكالسر وىي معرف
 واالستنباط واالستنتاج.

 
 حدود الدراسة. -

 تتحدد الدراسة الحالية بػ:
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متمثمة بالمدارس اإلعدادية والثانوية النيارية الحكومية  الحدود المكانية: -
 التابعة لمديرية تربية االتبار/ الرمادي.

 .ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓمتمثمة بالفصؿ األوؿ لمعاـ الدراسي  الحدود الزمانية: -
متمثمة بالموضوعات اآلتية: )الفصؿ األوؿ مف صور  الحدود الموضوعية: -

التشبيو,  -والمقابمة, التورية, الفصؿ الثاني عمـ البياف  السجع, الجناس, الطباؽ –البديع 
المقررات المنيجية في  ضمف  )التشبيو المفرد وتشبيو الصورة, مف صور المجاز االستعارة

 كتاب البالغة والتطبيؽ لمصؼ الخامس األدبي.
متمثمة بطالب الصؼ الخامس األدبي في المدارس  الحدود البشرية: -

 االعدادية والثانوية النيارية الحكومية التابعة لمديرية تربية االنبار/ الرمادي.
 دراسات سابقة: -

 .(Risk)برنامج رسك أواًل: دراسات سابقة تناولت المتغير المستقل 
(: ) اثر التدريب برنامج  0289دراسة ) السباب، ازىار محمد مجيد،  -ٔ

( في تنمية الخصائص اإلبداعية الشخصية والعقمية  Riskلمعالجةالمعرفة )  النظام الذكي
 لدى طمبة كمية معموماتية االعمال(.

الدراسة في العراؽ, وىدفت الدراسة الى اثر التدريب وفؽ برنامج النظاـ الذكي أجريت         
( في تنمية الخصائص اإلبداعية لدى طمبة كمية معموماتية االعماؿ,  Riskلمعالجة المعرفة )

( طالًبا, حيث اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي, تصميـ  ٖٙحيث بمغت عينة الدراسة) 
الواحدة ذات االختبار القبمي والبعدي, اعتمدت الباحثة اختبار أعدتو  أحادي العامؿ المجموعة

(, وبعد استعماؿ الوسائؿ  Riskوفؽ برنامج وفؽ برنامج النظاـ الذكي لمعالجة المعرفة )
اإلحصائية ) االختبار التائي لعينة واحدة ذات االختبار القبمي والبعدي (, أظيرت النتائج 

(, ونتائج  Riskوجود عالقة موجبة بيف برنامج وفؽ برنامج النظاـ الذكي لمعالجة المعرفة )
 االختبار البعدي.

في التحصيل وتنمية  (Risk)رسك  فاعمية برنامج) (:0284دراسة )المرشدي، وآخرون،  -0
 لدى طالب الصف الخامس العممي في مادة األحياء(.    التفكير الناقد

أجريت الدراسة في العراؽ, وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج رسؾ 
(Risk)  في التحصيؿ وتنمية التفكير الناقد لدى طالب الصؼ الخامس العممي في مادة
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( طالبًا تـ اختيارىـ ٗٚاألحياء, حيث اعتمد الباحثوف المنيج التجريبي, بمغت عينة الدراسة )
بالطريقة العشوائية, اعتمد الباحثوف االختبار التحصيمي, واختبار التفكير الناقد, وبعد استعماؿ 

االحصائية )االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف( أظيرت النتائج وجود عالقة موجبة الوسائؿ 
, والتحصيؿ الدراسي لدى طالب الصفيف الخامس العممي في (Risk)بيف برنامج رسؾ 

 اعدادية القاسـ في محافظة بابؿ العينة التجريبية والضابطة . 
وتنمية  تحصيؿال في ريسؾ برنامج )أثر(: 0284دراسة )عبد الكاظم،  .3

 الكيمياء( مادة في العممي الصؼ الرابع طالب لدى الناقد التفكير
 التحصيؿ في ريسؾ برنامج أثراستقصاء  إلى أجريت الدراسة في العراؽ, وىدفت

 الباحث الكيمياء, اعتمد مادة في العممي الصؼ الرابع طالب لدى الناقد وتنمية التفكير
 المجموعة تمثؿ ( طالباً ٖٓ)  ( طالبًا, منيـٓٙ)  مف الدراسة وتكونت عينة التجريبي المنيج

 التجريبية المجموعة تفوؽ الدراسة وأظيرت المجموعة الضابطة تمثؿ ( طالباً ٖٓ) و التجريبية
 التعميـ مراحؿ في المسبؽ الدراسة االىتماـ باإلعداد وأوصت الضابطة, المجموعة عمى

 صغير كتيب والتعميـ بإصدار التربية وزارة قياـ وضرورة .التربية كميات في سيما وال جميعيا
 طريقة استعماؿ كؿ وكيفية ريسؾ برنامج ومنيا مختمفة تدريس طرائؽ يتضمف المعمـ دليؿ أو
 .التدريس في

 ثانيًا: دراسات سابقة تناولت المتغير التابع )التفكير الناقد(.
انموذج ابمتون في (: ) أثر 0289دراسة ) المالكي، حميد قاسم غضبان،  -8

 تنمية التفكير الناقد عند طمبة كمية التربية ابن رشد في مادة منيج البحث العممي(.
أجريت الدراسة في العراؽ, عمى عينة مف طمبة كمية التربية ابف رشد لمعموـ االنسانية 

( طالًبا وطالبة موزعيف عمى شعبتيف  ٖٚ/ جامعة بغداد, حيث تكونت عينة البحث مف ) 
 ثؿ شعبة ) أ ( المجموعة التجريبية وشعبة تم

) ب ( المجموعة الضابطة, ورمت الدراسة الى معرفة أثر انموذج ابمتوف في تنمية التفكير 
الناقد عند طمبة كمية التربية ابف رشد في مادة منيج البحث العممي, اعتمد الباحث في دراستو 

كالسر (  –باحث باعتماد اختبار ) واطسوف المنيج شبو التجريبي لمالئمتو مع الدراسة, قاـ ال
في بناء أداة الدراسة, استعمؿ الباحث الوسائؿ اإلحصائية ) االختبار التائي ( لعينتيف 
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مستقمتيف, واظيرت النتائج التي توصؿ ليا تفوؽ المجموعة التجريبية التي ُدرست بطريقة 
 التقميدية.عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة  انموذج ابمتون

 في التعاوني التعمم تيجية استرا (: اثر0287دراسة ) حميد، رائدة حسين،  -0
الناقد لدى طالبات الصف الخامس العممي  التفكير ميارات وتنمية النحوية المفاىيم اكتساب

 في مادة قواعد المغة العربية.
مادة أجريت الدراسة في العراؽ, عمى عينة مف طمبة الصؼ الخامس العممي في 

( طالبة موزعيف عمى مجموعتيف الشعبة  ٗ٘قواعد المغة العربية, حيث كانت  عينة الدراسة ) 
) أ ( تمثؿ المجموعة التجريبية التي تدرس وفؽ استراتيجية التعمـ التعاوني, والشعبة ) ب ( 

ريبي تمثؿ المجموعة الضابطة التي ُدرست وفؽ الطريقة التقميدية, اتبعت الباحثة المنيج التج
ذو الضبط الجزئي, كانت أداة الدراسة بناء اختباريف, اختبار تحصيمي واختبار لمتفكير الناقد, 
وباستعماؿ الوسائؿ اإلحصائية لالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف, أظيرت النتائج وجود فروؽ 
 ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف ) التجريبية والضابطة ( في
االختبار البعدي لكؿ مف االختبار التحصيمي, واختبار التفكير الناقد, لصالح المجموعة 

 التجريبية.
 )أثر(: 0286دراسة )شناوة، جبار رشك، والخيكاني، زيد عموان ، -ٖ

استراتيجيات التعمـ الفعاؿ في التحصيؿ والتفكير الناقد لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط في 
 االسالمي (.مادة التاريخ العربي 

استراتيجيات التعمـ الفعاؿ في  أجريت الدراسة في العراؽ, وىدفت إلى دراسة أثر
التحصيؿ والتفكير الناقد لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي 

( طالبًا, ٓٙاالسالمي, وقد استعممت الدراسة المنيج شبو التجريبي, تكونت العينة مف )
راسة اختباريف لمتحصيؿ ولمتفكير الناقد, وباستعماؿ الوسائؿ اإلحصائية, ومنيا وكانت أداة الد

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف, أظيرت النتائج 
متوسطي درجات طالب المجموعتيف ) التجريبية, الضابطة ( في القياس البعدي لكؿ مف 

 التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية.االختبار التحصيمي الختبار 
 تعقيب عمى الدراسات السابقة. -
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عداد  - التعرؼ عمى اإلجراءات والتصاميـ البحثية وكيفية اختيار العينة وا 
 األدوات المستعممة في البحث, والوسائؿ اإلحصائية التي استعممت في معالجة البيانات.

السابقة, وكيؼ قاـ الباحثيف في اإلفادة مف الجانب النظري في الدراسات  -
 تبويب األطر النظرية لبحوثيـ في بناء اإلطار النظري لمدراسة الحالية.

تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي اشارت إلى وجود فروؽ ذو  -
 الطريقة واإلجراءات. (Risk)داللة احصائية في برنامج رسؾ 

, في  0289باب، ازىار محمد مجيد، الساختمفت الدراسة الحالية مع دراسة  -
اختيار المنيج التجريبي والتصميـ احادي العامؿ ذو الضبط الجزئي لعينة واحدة ذات 
االختبار القبمي والبعدي, لمالئمتيا ظروؼ التجربة, واتفقت معيا في وجود عالقة موجبة 

في االختبار  Riskلصالح المجموعة التجريبية التي خضعت لممتغير المستقؿ برنامج رسؾ 
 البعدي.

، ودراسة عبد 0284المرشدي، واخرون، اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة  -
 , في المتغير التابع  التحصيؿ, والتفكير الناقد.0284الكاظم، 

، ودراسة عبد 0284المرشدي، واخرون، اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة  -
) العراؽ (, واظيرت النتائج تفوؽ  , في الدولة التي أجريت بيا الدراسة0284الكاظم، 

المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في االختبار البعدي, ويعزى ذلؾ الى المتغير 
 .Riskالمستقؿ برنامج رسؾ 

، ودراسة عبد 0284المرشدي، واخرون، اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة  -
يف السابقتيف عمى عينات مف طمبة , في المادة الدراسية, حيث طبقت التجربت0284الكاظم، 

الفرع العممي بمادتي ) االحياء, والكيمياء( بينما كانت الدراسة الحالية عمى عينة مف طمبة 
الخامس االدبي في مادة المغة العربية, حيث اثبتت جميع الدراسات بتفوؽ المجموعة التجريبية 

 ر الناقد لدى العينات التجريبية.عمى المجموعة الضابطة, في التحصيؿ وتنمية ميارات التفكي
ودراسة   0287حميد، رائدة حسين، اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة   -

, في إجراءات االختبار القبمي والبعدي والمقارنة بينيما, في تنمية 0286شناوة، والخيكاني، 
 التفكير الناقد.

 المتغيرات.إجراءات التكافؤ بيف طالب مجموعتي البحث في عدد مف  -
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 االطالع عمى المصادر ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية الحالي. -
 اواًل : منيج الدراسة:

إف اختيار المنيج المالئـ لتحقيؽ مرمى البحث الحالي ىو المنيج التجريبي, إذ إفَّ    
نة البحوث التجريبية تتجاوز حدود الوصؼ الكمي لمظاىرة, وترتقي إلى معالجة متغيرات معي

تحت شروط مضبوطة لمتثبت مف كيفية حدوثيا, فالبحث التجريبي ليس مجرد عرض لحوادث 
نَّما ىو ضبط لممتغيرات والسيطرة عمييا  الماضي, أو تشخيص الحاضر ومالحظتو ووصفو, وا 
في المواقؼ التجريبية, ويتسـ المنيج التجريبي بالقدرة عمى التحكـ في مختمؼ العوامؿ المؤثرة 

 (. ٗٚٗ,ص ٕٚٓٓة المراد دراستيا . ) عبد الرحمف, وزنكنة , في الظاىر 
 ثانًيا : تصميم الدراسة: 

التصميـ التجريبي مخطط مسبؽ وبرنامج عمؿ لكيفية تنفيذ التجربة, والتجربة تعني: 
تييئة وتخطيط الظروؼ والعوامؿ المحيطة بالظاىرة المدروسة بطريقة معينة ثـ مالحظة ما 

بة تغير متعمد, يحدثو الباحث قصدًيا في ظروؼ الظاىرة المراد سيحدث, أي اف التجر 
دراستيا, ويعد التصميـ التجريبي أولى الخطوات التي يبدأ بتنفيذىا الباحث, فال بد مف اف 
يكوف لكؿ بحث تجريبي تصميـ خاص بو, لضماف سالمتو , لمحصوؿ عمى نتائج دقيقة, اذ 

طوات التي يبدأ بتنفيذىا والتي تقع عمى عاتؽ اف اختيار التصميـ التجريبي ىي أولى الخ
(, ولما كانت الدراسة ٕٓ٘, ص:ٜٜٛٔالباحث عند اجرائو تجربة تجريبية عممية ) عودة, 

في تنمية ميارات التفكير الناقد عند طمبة الصؼ  Riskترمي الى معرفة اثر برنامج رسؾ 
وىو تصميـ المجموعة الخامس االدبي, اختار الباحثوف احد تصاميـ الضبط الجزئي, 

 ( يوضح ذلؾ: ٕالضابطة الال عشوائية ذات االختبار البعدي, والشكؿ )  
 
 

 (التصميم التجريبي لمبحث0جدول)
 االختبار المتغير التابع المتغير المستقل االختبار المجموعات

  المجموعة التجريبية
 

 قبمي

البرنامج ريسك 
Risk 
 

 
 التحصيل

 

 
 

 بعدي
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  المجموعة الضابطة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 التفكير الناقد

 ثالثًا : مجتمع الدراسة والعينة.
تحدد مجتمع ىذه الدراسة بطمبة الصؼ الخامس األدبي في المدارس اإلعدادية النيارية     

ـ(, حيث تـ اختيار العينة ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓفي محافظة االنبار/ الرمادي لمعاـ الّدراسي)
بالطريقة العشوائية البسيطة, حيث تـ اختيار مدرسة اعدادية فمسطيف قصدًيا, وذلؾ لوجود 

االدبي فييا, وعدد الطالب مناسب لعينة البحث, وتـ اختيار المجموعتيف  شعبتيف مف الخامس
) التجريبية والضابطة ( بصورة عشوائية, لتنفيذ التجربة بعد استحصاؿ الموافقات االصولية 

( طالبًا موزعيف عمى شعبتيف, في ٓ٘مف مديرية التربية االنبار/الرمادي, وكاف حجـ العينة )
 (. ٖوعمى ما مبيف في الجدوؿ )  ( طالب,ٕ٘كؿَّ شعبة )

 (توزيع طمبة مجموعتي البحث3جدول)
 العدد المجموعة الشعبة

 بعد االستبعاد االستبعاد قبؿ االستبعاد
 ٕ٘ ٖ ٕٛ التجريبية أ
 ٕ٘ ٔ ٕٙ الضابطة ب

 ٓ٘ ٗ ٗ٘ المجموع الكمي لمطمبة
 

 رابًعا: تكافؤ مجموعتي الدراسة.
تمت مكافئة مجموعتي الدراسة احصائيًا في المتغيرات الدخيمة, والتي ربما تؤثر في      

نتائج التجربة وىي: )العمر الزمني بالشيور, واختبار الذكاء, ودرجات التحصيؿ السابؽ لمادة 
ـّ الحصوؿ عمى بيانات العمر الزمني لكّؿ  المغة العربية, والمستوى التحصيمي لموالديف( وت

 محسوبَا بالشيور, ودرجات التحصيؿ السابؽ لمادة المغة العربية مف إدارة المدرسة. طالب
 العمر الزمني: - أ

تـ الحصوؿ عمى العمر الزمني لكؿ طالب مف سجالت الطالب الموجودة عند ادارة المدرسة 
إذ بمغ المتوسط  ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٔوقد حسبت أعمار الطالب باألشير منذ تاريخ الوالدة ولغاية 
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( شيرًا, وبمغ المتوسط الحسابي ٕٔ.٘ٛٔبي ألعمار طالب المجموعة الضابطة )الحسا
( شيرًا, ولمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف في 4ٜٙٗٛٔألعمار طالب المجموعة التجريبية )

( لعينتيف مستقمتيف, وعمى ما مبيف t-Testالعمر الزمني, استخدـ الباحثوف االختبار التائي )
 (.ٗفي الجدوؿ رقـ )

 ( لطالب مجموعتي البحث في متغير العمر الزمني باألشير(t(نتائج 4)جدول
 

 المجموعة
 

المتوسط  العدد
درجة  التباين الحسابي

 الحرية
الداللة  ((tقيمة 

 الجدولية المحسوبة االحصائية
 ٕٜ.ٕٗ 4ٜٙٗٛٔ ٕ٘ التجريبية

ٗٛ ٓ.ٕٔٔ ٕ4ٕٓ  
 ٘ٔ.ٕ٘ ٕٔ.٘ٛٔ ٕ٘ الضابطة غير داؿ

 التحصيل السابق في مادة المغة العربية )الرابع االعدادي(:   - ب
تـ الحصوؿ عمى درجات طالب مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في مادة المغة العربية 

( مف السجالت المدرسية, وعند  ٜٕٔٓ -ٕٛٔٓلمصؼ الرابع االعدادي لمعاـ الدراسي )
لـ تظير ىناؾ أي  (t-Test)ينتيف مستقمتيف أجراء المقارنة باستخداـ االختبار التائي  لع
 (.  ٘(, وعمى ما مبيف في الجدوؿ رقـ ) 4ٓ٘ٓفروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)

 ( لطمبة مجموعتي البحث في التحصيل السابق لمادة المغة العربية ( t(نتائج 5جدول)

 المجموعة
حجـ 
 العينة

متوسط 
 الحسابي

 التبايف
درجة 
 الحرية

مستوى  ((tالقيمة
الداللة 
 (4ٓ٘ٓعند)

المحسو 
 بة

 الجدولية

 غير دالة 4ٕٕٓ ٕٗٙ.ٔ ٛٗ ٜٛٔ.ٕٙٔ ٗٓ.ٓٛ ٕ٘ الضابطة
 ٛ٘ٙ.ٜٕٔ ٛٙ.ٗٚ ٕ٘ التجريبية

 اختبار الذكاء: - ت
ـّ تطبيؽ إختبار داينمز)      ( لمذكاء المعرب مف قبؿ )د. فتحي السيد Daniles,1975ت

اليدؼ مف االختبار : قياس الذكاء بطريقة شفوية ال تتطمب مف  (, ٜٙٛٔعبدالرحيـ عاـ 
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المفحوصيف القدرة عمى القراءة, ,وتعميمات االختبار تقدـ بصورة شفوية ,وكانت المجموعتاف 
 (. ٙمتكافئتيف, وعمى ما مبيف في الجدوؿ رقـ ) 

 لدرجات طمبة مجموعتي البحث في متغير اختبار الذكاء ( t )(نتائج االختبار 6جدول )
 

 المجموعة
 

المتوسط  العدد
درجة  التباين الحسابي

 الحرية

الداللة  ((tقيمة 
 الجدولية المحسوبة االحصائية

 04.90 884496 05 التجريبية
48 2.880 0.20  

 05.85 885.80 05 الضابطة غير دال
 تحصيل الوالدين  - ث

مف خالؿ اطالع الباحثوف عمى سجالت المدرسية تـ تجميع البيانات الخاصة بالمستوى       
) االبتدائية, المتوسطة ( ودمج الخاليا )  ( وقد تـ دمج الخالياٗالدراسي لألبويف ممحؽ )

 ,(٘اإلعدادية ,المعيد ( ودمج الخاليا)التحصيؿ الجامعي( لكوف التكرار المالحظ اقؿ مف)
 (.. (Kurtz,1979,p.366 ( ٚمبيف في الجدوؿ رقـ ) وعمى ما 

 لمتغيري التحصيل الدراسي آلباء وأميات طالب مجموعتي الدراسة 0قيم كا(7جدول )

 المجموعة
حجم 
 العينة

 التحصيل الدراسي
درجة 
 (0قيمة )كا       الحرية

مستوى 
الداللة 

(2425) 

متوسط 
فما 
 دون

 اعدادي
 معيد

التحصيل 
 الجامعي

0 
 الجدولية المحسوبة

غير 
 دالة

تحصيل 
 اآلباء

 6 9 82 05 التجريبية
8.42 5.998 

 4 84 7 05 الضابطة

تحصيل 
 األميات

 8 84 8 05 التجريبية
0 2.776 

 
5.998 

 

غير 
 6 85 9 05 الضابطة دالة

 درجات االختبار القبمي لمتفكير الناقد: - ج
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طبؽ الباحثوف اختبار التفكير الناقد عمى طالب مجموعتي البحث قبؿ البدء بتطبيؽ       
التجربة , وبعد استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية, واستعماؿ االختبار 

( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ اإلحصائية, اتضح أفَّ الفرؽ ليس T-testالتائي ) 
( , 4ٛ٘٘ٓ(, إذ كانت القيمة  التائيػة المحسوبة ) 4ٓ٘ٓائية عند مستوى) بذي داللة إحص

(, وىذا يدؿُّ عمى أفَّ مجموعتي ٙ٘( , وبدرجة حرية )ٕأصغر مف القيمة التائية الجدولية )
 ٛالبحث التجريبية والضابطة متكافئتاف إحصائيًا في االختبار القبمي لمتفكير الناقد, وجدوؿ ) 

 ( يوضح ذلؾ.
 نتائج االختبار التائي القبمي لمتفكير الناقد لطالب مجموعتي البحث(8جدول )

 
 المجموعة

 

حجـ 
 العينة

المتوسط 
 التبايف الحسابي

درجة 
 الحرية

الداللة  ((tقيمة 
 الجدولية المحسوبة االحصائية

 4ٕٜٖٗٔ 4ٕٙٓٔٔ ٕ٘ التجريبية
٘ٙ 

 
ٓ4ٛ٘٘ ٕ.ٕٓ 

 
 4ٜٕٛ٘ٔ 4ٗٓٔ ٕ٘ الضابطة غير داؿ

 
 خامًسا : أداتا الدراسة:

وىي مف اىـ الوسائؿ التي تمكف الباحث مف اختبار فرضياتو والوصوؿ إلى    
النتائج وتحقيؽ أىداؼ دراستو مف طريؽ حصولو عمى المعمومات المطموبة وجمع البيانات 

 (.ٕٓٔ, ٕٔٔٓالخاصة بالدراسة. )عباس, سامي عزيز, وماحيـ, محمد يوسؼ
وقد اعتمد الباحثوف في بناء أداتي الدراسة )االختبار التحصيمي, واختبار التفكير    

 الناقد( اآلتي:
 : االختبار التحصيمي: .8
في الدراسة الحالية ييدؼ اإلختبار التحصيمي إلى  ىدف اإلختبار التحصيمي: -

قياس تحصيؿ طالب مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة( بعد اإلنتياء مف تدريسيـ 
 الموضوعات المقررة التي تدخؿ ضمف التجربة. 
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كانت أبعاد االختبار محددة بمستويات تصنيؼ بمـو   أبعاد االختبار: -
(Bloomالست لممجاؿ المعرفي )  التركيب  -التحميؿ  –التطبيؽ  –الفيـ  –)المعرفة– 

 التقويـ ( لمالءمتيا لمستوى ىذه المرحمة الدراسية.
: أعد الباحثوف خارطة اختبارية إعداد جدول مواصفات )الخارطة االختبارية( -

وفؽ المحتوى الدراسي واألىداؼ السموكية المحددة في أبعاد االختبار, والعدد الكمي لمفقرات, 
( ٛ( فقرة, التطبيؽ )ٔٔ( فقرة, الفيـ )ٖٔكانت مؤشرات جدوؿ المواصفات, ىي: المعرفة )و 

( فقرة مف ٓ٘( فقرة,  والعدد الكمي ) ٘( فقرة, التقويـ )  ٙ( فقرة, التركيب ) ٚفقرة, التحميؿ )
 نوع االختيار مف متعدد.

 صدق اإلختبار التحصيمي:  -
رض اإلختبار التحصيمي لمتحقؽ مف صدؽ المحكميف عُ  صدق المحكمين: .ٔ

عمى عدد مف أعضاء ىيئة التدريس المختصيف بطرائؽ التدريس, والعموـ التربوية والنفسية, 
( محكمًا, وأشاروا إلى بعض التعديالت الطفيفة الالزمة, وفي ضوء آرائيـ ٚٔوالبالغ عددىـ )

ـّ اإلبقاء عمى جميع الفقرات كونيا حصمت عمى نسبة اتفاؽ أكثر مف ) (, عمى ذلؾ %ٓٛت
 ( فقرة. ٓ٘فقد عّدلت بعض الفقرات وبقي االختبار بصيغتو النيائية مكوف مف )

اعتمد الباحثوف في صدؽ محتوى االختبار عمى إعداد  صدق المحتوى: .ٕ
جدوؿ المواصفات, لمعرفة مدى تمثيؿ الفقرات لمحتوى المادة التعميمية واألىداؼ السموكية, 

جدوؿ المواصفات مع األىداؼ السموكية ومحتوى المادة فقد عرض االختبار التحصيمي مع 
( محكمًا؛ لبياف مدى ٚٔالعممية عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف, البالغ عددىـ )

ـّ تعديؿ صياغة بعض الفقرات, ولـ تحذؼ  تضميف االختبار لممحتوى, وبعد اآلخذ بآرائيـ ت
%(, وبيذا تحقؽ صدؽ ٓٛ) أي فقرة لحصوؿ جميع الفقرات عمى نسبة اتفاؽ أكثر مف

 المحتوى.
طبؽ الباحثوف االختبار التطبيق االستطالعي لالختبار التحصيمي:  -

التحصيمي عمى عينة استطالعية اختيرت عشوائيًا, وىـ طالب إعدادية )المغيرة بف شعبة 
الب, ( طٓٗلمبنيف( التابعة لمديرية تربية االنبار, وقد بمغ عدد العينة االستطالعية النيائية )

الفصؿ األوؿ مف بعد أف تأكد الباحثاف مف أّف العينة االستطالعية قد أكممت الموضوعات ) 
 -والمقابمة, التورية, الفصؿ الثاني عمـ البياف  السجع, الجناس, الطباؽ –صور البديع 
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(, مف الكتاب المقرر  التشبيو, التشبيو المفرد وتشبيو الصورة, مف صور المجاز االستعارة
لمبالغة والتطبيؽ لمصؼ الخامس االدبي, التي ُاخضعت لمتجربة, وقبؿ موعد تطبيؽ االختبار 
ـّ االتفاؽ مع إدارة المدرسة ومدّرس المادة عمى إجراء االختبار في يـو )الثالثاء(  التَّحصيمي ت

إبالغيـ قبؿ أسبوع مف  ( الختبار طالب العينة االستطالعية, وقد تـّ ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٚٔالموافؽ )
الوقت المحدد, وقد اتضح مف التطبيؽ االستطالعي إف جميع الفقرات واضحة ومفيومة مف 

 ( دقيقة. ٓٗالطالب, واّف متوسط الزمف المستغرؽ لإلجابة ىو )
 التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار التحصيمي. -
ات االختبار تَـّ حساب معامؿ الصعوبة لكّؿ فقره مف فقر معامل الصعوبة:  .ٔ

(, وتعػد الفقرات جيػدة إذا ٚ٘,ٓ – ٕ٘,ٓالتحصيمي وتبيف افَّ معامؿ الصعوبة يقع ما بيف )
 (.ٜٕٔ, ٜٜٜٔ(. )الظاىر وآخروف, ٓٛ.ٓ-ٕٓ.ٓتراوح معامػؿ صعوبتيا بيػف )

تَـّ حساب القوة التمييزية لكّؿ فقرة مف فقرات االختبار  القوة التمييزية: .ٕ
( ويمكف عد ٕ٘,ٓ – ٖٓ,ٓتمييز وتبيف أف القوة التمييزية تقع بيف )باستعماؿ معادلة قوة ال

( فما فوؽ ُتعدُّ 4ٕٓٓالفقرة مقبولة, إذ يرى المختصوف أفَّ الفقرات التي قدرتيا التمييزية )
 (.ٜٕ٘, صٜٜٛٔمقبولة. )عودة, 

تَـّ حساب فعالية البدائؿ الخاطئة لكّؿ فقرة مف فقرات  فعالية البدائل الخاطئة: .ٖ
ختبار باستعماؿ معادلة فعالية المموىات )البدائؿ الخاطئة(, وجد الباحثاف أف البدائؿ اال

الخاطئة قد جذبت إلييا عددًا مف طالب المجموعة الدنيا أكثر مف المجموعة العميا, وبيذا 
 تقرر إبقاء البدائؿ عمى ما ىي عميو.

( ٕٓاردسوف )استعمؿ الباحثاف معادلة كودر ريتشثبات اإلختبار التحصيمي:  .ٗ
لحساب ثبات االختبار؛ ألف فقرات االختبار موضوعية فقط, فضاًل عف كوف االختبار يطبؽ 
ـّ الحصوؿ عمييا مف تطبيؽ االختبار عمى العينة  لمرة واحدة فقط, وبناًء عمى البيانات التي ت

قيمتو ال  (, وُيعدُّ معامؿ الثبات جيدًا, إذا كانت4ٕٛٓاالستطالعية, وجد إف معامؿ الثبات )
 (.ٗ٘ٔ, ٜٜٛٔ(. )عودة, ٚٙ.ٓتقؿ عف )
 إجراءات تطبيق األداة:  -
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بعد إنياء االجراءات االحصائية المتعمقة باالختبار التحصيمي وفقراتو, أصبح     
( فقرة موضوعية مف ٓ٘االختبار بصورتو النيائية جاىزًا وصالحًا لمتطبيؽ, وىو مكوف مف )

 نوع االختيار مف متعدد.
 ء اختبار التفكير الناقد:. : بنا0

 بعض وعمى الناقد التفكير في بنيت التي االختبارات مف عدد عمىوف الباحث اطمع
وحددوا الباحثوف ميارات التفكير الناقد وفؽ اختبار  الموضوع, بيذا المتعمقة األدبيات

 تقويـ –التفسير  –االستنباط  –االفتراضات  –كميسر(, وىي: ) االستنتاج  –)واطسوف 
الحجج (, حيث يعد ىذا االختبار مف اكثر االختبارات شيوًعا واعتماًدا مف قبؿ العامميف في 

 المجاؿ التربوي والنفسي, باإلضافة الى انو األكثر صدًقا وثباتًا. )
Buros,1972,P:1214 لذا صاغ الباحثوف مفردات اختبار التفكير الناقد باالعتماد عمى ,)
( موقًفا  ٘ٗئـ مع متطمبات بحثيـ الحالي, وقد تضمف االختبار ) قدراتو العقمية, وبما يتال

 اختبارًيا كاالتي: 
( ثالث فقرات, وضع اماميا  ٖ( ثالث مواقؼ, ويضـ )  ٖاالستنتاج: )  .ٔ

 ثالثة بدائؿ ُىـ: ) صحيحة, بيانات ناقصة, غير صحيحة(.
 ( ثالث فقرات, وضع اماميا ٖ( ثالث مواقؼ, ويضـ )  ٖاالفتراضات: ) .ٕ

 بديميف ىما: ) وارد, غير وارد (.
( ثالث فقرات, وضع اماميا  ٖ( ثالث مواقؼ, ويضـ )  ٖاالستنباط: )  .ٖ

 بديميف ىما: ) مرتبة, غير مرتبة (.
( ثالث فقرات, وضع اماميا بديميف  ٖ( ثالث مواقؼ, ويضـ )  ٖالتفسير )  .ٗ

 ىما: ) صحيح, غير صحيح(.
( ثالث فقرات, وضع اماميا  ٖ)  ( ثالث مواقؼ, ويضـ ٖتقويـ الحجج: )  .٘

 بديميف ىما: ) قوية, ضعيفة(.
وأعطى الباحثوف مثااًل توضيحًيا لإلجابة لكؿ موقؼ اختباري مف فقرات االختبار 

 الُمعد.
اف االختبار يمكف اعتباره صادًقا اذا تـ عرضو عمى عدد  صدق االختبار: . أ

مف الخبراء والمختصيف في المجاؿ الذي يقيسو االختبار وحكموا بأنو يقيس السموؾ الذي 
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تثبت مف صدؽ االختبار (, وبغية الٖٗٔ, ص:ٕ٘ٓٓوضع لقياسو بكفاءة ) الزيود, وعمياف, 
( ٚٔميف المختصيف, البالغ عددىـ )مجموعة مف المحكالذي اعده الباحثوف عرضوه عمى 

% ( مف المحكميف, تـ ٓٛمحكمًا, إلبداء اراءىـ ومقترحاتيـ وفي ضوء اتفاؽ اكثر مف ) 
تعديؿ بعض الفقرات مف قبؿ الباحثيف, فأصبح االختبار جاىًزا في صورتو النيائية, ومتكوف 

 ( فقرة اختبارية. ٘ٗمف ) 
حثوف االختبار عمى عينة طبؽ البا التطبيق االستطالعي لالختبار: . ب

استطالعية ذاتيا التي طبؽ التي طبؽ عمييا االختبار التحصيمي, كاف الغرض مف ىذا 
 االجراء ما يأتي:

 :بعد اف ّوزع االختبار عمى طمبة  التأكد من وضوح فقرات االختبار ومواقفو
ياـ عف أي العينة االستطالعية ُطمب منيـ ابداء مالحظاتيـ عف فقرات االختبار, واالستف

كممة يجدوىا غامضة, او غير مفيومة, فتبيف اف مف تعميمات االختبار وفقراتو كانت واضحة 
 ومفيومة لدى جميع الطمبة.

 :كاف الزمف المستغرؽ لإلختبار مقاربًا لزمف الحصة  حساب زمن اإلختبار
تبار لجميع التدريسية, إذ تبيَّف بعد حساب متوسط الوقت المستغرؽ لإلجابة عمى فقرات اإلخ

 الطالب بالمعادلة االتية: 
 
 
 

 التحميل اإلحصائّي لفقرات اختبار التفكير الناقد: ج.
تَـّ حساب معامؿ الصعوبة لكّؿ فقره مف فقرات اختبار معامل الصعوبة:  .ٔ

, وتعػد الفقرات جيػدة إذا (4ٚٔٓ -4ٗ٘ٓ)التفكير الناقد وتبيف افَّ معامؿ الصعوبة تقع ما بيف 
 (. ٓٛ.ٓ-ٕٓ.ٓما تراوح معامػؿ صعوبتيا بيػف )

تَـّ حساب القوة التمييزية بعد اّف تـّ تصحيح فقرات االختبار  القوة التمييزية: .ٕ
( استعمؿ الباحثوف معػػامؿ )ارتباط فاي(؛ لمكشؼ عف القوة ٔالناقد بطريقة الثنائي )صفر, 

التمييزية لمفقرات, لذا ُتّعد الفقرة صادقة إذا كانت قوة العالقة طردية معنوية ولمكشؼ عف 
مربع كاي(, وعند مقارنة القيمة المحسوبة الختبار )مربع كاي( معنوية العالقة استخدموا  )

 

 دقيقة  42=       =                                            =  الزمن المستغرق لالختبار
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( وجد أف 4ٖٛٗٔ( وىي )4ٓ٘ٓ( وعند ومسػتوى داللة )ٔبالقيمة الجدولية عند درجة حريػة )
 الفقرات جميعيا صادقة ولـ تستبعد أي فقرة مف الفقرات.

 خامًسا : إجراءات الدراسة:
َـّ  تحديد المادة العممية )المحتوى(: .8 تحديد المادة العممية, وىي: )  حيث ت

والمقابمة, التورية, الفصؿ الثاني  السجع, الجناس, الطباؽ –الفصؿ األوؿ مف صور البديع 
( مف كتاب التشبيو, التشبيو المفرد وتشبيو الصورة, مف صور المجاز االستعارة  -عمـ البياف 

وي وآخروف (  لمصؼ , حالٕٚٔٓالبالغة والتطبيؽ ) الطبعة السادسة والعشروف لسنة 
 الخامس االدبي التي سيدرسيا الباحثوف. 

: وتوضح لمطالب ما يحققو عند انتيائو تحديد االغراض )االىداف( السموكية .0
مف دراسة المحتوى التعميمي, واعتمد الباحثوف تصنيؼ بموـ في المجاؿ المعرفي ولممستويات 

( ٜٓ, التقويـ(, حيث بمغ عدد االىداؼ )الست: )المعرفة, الفيـ, التطبيؽ, التحميؿ, التركيب
ىدفًا سموكيًا, وتـّ عرضيا عمى عدد مف المحكميف؛ لبياف آرائيـ في سالمتيا ومدى شموليتيا 
لممادة الدراسية ومالئمتيا لمستوياتيا المعرفية وُيعدُّ اليدؼ صالحًا اذا حصؿ عمى نسبو اتفاؽ 

دت صياغة بعض االىداؼ وتعديؿ %( فاكثر مف اراء الخبراء, وفي ضوء ذلؾ أعيٓٛ)
 المستوى الذي تقيسو وبقيت االىداؼ بنفس العدد في صياغتيا النيائية.

وىي مجموعة مف الخطوات واالجراءات المنظمة إعداد الخطط التدريسية:  .3
والمترابطة التي يضعيا التدريسي إلنجاح عمميو التدريس وتحقيؽ األىداؼ, وفي ضوء ذلؾ تَـّ 

( خطة لكال المجموعتيف وعرض الباحثوف أنموذجيف لخطتيف ٕٔسيو )إعداد خطط تدري
دراسيتيف مف كال النوعيف عمى المحكميف؛ لبياف آرائيـ في صالحيتيا وُعّدلت في ضوء 

 مالحظاتيـ.
  إجراءات تطبيق التجربة: .4

شرع احد الباحثيف المشاركيف في البحث بتطبيؽ التجربة عمى افراد مجموعتي البحث 
ـ , ولغاية يـو ٜٕٔٓ/  ٓٔ/  ٙ) اعدادية فمسطيف لمبنيف ( يوـ االحد الموافؽ ) في مدرسة 

 (.  ٜٕٔٓ/  ٕٔ/  ٙٔاالثنيف الموافؽ 
 إجراءات تطبيق االختبار التحصيمي:
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بعد االنتياء مف تطبيؽ التجربة لمعينتيف التجريبية والضابطة, مف قبؿ الباحث الذي 
بصيغتو النيائية عمى عينة الدراسة, في يوـ االحد قاـ بالتجربة, طبؽ االختبار التحصيمي 

 (  ٜٕٔٓ/  ٕٔ/  ٕٕالموافؽ )  
 االختبار البعدي لمتفكير الناقد: .5

بعد اف أكمؿ المجموعتيف االختبار التحصيمي, تـ تطبيؽ االختبار البعدي لمتفكير 
 (   ٜٕٔٓ/  ٕٔ/  ٖٕالناقد وذلؾ في التالي لالختبار التحصيمي, في يوـ االثنيف الموافؽ )  

 سادًسا : نتائج الدراسة:
ىؿ يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا  وينص عمى أنَّو " النتيجة التي تتعمق بالسؤال األول:

( بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذيف α ≤ 0.05عند مستوى داللة )
يدرسوف يدرسوف وفؽ برنامج ريسؾ وبيف متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذيف 

ـّ  المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في اختبار التحصيؿ البعدي؟" ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ ت
حساب الدرجة الكمية لكّؿ طالب في المجموعتيف )التجريبية والضابطة(, ومف ثـّ حساب 
متوسط درجات ومجموع الدرجات لممجموعتيف في اختبار التحصيؿ البعدي, وكما مبيف في 

 (.ٜجدوؿ )
لمفرق بين متوسطي درجات طالب مجموعتي البحث  في اختبار  (t)نتائج (9جدول )

 التحصيل البعدي.

المتوسط  العينة المجموعة
 التباين الحسابي

 
درجة 
 الحرية

الداللة  ( tقيمة ) 
اإلحصائية 

 الجدولية المحسوبة (2.25)

دالة  0420 34520 48 034043 38428 05 التجريبية
 444396 30430 05 الضابطة إحصائياً 

( وجود فرؽ في متوسط درجات ومجموعيا لصالح أداء طالب المجموعة ٜيتبيف مف جدوؿ )
التجريبية في اختبار التحصيؿ البعدي, وفيما يتعمؽ بحجـ الداللة االحصائية ومعامؿ التأثير, 

( Dطريقو امكف ايجاد قيمة ), ومف Eta squared   (²η) قاـ الباحثوف بحساب مربع إيتا
 ذلؾ.( يوضح ٓٔالتي تعبر عف حجـ تأثير, وجدوؿ )

 (القيمة الزائية ودرجة الحرية, ومربع إيتا وحجـ التأثير في اختبار التحصيؿ البعديٓٔجدوؿ )
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 حجـ التأثير ²η D القيمة الزائية درجة الحرية األداة
 كبير 4ٕٖٔٓ ٚٔٗ.ٓ 4ٕٖ٘ٓ ٛٗ اختبار التحصيؿ البعدي 
( في المتغير Riskبرنامج ريسؾ ( َأفَّ حجـ التاثير لممتغير المستقؿ )ٓٔويستدؿ مف الجدوؿ )

( Cohins Standardالتابع )التحصيؿ الدراسي البعدي( كبير حسب معيار كوىيف )
والجدوؿ المرجعي المقترح لتحديد مستويات التأثير بالنسبة لكّؿ مقياس مف مقاييس حجـ 

 التأثير.  
يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية ىؿ وينص عمى أنَّو " النتيجة التي تتعمق بالسؤال الثاني:     

بيف متوسط الفروؽ في درجات االختباريف القبمي و البعدي  (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة 
( ومتوسط (Riskلطالب المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف المادة الدراسية عمى وفؽ برنامج 

درجات االختباريف القبمي والبعدي لطالب المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف المادة فروؽ 
استخدـ ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ " ؟الدراسية نفسيا بالطريقة التقميدية في تنمية التفكير الناقد

الباحثوف االختبار التائي لعينتيف مترابطتيف لمعرفة داللة الفروؽ بيف االختباريف القبمي 
ي لكؿ مف مجموعتي البحث التجريبية والضابطة لمحكـ عمى التنمية في التفكير الناقد والبعد

 (.ٔٔ)وذلؾ مف طريؽ البيانات التي يوضحيا جدوؿ 
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات التالميذ في اختبار (88جدول )

 لبعدي.جموعة التجريبية القبمي واتنمية التفكير الناقد لمم
 

 المجموعة
 

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  ((tقيمة 
 اإلحصائية

 الجدولية المحسوبة (2.25)
التجريبية 

 القبمي 
05 884602 54895 

56 

 
80.665 

دالة  0.20
التجريبية  إحصائًيا

 5.837 00.6 05 البعدي

الضابطة 
 6.685 8244 05 القبمي 

56 

 
24965 

غير دالة  0.20
الضابطة  إحصائًيا

 6.837 88.864 05 البعدي
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( أعاله أف القيمة التائية المحسوبة لممجموعة التجريبية كانت  ٔٔيتضح مف الجدوؿ )       
(  ٘ٓ.ٓ( عند مستوى داللة )  ٕٓ.ٕ( أكبر مف القيمة الجدولية البالغة )  ٘ٙٙ.ٕٔ)

(, وىذا يدؿ عمى ارتفاع مستوى التفكير الناقد لصالح طالب المجموعة  ٙ٘وبدرجة حرية ) 
التجريبية في االختبار البعدي, أي حصؿ تنمية في التفكير الناقد لدى طالب المجموعة 

دخاؿ المتغير المستقؿ برنامج ريسؾ )  . (Riskالتجريبية بعد اجراء التجربة وا 
( يتبيف لنا أف القيمة التائية المحسوبة  ٔٔ) وفي العودة الى البيانات في الجدوؿ رقـ 

( عند  ٕٓ.ٕ( اصغر مف القيمة الجدولية البالغة ) 24965لممجموعة الضابطة كانت )
(,  عمى الرغـ مف اف المتوسط الحسابي  ٙ٘( وبدرجة حرية )  ٘ٓ.ٓمستوى داللة ) 

قيمة الفرؽ غير داؿ لالختبار البعدي اكبر مف المتوسط الحسابي لالختبار القبمي ولكف 
احصائًيا, ويتضح لنا عدـ حدوث تنمية في التفكير الناقد لدى طالب المجموعة التجريبية 

 الذيف درسوا بالطريقة التقميدية.
( وجود فرؽ في المتوسط الحسابي ومجموعيا لصالح أداء ٔٔيتضح لنا في الجدوؿ )

يما يتعمؽ بحجـ الداللة االحصائية طالب المجموعة التجريبية في اختبار التفكير الناقد, وف
, ومف طريقو امكف Eta squared   (²η) ومعامؿ التأثير, قاـ الباحثوف بحساب مربع إيتا

 ذلؾ.( يوضح ٕٔ( التي تعبر عف حجـ تأثير, وجدوؿ )Dايجاد قيمة )
 الناقدالقيمة الزائية ودرجة الحرية، ومربع إيتا وحجم التأثير في اختبار التفكير (80جدول )

 حجم التأثير ²η D القيمة الزائية درجة الحرية األداة
 كبير 24038 24434 64388 50 اختبار التفكير الناقد 

( في Risk( َأفَّ حجـ التأثير لممتغير المستقؿ )برنامج ريسؾ ٕٔويستدؿ مف الجدوؿ )      
 (.  Cohens Standardالمتغير التابع )التفكير الناقد( كبير حسب معيار كوىيف )

 مناقشة النتائج. -
يرى الباحثوف بعد استعراض نتائج الدراسة الحالية اف ىذا التفوؽ الذي حصمت عميو 

( في االختباريف التحصيمي  Riskالمجموعة التجريبية التي تعرضت لممتغير المستقؿ ) ريسؾ 
 واختبار التفكير التوليدي قد ُيعزى الى األسباب االتية :

اإليجابي لمدرس المادة, حيث كاف مخطًطا ومرشًدا داخؿ غرفة الدور  .8
 الصؼ, وعمؿ عمى افساح المجاؿ لممتعمميف مف إبداء رأييـ بكؿ حرية.
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 تعميـ المتعمميف ميارات النقد وكيؼ يقـو بخطواتو. .0
جعؿ الطالب ىو محور العممية التعميمية, واعطائو المجاؿ في ابداء رأيو في  .3

 انتقاد ما ىو خاطئ.النقد وتشجيعيـ عمى 
اف المتعمميف يميموف ولدييـ االستعداد الذىني الى التعمـ الذي ُييسر ليـ  .4

المادة العممية, ويسد رغباتيـ في تعمـ ميارات التفكير الناقد إذ يحتاج المتعمميف الى ىذا 
ة التي التنوع, والمشاركة واطالؽ العناف لتفكيرىـ, ليكونوا مستعديف لمواجية المشكالت اليومي

 تحيط بيـ, وىذا ما أثبتتو النتيجة في التفوؽ الحاصؿ لممجموعة التجريبية عمى الضابطة.
( Riskإفَّ طالب المجموعة التجريبية ممف درسوا باستعماؿ )برنامج ريسؾ  .5

أصبح لدييـ القدرة عمى التفكير الناقد في المواضيع البالغية التي درسوىا ولدييـ القدرة عمى 
و  أفضؿ بالموازنة مع طالب المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة وتوظيفيا بنح
ألنيا تعتمد عمى عمميات التفكير التي تكوف مالئمة لتمؾ الموضوعات, إذ تبعدىا االعتيادية؛ 

 عف الجمود والتمقيف والحفظ, مما أدى الى زيادة تحصيؿ الطالب والتفكير الناقد.
السباب، ازىار محمد نتائج كؿ مف: دراسة ) تتفؽ نتائج الدراسة الحالية  مع  .6

( في 0284عبد الكاظم، (, و دراسة )0284المرشدي، وآخرون، (, ودراسة )0289مجيد، 
, ألنو يساعد الطالب في إعطائيـ حيزًا مف الحرية بالتعبير عف Riskفاعمية برنامج ريسؾ 

أىدافيـ, ويزودىـ باألنشطة ارائيـ والنقد دوف الخوؼ مف العقاب, وتشجيعيـ عمى وضع 
المختمفة وكيفية تطبيؽ ما تعمموه في مواقؼ جديدة, وىذا جعميـ أكثر دافعية, وفي وجود 

 فروؽ دالة احصائًيا في تنمية التفكير الناقد.
 التوصيات: -

 في ضوء النتائج التي أسفرت عنيا ىذه الدراسة يوصي الباحثاف بما يأتي:
 ت ومستويات ومراحؿ تعميمية أخرى.إجراء دراسات مماثمة عمى عينا .ٔ
, ضمف برامجيـ Riskدعوة اساتيذ المغة العربية إلى اعتماد برنامج ريسؾ  .ٕ

 التعميمية والعمؿ عمى تنمية ميارات طمبتيـ في التفكير الناقد.
إجراء مزيد مف الدراسات عمى متغير الجنس لمتأكد مف النتائج التي تمخضت  .ٖ

 عنيا الدراسة الحالية.
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ورات تأىيمية وتطويرية لمعمميف والمدرسيف في وزارة التربية, لتدريبيـ إقامة د .ٗ
 عمى اتقاف تنمية التفكير الناقد وتطبيقيا في التدريس.

 المقترحات:
( في تنمية ميارات التفكير الناقد عمى   Riskإعادة تجريب برنامج ) ريسؾ  .8

 متغير الجنس, ولصفوؼ مختمفة لممرحمة الثانوية في العراؽ.
 ( في تنمية القراءة الناقدة.  Riskإعادة تجريب برنامج ) ريسؾ  .0
( وبرامج تعميمية أخرى,   Riskاجراء دراسة موازنة بيف برنامج ) ريسؾ  .3

 لمتعرؼ عمى افضميتيا في تنمية التفكير الناقد.
 المصادر والمراجع:قائمة 

في تدريس  اساليب حديثة(, ٕٗٓٓالدليمي, طو عمي حسيف وكامؿ محمود الدليمي ) .ٔ
 , عّماف, األردف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.ٔ, طقواعد المغة العربية

( الجودة الشاممة في التعميـ بيف مؤشرات التميز ومعايير  ٕٙٓٓالبيالوي, حسف وآخروف )  .ٕ
 االعتماد . دار المسيرة , عماف .

يات المؤتمر ( إعداد معمـ المغة العربية. بحث مقدـ الى فعال ٜٕٓٓالسيد, محمود )  .ٖ
 الخمسيف لمجمع المغة العربية في القاىرة.

, القاىرة, مصر: عالـ  التدريس : نماذجو ومياراتو( , ٖٕٓٓزيتوف, كماؿ عبد الحميد ) .ٗ
 الكتب لمنشر والتوزيع والطباعة.

واثره في تعميـ التفكير الناقد لطالبات  Riskـ, برنامج ريسؾ ٕٙٓٓفقيي, رانيا احمد عمي,  .٘
 قسـ العمـو االجتماعية بجامعة طيبة.

, تعميم التفكير النظرية والتطبيق(, ٕٓٔٓأبو جادو, صالح محمد عمي, محمد بكر نوفؿ ) .ٙ
 , عّماف, األردف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.ٖط
عماف, األردف: دار  ,الموىبة والتفوق واإلبداع(, ٜٜٜٔجرواف, فتحي عبد الرحمف ) .ٚ

 الكتاب الجامعي.
(, استراتيجيات التعّمـ المنظـ ذاتيًا في ضوء نموذج ٕٓٔٓالحسيناف, ابراىيـ عبد اهلل ) .ٛ

اطروحة بينتريش وعالقتيا بالتحصيؿ والتخصص والمستوى الدراسي واالسموب المفضؿ لمتعمـ, )
, كمية العمـو االجتماعية, الرياض, جامعة االماـ محمد بف سعود االسالمية دكتوراه غير منشورة(،

 السعودية.
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, الطبعة الثالثة, دار المسيرة, عمم النفس العام, ٕٛٓٓالريماوي, محمد عودة, واخروف,  .ٜ
  عماف.

دار وائؿ,  استراتيجيات تعمم ميارات التفكير،(, ٜٕٓٓعبد اليادي, نبيؿ ووليد عياد, ) .ٓٔ
  عماف.

ير في المنيج المدرسي, دار وائؿ لمطباعة والنشر , تعميـ التفكٕ٘ٓٓالسرور, ناديا ىايؿ,  .ٔٔ
 والتوزيع, عماف, األردف(.

 معممي المرحمة نظر وجية مف الناقد التفكير تعميـ , معوقاتٖٕٓٓثابت, فدوى ناصر,  .ٕٔ
ماجستير, غير منشورة, قسـ العمـو التربوية, جامعة عماف  األردنية, رسالة المدرسة في الثانوية

 العربية, األردف. 
دمج ميارات التفكير في المحتوى (: ٕٔٔٓنوفؿ, محمد بكر, ومحمد قاسـ سعيفاف, ) .ٖٔ

 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة, عماف.الدراسي
اثر برنامج تدريبي في تنمية التفكير الناقد لدى طمبة (, ٕٗٓٓعمي, اسماعيؿ ابراىيـ, ) .ٗٔ

 ابف الييثـ. -ة بغداد /كمية التربية , اطروحة دكتوراه غير منشورة, جامعالمرحمة اإلعدادية
, عدناف يوسؼ,  .٘ٔ  , دار المسيرة لمنشر والتوزيع, عماف, األردف.ٕٗٓٓالعتـو
المممكة   الشقري, الرياض, مكتبة ,ٖ ط التفكير,  , تعميـٖٕٓٓ احمد,  إبراىيـ الحارثي, .ٙٔ

 العربية السعودية. 
األنماط المنيجية وتطبيقاتيا في  ٕٚٓٓعبد الرحمف, أنور حسيف, وزنكنة, عدناف حقي,  .ٚٔ

 العمـو اإلنسانية والتطبيقية : شركة الوفاؽ لمطباعة , بغداد .
, األردف , دار األمؿ ٖعودة : احمد سميماف : القياس والتقويـ في العممية التدريسية : ط .ٛٔ

 ـ .ٜٜٛٔلمنشر والتوزيع ,
التربية, دار الثقافة,  , مبادئ القياس والتقويـ فئٜٜٜ, زكريا محمد, وآخروف, الظاىر .ٜٔ

 األردف, عماف.
 تربوية. دراسات مجمة.الناقد التفكير ميارات , تنميةٕٗٓٓ عطية, محمد اهلل, جاد .ٕٓ
 دار , 3 ط التربية, في والتقويـ القياس مبادئ عمياف, عامر وىشاـ فيمي, نادر الزيود, .ٕٔ

 .ـ 2005 والتوزيع, لمنشر الفكر
,  منيج البحث العممي, مطبعة ٕٔٔٓيوسؼ, عباس, سامي عزيز, وماحيـ, محمد  .ٕٕ

 األصدقاء, بغداد.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)ٗٓ٘٘ ) 
 

ٔ. Ennis, R. H. .( 1998). Critical Thinking and Subject Specify: 
Clarification and Needed Research. Educational Leadership, 18 (3),p. 410. 

ٕ. Kurtz , A K . I mayo , ST . ( 1979 ) statistical  l  Methods in 
Education & psychology . New York ,spriner-verlay. 

Facione , Peter A ( 2004). Critical Thinking:What It is and Why it 
Counts. Retrived,April,12,2005,from 

t.com/pdf_files/what&why2006.pdfhttp://www.insightassessmen 
English Reference 

 Al-Dulaimi, Taha Ali Hussein and Kamel Mahmoud Al-Dulaimi (2004), 

modern methods in teaching Arabic grammar, Vol.1, Amman, Jordan: Dar Al-

Shorouk publishing and distribution. 

 (2006) total quality in education among indicators of excellence and 

accreditation criteria . Dar Al Masirah, Amman . 

 Al-Sayed, Mahmoud (2009) preparation of the Arabic language teacher. A 

paper presented to the fiftieth Conference of the Arabic Language Academy in 

Cairo. 

 Zeitoun, Kamal Abdel Hamid (2003), teaching : his models and skills, Cairo, 

Egypt: the world of books for publishing, distribution and printing. 

 Fiqhi, Rania Ahmed Ali, 2006, the Risk Risk program and its impact on 

teaching critical thinking to students of the Department of social sciences at 

Taibah University. 

 Abu Gado, Saleh Mohammed Ali, Mohammed Bakr Nofal (2010), teaching 

thinking theory and practice, i3, Amman, Jordan: Al Masirah publishing and 

distribution house. 

 Jarwan, Fathi Abdul Rahman (1999), talent, excellence and creativity, Amman, 

Jordan: University Book House. 

 Al-hussainan, Ibrahim Abdullah (2010), self-organized learning strategies in 

the light of the Pentrich model and its relationship to achievement, 

specialization, academic level and preferred learning style, (unpublished 

doctoral dissertation), Imam Mohammed bin Saud Islamic University, Faculty 

of Social Sciences, Riyadh, Saudi Arabia. 

 Rimawi, Mohammed Odeh, and others, 2008, general psychology, third edition, 

Dar Al Masirah, Amman. 

 Abdul Hadi, Nabil and Walid Ayyad, (2009), strategies for learning thinking 

skills, Dar Wael, Amman. 

 Al-Sorour, Nadia Hale, 2005, teaching thinking in the school curriculum, Wael 

printing, publishing and distribution house, Amman, Jordan). 

 Thabet, Fadwa Nasser, 2003, obstacles to teaching critical thinking from the 

point of view of secondary school teachers in the Jordanian school, master's 

http://www.insightassessment.com/pdf_files/what&why2006.pdf


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)ٗٓ٘ٙ ) 
 

thesis, unpublished, Department of Educational Sciences, Amman Arab 

University, Jordan. 

 Nofal, Mohammed Bakr, and Mohammed Qasim Saifan, (2011): integrating 

thinking skills into academic content, Al Masirah publishing, distribution and 

Printing House, Amman. 

 Ali, Ismail Ibrahim, (2004), the impact of a training program in the 

development of critical thinking among preparatory students, unpublished 

doctoral thesis, University of Baghdad /Faculty of Education - Ibn al-Haytham. 

 Al-Atoum, Adnan Yousef, 2004, Al-Masirah publishing and distribution house, 

Amman, Jordan. 

 Al-Harthy, Ibrahim Ahmed, ٣11٢, teaching thinking, i ٢, Al-shaqri library, 

Riyadh, Saudi Arabia. 

 Abdul Rahman, Anwar Hussein, and zankana, Adnan Haki, 2007 

methodological patterns and their applications in the humanities and Applied 

Sciences : Al-Wefaq printing company, Baghdad . 

 Ahmed Suleiman: measurement and evaluation in the teaching process : i3, 

Jordan, Dar Al-Amal for publishing and distribution, 1998 . 

 Al-Zahir, Zakaria Mohammed, et al., 1999, principles of measurement and 

evaluation in education, Dar Al-Kultura, Jordan, Amman. 

 Jadallah, Mohammed Atiyah, ٣118, development of critical thinking 

skills.Journal of Educational Studies. 

 Al-zeyoud, Nader Fahmy, and Hisham Amer Alyan, principles of measurement 

and evaluation in education, 3rd floor, Dar Al-Fikr for publishing and 

distribution, 2005. 

 Abbas, Sami Aziz, and Mahim, Mohammed Yusuf, 2011, scientific research 

methodology, friends Press, Baghdad. 

 Ennis, R. H. .( 1998). Critical Thinking and Subject Specify: Clarification and 

Needed Research. Educational Leadership, 18 (3),p. 410. 

 Kurtz , A K . I mayo , ST . ( 1979 ) statistical  l  Methods in Education & 

psychology . New York ,spriner-verlay. 

 Facione , Peter A ( 2004). Critical Thinking:What It is and Why it Counts. 

Retrived,April,12,2005,from http://www.insightassessment.com/pdf_files/what

&why2006.pdf 

  
 

http://www.insightassessment.com/pdf_files/what&why2006.pdf
http://www.insightassessment.com/pdf_files/what&why2006.pdf

