
  

بمدارس مديرية  مستوى مهارات التفكير الناقد في الرياضيات لدى طلبة الصف األول الثانوي 

 عرماء محافظة شبوة

 

 

 

 الملخص 
 

هدفت الدراسة إىل معرفة مستوى التفكري 

الناقد يف الرياضيات لدى طلبة الصف األول الثانوي 

مبدارس مديرية عرماء حمافظة شبوة ومعرفة ما إذا 

اك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات كانت هن

إجابات عينة الدراسة تعزى ملتغري اجلنس ، 

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ، حيث قام 

الباحثان بتصميم اختبار يقيس مستوى الطلبة يف 

مهارات التفكري الناقد وهي : معرفة االفرتاضات ، 

 تقويم احلجج ، التفسري ، االستنباط واالستنتاج ،

طالبًا  96من  -عينة قصدية-وتكونت عينة الدراسة 

وطالبة ، وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى التفكري 

بينما بلغ مستوى  % (42) الناقد يف الرياضيات بلغ 

التفكري الناقد للمهارات كالتالي : معرفة 

، التفسري  %43، تقويم احلجج  %46االفرتاضات 

ومجيع  %40واالستنتاج  %47، االستنباط % 35

،  %50هذه النسب واملتوسطات دون املستوى الفرضي 

كما كشفت نتائج الدراسة عن فروق ذات داللة 

إحصائية بني متوسطات إجابات الذكور واإلناث 

وذلك لصاحل اإلناث يف مهارتي تقويم احلجج 

 واالستنتاج وكذا يف االختبار ككل . 

 ات. التفكري الناقد ، الرياضي الكلمات المفتاحية :

 

Abstract 

     The purpose of this study is to 

examine the level of critical thinking 

skills (recognition of assumptions, 

evaluation of argument, interpretation, 

deduction, inference,), by the first level 

students of secondary school  in 

mathematics, and investigate the effect 

of gender. To that end, the researchers 

use the analytical descriptive method, 

preparing reliable, valid scales to 

measure critical thinking skills, the 

sample used consists of (96) students' in 

Arma District, Shabwa governorate , 

Yemen . The results show that students 

poorly perform critical thinking skills 

(recognition of assumptions, 

interpretation, deduction, inference 

evaluation of argument). Also, this 

study shows significant difference 

(α≤0.05) between 

male and female students' average 

scores, where females 

scored higher points . 

Keywords : Critical thinking, 

Mathematics 

 

 

مستوى مهارات التفكير الناقد يف الرياضيات لدى طلبة الصف األول 

 الثانوي بمدارس مديرية عرماء محافظة شبوة

 صالح خميس عوض بادخن الباحث/ 

 عبد هللا أحمد منصور باثنيةالباحث/ 

                              



191 

 

 

 191 

 طلبة الصف األول الثانوي بمدارس مستوى مهارات التفكير الناقد يف الرياضيات لدى
 منصور باثنية أحمد الباحث/عبد هللا،صالح خميس عوض بادخنالباحث/ .مديرية عرماء محافظة شبوة

 

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021يونيو  -إبريل ( 8) ( المجلد43) العدد

ISSN : 2410-1818 

 املقدمة 

هم أوجعل التفكري من  املخلوقات،حسن صورة وميزه بالعقل على سائر أنسان يف خلق اهلل اإل       

يف مجيع خملوقات الكون وشؤونه   والتأملنسان للتفكر ن الكريم اإلآقد دعا القرنشاطات الدماغ، فل

ىل األرض كيف سطحت إىل السماء كيف رفعت وإبل كيف خلقت وىل اإلإفال ينظرون أقال تعاىل " 

االلباب * الذين يذكرون اهلل  ألوىل آلياتن يف خلق السموات واألرض إ( ، وقال تعاىل "  17) الغاشية : 

 (. 190و  189ية آل عمران: آوعلى جنوبهم ويتفكرون يف خلق السموات واألرض .." )  وقعودًا يامًاق

 مع ظهور علم النفس املعريف يف الستينات من القرن العشرين، بدأت ثورة االهتمام بالتفكريو

 ةللبحث، وقبل ظهور علم النفس املعريف بوقت طويل كان الناس يستخدمون طريق أصبح مدارًاو
وهناك حادثتان أثرتا بشكل كبري على ممارسة دراسة التفكري أوهلا  ،االستنباط حملاولة فهم أنفسهم

اليت وضعت نهاية لعمل معظم علماء نفس اجلشتالت بالرغم من انتقال كثري منهم  ظهور النازية يف أملانيا

يف أمريكا اليت أدت إىل وثانيهما ظهور السلوكية  .املتحدة األمريكية إلكمال عمله إىل الواليات

فالسلوكيون ركزوا على أن التفكري ال ميكن مالحظته  إعاقة البحث األمريكي حول التفكري،

يف وجه التفكري  دراسته، وقد بقيت السلوكية عائقًا بكونه عمليات عقلية داخلية ولذلك جيب عدم

 . حتى الوالدة احلديثة لعلم النفس املعريف

 ى الركائز األساسية يف توجهات التطوير الرتبوي يف أي نظام تربويوتعد تنمية التفكري إحد
 أو غري ذلك، وتتم ممارسة عملية التفكري كان طالبًا جديد أو متطور، فاإلنسان يفكر بطبيعته سواًء

العامة  يف مدارسنا من خالل التعليم، فلم يعد هدف العملية الرتبوية يقتصر على إكساب الطلبة املعارف

خمتلف  ق املتداولة، بل تعداها إىل تنمية قدراتهم على التفكري السليم والتحليل، باستخدامواحلقائ

على مهارات  قدراته العمليات العقلية العليا، وإكساب الفرد القدرة على حسن التعامل مع املعرفة وإثراء

ملفهوم العملية  ريةالتفكري والتحليل والنقد والتقويم وما شابه ذلك ، وقد ظهرت هذه النظرة التطوي

كثرة البحوث  الرتبوية وأهدافها ومستلزماتها بشكل واضح يف املؤسسات التعليمية األمريكية بسبب

 ( .  2008) الدوسري،  الرتبوية اليت تبحث يف هذا اجملال وبسبب تطور احلياة بشكل مستمر

ية، فهو جيعل عملية اكتساب والرتبويون ال خيتلفون على أهمية التفكري الناقد يف العملية التعليم

وذا قيمة، وجيعل الطلبة أكثر قدرة على ضبط تفكريهم وتصبح أفكارهم أكثر  ممتعًا أمرًا املعرفة

 . اختاذ قراراتهم املختلفة بشكل علمي صحيح دقة مما يساعدهم على

القول،  ومما ال شك فيه أن أهمية التفكري وعالقته بالرياضيات وقواعدها ال حتتاج إىل كثري من

ألن الغاية األساسية من تعليمه الوصول  ،مهارات التفكري الناقد من أهداف تدريس الرياضيات إذ أن
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حكام على املسائل الرياضية، مما جيعل تعلمها أكثر قيمة يف نفوس الناشئة، األ صدارإباملتعلم إىل 

 ( . 2018) الزهراني،  اةاحلي نشاطاتمهارات التفكري يف مجيع  ويزيد من دافعيتهم حنو استعمال 

وهلذا جاءت الدراسة احلالية ملعرفة مستوى التفكري الناقد يف الرياضيات لدى طلبة الصف األول 

 الثانوي مبدارس مديرية عرماء حمافظة شبوة .

 مشكلة الدراسة 

ية مهارات عقل نظرًا ملا تتمتع به مهارات التفكري الناقد من أهمية، فضاًل على أن هذه املهارات

والدراسات بان تنمية التفكيـر الناقـد تقـود  توصلت إليه عـدد مـن البحـوث ملا للتنمية، باإلضافةقابلة 

(. وبعد اطالع الباحثني املتواضع على العديد  2007الدراسي ) العتييب ،  إلـى حتـسني مـستوى التحـصيل

راحل التعليمية واليت كانت معظم من الدراسات العربية حول التفكري الناقد واليت مشلت خمتلف امل

نتائجها تشري إىل أن هناك ضعف يف مستوى التفكري الناقد لدى الطلبة وأن هذا املستوى مل يتجاوز 

، ولندرة الدراسات اليت تطرقت للتفكري الناقد يف البيئة اليمنية فقد جاءت % ( 50) املستوى الفرضي 

ري الناقد يف الرياضيات لدى طلبة الصف األول الثانوي هذه الدراسة لتسليط الضوء على مستوى التفك

 يف إحدى البيئات الريفية يف حمافظة شبوة، واليت ميكن صياغة أسئلتها على النحو التالي: 

ما مستوى التفكري الناقد يف الرياضيات لدى طلبة الصف األول الثانوي مبدارس مديرية عرماء  -1

 ؟  مبحافظة شبوة  الثانوية
مستوى التفكري الناقد يف  يف( ≥ α   (0.05عند مستوى الداللة وق ذات داللة إحصائية هل توجد فر -2

 . تعزى ملتغري اجلنس ) ذكر ، انثى ( ؟ اءالرياضيات لدى طلبة الصف األول ثانوي مبدارس عرم
 

  :هداف الدراسةأ

 ىل : إتهدف الدراسة احلالية 

دى طلبة الصف األول ثانوي مبدارس مديرية التعرف على مستوى التفكري الناقد يف الرياضيات ل (1

 . ءعرما
مستوى  ( يف≥ α   (0.05 عند مستوى الداللة حصائيًاإذا كانت هناك فروق دالة إالتعرف على ما  (2

عزى تمهارات التفكري الناقد يف الرياضيات لدى طلبة الصف األول ثانوي مبدارس مديرية عرماء 

 .ملتغري اجلنس 
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 : أهمية الدراسة

 هذه الدراسة أهميتها مما يلي :  مدتست

إن عملية التقويم ضرورة البد أن ترافق أي برنامج تربوي ولذلك فان الوقوف على مستوى التفكري  (1

الناقد لدى طلبة الصف األول ثانوي تعترب جزءًا من عملية التقويم واليت تهدف ملعرفة مدى حتقق 

 يف تنمية مهارات التفكري الناقد . أهداف مناهجنا التعليمية وخاصة مناهج الرياضيات
تتطرق هذه الدراسة ملوضوع مهم أال وهو التفكري الناقد والذي يعاني الضعف واإلهمال يف مدارسنا  (2

 مثله مثل أمناط التفكري األخرى.
أهمية املرحلة الدراسية اليت تطرقت هلا الدراسة وهو الصف األول الثانوي باعتباره مرحلة تؤسس  (3

ص الدراسي املستقبلي للطلبة، واليت هم حباجة فيها المتالك مثل هذه املهارات لصنع ملرحلة التخص

 أحكام قيمة ختص خياراتهم املستقبلية .

 :حدود الدراسة 

 :تقتصر هذه الدراسة على احلدود التالية 

رفة )مع مستوى مهارات التفكري الناقد يف الرياضيات واليت تشمل اخلمس مهارات  املوضوعية:احلدود 

 جليسرواطسن ولتصنيف  االفرتاضات ، تقويم احلجج ، التفسري ، االستنباط واالستنتاج( وفقًا

  2021-2020طلبة الصف األول الثانوي مبدارس مديرية عرماء للعام الدراسي  البشرية:احلدود 

 حمافظة شبوة  ءمدارس مديرية عرما املكانية:احلدود 

 . م 2021-2020العام الدراسي  الزمانية:احلدود 

 اإلطار النظري للدراسة: 

 رئيسيني بتحديـد مستويني قاموا بالتفكري املهتمني و الباحثني بعض ( أن 2003) سعادة ،  يف ورد

 : اآلتي يف يتمثالن املستويني هذين و ، الذهنية العملية هلذه

 ممارسة التـي تتطلب و عقـدةامل غيـر الذهنية أو العقلية األنشطة عن هو عبارة و : األساسي التفكري (1

  مستويات يف و املتمثلة العقلـي أو املعرفـي للمجال بلوم تصنيف من الدنيا الثالثة املستويات تنفيذ أو

 و املقارنة و مثـل املالحظة األخـرى القليلـة املهارات بعض مع (، التطبيق ، الفهم ، احلفظ )

 مـستوى التفكري املركب . إلـى النتقالا قبل إتقانها من بد ال مهارات وهي التصنيف،

 و الناقد مهـارات التفكري تـضم التـي املعقدة العقلية العمليات من جمموعة ميثل و املركب التفكري (2

) أبو شعبان ، فـوق املعريف التفكيـر و القـرارات صـنع عملية و املشكالت حل و اإلبداعي التفكري

2010  :54 . ) 
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 (Critical thinking)التفكري الناقد :  

( وتعين احلكم ( kriticosغريقيتني هما كلمة إمن كلمتني  ( لغويًا( criticalاشتقت كلمة 

 تعين  حيث ميكن القول أن الكلمة إمجااًل ( وتعين املعايري أو املقاييس،( crierionالفطن، وكلمة 

ور ورد الفعل ) نقد( مبعنى ميز ) احلكم الفطن املبين على املقاييس (، ويف لسان العرب البن منظ

نقده ليختربه                                                        نقدًا يءالدراهم وأخرج منها الزيف ويف املعجم الوسيط نقد الش

 . (24: 2003)اجلنادي،

ن السلوكيات يف له ارتباطات غري حمدودة م يف البدء يتضح أن التفكري الناقد مفهوم مركب، 

 مفاهيم أخرى كاملنطق وحل املشكالت ونظرية املعرفة عدد غري حمدود من املواقف، ومتداخل مع

 .(2007:60) جروان،  

نه من خالل األدبيات أمكن تصنيف تعريفات التفكري الناقد أ(  209 : 2017وحبسب ) مهدي ، 

 :اجتاهني هما يف

يعرف أصحاب هذا  حيث ، التفكري وإصدار حكم أو اختاذ قراريربط هذا االجتاه بني: االجتاه األول

قرار حول موضوع ما أو مشكلة  االجتاه التفكري الناقد بأنه" تفكري يسعى إىل إصدار حكم أو اختاذ

 . "من املشكالت

مستويات بلوم  يربط هذا االجتاه بني التفكري الناقد ومهارات التفكري العليا يف ي:االجتاه الثان

التحليل والرتكيب والتقييم من  تفكري يعتمد على عمليات"فية، حيث يعرف التفكري الناقد بأنه املعر

 " .أجل الوصول إىل نتيجة أو جواب مربر بشكل جيد

 الناقد، التفكري ملفهوم الكتاب من الكثريين معاجلة يف الظاهرة ختالفاتاال من الرغم وعلى
 -ي: لها يف ما يلخيصن تكا ميينهمة بملشرتكم االقواسمن  عددًا هناك ( أن 1999جروان )  يرى

، ملعلومات د أستدعىرس جميًا لأيض، وملشكالت، أو حل القرارذ اختاا الرادًفس ميد للناق التفكريا

 ة. ملختلفف املواقة اعاجلة ملنظمت ماسرتاتيجيانًا برهوس ميه لنا أمك

 ه. ارسي ميلذد الفرب اانم من جكر حصدام إستلزد يلناق التفكري  -

 ر. ألموة لملنظمل ااالستدالق وملنطد اواعم قستخداة يف اهار مىلج إتاحي  -

 . جادتهاإ ا وليهب عالتدرا وعلُّمهن تك ميليت التفكريت اهاراة من مموعى جملي عنطوي  -
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 :الناقد التفكري مهارات

 : هما أن التفكري الناقد ينطوي على بعدين مهمني Meyer )ذكر ماير ) 
 . ةاملعرف بعد معريف يستدعي وجود منظور أو إطار لتحليل القضايا، واملواد املرتبطة بإحدى ميادين -1 

 : بعد انفعالي يضم العناصر التالية -2

 . االجتاهات العامة املرتبطة بإثارة األسئلة - 
 . التعليق املؤقت إلصدار األحكام الشخصية - 
 . ( 65،  1999) جروان ،  .غري الواضحة واملتشابكة االستمتاع مبعاجلة املسائل- 

 وجليسر  واطسن أن(  55-54:  2018املشار إليه يف ) الزهراني ،   (2006) وذكر منصور      
Watson & Glaser  قدما قائمة املهارات األساسية التالية للتفكري الناقد:  

 . راتالعبا يف التضمينات أو الصحيحة غري االفرتاضات معرفة  -1

 .العبارات من املستخلصة سالمة تقييم: االستنتاجات -2

 يف الواردة املعلومات أو املقدمات وفق ترتتب معينة استنتاجات كانت إذا ما حتديد: التفسري -3

 .العبارة

 .ال أم مربرة التعميمات على املبينة االستنتاجات كانت إذا فيما لتقرير الدليل وزن: االستنباط -4

 الضعيفة . وتلك بالقضية الصلة وذات القوية احلجج بني لتمييزا: احلجج تقييم -5

 أهمية تعليم التفكري الناقد

) مرعي ونوفل ،  املشار هلما يف   Ramer 1999; Guzy, 1999) )حبسب تكمن أهمية التفكري الناقد     

 ( فيما يلي :  295-296:  2007

 .ومسئولهاج منجزات عملية قيمة جمال التدريس وإنت سن قدرة املعلمني يفحي  -

 يسهل قدرة املعلمني على إنتاج أنشطة تسمح لطلبتهم مبمارسة هذه املهـارات فـي  -

 .الغرفة الصفية       

 يطور لدى املتعلمني تربية وطنية مثالية، وحسًا عاليًا باجملتمع احمليط والتفاعل معه  -

 .الدميقراطي السياسـية الفعالـة والتوجـهوالسعي لرقيه وتقدمه، وينمي شعورًا قويًا باملشاركة       

 .حيسن من حتصيل الطلبة يف املواد الدراسية املختلفة -  

    املشكالت،  يشجع املتعلمني على ممارسة جمموعة كبرية من مهـارات التفكيـر مثـل: حـل -  

 إنتاج واألصالة يف والتفكري املتشعب، والتفكري اإلبداعي، واملقارنة الدقيقـة، واملناقشـة،

التحليل، والتقييم، واالستنتاج و  )الرؤية املتفحصـة الشـاملة) األفكار، ورؤية ما وراء األشياء 
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والتنظيم، واملرونة والتواصل، والتفاوض الذكي  ، واختـاذ القـرارات اآلمنـة، والبحث واالستدالل

 .مع الذات ومع اآلخرين

 .احلوار واملناقشة اهلادفةيشجع على خلق بيئة صفية مرحية تتسم حبرية   -

  لينعكس ذلك على ، ينمي قدرة املتعلم على التعلم الذاتي بالبحث والتقصي عـن املعرفـة الواضـحة  -

تقبال للتنوع املعريف وتوظيفه يف  إعالئه من قيمة ذاته ومنجزاته اخلاصة به، وجيعل املتعلمني أكثر

 .سلوكهم الصفي الناجح

 فهم الفروق الثقافية بني احلضارات، واستيعاب دور املكان الطلبة القدرة على يكسب -

 .يف تشكيل احلضارة اإلنسانية ( اجلغرافية(

    أفضل للمحتوى  حيول عملية اكتساب املعرفة من عملية خاملة إىل نشاط عقلي يـؤدي إلـى إتقـان  -

 .ريعملية تفك املعريف، وفهم أعمق له على اعتبار أن التعلم إمنا هو يف األسـاس

مشكالت احلياة  يكسب الطلبة تعليالت صحيحة ومقبولة للموضوعات املطروحة يف مدى واسع من  -

 .اليومية، ويعمل على تقليل االدعاءات اخلاطئة

 يؤدي إىل قيام الطلبة مبراقبة تفكريهم وضبطه مما يساعدهم يف صنع القـرارات -

  . يف حياتهم

 

  : الناقد التفكري معوقات

لنظرة التقليدية أن طرق التدريس القدمية تزيد من معرفة الطالب بشـــكل اكرب، وأن تؤكد ا

الطرق احلديثة اليت تشــجع على طرا األســئلة واحلوارات ال تشــجع على التفكري إال لدى فئة قليلة من    

ــلون ما لديهم من   ــعرون باحلرج واخلوف من النقان ويفضــــــ الطلبة، يف ظل وجود عدد من الطلبة يشــــــ

ــكل النظرة التقليدية عائقًا كبريًا أمام تطوير التفكري لدى معلوما ت على ورقة اإلجابة، وبالتالي تشــ

ــعوبات واملعوقات اليت تواجه تعليم التفكري الناقد يف  ــا موجزا ألهم الصــــــــ الطلبة، وفيما يلي عرضــــــــ

 ( :  2013مؤسساتنا التعليمية ) احلدابي وآخرون ، 

م التفكري الناقد مبهاراته اخلاصة على شكل دروس مشروحة قلة توافر برامج معدة خصيصا لتعلي (1

 بدقة وموضحة بأمثلة ومتارين .
قلة توفر دليل الستخدام الربامج يرشد املعلم اىل كيفية شرا مهارات التفكري الناقد ودور كل من  (2

 املعلم والطالب يف عملية تعليم وتعلم مهارات التفكري الناقد .
يس تتمتع بدالالت سيكوم تريه موثوقه لقياس مهارات التفكري الناقد قلة توافر اختبارات ومقاي (3

 للمجتمعات املتباينة، إذ أن معظمها مستوردة وغري مناسبة لكثري من البيئات .
غياب التأهيل العلمي والرتبوي ملعلم مهارات التفكري الناقد وبالتالي فان قدراته يف تعليم وتعلم  (4

 موضع شك .مهارات التفكري الناقد ستبقى 
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غياب الدافعية الداخلية للمعلم والطالب اليت تدفعهما لاللتزام باألعمال اليت ينبغي عليهما تنفيذها  (5

 لتعليم التفكري .
التعليمية، وبالتالي تهيئة البيئة  –تشكل القيادة التعليمية بعدًا مهمًا من إبعاد العملية التعليمية  (6

واالجتماعي املوجود يف اجملتمع اخلارجي يشعر الطلبة  التعليمية الواعية تعكس التنوع الثقايف

بااللتزام جتاه اجملتمع واالنتماء له واملشاركة بتحمل مسؤولياته، فاهتمام املؤسسات التعليمية بتنمية 

التفكري الناقد يف الوقت الراهن يشكل أولوية قصوى من أولويات اإلدارة احلديثة ذات الرؤية 

 املتطورة .
بقيم احلرية والدميقراطية واحرتام الدستور وقبول االختالف يف الرأي والتعددية السياسية إن األميان  (7

واملشاركة يف حتمل املسؤولية وحماربة التبعية واالنقياد األعمى للسلطة ميثل مقومات أساسية لتعليم 

تعلم مهارات مهارات التفكري الناقد ، وبالتالي فان غياب هذه املقومات سينعكس سلبا على تعليم و

 التفكري الناقد .
دور األسرة يف تنمية روا املناقشة واحلوار واملناظرة بني اآلباء واألبناء من العوامل اليت تساعد على  (8

تدريب األبناء على تقبل وجهة نظر اآلخرين، وبالتالي فان غياب هذا الدور جيعل األسرة حجر عثرة 

 . يف طريق تنمية التفكري الناقد لدى أبنائها

 عالقة التفكري الناقد بالرياضيات: 

بني التفكري  أن هناك عالقة(  59-58:  2018( املشار إليه يف ) الزهراني ،  2008ذكر بدوي ) 

 ية: التال الناقد من جهة والرياضيات من جهة أخرى قائمة على األسس

حتتاج إىل تقديم كل  طبيعة الرياضيات طبيعة جتريدية رمزية لألحكام واملفاهيم والقواعد، ألنها -1

 .االستدالالت على شكل حجج وبراهني وقرائن وهي من صلب طبيعة التفكري الناقد
ال ميكن فصله،  هناك اتصال وثيق بني الرياضيات والتفكري الناقد، فهما متداخالن تداخاًل  -2

فكري ، والتاجة قضاياهلتتطلب عمليات عقلية كالتصنيف والتمييز والتجريد يف معا فالرياضيات

مع هذه العمليات اليت تصاحب قضايا الرياضيات حبيث يقوم املتعلم باستخدام ًا يالناقد ينمو إجرائ

 .لقيام حبل مشكلة أو قضية يف املادتنياهذه العمليات يف 
التفكري الرياضي تفكري ناقد مبا يتيحه للمتعلم من معاجلة املعلومات يف أثناء احملاوالت غري املوفقة  -3

 .و مسألة رياضيةحلل قضية أ
ا، ومن هنا يقوم املتعلم مبحاولة ا ناقًدمن املناقشات اليت تتطلب تفكرًي احتتاج الرياضيات كثرًي  -4

على العالقة بينهما من خالل دراسة االرتباطات املشرتكة بينهما واليت تتسم بالظهور والنمو  التعرف

 وأدائها.نشاطها  يف حالة
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  :الدراسات السابقة

إىل معرفة مدى متكن طالب الصف األول متوسط باململكة  ( 2018الزهراني )  هدفت دراسة

العربية السعودية من مهارات التفكري الناقد يف الرياضيات. واستخدمت الدراسة  املنهج الوصفي، 

ولتحقيق أهداف اّلدراسة قام الباحث بتصميم اختبار يقيس مستوى الطالب يف أربع مهارات من مهارات 

الناقد وهي : حتديد األولويات، والتتابع، والتفسري، واالستنتاج .وتوصلت الدراسة إىل أن درجة التفكري 

، وفيما  35.66متكن طالب الصف األول متوسط من مهارات التفكري الناقد يف الرياضيات بلغت 

حتديد    بالنتائج املتصلة باملهارات منفصلة فكانت املتوسطات  احلسابية  على  النحو اآلتي: يتصل

واالستنتاج.  32.83والتفسري، 35.83املتوسط  الفرضي، والتتابع  بتقدير أقل  من  43.83األولويات ،

وأوصت الدراسة بضرورة  50.00بتقدير مل  يصل  إىل  مستوى التمكن الفرضي  . و مجيعها  30.0

ول املتوسط، حبيث إعادة النظر يف احملتويات التعليمية اليت تضمنها كتاب الرياضيات للصف األ

عقد دورات تدريبية للمعلمني واملعلمات و يتضمن موضوعات ومسائل رياضية تنمي التفكري الناقد.

 .وتعليمًا لتعريفهم بالتفكري الناقد ومهاراته وتطبيقه وأبعاده اإلجيابية تعلمًا

التفكري  ىل التعرف على درجة ممارسة معلمي العلوم ملهاراتإ (2018) دراسة احلمرييهدفت  و

طالبهم يف مقرر العلوم باملرحلة املتوسطة،  الناقد وعالقته مبهارات التفكري العلمي والتحصيل لدى

الفصل الدراسي األول  تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي العلوم وطالب املرحلة املتوسطة أثناء

 ،ةطالبًا للمرحلة األساسي )43و) معلمًا(  43) ، اختريت العينة عشوائيًا وتكونت من )هـ1438-1439)
مت تطبيق استبيان التفكري الناقد ملعلمي العلوم واستبيان التفكري العلمي  ولتحقيق أهداف الدراسة

مبدينة تبوك. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التفكري الناقد ملعلمي العلوم  لطالب املرحلة املتوسطة

ارتباطيه طردية بني التفكري الناقد لدى املعلمني  جاء متوسطًا وضعيفًا لدى الطالب، ووجود عالقة

التفكري العلمي  والتفكري العلمي والتحصيل الدراسي عند الطالب، ووجود عالقة ارتباط بني

والتحصيل الدراسي لدى الطالب عند عزل عالقتهما بالتفكري الناقد ملعلميهم، وتوصي الدراسة 

 . ومهارات التفكري العلمي لدى الطالبالتفكري الناقد لدى املعلمني بتوظيف مهارات

 مستوى مهارات التفكري الناقد واسرتاتيجيات التفكري ما  ( 2018الدباس ) تناولت دراسة و
إىل أثر اجلنس  وراء املعريف والعالقة بينهما لدى طلبة الصف العاشر يف حمافظة البلقاء، كذلك التعرف

هداف الدراسة تـم أولتحقيق  ،وطالبة بًا( طال260ا ) على كل منهما ، تـم أخذ عينة عشوائية قوامه

لقياس مستوى التفكري الناقد،  (Watson and Glaser)جسلرواطسن تطبيق الصورة املعربة ملقياس 

لقياس مستوى التفكري ما  (Schrawt Dennison, 1994 ) ودينسف والصورة املعربة من مقياس شراو

 رتباطي. وقداستخدام املنهج الوصفي اال مصدقيهما وثباتهما، وقد تـأن تـم التأكد من  وراء املعرفة بعد
ككل،  أظهرت نتائج الدراسة أن الطالب ميلكون مستوى متوسًطا من التفكري الناقد على املقياس
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إىل وجود عالقة  ء املعريف على املقياس ككل، وقد أشارت النتائجراومستوى مرتًفعا من التفكري ما و

وأظهرت النتائج عدم وجود أثر  موجبة بني التفكري الناقد والتفكري ما وراء املعريف، كما ارتباطيه

ما عدا مهارة تقويـم املناقشات، حيث كان  ت التفكري الناقدادال إحصاًئيا ملتغري اجلنس جلميع مهار

 إسرتاتيجيةاسرتاتيجيات التفكري ما وراء املعريف ما عدا  املناقشات جاءت لصاحل اإلناث، وجلميع

 . التقويـم ولصاحل اإلناث

فقد هدفت إىل استقصاء مستوى التفكري الناقد ومستوى  ( 2017صادق والنجار )  أما دراسة 

الكفاءة الذاتية لدى طلبة الدراسات العليا يف اجلامعات الفلسطينية الثالث ) األقصى ، اإلسالمية 

يف مستوى التفكري الناقد وفقا ملتغريات ) واألزهر( مبحافظات غزة ، وكذلك الكشف عن الفروق 

اجلنس ، التخصص واجلامعة ( وإمكانية التنبؤ مبستوى الكفاءة الذاتية من خالل التفكري الناقد ، 

( طالبا وطالبة ، واستخدم الباحثان مقياس التفكري الناقد ومقياس  90تكونت عينة الدراسة من ) 

ة دون املستوى ستوى التفكري الناقد لدى أفراد عينة الدراسالكفاءة الذاتية ، وأظهرت النتائج أن م

وان مستوى الكفاءة الذاتية البحثية لدى أفراد عينة الدراسة مناسبة ، كما أظهرت املقبول تربويًا 

النتائج عدم وجود فروق يف مستوى التفكري الناقد تبعا ملتغريي اجلنس والتخصص ، ودلت أيضا على 

بالكفاءة الذاتية البحثية من خالل التفكري الناقد ، وأوصت الدراسة بالعمل على  عدم إمكانية التنبؤ

رفع مستوى الكفاءة الذاتية البحثية لطلبة الدراسات العليا لتصل إىل مستوى اإلتقان ، وتدريب أعضاء 

امعي هيئة التدريس بكليات الرتبية على تدريس مهارات التفكري الناقد ، واالهتمام يف التعليم اجل

 مبهارات االستنتاج والتقييم والتحليل خاصة ومهارات التفكري بصفة عامة  .

 تعرف مستوى مهارات التفكري الناقدالإىل   ( 2014محدان و عباس )   ةدراسهدفت يف حني 

وتقويم احلجج ( يف الرياضيات لدى تالمذة  )تعرف االفرتاضات، والتفسري، واالستنتاج، واالستنباط،

ولتحقيق ذلك، مت استخدام املنهج ، بع األساسي، وأثر اجلنس والبيئة على هذا املستوىالصف الرا

من صدقه وثباته،  عداد مقياس ملهارات التفكري الناقد، حيث مت التأكدإالوصفي التحليلي، ومت 

 ،يةالالذق ( تلميذًا وتلميذة من تالمذة الصف الرابع األساسي يف حمافظة127ووزع على عينة قوامها  )
وأظهرت النتائج أن عينة البحث متتلك مهارات التفكري الناقد املدروسة مبستوى ضعيف، وتبني عدم 

بني متوسطي درجات الذكور واإلناث،  (α  (0.05≥داللة فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى  وجود أي

رجة أكرب مما إىل أن تالمذة الريف ميتلكون مهارات التفكري الناقد بد كما توصلت هذه الدراسة

 . مهارات التفكري الناقد القيام بتدريست الدراسة بميتلكها تالمذة املدينة، أوص

إىل معرفة مدى توافر بعض مهارات التفكري الناقد )2012) احلدابي، واألشولدراسة بينما هدفت 

أنثى(  -)ذكر املوهوبني يف املرحلة الثانوية مبدينيت صنعاء وتعز والكشف عن عالقة النوع لدى الطلبة
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 ( 121)مبستوى امتالك أفراد العينة لتلك املهارات ،حيث بلغ عدد أفراد العينة والتحصيل الدراسي

( طالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم 60من الطالب املوهوبني ، و)  ًاطالب ( 61)طالب وطالبة بواقع

االستنتاج، التعرف على لقياس مهارات التفكري الناقد) الباحثان مقياس )واطسن وجليسر(

وتوصلت الدراسة إىل أن درجة امتالك أفراد العينة  االفرتاضات، االستنباط، التفسري، تقويم احلجج(،

، االستنباط % (57)معرفة االفرتاضات ،% ( 34)ملهارات التفكري الناقد منفردة كانت: االستنتاج 

إذ مل تصل إىل احلد  % (49) د بلغت وجمتمعة ق% (  56) ج، تقويم احلج(  % 43(التفسري%) 59)

 . ( % 60)        املقبول تربويًا

الناقد لدى طلبة  التفكري إىل استقصاء مستوى مهارات ( 2007مرعي ونوفل ) دراسة  تهدفو

اجلامعية )األونرو(، حيث تكون البحث من مجيع طلبة الكليـة والبـالغ  كلية العلـوم الرتبويـة

 لبات ميثلون املستويات الدراسية األربعة ، ولتحقيق اهلـدف الـرئيس للبحـثطالب وطا) 510عـددهم)
خصائصه  بعد التحقق من( 2000استخدم الباحثان اختبار كاليفورنيا ملهارات التفكري الناقد منوذج )

أن درجة امتالك  ، واليت اعتربت مناسبة لغايات البحث العلمي. أظهرت نتائج البحثهمرتي السكو

كما %)  80)ب تربوياً والذي حدد  التفكري الناقد لدى أفراد عينة البحـث دون املسـتوى املقبـولمهارات 

التفكري الناقد تبعًا ملتغري اجلنس وذلك لصاحل  أظهرت نتائج البحث وجود فرق يف مستوى مهارات

والثانية،  الدراسي وذلك لصاحل طالب السنة األوىل اإلناث، فيما كانت هناك فروق تبعًا للمستوى

إجيابية بني معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة ومستوى مهارات  ودلت النتائج أيضًا على وجود عالقـة

االستدالل، واملعدل الرتاكمي من جهة ثانية ومستوى مهارات التفكري الناقد  التفكري الناقد يف مهارة

 . االستقراء، واالستدالل، والتقييم يف مهـارات

ثر منوذج التعلم القائم على حل املشكالت يف أىل معرفة إ  (  Firdaus & et. al)سة درا وتطرقت

تقييم مهارات  مت ونيسيا،دتنمية التفكري الناقد يف الرياضيات لدى طلبة الثانوية يف مديرية بونا ان

وتفسري حتديد التفكري الناقد يف حل املسائل الرياضية غري التقليدية والذي ضم ثالثة أجزاء هي ، 

من طلبة  بًاطال (68)ضمت هذه الدراسة املعلومات ، حتليل املعلومات و تقييم املناقشات واحلجج ، 

من طلبة  ًاطالب (38)العينة وكانت ،  2015-2014الصف الثاني عشر يف مديرية بونا يف العام الدراسي 

يب من جمموعة واحدة وبتقنية الدراسة اعتمدت التصميم شبه التجريومن الريف،  ًاطالب (30)املدينة و

ثر أن هناك أمن نتائج الدراسة وجد   spss 20يانات باستخدام ب، مت حتليل اليالقياس القبلي والبعد

الستخدام منوذج التعلم القائم على حل املشكالت يف الرياضيات يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى 

 ملعلومات ، حتليل املعلومات وتقويم املناقشات واحلجج : تفسري اطلبة الرياضيات  يف الثالث املهارات 
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 التعليق على الدراسات السابقة 

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف موضوعها أو متغريها األساسي وهو التفكري الناقد ،     

من وختتلف معها من حيث البيئة اليت طبقت فيها وهي بيئة ريفية مل تطبق فيها أي دراسات تربوية 

سابق، كما أنها ختتلف مع تلك الدراسات يف  أداة الدراسة وهي اختبار مهارات التفكري الناقد الذي 

 أعده الباحثان، من واقع املناهج التعليمية اليمنية .

 : منهج الدراسة:1 

استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي من أجل حتقيق أهداف الدراسة، الذي ُيعُد أسلوبًا من 

ليب البحث الذي يدرس الظاهرة دراسة كيفية توضح خصائصها، ودراسة كمية توضح حجمها ، أسا

 . (81: 2009وتغرياتها ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى .)عسقول،

 : جمتمع الدراسة :2

مدراس مديرية عرماء الثانوية املسجلني يف كشوفات الصف األول الثانوي يف مت حتديد طلبة 

 6ويتوزعون على  ( طالبًا وطالبة263كمجتمع للدراسة احلالية والبالغ عددهم )  م21/22ي العام احلال

 مدارس .

 : عينة الدراسة :3

( 20قام الباحثان بتطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من )  :العينة االستطالعية :1: 3 

 . من خارج عينة الدراسةطالبًا وطالبة مت اختيارهم عشوائيا 

 : العينة الفعلية :2: 3

نظرًا لبعد بقية املدارس  -مدرسة البنني ومدرسة البنات  -مدرستني يف عاصمة املديرية مت اختيار 

( طالبًا وطالبة، تغيب  109عن العاصمة، وقد بلغ عدد طلبة الصف األول الثانوي يف هاتني املدرستني ) 

(  96اسة، وبذلك يكون العدد الفعلي لعينة الدراسة ) ( طالبًا وطالبة عند تنفيذ أداة الدر 13منهم )

 طالبًا وطالبة .

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حبسب اجلنس 1جدول رقم ) 

 اإلمجالي اإلناث الذكور العينة

 96 30 66 العدد
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 :داة الدراسةأ: 4

 : اختبار قياس مهارات التفكري الناقد:  1

 : أ: وصف املقياس

ول ثانوي مكونة من داة  لقياس مهارات التفكري الناقد يف الرياضيات للصف األأ أعد الباحثان      

أسئلة حيث أن االختبار مبين على  أربعة( سؤااًل موزعة على مخس مهارات بالتساوي لكل مهارة  20)

مهارات واطسن وجلسر للتفكري الناقد )معرفة االفرتاضات ، تقويم املناقشات )احلجج( ، التفسري ، 

ستنباط ، االستنتاج( وكانت األسئلة مجيعها تتبعها خيارات ثالثة أحدها البديل املناسب ومت احتساب اال

( درجة وأقل درجة 20درجة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة اخلاطئة حبيث تكون الدرجة الكلية )

 هي الصفر .

 د من صدقه وثباته كاآلتي:قام الباحثان بتقنني عبارات املقياس للتأك  ب : صدق وثبات املقياس :

 أوال :صدق املقياس :

  صدق احملكمني:-1

إذا ما مت عرضه على عدد من اخلرباء أو املتخصصني يف اجملال الذي يقيسه  ُيعدُُّ املقياس صادقًا      

املقياس، وحكموا بأنه يقيس السلوك الذي وضع لقياسه بكفاءة. وعند عرض املقياس احلالي على 

عرفة مدى وضوا أسئلته وانتمائها إىل املهارات اخلمس مت استبدال سؤال واحد وتعديل احملكمني مل

 طفيف يف صياغة بعض األسئلة األخرى.

 صدق االتساق الداخلي )صدق البناء(:-2

بعد تطبيقه على عينة الدراسة وذلك حبساب  للمقياس قام الباحثان حبساب االتساق الداخلي         

 درجة كل مهارة من املهارات والدرجة الكلية للمقياس . معامل االرتباط بني

 (  يوضح االتساق الداخلي ملهارات التفكري الناقد الكلية 2جدول) 

 مستوى الداللة معامل االرتباط املهارة

 0.000 0.373 معرفة االفرتاضات

 0.000 0.609 تقويم احلجج

 0.000 0.455 التفسري

 0.000 0.426 االستنباط

 0.000 0.623 تنتاجاالس
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- 0.373)   يالحظ من خالل اجلدول أعاله أن مجيع معامالت االرتباط موجبة وترتاوا قيمتها بني  

 ر صدق االتساق الداخلي لالختبار وبذلك يتوف ( 0.01) وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  ( 0.623

 ثانيا: ثبات املقياس:

ذ قام الباحثان بتطبيق االختبار مرتني بفارق إ، رستخدام طريقة إعادة االختبايف هذه الدراسة مت ا     

وطالبة يف املستوى األول ثانوي، ومت احتساب معامل االرتباط  ًاطالب (20)سبوعني على عينة مكونة من إ

  :بني درجات الطالب يف االختبارين، وكانت معامالت الثبات كما هي موضحة باجلدول التالي

 (  يوضح معامالت ثبات اختبار التفكري الناقد بطريقة إعادة االختبار 3ل ) جدو

 الثباتمعامل  عدد الفقرات املهارة

 0.85 4 معرفة االفرتاضات

 0.89 4 تقويم احلجج

 0.82 4 التفسري

 0.64 4 االستنباط

 0.88 4 االستنتاج

 0.77 20 الكلي

 

 عند مستوى الداللة  حصائيًاإموجبة ومرتفعة وهي دالة    ثباتأن معامالت ال جند من اجلدول أعاله 

 .( مما يدل على ثبات االختبار 0.01) 

 ثالثا: زمن االختبار:

 :  لتحديد زمن االختبار مت إتباع املعادلة التالية

طالب الزمن الذي استغرقه أول طالب أجاب على أسئلة االمتحان مضافا إليه الزمن الذي استغرقه آخر 

                                           . 2أجاب على االمتحان مقسوما على 

 ( دقيقة40وعند تطبيق االختبار على العينة االستطالعية وجد أن الزمن املناسب هو )

 نتائج الدراسة 

 :  النتائج املتعلقة بالسؤال األول

ضيات لدى طلبة الصف األول ثانوي مبدارس حتديد مستوى مهارات التفكري الناقد يف الريا ألجل

مديرية عرماء حمافظة شبوة، مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية 
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كل و لكل مهارة من مهارات التفكري الناقد اخلمس كذلك، واجلدول كالختبار التفكري الناقد 

 التالي يوضح ذلك : 

عينة الدراسة  إلجاباتات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية يوضح املتوسط(  4) جدول 

 على اختبار التفكري الناقد

 املهارة
فراد أعدد 

 العينة
 املتوسط

االحنراف 

 املعياري
 النسبة املئوية

 %46 0.27 1.84 96 معرفة االفرتاضات

 %43 0.35 1.72 96 تقويم احلجج

 %35 0.24 1.40 96 التفسري

 %47 0.26 1.88 96 ستنباطاال

 %40 0.25 1.60 96 االستنتاج

 %42 0.14 8.40 96 املهارات ككل

 

يتضح من اجلدول أعاله ان متوسط إجابات عينة الدراسة على اختبار التفكري الناقد جاءت مرتبة 

فيما % ( 47)       ( أي بنسبة مئوية بلغت  4من  1.88تنازليا كالتالي : بلغ متوسط مهارة االستنباط )

اما متوسط مهارة تقويم احلجج فقد  % (46) ( أي بنسبة  4من  1.84بلغ متوسط مهارة االفرتاضات )

% 40) ( أي بنسبة  4من  1.6بينما بلغ متوسط مهارة االستنتاج )  % (43) ( أي بنسبة  4من  1.72بلغ ) 

وبشكل عام بلغ متوسط إجابات  % (35) بة س( أي بن 4من  1.4وأخريا بلغ متوسط مهارة التفسري )  (

(  0.14( وباحنراف معياري ) 20من  8.40عينة الدراسة على اختبار التفكري الناقد يف الرياضيات ) 

و لالختبار ككل دون املستوى أومجيع هذه املتوسطات سواء للمهارات الفرعية  % ( 42) أي بنسبة 

ن أوهذا يعين  % ( 50) ي دون النسبة املئوية ( لالختبار ككل أ 10لكل مهارة ( و )  2الفرضي ) 

ىل طرق التدريس إرات التفكري الناقد لدى طلبة الصف األول الثانوي قد يعود ذلك ايف مه هناك ضعفًا

سرتاتيجيات تدريس تنمي التفكري الناقد لدى اتباع إالتقليدية اليت تعتمد على التلقني واحملاضرة وعدم 

ن املناهج وصياغتها والتدريبات والتمارين عليها أكثر مع املادة العلمية، كما أالطلبة وجتعلهم يتفاعلون 

ن تسهم يف تنمية التفكري أتفتقد لدجمها مع مثل هذه املهارات حتى ميكن هلذه الواجبات والتمارين  

 ، واتفقت نتيجة هذه الدراسة من حيث ضعف مستوى التفكري الناقد مع دراسات كل من الناقد

(،  2012)احلدابي واالشول ، (،2014، ) محدان وعباس ،  ( 2018 ،الدباس)(،  2018ي ، ) الزهران
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(  2018( و ) احلمريي ،  2017( فيما خيص الطالب، و) صادق والنجار ،  2007و) مرعي ونوفل ، 

 فيما خيص املعلمني.

 اإلجابة على السؤال الثاني : نتائج 

قيمة ) ت ( للفرق بني متوسطي درجات العينة يف االختبار لإلجابة على السؤال الثاني مت احتساب 

 ككل ويف  مهارات التفكري الناقد الفرعية تبعا ملتغري اجلنس 

( الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات الطلبة يف مهارات التفكري اإلبداعي  5جدول رقم )

 تبعا ملتغري اجلنس

 اجلنس املهارة
عدد 

 فراداأل
 املتوسط

نسبة ال

 املئوية

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

القيمة 

 التائية
 الداللة

معرفة 

 االفرتاضات

%43 1.72 66 ذكور  0.28 
94 1.36 0.178 

 0.25 52% 2.08 30 ناثإ

تقويم 

 احلجج

 0.25 37% 1.48 66 ذكور
94 2.63 0.010 

 0.49 57% 2.28 30 ناثإ

 0.25 36% 1.44 66 ذكور التفسري
94 

0.71 

 
0.481 

 0.24 32% 1.28 30 ناثإ

 0.26 47% 1.88 66 ذكور االستنباط
94 0.05 0.958 

 0.27 47% 1.88 30 ناثإ

% 1.44 66 ذكور االستنتاج 63  0.25 
94 2.70 0.008 

 0.23 50% 2.00 30 ناثإ

املهارات 

 ككل

 0.12 40% 8.00 66 ذكور
94 2.56 

0.012 

 0.16 %47 9.40 30 ناثإ 

 

من خالل اجلدول أعاله وحبسب قيمة ) ت ( فانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 

التفسري ، ية التالية ) معرفة االفرتاضات ،إجابات الطلبة تعزى للجنس وذلك يف كل من املهارات الفرع

،  0.178تساوي على الرتتيب ) االستنباط ( حيث أن قيمة الداللة احملسوبة للمهارات الثالث أعاله 

 .  ( 0.05) ( وهي مجيعها اكرب من   0.958،  0.481

بينما جند حبسب اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجابات الطلبة 

تعزى للجنس وذلك على املهارتني الفرعيتني ) تقويم احلجج ، االستنتاج ( وكذا االختبار ككل ، 
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وهي مجيعها اصغر من مستوى  ( 0.012،  0.008،  0.010) يث أن مستوى الداللة يساوي على الرتتيب ح

، ومن خالل مقارنة املتوسطات جند أن هذه الفروق لصاحل اإلناث، وقد اتفقت ( 0.05) الداللة املفروض 

 ت مع دراسة( ، واختلف 2007( ، )مرعي ونوفل،  2014هذه النتيجة مع دراسة  )محدان وعباس، 

 (. 2017( ، )صادق والنجار،  2018) الدباس،  

 ملخص النتائج:

 مستوى مهارات التفكري الناقد لدى طلبة األول ثانوي مبديرية عرماء دون املتوسط. -1

لصاحل ( 0.05)هناك فروق طفيفة يف مهارتي تقويم احلجج واالستنتاج والكلي عند مستوى داللة  -2

 اإلناث 

 التوصيات 

 التفكري الناقد وبرامج تنميته لدى الطلبة يف كل مراحل التعليم .االهتمام ب (1

تدريب وتأهيل املعلمني على استخدام اسرتاتيجيات تدريسية حديثة تنمي التفكري بكل أمناطه مبا  (2

 فيه التفكري الناقد .

 ل واألنشطة مراجعة املناهج التعليمية مبا يؤدي إىل دمج مهارات التفكري يف األمثلة والتمارين واملسائ (3

 املقرتحات 

 إجراء مزيدا من األحباث لقياس مهارات التفكري املختلفة لدى الطلبة يف املراحل التعليمية املختلفة  -

 إجراء دراسات حول عالقة التفكري الناقد وأثره على التحصيل العلمي  -
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 .املراجع 

 التفكري اراتهمتنمية تدريس األقران على  إسرتاتيجية( : أثر استخدام  2010أبو شعبان ) 

 رسالة ، بغزة(  األدبي)  إلنسانيةا العلوم قسم عشر احلادي الصف طالبات لدى لرياضياتاالناقد يف 

  غزة اإلسالمية اجلامعة ، دكتوراه

الفكر  دار عمان،  ،3ط  . وتطبيقات مفاهيم التفكري تعليم (.2007)  الرمحن عبد فتحي ، جروان

 .للنشر 

 ، عمان : دار"تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات):"  1999الرمحن ) دجروان ، فتحي عب

 الكتاب اجلامعي

 ميدانية دراسة " الدراسية املتغريات ببعض وعالقته الناقد التفكري . (2003) امحد لينة اجلنادي،

، دمشق ،  دمشق جامعة منشورة(، )غري دكتوراه رسالة ". والبعث دمشق جامعيت طلبة لدى

 سوريا.

( : مستوى التفكري الناقد  2013شول هند و عبد الباقي جيتا ) دابي  داؤود ، اجلاجي رجاء ، األاحل

 171،  7، العدد 4لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية ، اجمللة العربية للتفوق ، اجمللد 

-189 . 

ض مهارات التفكري الناقد ( : مدى توافر بع2012)  احلدابي، داود عبد امللك واألشول، ألطاف أمحد

املوهوبني يف املرحلة الثانوية مبدينيت صنعاء وتعز، اجمللة العربية لتطوير التفوق،  لدى الطلبة

 .5دالعد

( : مستوى مهارات التفكري الناقد لدى تالمذة الصف الرابع  2014محدان ميساء وعباس بلسم ) 

والبيئة ، دراسة ميدانية يف مدارس التعليم األساسي يف مادة الرياضيات وعالقته مبتغريي اجلنس 

 اآلدابسلسلة  -األساسي مبحافظة الالذقية ، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ، 

 317 - 303،  4، العدد  36والعلوم اإلنسانية ، اجمللد 

لتفكري الناقد ( : درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارات ا 2018القادر بن عبيد اهلل )  احلمريي عبد

وعالقته بالتفكري العلمي والتحصيل لدى طالبهم يف مقرر العلوم باملرحلة املتوسطة ، دراسات 

 . 419 – 406، ص   4، العدد  45العلوم الرتبوية ، اجمللد 
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مهارات التفكري الناقد وعالقته مبهارات التفكري ما وراء املعرفة ( :  2018احلليم )  الدباس خولة عبد

اجلزء  180، جملة كلية الرتبية جامعة االزهر ، العدد  يف حمافظة البلقاء لبة الصف العاشرلدي ط

 . 205 – 161الثاني ، ص 

( : مستوى التفكري الناقد يف الرياضيات وعالقته بالتحصيل  2008دريس ) إالدوسري ، ظافر بن 

دراسة ميدانية يف اململكة  _ي عند طلبة الصف الثالث الثانو –الدراسي واختبارات القدرات العامة 

 العربية السعودية ، رسالة ماجستري ، جامعة اجلزائر.

( : مدى متكن طالب الصف األول املتوسط مبدينة جدة باململكة  2018الزهراني خالد بن سعيد ) 

  العربية السعودية من مهارات التفكري الناقد يف الرياضيات ، اجمللة العربية للعلوم ونشر األحباث

 . 66 -51العدد الثاني عشر ، اجمللد الثاني ، 

( : مستوى التفكري الناقد وعالقته بالكفاءة  2017صادق ، حممد عاشور و النجار حييى حممود ) 

الذاتية البحثية لدى طلبة الدراسات العليا بكليات الرتبية مبحافظات غزة ، جملة جامعة القدس 

 -131( ، ص  19العدد )  –اجمللد السادس  -ة والنفسية ، املفتوحة لألحباث والدراسات الرتبوي

145 . 

( : اثر استخدام بعض أجزاء من برنامج كورت يف تنمية مهارات  2007العتييب خالد بن ناهس ) 

التفكري الناقد وحتسني مستوى حتصيل الطالب لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية مبدينة 

 م القرى ، السعودية أ الرياض ، رسالة دكتوراه ، جامعة

الذكاء االجتماعي وعالقته بالتفكري الناقد وبعض املتغريات لدى  ( .2009عسقول، خليل حممد )

 طلبة اجلامعة، رسالة ماجستري )غري منشورة( ، اجلامعة اإلسالمية ، غزة.

لعلوم ( : مستوى مهارات التفكري الناقد لدى طلبة كلية ا 2007مرعي توفيق ونوفل حممد بكر ) 

 341 – 289، ص  4، العدد  13ونروا ( ، املنارة ، اجمللد ألا)الرتبوية اجلامعية 

تدريس  ( يفSWOMسرتاتيجية سوم  )إ ( : فاعلية استخدام 2017اهلل حممد )  عبد ميانإمهدي، 

تنمية بعض عادات العقل والتفكري الناقد لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية ، جملة  الرياضيات يف

 237 -189، اجلزء الثاني ، 2، العدد  20ويات الرياضيات، اجمللد ترب
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