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 التفكري الناقد وعالقته مبهارات التفكري ها وراء املعرفةههارات 
 يف حمافظة البلقاء لدي طلبة الصف العاشر 

 الممخص: 
التفكير الناقد واستراتيجيات التفكير ما ميارات مستوى   معرفة ىدفت الدراسة

التعرؼ  والعالقة بينيما لدى طمبة الصؼ العاشر في محافظة البمقاء، كذلؾ المعرفي وراء
( طالًبا وطالبة. 260قواميا )عمى كؿ منيما. تـ أخذ عينة عشوائية  الجنسإلى أثر 

 andمقياس جسمر ووطسوفولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ الصورة المعربة ل
Watson)  Glaser لقياس مستوى التفكير الناقد، والصورة المعربة مف مقياس شراو )

( لقياس مستوى التفكير ما وراء المعرفة بعد (Schrawt Dennison, 1994ودينسف 
وقد أف تـ التأكد مف صدقيما وثباتيما، وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي االرتباطي. 

مستوى متوسًطا مف التفكير الناقد عمى المقياس أظيرت نتائج الدراسة أف الطالب يممكوف 
ياس ككؿ، وقد أشارت النتائج ككؿ، ومستوى مرتفًعا مف التفكير ما وراء المعرفي عمى المق

إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التفكير الناقد والتفكير ما وراء المعرفي، كما 
وأظيرت النتائج عدـ وجود أثر داؿ إحصائًيا لمتغير الجنس لجميع ميارات التفكير الناقد 

لجميع ما عدا ميارة تقويـ المناقشات؛ حيث كاف المناقشات جاءت لصالح اإلناث، و 
 استراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي ما عدا استراتيجية التقويـ ولصالح اإلناث.

، طمبة الصؼ العاشر، يالتفكير الناقد، التفكير ما وراء المعرفالكممات المفتاحية: 
 محافظة البمقاء.

Abstract: 
This study aims to identify the level of critical thinking 

skills and strategies of met cognitive thinking and the effect of 
gender on tenth grader at schools of Balqa province. A random 
sample of (260) students both male and female were studied. 
For the purposes of this study the Gilser and Watson scale of 
critical thinking and the Schraw and Dennison (1994) scale for 
met cognitive thinking scale were used. The correlative 
descriptive methodology was used. The results showed that 
students have a moderate level of critical thinking on the scale.  
And have a high metacognitive thinking on Schraw and 
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Dennison scale. The results also showed a positive relationship 
between critical thinking and metacognitive thinking. In addition, 
the results showed no effect of gender variable on all critical 
thinking skills except discussion evaluation skill; where females 
scored higher points.   

 المقدمة:
يشيد العالـ الحديث تطوًرا في مختمؼ المجاالت اإلنسانية والتربوية، نتيجة 
الثورة اليائمة في مجاؿ المعمومات واالتصاالت ولعؿ أىـ ما يميز ىذه الثورة المعموماتية 

التقنيات المختمفة ومف  أىميا الحواسيب العمالقة وبرامج الحاسوب وشبكات  ظيور
إضافة إلى وسائؿ االتصاؿ المختمفة  ،العالـ إلى قرية صغيرة اإلنترنت التي حولت

 إمكانياتيـاألمر الذي يستدعي ضرورة االىتماـ بأبنائنا الطمبة الستثمار  ؛والمتنوعة
 العقمية لمسايرة تطورات الحياة المعاصرة.

ومف ىنا يعد االنفجار المعرفي الذي يشيده العالـ نقطة تحوؿ في تناوؿ المعرفة 
إذ أصبح مف الضروري أف تتبنى التربية والتعميـ؛  إيصاليا، والسيما في مجاؿوطرؽ 

المناىج الدراسية عمى ضوء ىذا الواقع، لتنتقؿ مف تعميـ المعرفة إلى تعميـ التفكير، وذلؾ 
تكيؼ اإلنساف مع المستجدات في بيئتو، ومف ىنا تكتسب شعارات تعميـ الطالب   لتسييؿ

لب كيؼ يفكر، أىمية خاصة ألنيا تحمؿ مدلوالت مستقبمية في كيؼ يتعمـ، وتعميـ الطا
 .(2012غاية األىمية )جرواف، 

األنظمة التربوية والتعميمية في كثير مف دوؿ العالـ تواجو كثيًرا مف  لذا باتت
بأساليب معالجة المعمومات  مف أىميا ضعؼ وعي ومعرفة الطالب ولعؿالمشكالت، 

حصيمية لدييـ في وذلؾ باعتمادىـ عمى الحفظ اآللي دوف الدراسية، وتدني الدرجات الت
التفكير في مدى دقة المعمومات التي تقدـ ليـ سواًء المتفوقيف منيـ أـ غير المتفوقيف 

 .(2017)الشالش، 
باتت الحاجة ممحة نحو تبمور رؤية تربوية جديدة لنظاـ التعمـ ة عمى ذلؾ و وعال 

جتمعات عمى مواجية ما يحممو المستقبؿ مف التعميـ، بحيث يجعمو يضمف قدرة الم -
ومف الطبيعي أف يستند تحقيؽ ذلؾ عمى إعادة نظر فيما يقدـ لألفراد مف معارؼ  ،تحديات

وخبرات، بؿ وفي تغيير جذري لممفاىيـ واألساليب المتبعة واألىداؼ المرجوة، بشكؿ يكفؿ 
مى التفاعؿ مع تحديات قدرة األفراد عمى التعمـ الفعاؿ ذي المعنى، الذي يساعدىـ ع

المستقبؿ ومطالبو بكؿ ميارة، واالستجابة بفعالية لمواقؼ الحياة المختمفة في مجتمعاتيـ. 
وىذا ما طرح عمى التربوييف إشكالية اإلنساف النوعي، الذي يمكنو التكيؼ مع ىذه 

يـ التغيرات، األمر الذي استمـز مف مصممي التعميـ مسايرة ىذه التغيرات أثناء تصميم
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أكدت الدراسات ومنيا عالوة عمى ذلؾ . (2008لعناصر العممية التعميمية )عبد العاطي، 
( عمى أف تعمـ التفكير وتعميمو أصبح مطمًبا ضرورًيا Zollar, 1991)   دراسة زوالر

نما يشمؿ مف ىـ دوف ذلؾ  لجميع الطالب، بحيث ال يقتصر عمى أكثرىـ ذكاء وتميًزا، وا 
ألنيـ قادروف عمى تعمـ ميارات التفكير األساسية وحتى العميا عندما في الذكاء والتميز، 

 تتوافر ليـ ظروؼ تعميـ فعالة.
يفتح نافػذة العقػؿ عمػى أفػاؽ  والتفكير ما وراء المعرفي وبما أف التفكير الناقد

جديػدة تمكنػو مػف تطػوير نفسػو والمجتمػع، واكتشػاؼ حقػائؽ جديػدة تسػيـ فػي ىػذا 
ور، يعػد مجػاؿ خصػًبا يسػتطيع مػف خاللو المدرسيف اسػتثماره وتنميتػو لػدى الطمبػة التطػ

 .(2017لتزداد كفاءة وقدرة الطمبة عمى التفكير )حميد، 
 الخمفية النظرية: 

فيما يمي استعراض األدب النظري والدراسات السابقة لتفكير الناقد والتفكير ما 
 وراء المعرفة كؿ منيما عمى حدة:

 :Critical Thinkingالتفكير الناقد  :أواًل  
كانت محاولة جوف ديوي مف أوؿ المحاوالت حيث أنو افترض أف التفكير الناقد 
ىو: "تفكير انعكاسي يرتبط بالمثابرة، وىو تفكير يتسـ بالحذر يدعـ االستنتاج أرضيتو 

، 2004الربضي،ويشمؿ التقييـ ومدى الثقة بالفرضيات ويقود إلى حكـ مدعـو بالعمؿ" )
في حيف عرؼ بأنو: " تفكيًرا تأممًيا يظير فيو الوعي بخطوات التفكير لموصوؿ إلى (. 63

شكؿ مف أشكاؿ التفكير "أنو: ويعرؼ ب(، (Ennis, 2011, 5استنتاجات وقرارات سميمة" 
رجاء  بحيث يتمثؿ في عممية التأني في اتخاذ القرارات التي يقبميا الفرد أو يرفضيا وا 

 ,Moor and Pack) في إدعاءاتو بدرجة مف الثقة في عممية قبولو أو رفضو"  الحكـ
ؼ عمى أنو: "حكـ منظـ ذاتًيا ييدؼ إلى التفسير، والتحميؿ، والتقييـ، عر وي .(43 ,2001

واالستنتاج إضافة إلى أنو ييتـ بشرح االعتبارات المتعمقة باألدلة والمفاىيـ والطرؽ 
. وقد وضعت جمعية عمـ النفس (Facione and Facione, 2008, 61)والبراىيف"
( تعريًفا لمتفكير الناقد يفترض أف التفكير الناقد ىو "عممية تؤدي إلى 1990األمريكية )

اتخاذ أحكاـ ذاتية بناء عمى ميارات االستقراء، واالستنتاج، والتوجو والميؿ )كالنزعة إلى 
ومف خالؿ  الكثير مف  (.291، 2007البحث عف المعرفة واألدلة( )مرعي ونوفؿ،

التعريفات يمكف اإلشارة إلى أف التفكير الناقد ىو تفكير تأممي محكـو بقواعد المنطؽ 
والتحميؿ وىو ناتج عف خصائص معرفية مثؿ معرفة االفتراضات، والتفسير، وتقويـ 

 المناقشات، واالستنباط، واالستنتاج. 
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عمى أف ىناؾ  (2019 )وبشارة، العتـو والجراح،وقد اتفؽ الباحثوف ومف بينيـ 
عدد مف المعايير والمواصفات التي يجب توفرىا في التفكير الناقد عند معالجة أي ظاىرة، 
وذلؾ إلرشاد المعمميف والمتعمميف لمتأكد مف فعالية التفكير الناقد والقدرة عمى االرتقاء إلى 

 :مستوى متطور بما يتناسب مع خصائص المفكر الناقد، وىي كاآلتي
يجب أف تتميز ميارات التفكير الناقد بدرجة عالية مف الوضوح بحيث تكوف : الوضوح -

 قابمة لمفيـ مف اآلخريف مف خالؿ التوضيح وطرح األمثمة. 
 واستخداـ البراىيف واألرقاـ الداعمة لمعبارات التي يستخدميا الفرد. :الصحة -
عطاء الموضوع  قيد البحث حقو مف المعالجة والتع - بير عنو بدرجة عالية مف الدقة وا 

 الدقة.
 الربط: أف تتميز عناصر الموضوع بدرجة عالية مف الترابط.  -
العمؽ: يجب أف تكوف معالجة المشكمة عمى درجة عالية مف العمؽ في التفسير  -

 والتنبؤ. 
االتساع: بمعنى أف تؤخذ المشكمة مف جميع جوانبيا بشكؿ شمولي يأخذ جميع  -

 مشكمة. وجيات نظر اآلخريف حوؿ ال
المنطؽ: أف يكوف التفكير الناقد منطقًيا مف خالؿ تنظيـ األفكار، وترابطيا بحيث  -

وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى  ،تؤدي إلى معاني واضحة ومحددة الداللة واألىمية
 أىمية المشكمة أو الموقؼ مقارنة بالمشكالت األخرى التي تعترض الفرد.

 ,Ennis)د منيا ما وضعو أنيس كذلؾ تـ وضع عدة ميارات لمتفكير الناق
2001 ; Ennis, 1996 ; Ennis, 1993)   ف ىناؾ عشر ميارات أالذي افترض

لمتفكير الناقد ىي التركيز وتحميؿ المناقشات والحجج وطرح األسئمة الجيدة وتعريؼ 
المصطمحات والحكـ عمى التعريفات، والتعرؼ عمى االفتراضات، والحكـ عمى مصداقية 

ومالحظة وتقييـ تقارير المالحظات، واالستنتاج، وتمييز وحكـ النتيجة المعمومات، 
المستخمصة مف عمميات االستقراء، والحكـ القيمي، واالستدالؿ، والتكامؿ إضافة إلى 

 ميارات أخرى. 
( فأشار إلى أف التفكير الناقد يتضح في قدرة الفرد عمى 2012أما الزغوؿ )

 استخداـ الميارات التالية:
عمى موقؼ أو موضوع  ياالفتراضات: وتتمثؿ في فحص البيانات التي تحتو  تحديد -

 معيف بيدؼ تحديد الموافؽ ذات العالقة واستثناء االفتراضات التي ال تتصؿ بالموفؽ. 
التفسير: ويكوف في محاولة الفيـ العميؽ أو االفتراضات المتصمة بالموقؼ ألغراض  -

 استخالص نتيجة معينة.
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أو األدلة: وذلؾ مف خالؿ تقييـ جميع المواقؼ واألدلة المتصمة تقويـ المناقشات  -
 بالموقؼ وتحديد نقاط الضعؼ أو القوة.

االستنباط: ويتضح في تحديد العالقات بيف المواقؼ لالستفادة منيا لمتعامؿ مع  -
 المواقؼ الجديدة والحكـ عمى الوقائع واإلحداث المنبثقة مف ذلؾ الموقؼ.

خالؿ القدرة عمى التمييز بيف درجات قبوؿ أو عدـ قبوؿ االستنتاج: ويتضح مف  -
 صحة أو خطأ النتيجة تبًعا الرتباطيا مف الحدث أو الواقعة ذات العالقة.  

و عمى التكيؼ مع األوضاع تساعدفي مبينما تتضح أىمية التفكير الناقد لممتعمـ 
ياة والذي يضع المتغيرة في المجتمع الذي يواجو تغيرات سريعة في جميع مجاالت الح

ويؤدي إلى فيـ أعمؽ لممشكالت؛ مما  ،اإلفراد ضمف تحديات تتطمب المواجية والمعالجة
 ،وزيادة قدرتو عمى التمييز بيف الحقائؽ واآلراء ،يساعد الفرد عمى صنع القرار المناسب
نو يحسف مف قدرة أ (. أما بالنسبة لممعمميف2012 ،والتأكد مف صحة المعمومات )الزغوؿ

نتاج أنشطة تساعد الطمبة عمى ممارسة ميارات التفكير الناقد الم عمميف في مجاؿ التعميـ وا 
مما يزيد قدرة المتعمميف عمى البحث والتقصي والقدرة عمى التعمـ  ؛داخؿ الغرؼ الصفية

ويمكف القوؿ بأف ميارات التفكير الناقد ضرورية ألنيا تساعد ، (Guzy, 1999)الذاتي
لممستقبؿ وىذا ما يستدعي التربوييف لالىتماـ بيذا النوع مف  لةالفعاعمى المشاركة 

في إعداد األفراد إعداًدا كاماًل لمواجية الحياة  ة(. وميم2006التفكير       )المغيصيب، 
 ،حيث يتاح المجاؿ لو الكتساب الميارات التي تجعمو قادًرا عمى اتخاذ القرارات المناسبة

يجاد الحموؿ لما يطرأ في حي في استخداـ اإلنترنت  ميمةكذلؾ  ،(2005اتو فطامي )وا 
الستخالص ما يحتاجو الفرد مف ميارات واالبتعاد عف اآلراء الخاطئة لتحقيؽ احتياجات 

 .(Gilser, 1997)القرف الحادي والعشريف 
 :Thinking Metacognitveما وراء المعرفة ثانًيا: التفكير 

النظرية المعرفية اليامة في عمـ النفس  يعد مفيـو ما وراء المعرفة أحد مكونات
المعرفي وتعود أصولو إلى عمـ النفس وأف أوؿ مف أشار إليو جوف ديوي حينما وصؼ 

يرى حيث  .العمميات ما وراء المعرفية التي تحتوي عمى التأمؿ الذاتي الشعوري
 إف ما وراء المعرفة تعود إلى عمميات( 2003بشارة، ( كما ورد في )1998)كانييؿ

مف أعمى مستويات و التفكير المعقدة التي يستخدميا المتعمـ أثناء نشاطاتو المعرفية، 
كما  ،التفكير حيث يتطمب مف الفرد أف يمارس عمميات التخطيط والمراقبة والتقويـ  لتفكيره

أنو يعد شكاًل مف أشكاؿ التفكير التي تجعؿ الفرد يراقب تفكيره وكيؼ يستخدمو بمعنى 
ما وراء المعرفة ىي: "التفكير، أو التفكير حوؿ " بأنو: يعرؼ تفكير.التفكير في ال

عادة ترتيب المادة واالختيار،  المعالجات الذاتية، وىي تتضمف الوعي، والفيـ، والتحكـ، وا 
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وقد اورد ليذر وماؾ لوغف   والتي تتكوف مف خالؿ التفاعؿ مع المادة التعميمية" ،والتقويـ
Leather and Mc loughlin, 2001))بأنو: التفكير ما وراء المعرفي  بأف ، فيعني

"التفكير في التفكير الذاتي لممرء ويسمح لو بالتحكـ في أفكاره الذاتية ويمعب دوًرا كبيًرا في 
باف التفكير ما وراء   ،(,Gus and Wiley, 2007) ـ جس وويمي إ"  حؿ المشكالت

العمميات المعرفية وتضبطيا إذا تمكف  "عمميات داخمية إجرائية تشرؼ عمىبأنو: المعرفي 
الفرد مف تعريؼ طبيعة الميمة، وتحديدىا، واختيار التمثيالت العقمية ليا، واالستراتيجيات 
الالزمة، وتحديد الوقت الالـز ليا، وتفعيؿ المعرفة السابقة لربطيا بالموقؼ الحالي، 

 ،(Sternberg and Williams, 2004, 29) وتحسيف األداء، والتخطيط لممستقبؿ"
دارة نشاطات حؿ ويعني : "مفيـو يدؿ عمى عمميات التفكير العميا التي تتحكـ في توجيو وا 

المشكمة واتخاذ القرار، وتبقى عمى وعي الفرد لذاتو ولغيره إثناء القياـ بالميمات التي 
تتطمب معالجة لممعمومات، وىو نوع مف الحديث مع الذات والتفكير حوؿ التفكير عف 

وعي : "ىوو  ،33)، 2015 ،جرواف) يؽ التخطيط لألداء ومراقبة تنفيذ الخطة والتقييـ"طر 
دراكو لما يقـو بتعممو، وقدرتو عمى وضع خطط محددة لموصوؿ إلى وكذلؾ  أىدافو، الفرد وا 

اختيار االستراتيجيات المناسبة وتعديميا أو التخمي عنيا، واختيار استراتيجيات جديدة، 
عو بدرجة كبيرة مف القدرة عمى مراجعة ذاتو وتقييميا باستمرار" باإلضافة إلى تمت

Schraw and Dannison,1994))،  وأيًضا يعني: "المعرفة بأحواؿ الناس والحياة
ويمكف لنا مما  .(,Staudinger (2011وكيفية التصرؼ في إطار غموضيا وتعقيدىا 

تي بعممياتو المعرفية وبناءة سبؽ تعريؼ التعمـ ما وراء المعرفي بأنو: وعي الفرد الذا
المعرفي موظًفا وعيو في إدارة عممياتو الذاتية مف خالؿ استخداـ ميارات التخطيط 

 والمراقبة والتقويـ واتخاذ القرار. 
 اآلتي: بأنو يتكوف مف Schraw, 199) 4) وأضاؼ شراو

 المعرفة حوؿ المعرفة وتشمؿ:: أواًل 
 بمياراتو ووسائؿ تفكيره وقدراتو التعممية.المعرفة التصريحية: وىي معرفة الفرد  -
المعرفة الشرطية: وىي معرفة المتعمـ حوؿ كيفية استخداـ االستراتيجيات المختمفة  -

 مف أجؿ إنجاز إجراءات التعمـ.
 المعرفة الشرطية: وىي معرفة الفرد حوؿ متى؟ ولماذا تكوف االستراتيجية فعالة؟. -
 

 تنظيـ المعرفة وتشمؿ:: ثانًيا
 يط: ويعني وضع الخطط واألىداؼ وتحديد المصادر الرئيسة قبؿ التعمـ.التخط -
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إدارة المعمومات: وىي القدرة عمى استخداـ الميارات واالستراتيجيات في اتجاه محدد  -
 وتتضمف )التنظيـ، والتفصيؿ، والتخميص(. ،لممعالجة األكثر فعالية لممعمومات

 يستخدمو مف استراتيجيات مختمفة لمتعمـ.المراقبة الذاتية: ويقصد بيا وعي الفرد بما  -
 التقويـ: وىي قدرة الفرد عمى تحميؿ األداء واالستراتيجيات الفعالة عقب حدوث التعمـ. -

أف  (Flavell, 1979 ; Flavell, 1976 ; Flavell, 1985)وقد افترض 
 أساسيف لما وراء المعرفة ىما:  جانبيفىناؾ 

ة: وتتكوف أساًسا مف المعرفة إضافة إلى المعتقدات معرفة ما وراء المعرف: األوؿالجانب 
المتعمقة بالعوامؿ والمتغيرات التي تتفاعؿ معػًا، لتنتج مخرجات معرفية والتي 
تشير إلى معرفة الفرد واعتقاده عف نفسو كمتعمـ وما يعتقده عف عمميات تفكير 

عف طبيعة المعرفة بمتغيرات الميمة وتشير إلى المعرفة والمعمومات  اآلخريف،
الميمة المقدمة لمفرد وتقوده ىذه المعرفة إلى أدائيا وتزوده بالمعمومات عف 

وتتمثؿ بما  ،احتماالت النجاح في أداء الميمة والمعرفة بمتغيرات اإلستراتيجية
يمتمكو الفرد مف معمومات عف االستراتيجية ما وراء المعرفية التي يمكف عف 

رفية ميمة، إضافة إلى المعمومات التي طريقيا النجاح في تحقيؽ أىداؼ مع
 تتعمؽ بمتى، وأيف، ولماذا تستخدـ ىذه االستراتيجية.

خبرات ما وراء المعرفة: وىي عبارة معرفية تساعد الفرد في اختيار الثاني:  الجانب
االستراتيجي المثمى عند مواجية ميمة ما بحيث تجعمو يفاضؿ بيف عدد مف 

صوؿ إلى الحموؿ السميمة كإعادة قراءة العنواف، وبالتالي الو  ؛االستراتيجيات
واستخداـ كممات مفتاحية تساعد في إزالة الغموض لو طمب المساعدة مف 

 اآلخريف.
 ما وراء المعرفي مثؿ نموذج جاما وىناؾ نماذج عديدة تناولت مكونات التفكير

(2004 Gama,:الذي تضمف عمميات معرفية، وىي ) 
ممشكمة وىذا يرتبط بوعي ودرجة حكـ الفرد عمى فيمة الوعي بمستوى فيـ الفرد ل -

  .لألىداؼ
 وعي الفرد بمواطف القوة والضعؼ في أفكاره وقدرتو لحؿ المشكمة. -
وعي الفرد بخبرتو السابقة واسترجاع العقؿ لممعرفة السابقة المرتبطة بالموقؼ  -

 الحالي.
 تنظيـ الفرد لخبراتو السابقة واستخداميا في مواقؼ مشابية. -
نظيـ االستراتجيات والتي ترتبط بقدرة الفرد عمى التفكير حوؿ االستراتيجيات ت -

 المستخدمة سابًقا في مواقؼ مشابية.
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تنظيـ األعماؿ والقدرات لتتوافؽ مع الخبرات الجديدة لحؿ المشكمة متضمنة تحديد  -
 الخطة واألىداؼ، وتحديد الخطوات الالزمة التي تقود لحؿ المشكمة.

لمستخدمة اتجاه الحؿ لبقاء الفرد في المسار الصحيح أثناء نشاطو تقويـ الخطط ا -
 التعميمي وتقويـ العمؿ في ظؿ تحقيؽ اليدؼ 

 تقويـ فاعمية اإلستراتيجية المستخدمة مف خالؿ خبرة تعمميا الفرد.  -
يف الستراتيجيات ما وراء المعرفة ي( جانبيف أساس2011وقد افترض مازف )

 ىما: 
ي الذاتي لممعرفة وذلؾ مف خالؿ تضميف األنواع الثالث لممعرفة الوع الجانب األوؿ:

 )التقريرية، واإلجرائية، والشرطية(.
: اإلدارة الذاتية لممعرفة وتيدؼ إلى مساعدة المتعمـ عمى زيادة وعيو الجانب الثاني 

 بالتعمـ، وذلؾ مف خالؿ عمميات التحكـ والضبط الذاتي لسموكو،  ويشمؿ:
مدى تقدـ تحقيؽ األىداؼ الرئيسية والفرعية يصاحبيا تعديؿ  اجعةالتنظيـ: يعني مر  -

 . ةالسموؾ إذا اقتضت الضرور 
التقييـ: يتضمف تقرير مدى التقدـ الحالي لعمميات محددة ويحدث أثناء حدوث مراحؿ  -

 العممية المختمفة أي نقطة البداية واالنتياء مف أي عمؿ.
مشاكؿ التعمـ تعزى لمعمميات ما وراء ويؤكد كثير مف عمماء التربية أف كثير مف 

المعرفية؛ ففي أثناء التعمـ وباستخداـ العمميات ما وراء المعرفية يقـو الفرد بتحديد 
االستراتيجيات الالزمة لتنفيذ الميمة وتحديد الوقت الالـز ليا وتفعيؿ المعرفة السابقة 

ة الراجعة في أثناء تنفيذ لربطيا بالموقؼ الحالي وتوجيو االنتباه لالستفادة مف التغذي
الميمة لتحسيف األداء؛ مما يعني أف التفكير ما وراء المعرفي أعمى مستويات النشاط 

نو يحسف قدرة أالعقمي الذي يجعؿ الفرد واعًيا بذاتو مراقًبا لكيفية استخداـ عقمو حيث 
ا عمى القياـ االستيعاب واختيار االستراتيجية األكثر فاعمية مما يجعمو قادرً  المتعمـ عمى

وبالتالي  ،باألدوار االيجابية في جمع المعمومات، وتنظيميا، ومتابعتيا أثناء فترة التعمـ
طيار، الزيادة قدرتو عمى استخداـ المعمومات وتوظيفيا في مواقؼ التعمـ المختمفة )

2017.) 
قيمة التعميـ الذي يركز عمى تطوير ميارات ما وراء  كذلؾ يدرؾ المعمموف

ية التي تميز بكفاءة  أكثر مف القراءة، وتنشيط المعرفة الخمفية، وتحديد األفكار المعرف
الميمة، واالستجواب الذاتي، والرصد الذاتي، والسعي لفيـ العالقات بيف األفكار، ورسـ 

يعطي الطمبة القدرة و (، (Gourgey, 2014    المركبة االستدالالت، وتوضيح البيانات
يزيد مف ثقتيـ بقدرتيـ ويخمؽ فرًصا ليـ الستخداـ و فسيـ، عمى التواصؿ الخاص بأن
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الدروس لتطوير الميارات واألداء والمساعدة في نقؿ الميارات إلى اآلخريف خالؿ العمؿ 
(Alenizi and Alanazi, 2016( ؛ لذا يؤكد جورجي)Gourgey, 1998 األىمية )

يـ عمى إتقانيا، لدورىا الميـ الكبرى لتنمية ميارات ما وراء المعرفي لدى الطمبة وتدريب
في تنمية الجانب الذىني لدييـ، وتأثيرىا في زيادة قدرتيـ عمى حؿ جميع مشكالتيـ 

 التعميمية والحياتية. 
شيدت الساحة العربية واألجنبية عدًدا كبيًرا مف الدراسات حوؿ التفكير الناقد 

يا عمي اطمعت  اسات التي الدر بعض  وميارات التفكير ما وراء المعرفية، اإلشارة إلى 
وىذه الدراسات تتناوؿ عالقة التفكير الناقد ببعض المتغيرات   وعالقة التفكير ما  الباحثة، 

وراء المعرفي ببعض المتغيرات   وكذلؾ  بعض الدراسات التي اىتمت بدراسة أنواع  
مت بدراسة إضافة إلى دراسات اىت الطمبةميارات التفكير الناقد والمتوسط الحسابي لدى 

فقد  وراء المعرفي والمتوسط الحسابي ليذه الميارات  لدى ألطمبو اأنواع  ميارات التفكير م
استقصاء مستوى ميارات التفكير الناقد لدى  إلى( 8111ىدفت دراسة مرعي ونوفؿ )

طمبة كمية العمـو التربوية الجامعية )األنروا( حيث كانت عينة البحث جميع طمبة الكمية 
( طالبًا وطالبة يمثموف أربع مستويات دراسية واستخدـ الباحثاف 101غ عددىـ )والبال

مقياس كاليفورنيا لميارات التفكير الناقد وقد أظيرت نتائج البحث أف درجة امتالؾ التفكير 
( % والذي حدد كمستوى مقبوؿ لمتفكير الناقد وكذلؾ 81الناقد لدى طمبة الكمية أقؿ مف )

 اإلناث. أف ىناؾ فروؽ في مستوى التفكير الناقد لصالح النتائج إلى  أشارت
( إلى التعرؼ إلى ميارات التفكير الناقد لدى عينة 8111ىدفت دراسة سرحاف )

وعالقتيا بحؿ المشكالت و المستوى الدراسي، و الجنس،  ةالفمسطينيمف طمبة الجامعات 
الخميؿ، وبيت ) ةسطينيالفم( طالبة وطالبًا مف الجامعات 011حيث تكونت العينة مف )

لحـ، وبير زيت، و النجاح(، تـ تطبيؽ مقياس حؿ المشكالت، واختبار كاليفورنيا لقياس 
عينة في مستوى ميارات  نتائج الدراسة وجود فروؽ بيف إفراد وأظيرتميارات الناقد، 

التفكير الناقد حيث توزعوا عمى ثالثة مستويات، إذ شكؿ المستوى المرتفع ما نسبتو 
%( في حيف شكؿ المستوى المتوسط 1110%( والمستوى المنخفض شكؿ )1110)
%( كما بينت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللو في متغير الجنس في ميارات 8116)

 و الفرعية.   التفكير الناقد الكمية
( والتي  كاف احد أىدافيا  التعرؼ إلى مستويات  2014وأشارت دراسة عربيات )

 111لدى طمبة الصؼ الثامف  في السمط والتي استخدمت عينة مكونة مف التفكير الناقد 
وأشارت نتائج الدراسة إلى أف مستوى  ، طالبا وطالبة واستخدمت مقياس  واتسوف وجمسر

 التفكير الناقد كاف متوسطا  واف ىناؾ فروؽ بيف الذكور واإلناث في ميارة المناقشات 
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 إستراتيجيةة أثر التدريس باستخداـ معرف( ىدفت إلى 2015دراسة الخوالدة )
الوسائط المتعددة في التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ العاشر 

يجاد  األساسي في مبحث التربية اإلسالمية بعماف الثانية بالمممكة األردنية الياشمية وا 
ي باستخداـ ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء برنامج تدريس، الفروؽ بيف الجنسيف

استراتيجية الوسائط المتعددة، كما تـ استخداـ اختبار تحصيمي بمادة التربية اإلسالمية 
( طالًبا تـ اختيارىـ 62وتكونت عينة الدراسة مف ) ي.واختبار تورانس لمتفكير اإلبداع

وقد تـ تحديد إحداىما كمجموعة ضابطة عشوائًيا  ،بطريقة قصدية توزعوا عمى شعبتيف
( 28بمغت ) تجريبية( طالًبا تـ تدريسيا بالطريقة االعتيادية، واألخرى 34ىا )بمغ عدد

طالًبا درست باستخداـ استراتيجية الوسائط المتعددة. وقد أظيرت نتائج الدراسة تفوؽ 
 المجموعة التجريبية التي درست استراتيجية الوسائط المتعددة بالتحصيؿ والتفكير الناقد 

 . ولـ تشر الدراسة والى فروؽ بيف الذكور واإلناث عمى المجموعة الضابطة
دراسة  اثر متغير الجنس والتحصيؿ  إلى( دراسة ىدفت 2001وأجرت البرىاف )

الدراسي عمى خصائص الشخصية ودرجات التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ العاشر  عمى 
دف طالب وطالبة مف طمبة المدارس الحكومية في الزرقاء في األر 525 عينة مف 

واستخدمت الباحثة مقياس واطسوف وجمسر لقياس ميارات التفكير الناقد وأشارت الدراسة 
إلى تفوؽ  ذوي التحصيؿ المرتفع عمى ذوي التحصيؿ المتدني  عمى مقياس التفكير الناقد  

 ولـ تشر النتائج إلى أي اثر لمجنس 
أثر ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف ( 2016دراسة العكوؿ والسعودي ) أما

في التحصيؿ والتفكير الناقد فػي مبحػث التربيػة  "RISK"برنامج تعميمي قائـ عمى مبػادئ 
ولتحقيػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة قػػاـ  اإلسػالمية لػدى طالبػات الصػػؼ الثػػامف األساسػػي.
في المواقؼ الصػفية،  "RISK" الباحثػػاف بإعػػداد برنػػامج تعميمي خاص بتوظيؼ مبادئ

  كمػا طبػؽ الباحثػاف مقيػاس التفكيػر الناقػد لواطسوػف جالسػر ار تحصػيميواختبػ
(Glaser-Watson) لقياس ميارات التفكير الناقد. طبؽ الباحثاف البرنامج التعميمي

عمػى طالبػات الصػؼ الثامف األساسي في مدرسة القادسية األساسية لمبنات في مديرية 
( طالبة تـ اختيارىف بالطريقة القصدية، 50لدراسة )لواء ماركا، حيث بمغ عدد أفراد ا

( طالبػة درسػت بالبرنػامج 25يتوزعف عمػى مجمػوعتيف إحػداىما تجريبيػة مكونػة مػف )
( طالبػة درسػػت 25واألخػرى ضػػابطة مكونػة مػف )"RISK" التعميمػي القػائـ عمػى مبػادئ 

وجود أثر ذي داللة إحصػائية لمبرنػامج  بالطريقة االعتيادية. وقد أظيرت نتائج الدراسة
فػي تحسػيف التحصػيؿ الدراسػي فػي مبحػث التربيػػة "RISK"  التعميمي القائـ عمػى مبػادئ

 اإلسػػالمية، وتحسػػيف ميػػارات التفكيػػر الّناقػػد لػػدى طالبػػات الصػػؼ الثػػامف األساسي.
ات ما وراء المعرفية في ( ىدفت إلى اعتماد استراتيجي2017دراسة محمد )

تنمية التفكير الناقد لدى طالبات قسـ رياض األطفاؿ المرحمة األولى، حيث تـ تطبيؽ 
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االستراتيجيات عمى طالبات قسـ رياض في كمية التربية لمبنات في مادة عمـ النفس العاـ 
( طالبة ضمف مجموعتيف 50لممرحمة األولى ضمف المحاضرات عمى عينة مكونة مف )

كالسير( -( ضابطة، وقد استعانت الباحثة باختبار)واطسف25( تجريبية و)25اقع )وبو 
استراتيجيات (. وقد أشارت النتائج التجريبية إلى فاعمية 2013المترجـ مف قبؿ عيسى )

 ما وراء المعرفة في تنمية التفكير الناقد.
(  بدراسة ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر 8111الخصاونة ) قامت 

استراتيجيات ما وراء المعرفة عمى حؿ المسائؿ الرياضية المفظية لدى تالميذ الصؼ 
في حؿ المسائؿ الرياضية  الجنسيف السابع األساسي، واستقصاء داللة الفروؽ بيف

تمميذا، مجموعتاف لمذكور تمثؿ إحداىما  018و بمغ عدد أفراد عينة الدراسة . المفظية
تمميذا، ومثؿ  18، واألخرى تمثؿ المجموعة الضابطة تمميذا 16المجموعة التجريبية 

ىذيف المجموعتيف بالنسبة لإلناث. تـ تطبيؽ اختبار حؿ المسائؿ المفظية عمى عينة 
الدراسة قبؿ تعرض المجموعتيف التجريبيتيف لمتدريس باستراتيجيات ما وراء 

قبة، التقويـ. وبعد تحميؿ المعرفة)القراءة المتأنية، استدعاء االستراتيجيات المعرفية، المرا
وجود أثر لتدريس استراتيجيات ما وراء    إلىالبيانات إحصائيا أشارت نتائج الدراسة  

المعرفة في حؿ المسائؿ الرياضية المفظية بيف المجوعتيف التجريبية والضابطة لصالح 
ياضية المجموعة التجريبية والى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في حؿ المسائؿ الر 

 المفظية تعزى لمتغير الجنس.
يدفت إلى قياس التفكير ما وراء المعرفي وعالقتو ف ( 2014دراسة بقيعي ) أما

بحؿ المشكالت لدى طمبة الصؼ العاشر المتفوقيف تحصيمًيا، وكذلؾ الكشؼ عف القدرة 
ًبا ( طال108التنبؤية لمتفكير ما وراء المعرفي عمى حؿ المشكالت لدى عينة تكونت مف )

استخدـ الباحث مقياسيف لقياس التفكير ما وراء المعرفي وحؿ المشكالت. وقد  .وطالبة
بينما كانت نتائج  ،أشارت نتائج إلى وجود مستوى مرتفع في التفكير ما وراء المعرفي

مقياس حؿ المشكالت متوسط، وكذلؾ أشارت النتائج إلى وجود قدرة تنبؤية لمتفكير ما 
لى  ،المشكالت وراء المعرفي عمى حؿ فروؽ في التفكير ما وراء المعرفي تبًعا  وجودوا 

 لمجنس والمعدؿ األعمى لصالح اإلناث.
(  ىدفت إلى  تعرؼ مستوى التفكير ما وراء 2014دراسة  الحويثاني  وبرقعاف )

المعرفي لدى طمبة بعض كميات جامعة حضرموت، وأثر متغيري الجنس والتخصص العممي 
( طالًبا وطالبة مف طمبة المستوى 215ستوى وعمى عينة قواميا )لمطالب في ىذا الم

 Schrawالرابع، جرى تطبيؽ مقياس التفكير ما وراء المعرفي مف إعداد شروا ودينسوف )
& Dannison, 1994 وقد أظيرت النتائج مستوى متوسًطا مف التفكير ما وراء .)

الطالب،  لة إحصائية تعود لجنسالمعرفي لدى عينة الدراسة، وأنو ال توجد فروؽ ذات دال 
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عف فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة الختالفيـ في التخصص  بينما كشفت الدراسة
 ي لمصمحة طمبة التخصصات العممية.العمم

( ىدفت إلى تقصي أثر تطبيؽ اثنتيف مف 2017دراسة سعادة وطقـ )
ستراتيجيةئط العقؿ خرا إستراتيجيةاستراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي وىما  التفكير  وا 

بصوت مرتفع عمى التحصيؿ والتفكير الناقد لطالبات الصؼ السابع األساسي في تدريس 
( طالبة. وتـ توزيعيف عمى مجموعتيف تجريبيتيف تـ 117وتألفت العينة مف ) ،الجغرافيا

تفع أما التفكير بصوت مر  بإستراتيجيةتدريس األولى باستراتيجية خرائط العقؿ واألخرى 
الثالثة فيي الضابطة، وتـ تدريسيا بالطريقة االعتيادية. واستخدـ الباحثاف اختبار 
تحصيمي مف إعدادىما، ومقياس لمتفكير الناقد تـ تبنيو. وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ 
دالة إحصائًيا بيف متوسط عالمات المجموعتيف التجريبيتيف ومتوسط المجموعة الضابطة 

، لصالح المجموعتيف التجريبيتيف، وعدـ وجود فروؽ في ألتحصيمي عمى االختبار
ا خرائط العقؿ والتفكير بصوت مرتفع، ووجود فروؽ دالة إحصائيً  استراتيجييالتحصيؿ بيف 

 في التفكير الناقد لصالح مجموعة خرائط العقؿ.
( بدراسة عمى طمبة جامعة اليرموؾ لتعرؼ مستوى 8100قاـ الجراح وعبيدات )

، رىـ ما وراء المعرفي، في ضوء متغيرات الجنس والسنة الدراسية والتخصصتفكي
، ( طالبةً 188( طالبًا، و)101مف )وطبقت ىذه الدراسة عمي عينة ، والتحصيؿ الدراسي

باستخداـ مقياس  شراو ودينسف  وأوضحت النتائج حصوؿ أفراد ألعينو عمى مستوًى 
كما كشفت عف ، المقياس كمو وعمى جميع أبعادهمرتفعًا مف التفكير ما وراء المعرفي عمى 

وكذلؾ وجود فروؽ دالة إحصائيًا ، وجود أثر داؿ إحصائي يعزي لمجنس ولمصمحة اإلناث
، تعود لمستوى التحصيؿ والتخصص والسنة الدراسية ولمصمحة ذوي التحصيؿ المرتفع

  . وتخصص العموـ اإلنسانية والسنة الرابعة
 
 

(  استيدفت تعرؼ درجة اكتساب طمبة 8108الخوالدة ،)وأشارت دراسة قاـ بيا 
المرحمة الثانوية في محافظة جرش لميارات التفكير ما وراء المعرفي وعالقتيا بمتغير 

( طالبًا وطالبةً  181وتكونت عينة الدراسة مف )، الجنس والتخصص األكاديمي والتحصيؿ
طمبة المرحمة الثانوية في محافظة  وأشارت النتائج إلى أف، مف طمبة الصؼ الثاني الثانوي

كما أظيرت عدـ وجود ، جرش يكتسبوف ميارات التفكير ما وراء المعرفي بدرجة متوسطة
فروقًا ذات داللة إحصائية في اكتسابيـ ليذه الميارات تعود الختالفيـ في الجنس 

 . والتخصص األكاديمي
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 موقع الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:
بميارات لدراسات السابقة الضوء عمى بعض الجوانب المتعمقة لقد سمطت ا

. اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التفكير الناقد واستراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي
استراتيجيات ما وراء المعرفة في  بوجود عالقة إيجابية بيف ( 2017محمد ) السابقة

تطبيؽ وذلؾ مف خالؿ  (2014يثاني  وبرقعاف )دراسة  الحو مع ،  و تنمية التفكير الناقد
، ما وراء المعرفي لمتفكير (Schraw & Dannison, 1994مقياس شروا ودينسوف )

 . لمتفكير الناقد وذلؾ مف خالؿ كالسير(-)واطسفمقياس  بتطبيؽ( 2017محمد )ودراسة 
التفكير  مستوىإلى التعرؼ  وتختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في أنيا تيدؼ

الناقد وعالقتو بميارات التفكير ما وراء المعرفة لدى طمبة الصؼ العاشر في محافظة 
وتبحث في الفروؽ بيف الذكور واإلناث  في استخداـ ميارات التفكير الناقد   البمقاء

واستخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفي  و ىؿ ىناؾ ارتباط بيف ىذيف النوعيف مف التفكير 
إضافة إلى أف الباحثة في  الدراسة الحالية    . مرحمة التعميـ األساسي لدى طمبة

استفادت مف الدراسات السابقة في اختيار عنواف الدراسة، وصياغة مشكمة الدراسة 
 وأىدافيا، واألدب النظري، وفي صياغة التوصيات.

 وأسئمتيا: مشكمة الدراسة
وقد افترضت التربية المعاصرة أف تسعى التربية الحديثة إلى تطوير تفكير األفراد 

التفكير الناقد والتفكير ما وراء المعرفي يعداف مف أىـ أشكاؿ التفكير؛ حيث أنيما يعتبراف 
ركًنا أساسًيا يجب أف يدرس ضمف مناىجيا، وذلؾ مف أجؿ بناء شخصية تتميز 

طي وذلؾ بالموضوعية والمواطنة الفاعمة التي تمكف األفراد مف العيش في مجتمع ديمقرا
أف التفكير الناقد يؤدي إلى فيـ وربط أجزاء المواد التعميمية مًعا، وبالتالي تزيد مف قدرة 
األفراد عمى التفكير السميـ واالنتقاؿ مف استخداـ المعرفة إلى استخداـ استراتيجيات ما 
جبارىـ عمى امتالؾ مقومات جديدة لحياتيـ العممية  وراء المعرفة الموجودة لدييـ وا 

كذلؾ أكدت نتائج  العديد مف الدراسات منيا دراسة و   العممية بعيًدا عف الحفظ والتمقيف. و 
( تبني المعمميف طرؽ تقميدية نمطية في التدريس دوف أف يمارس 2017الشالش )

الطالب ميارات عقمية ضرورية إلحداث عممية تعمـ حقيقية. ومف ىنا جاءت فكرة الباحثة 
عف السؤاؿ الرئيسي اآلتي: ما  لتحري مدى امتالؾ طمبة الصؼ بإجراء الدراسة الحالية

مستوى التفكير الناقد وعالقتو بميارات التفكير ما وراء المعرفة لدى طمبة الصؼ العاشر 
 في محافظة البمقاء/ قصبة السمط؟. والمتفرع عنو األسئمة اآلتية:

 رفة االفتراضات، ما مدى استخداـ طمبة الصؼ العاشر لميارات التفكير الناقد )مع
 والتفسير، واالستنتاج، واالستنباط، وتقويـ المناقشات(؟.
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  ما مدى استخداـ طمبة الصؼ العاشر الستراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي )المعرفة
دارة المعمومات، والمراقبة الذاتية، والتقويـ(؟".  بأنواعيا، والتخطيط، وا 

  ًيا عند مستوى داللة دالة إحصائ ارتباطيوىؿ ىناؾ توجد عالقةα =0.05))  بيف
ميارات التفكير الناقد واستراتجيات التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبة الصؼ العاشر 

 في محافظة السمط؟". 
  ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عندα =0.05) في استخداـ طمبة الصؼ )

، واالستنتاج، واالستنباط، العاشر لميارات التفكير الناقد )معرفة االفتراضات، والتفسير
 وتقويـ المناقشات( تعزى لمتغير الجنس؟".

  ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عندα =0.05) في استخداـ طمبة الصؼ )
دارة )العاشر الستراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي  المعرفة بأنواعيا، والتخطيط، وا 

 لمتغير الجنس؟.المعمومات، والمراقبة الذاتية، والتقويـ( تعزى 
 أىمية الدراسة:

 تتمثؿ أىمية الدراسة في النقاط اآلتية:
  الناقد وما وراء أنيا تتناوؿ نوعيف ىاميف مف أنواع التفكير تنبع أىمية الدراسة(

 المعرفي(.
  الحقائؽ التربوية  عف  تزود معممي المدارس ببعض أف نتائج الدراسة سوؼ

خذ بعيف ؤ التي ت ما قبؿ الثانوية وطمبة الصؼ العاشر والذي يمثؿ مرحمة 
لتنمية ميارات التفكير العميا لدى الطمبة )التفكير  أثناء وضع األنشطة   االعتبار

 الناقد والتفكير ما وراء المعرفي(.
 .الكشؼ عف أثر التفكير الناقد وميارات التفكير ما وراء المعرفي بمتغير الجنس 
  الناقد بمدى استخداـ استراتيجيات دراسات تناولت عالقة التفكير قمة وجود

وما   -عمى حد عمـ الباحثة –التفكير ما وراء المعرفية لطمبة الصؼ العاشر 
 ليذه العالقة مف أثر في واقع العممية التربوية.

 أىداؼ الدراسة: 
 ىدفت الدراسة إلى اآلتي:

 ة الكشؼ عف مستوى استخداـ طمبة الصؼ العاشر لميارات التفكير الناقد )معرف
 االفتراضات، والتفسير، واالستنتاج، واالستنباط، وتقويـ المناقشات(.
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  الكشؼ عف مستوى استخداـ طمبة الصؼ العاشر الستراتيجيات التفكير ما وراء
دارة المعمومات، والمراقبة الذاتية،  المعرفي )المعرفة بأنواعيا، والتخطيط، وا 

 والتقويـ(.
  حصائًيا عند مستوى داللةدالة إ ارتباطيوالكشؼ عف وجود عالقةα =0.05) )

بيف ميارات التفكير الناقد واستراتجيات التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبة 
 .البمقاء الصؼ العاشر في محافظة 

  التعرؼ إلى الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في استخداـ طمبة الصؼ العاشر
واالستنتاج، واالستنباط، لميارات التفكير الناقد )معرفة االفتراضات، والتفسير، 

 وتقويـ المناقشات( تعزى لمتغير الجنس.
  التعرؼ إلى الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في استخداـ طمبة الصؼ العاشر

دارة  الستراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي )المعرفة بأنواعيا، والتخطيط، وا 
 جنس.المعمومات، والمراقبة الذاتية، والتقويـ( تعزى لمتغير ال

 :التعريفات اإلجرائية
 تحتوي الدراسة مجموعة مف المصطمحات تـ تعريؼ أىميا إجرائًيا عمى النحو األتي: 

 عمى المقياس ـالتفكير الناقد: المستوى الذي يحصؿ عميو الطمبة عند إجابتي 
، والذي يكشؼ عف قدرة طمبة الصؼ العاشر عمى إدارة وتوظيؼ المخصص

)معرفة االفتراضات، والتفسير، واالستنتاج،  التالية: مياراتلعمميات التفكير 
 واالستنباط، وتقويـ المناقشات(.

 عمى  ـالتفكير ما وراء المعرفي: المستوى الذي يحصؿ عميو الطمبة عند إجابتي
، والذي يكشؼ عف قدرة طمبة الصؼ العاشر عمى إدارة المخصص المقياس

)المعرفة بأنواعيا، والتخطيط،  :التالية وتوظيؼ عمميات التفكير الستراتيجيات
دارة المعمومات، والمراقبة الذاتية، والتقويـ(.  وا 

 حدود الدراسة ومحدداتيا:
 .حدود مكانية: تقتصر ىذه الدراسة عمى مدارس محافظة البمقاء/ قصبة السمط 
 .حدود بشرية: تقتصر ىذه الدراسة عمى طمبة الصؼ العاشر 
 ة في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي حدود زمانية: تـ إجراء ىذه الدراس

 .ـ2018/2019
  الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس التفكير : الموضوعية المحددات

( ومقياس التفكير ما وراء المعرفية شراو 0188  ر)مسجالناقد لواتسف و 
 (.(Schraw  and Dennisonودينسس
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 الطريقة واإلجراءات:
 ت او واألد وعينتيا، ومجتمعيا ،دراسةال صًفا لمنيجو  الجزء ىذا يتناوؿ

اإلحصائية  المعالجات وثباتيا، وتناوؿ صدقيا مف والتحقؽ البيانات، لجمع المستخدمة
 :اآلتي النحو عمى أسئمتيا، وذلؾ عف واإلجابة الدراسة، بيانات لتحميؿ استخداميا تـ التي

 المعالجات اإلحصائية:
نات وتفريغ استجابات أفراد العينة، تمت معالجة بعد االنتياء مف جمع البيا

، والتي اشتممت (SPSS)البيانات إحصائًيا باستخداـ الرزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 
 :عمى استخداـ المعالجات اإلحصائية وفًقا ألسئمة الدراسة، وىي عمى النحو اآلتي

 :منيج الدراسة
اختبار   باستخداـ ، وذلؾ باطيأالرتتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي 

 أكثر وأنسب ألنو انظرً  لجمع البيانات، واتكأد ومقياس شراو ودينسف ، جسمر–واتسوف 
 البحث. موضوع الظاىرة لوصؼ البحثية المناىج

 مجتمع الدراسة وعينتيا:
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ العاشر في البمقاء/ قصبة السمط، 

جميعيـ مف  (ـ2018/2019( طالًبا وطالبة لمعاـ الدراسي )1740والبالغ عددىـ )
مدارس  01تـ اختيارحيث وحدة االختيار   واعتبرت المدرسة ىي ، مجتمع متجانس

( طالًبا 260)وتـ اختيار  ، بالطريقة العشوائية لإلناث 5منيا لمذكور و 5حكومية   
%( 86 ,12) أي بنسبةدارس مف ىذه الم ( طالبة، 120( طالًبا و)140وطالبة بواقع )

  مف مجتمع الدراسة
 أداتا الدراسة:

( 0188لقياس مستوى التفكير الناقد تـ استخداـ مقياس جسمر وواتسوف )
( وقد قامت بتطويره 1982لمتفكير الناقد الذي ترجمة لمعربية عبد السالـ وسميماف )

( 51والمكوف مف ) ( مف حيث المغة وتناسبو مع البيئة األردنية،2004اليمسو عاـ )
( فقرة، 9( مجاالت وىي: ميارة معرفة االفتراضات المكونة مف )5فقرة، موزع عمى )

( فقرة، 9( فقرة، وميارة تقويـ المناقشات المكونة مف )9وميارة التفسير المكونة مف )
( فقرة. وقد 15( فقرة، وميارة االستنتاج المكونة مف )9وميارة االستنباط المكونة مف )

االختبار بحيث أعطيت عالمة واحدة لكؿ إجابة صحيحة عمى كؿ فقرة مف فقرات  صحح
( 3المقياس. ثـ أوجدت المتوسط المئوي  لكؿ اختبار مف اختبارات المقياس وتـ تحديد )
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( مرتفع، 35-50مستويات لكؿ ميارة مف ميارات التفكير الناقد عمى النحو اآلتي: مف )
 ((.1( متدني. )أنظر ممحؽ )20) ( متوسط، ومف أقؿ مف20-35ومف )

ولقياس مستوى التفكير ما وراء المعرفي استخدـ مقياس شراو 
( 2009( الذي قاـ بتعريبو وتطويره عبيدات )(Schrawt Dennison, 1994ودينسف

( فقرة، موزعة ويتوافر ليذا المقياس دالالت صدؽ في 42بحيث تكوف ىذا المقياس مف )
( استراتيجيات مف 6البحث قامت الباحثة بتوزيع فقراتو عمى )البيئة األردنية وألغراض 

( فقرة موزعة عمى 17وضمت ) استراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي ىي: أنواع المعرفة
دارة 7أنواع المعرفة الثالث )التقريرية، واإلجرائية، والشرطية(، والتخطيط وليا ) ( فقرات، وا 

( فقرات. 5( فقرات، والتقويـ ليا )6بة الذاتية وليا )( فقرات، والمراق7المعمومات وليا )
 ((.2)أنظر ممحؽ )

القيمة الدنيا / عدد المستويات  -وحدد طوؿ الفئة بالمعادلة اآلتية: القيمة العميا
. ووفًقا ليذه المعادلة فإنو تـ تحديد مستويات المتوسطات 1.33 = 3/ 3=4/ (1-5)= 

 - 3.66)، مف مستوى متوسط مف )2.33) -(1كما يمي: مف مستوى منخفض مف 
 (. 5.00-3.67، مف مستوى مرتفع مف )2.34

 :صدؽ أداتا الدراسة
لتأكد مف صدؽ أداتي الدراسة وزعت المقاييس عمى خمس محكميف مف ذوي 
االختصاص في الجامعات األردنية إلبداء المالحظات حوؿ مناسبة الفقرات وانتمائيا لكؿ 

فقرة  (75)أف ميارات التفكير بصورتيا األولية مكونة مف  ميارة أو استراتيجية. حيث
تعديؿ  المقياس بناء عمى تعديؿ األساتذة، ونظًرا لطوؿ االختبار قامت الباحثة بتقميؿ 

 )حذفت بعض الفقرات  المكررة (  ( فقرة51الفقرات لتصبح )
فقرة  (42)أما المقياس الثاني استراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي المكوف مف 

( فقرة مع األخذ بعيف االعتبار التعديالت 40تـ حذؼ فقرتيف وأصبح بصورتو النيائية )
 النحوية والمغوية.
ولمتأكد مف ثبات المقياسيف قامت الباحثة باستخداـ طريقة إعادة : ثبات أداتا الدراسة

يرسوف ( طالب وطالبة وتـ حساب معامؿ ارتباط ب81االختبار باستخداـ عينة مقدارىا )
 (1و8بيف نتائج االختبار في المرتيف عمى أدوات الدراسة الموضحو في الجدوليف )

 ( معامؿ ثبات اإلعادة لمقياس ميارات التفكير الناقد8) جدوؿ
 ثبات اإلعادة  الميارة 
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 1.88 معرفة االفتراضات 
 1.81 التفسير 

 1.11 تقويـ المناقشات 
 1.81 االستنباط 
 1.81 االستنتاج 
 1.88 التفكير الناقد 

 معامؿ الثبات الستراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي( 1) جدوؿ
 معامؿ الثبات اإلستراتيجية
 1.81 أنواع المعرفة
 1.18 التخطيط

 1.80 إدارة المعمومات
 1.11 المراقبة الذاتية

 1.68 التقويـ
 1.10 ما وراء المعرفي التفكير

 
 المعالجة اإلحصائية:

جمع المعمومات عف طريؽ توزيع األداة والتأكد مف الصدؽ والثبات، تمت  بعد
 عممية التحميؿ اإلحصائي لجميع أسئمة الدراسة المتعمقة بيذا الجانب عمى النحو التالي:

 .لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 خراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.لإلجابة عف السؤاؿ الثاني تـ است 
 السؤاؿ الثالث معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد العالقة بيف ميارات التفكير  عف لإلجابة

 الناقد واستراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي.
  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلإلجابة عف السؤاؿ الرابع تـ 

 .واستخداـ اختبار ت
  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات تـ  الخامسلإلجابة عف السؤاؿ

 .واستخداـ اختبار ت المعيارية
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 عرض النتائج ومناقشتيا: -
 :وفيما يمي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتيا

والذي نصو "ما مدى استخداـ طمبة الصؼ العاشر لميارات نتائج السؤاؿ األوؿ: 
ر الناقد )معرفة االفتراضات، والتفسير، واالستنتاج، واالستنباط، وتقويـ التفكي

المناقشات(؟". لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 ( يوضح ذلؾ. 8المقياس ككؿ. والجدوؿ رقـ ) المعيارية لدرجات الطمبة عمى

رية  لمدى استخداـ طمبة الصؼ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا 8جدوؿ 
 مرتبة تنازلًيا حسب المتوسطات الحسابيةالعاشر لميارات التفكير الناقد 

 مف المتوسط الحسابي الميارة
 50 % 

االنحراؼ 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 1.2431 41.00 معرفة االفتراضات

 مرتفع 1.1494 38.76 التفسير
 متوسط 1.818 34.9 تقويـ المناقشات
 متوسط 1.2296 32.00 االستنباط
 متوسط 2.6996 27.9 االستنتاج

 متوسط 2.678 34.08 التفكير الناقد ككؿ
ميارات التفكير ل طمبة الصؼ العاشر استخداـما مدى  –نصوبالنسبة لمسؤاؿ األوؿ  

الخمس التالية:معرفة االفتراضات، والتفسير، واالستنتاج، واالستنباط، وتقويـ الناقد 
 اقشات.المن

بينت أف نتائج دراستو أف التفكير الناقد كاف لدى الطمبة في المرحمة األساسية  
كاف متوسطا حيث بمغ معدؿ التفكير الناقد الكمي لعينة الدراسة  وبمتوسط حسابي 

( والتي 8101بالنسبة لممقياس ككؿ واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة عربيات )(  34.08)
ؼ الثامف يمتمكوف مستوى متوسط مف ميارات التفكير الناقد و أشارت إلى أف طمبة الص

والذي  أشارت  فيو نتائج البحث  إلى أف درجة امتالؾ (  2007 ) دراسة مرعي ونوفؿ
( % والذي حدد كمستوى مقبوؿ لمتفكير 81التفكير الناقد لدى طمبة  الجامعة  أقؿ مف )

إلى أف مستوى التفكير الناقد كاف  أشارت التي (2005ودراسة الشرقي) .الناقد اإلناث
التفكير الناقد  في شكؿ المستوى المتوسط  ( والتي 2002ودراسة سرحاف ) متوسطاً 

  ,Duncan)وآخروف دونكاف كذلؾ مع نتائج دراسة  اتفقت نتائج الدراسةو %( 16و81)
et al, 2016 



 ـ 8108، الجزء الثاني( أكتوبر لسنة 081) مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد:

 

 -080- 

ي ف الطمبة( بالمستوى األوؿ و يقع 38.8وقد جاءت معرفة االفتراضات  )
مستوى العمميات المجردة لذا يدركوف االفتراضات التي تعبر عف التفكير السميـ مما يؤدي 

أما بالنسبة لميارة التفكير فجاءت في المركز الثاني  . إلى حسف اختيارىـ لمبدائؿ
وذلؾ ألف ىذه المرحمة تتميز بقدرة    ( 38.2وبمستوى مرتفع أيضا وبمتوسط حسابي )

، وآخريففسير المعرفة وأكد الباحث ميسف  وآخريف )ميسف الشخص عمى اكتساب وت
أف قدرة الفرد تصؿ إلى الذروة في اكتساب المعرفة في مرحمة المراىقة وجاءت ( 0186

    34.2)ميارة االستنتاج في المرتبة الثالثة وىي بمستوى مرتفع أيضا  وبمتوسط حسابي  
ف الربط بيف األشياء لموصوؿ إلى مما  يدؿ عمى أف الطمبة في الصؼ العاشر يستطيعو

 . النتيجة مما يدؿ  عمى أف القدرات العقمية تتطور وتنمو وبسرعة خالؿ فترة المراىقة
( وىذه الميارة تعتبر مف 0 .32وقد حققت ميارة االستنتاج  متوسط حسابي )

 أعمى ميارات التفكير المجرد  وجاءت بدرجة متوسطة حيث أف الفرد يعطي االستنتاج ثـ
االستنباط ويستطيع التفكير في المواقؼ المختمفة ليشتؽ تفسيرات أخرى  مف خالؿ 
المعمومات المتوفرة مستخدما التعبيرات والعمميات الرمزية ولكف بدرجة متوسطة  وجاءت 

( إلى أف 8111وكما يشير توؽ وآخروف  )، ميارة تقويـ المناقشات في المرتبة الخامسة
رد في ىذه المرحمة يمكنو مف عكس أفكاره أي التفكير فييا ظيور التفكير العممي لمف
تقويميا ثـ وصفيا بأشكاؿ قادرا عمى وضع الفرضيات وفحصيا و ونقدىا منطقيا مما يجعمو 

  . أكثرخبرات  إلىالطمبة يحتاجوف  أف إلىمنطقية  ولكف كما تشير نتائج الدراسة 
طمبػة الصػؼ العاشػر السػتراتيجيات والذي نصو "ما مدى استخداـ نتائج السؤاؿ الثاني: 

دارة المعمومات، والمراقبة الذاتيػة،  التفكير ما وراء المعرفي )المعرفة بأنواعيا، والتخطيط، وا 
والتقويـ(؟". لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ذلؾ. ( يوضح 3لدرجات الطمبة عمى المقياس ككؿ. والجدوؿ رقـ )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لمدى استخداـ طمبة الصؼ  3  جدوؿ 

مرتبة تنازلًيا حسب المتوسطات العاشر الستراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي 
 الحسابية

استراتيجيات التفكير ما 
 وراء العرفي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 0.289 4.128 ياالمعرفة  بأنواع
 مرتفع 0.345 4.112 التخطيط
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 مرتفع 0.35 4.068 إدارة المعمومات

 مرتفع 0.41 4.015 المراقبة الذاتية
 مرتفع 0.50 3.952 التقويـ

التفكير ما وراء المعرفي 
 ككؿ

 مرتفع 1.10 1.11

فكير ما في مقياس الت ا( امتالؾ أفراد العينة لمستوى مرتفعً 3يالحظ مف الجدوؿ )
واالنحراؼ المعياري  (4.01)وراء المعرفي ككؿ،حيث بمغ متوسط العالمة الكمية لالختبار 

المعرفة بأنواعيا الثالث في المرتبة األولى بمستوى مرتفع، إستراتيجية (، إذ جاءت 0.28)
ستراتيجية ستراتيجيةالتخطيط في المرتبة الثانية بمستوى مرتفع،  وا  إدارة المعمومات  وا 

المراقبة الذاتية في المرتبة  إستراتيجية نت في المرتبة الثالثة وبمستوى متوسط، وجاءتفكا
تبيف   التقويـ فجاءت في المرتبة األخيرة وبمستوى مرتفع أيًضا. إستراتيجيةالرابعة، وأما 

مستوى  مرتفع في استخداـ استراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي مرتفع   أفالنتائج  
( وقد  اختمفت  نتائج ىذه الدراسة مع نتائج .4.015متوسط الحسابي الكمي )حيث بمغ ال

ىذه الميارات يقع في  ( والتي أشارت إلى  أف استخداـ2011دراسة شاىيف والرياف )
واف النتائج جاءت لصالح الذكور وأظيرت لدى طمبة المرحمة الثانوية المدى المتوسط 

 مستوًى متوسطًا مف التفكير ما والمعرفي (2017دراسة الحويثاني وبرقعاف )نتائج 
ودراسة الجراح   2017)وجاءت ىذه النتائج مطابقة لما جاء في دراسة  الطيار )

والمتيف أشارتا إلى  ارتفاع مستوى الميارات المعرفية لدى طمبة الصؼ العاشر وطمبة 
يمكف أف يحددوا الجامعة  ويمكف أف يعزى ىذا االرتفاع إلى أف ألطمبو  في ىذه المرحمة 

ما الذي يعرفونو  ويظيروف مرونة  أكثر في الطريقة التي يدرسوف بيا  ويختاروف 
االستراتيجيات الفضمى والتي توصميـ إلى اليدؼ  وكمما تطور الطمبة تتطور لدييـ 

خاصة مع توفر المواد الضرورية ( 2002توؽ وآخريف،) استراتيجيات ما وراء المعرفة 
تغيير أساليب التدريس في المدارس حيث يوجو الطمبة  إلىا ذلؾ أيضً وقد يعزى  ، لذلؾ
ا ويعزى ذلؾ أيضً . وكذلؾ إلى المكتبة ،لى استخداـ الحاسوب لمحصوؿ عمى المعموماتإ

مثؿ  إلى طبيعة المناىج المدرسية الحديثة والتي تدرس بأساليب حديثة غير تقميدية،
 مناقشات اليادفة التي تزيد مف وعي الطالب بماوال استخداـ المختبرات، والرحالت العممية،

 . يتعممو  فيو يسأؿ ويجيب ويراقب  وينظـ
دالة إحصائًيا عند  ارتباطيووالذي نصو "ىؿ ىناؾ توجد عالقة نتائج السؤاؿ الثالث: 

( بيف ميارات التفكير الناقد واستراتجيات التفكير ما وراء (α =0.05 مستوى داللة
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صؼ العاشر في محافظة البمقاء؟". لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ المعرفي لدى طمبة ال
حساب معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد العالقة بيف ميارات التفكير الناقد واستراتيجيات 

 ( يوضح ذلؾ.4التفكير ما وراء المعرفي. والجدوؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استخداـ استراتيجيات ما العالقة االرتباطية بيف استخداـ ميارات التفكير الناقد و    4جدوؿ 
 وراء المعرفة لدى طمبة الصؼ العاشر

استراتيجيات 
التفكير ما وراء 

 العرفي
المعرفة   

 التخطيط بأنواعيا
إدارة  

المعمومات 
 الذاتية

 التقويـ المراقبة

معرفة 
 االفتراضات

معامؿ 
 0.005 0.041 026 .0 0.052 0.155 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

0.029 
 0.465 0.716 0.567 0.947 

 

 التفسير
معامؿ 
 االرتباط

0.93 
 

0.185 
 

0.110 
 

0.163 
 

0.184 
 

الداللة 
 اإلحصائية

0.006 
 

0.009 
 

0.122 
 

0.021 
 0.009 

 المناقشات

معامؿ 
 االرتباط

0.174 
 

0.025 
 

0.036 
 

0.076 
 0.000 

الداللة 
 اإلحصائية

0.014 
 

0.721 
 

0.612 
 

0.287 
 

0.995 
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 باطاالستن

معامؿ 
 0.360- 0.108 0.37- 0.04 0.174 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

0.01 
 

0.575 
 

0.602 
 

0.129 
 

0.00 
 

 االستنتاج
معامؿ 
 0.166 -0.04 االرتباط

 
-0.122 
 -0.293 0.701 

الداللة 
 اإلحصائية

0.57 
 

0.019 
 

0.084 
 

0.00 
 

0.00 
 

عند مستوى الداللة اإلحصائية ( أف قيمة معامؿ بيرسوف (4يالحظ مف الجدوؿ 
(α =0.05)  لجميع ميارات التفكير الناقد واستراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي لدى

( يوضح ميارات 5طمبة الصؼ العاشر في محافظة البمقاء ليا داللة إحصائية. والجدوؿ )
طمبة الصؼ  التفكير الناقد واستراتيجيات ما وراء المعرفة  ذات العالقة االرتباطية لدى

   العاشر.           
ميارات التفكير الناقد واستراتيجيات ما وراء المعرفة  ذات العالقة االرتباطية    5الجدوؿ 

 لدى طمبة الصؼ العاشر
استراتيجيات التفكير ما 

المعرفة    عرفيموراء ال
 التقويـ التخطيط بأنواعيا

 معرفة االفتراضات
  0.155 معامؿ االرتباط

 
 

 0.029 لداللة اإلحصائيةا

 التفسير
 0.184 0.185 0.193 معامؿ االرتباط
 0.009 0.009 0.006 الداللة اإلحصائية

 تقويـ المناقشات
 0.174 معامؿ االرتباط

  
 0.014 الداللة اإلحصائية

 االستنباط
  0.174 معامؿ االرتباط

 
 

 0.014 الداللة اإلحصائية

  0.166  رتباطمعامؿ اال  االستنتاج
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 0.019 الداللة اإلحصائية
المعرفة  إستراتيجيةموجبة بيف  ارتباطيووجود عالقة  (5)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 

بأنواعيا وبيف ميارة معرفة االفتراضات والتفسير، وتقويـ المناقشات، واالستنباط، بينما ال 
التخطيط ارتبطت بميارتي  مع ميارة االستنتاج، أما استراتيجية ارتباطيوتوجد عالقة 

، 0.166)(، واالستنتاج بمعامؿ ارتباط موجب )0.185التفسير بمعامؿ ارتباط موجب )
 التقويـ وميارة التفسير بمعامؿ ارتباط إستراتيجيةموجبة بيف  ارتباطيوووجود عالقة 

ستراتيجيةإدارة المعمومات الذاتية  إستراتيجيةأما 0.184)) ترتبط بأي المراقبة الذاتية لـ  وا 
أف المعرفة وقد يعزو السبب في ذلؾ إلى  مع ميارات التفكير الناقد. ارتباطيوعالقة 

كي لو ، وحسب تصنيؼ بمـو ميارة عقمية تعتمد عمييا جميع الميارات العقمية األخرى
المعرفة  إستراتيجيةا مف ميارات التفكير فعمية أف يستخدـ يتمكف الطالب مف استخداـ أيً 

التذكر في ىـر بمـو ضرورية ألي مف االستراتيجيات التي أيًضا فإف عممية و  بأنواعيا،
 أف إستراتيجيةو  ،لذا ارتبطت بميارة التقويـ وكذلؾ ميارة االستنتاج؛ يستخدميا الطالب

ا في ا مف الميارات العقمية  كالتفسير واالستنتاج. يقع الطمبة جميعً عددً  تطمبالتخطيط 
ويمكف ليـ وضع الفروض والمفاضمة  و،وجية نظر بياجي مرحمة العمميات المجردة مف

.  ويمكف اعتبار نتيجة الدراسة متفقة مع نتائج بيف البدائؿ الستنتاج الصواب منيا
الدراسات التي استخدمت ميارات ما وراء المعرفة في  تنمية ميارات التفكير الناقد مثؿ  

 (.2017محمد )نتائج دراسة 
 αلذي نصو "ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند : وانتائج السؤاؿ الرابع

( في استخداـ طمبة الصؼ العاشر لميارات التفكير الناقد )معرفة االفتراضات، (0.05=
والتفسير، واالستنتاج، واالستنباط، وتقويـ المناقشات( تعزى لمتغير الجنس؟". لإلجابة عف 

( (6. والجدوؿ ت-اختبار  باستخداـ  السؤاؿ إيجاد الفروؽ بيف أداء الذكور وأداء اإلناث
 يوضح ذلؾ
طمبة الصؼ العاشر لميارات التفكير  إليجاد الفروؽ بيف( اختيار ت نتائج  ((6 الجدوؿ 

 6الجدوؿ  نسالناقد حسب متغير الج
ميارات التفكير 

 الناقد
المتوسط  الجنس

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 ختبارا
 ت

مستوى 
 الداللة

معرفة 
 تاالفتراضا

 ذكور
 إناث

4.147 
4.198 

0.252 
0.3201 

0.81 0.014 

 0.120 2.44 0.376 3.969 ذكور التفسير
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  0.435 4.061 إناث

 ذكور االستنتاج
 إناث

4.09 
4.13 

0.34 
0.34 

0.13
9 

0.70 

 ذكور االستنباط
 إناث

3.97 
4.16 

0.32 
0.35 

0.84 0.35 

 ذكور تقويـ الناقشات
 إناث

3.82 
4.08 

0.44 
0.53 

9.86 0.002 

 ذكور الكمي
 إناث

4.03 
4.14 

0.20 
0.271 

7.35 0.007 

( أف قيمة )ؼ( لجميع ميارات التفكير الناقد ليست دالة (5يالحظ مف الجدوؿ 
ميارة  بيف الذكور واإلناث ما عدا (α =0.05)إحصائًيا عند مستوى داللة اإلحصائية 

واالنحراؼ المعياري  (3.82)تقويـ المناقشات؛ حيث كاف المتوسط الحسابي لمذكور 
 ولصالح اإلناث.( (0.53( واالنحراؼ المعياري4.08( والمتوسط الحسابي لإلناث )(0.44

و دراسة البرىاف ، (2016العكوؿ والسعودي ) مع نتائج دراسة دراسةاختمفت نتائج 
 لمجنس  وجود أثر ذي داللة إحصػائية بعدـ ( 8101والخوالدة  )، (2001)

الطريقة التي تعمـ بيا الفروؽ  أىمياعوامؿ  نتيجة إلىتعزى ىذه القد و  
تسيـ ثقافة كذلؾ و ، والتأمؿ وااللتزاـبالطالقة المغوية   يتمتعف   أف اإلناث الجندرية، كما 

مما ؛ المجتمع بشكؿ واضح في تحديد الخطوات األساسية لإلناث في حؿ مشاكميف
 . وبالتالي عمى التقويـكثر قدرة  مف الذكور عمى التخطيط السميـ أيجعميف 

 αوالذي نصو "ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند نتائج السؤاؿ الخامس: 
( في استخداـ طمبة الصؼ العاشر الستراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي (0.05=

دارة المعمومات، والمراقبة الذاتية، والتقويـ( تعزى لمتغير  المعرفة بأنواعيا، والتخطيط، وا 
  س؟. لإلجابة عف السؤاؿ إيجاد الفروؽ بيف أداء الذكور وأداء اإلناثالجن

ما طمبة الصؼ العاشر لميارات التفكير  إليجاد الفروؽ بيف( ت)اختيار  نتائج    1الجدوؿ
 نسحسب متغير الج وراء المعرفي

 
ما ميارات التفكير 

المتوسط  الجنس
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

-اختبار
 ت

مستوى 
 الداللة
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 وراء المعرفي
 ذكور المعرفة بأنواعيا

 إناث
4.147 
4.198 

0.252 
0.320 

0.88 0.014 

 ذكور التخطيط
 إناث

3.969 
4.061 

0.376 
0.435 

0.60 
 

0.120 

 ذكور إدارة المعمومات
 إناث

4.090 
4.138 

0.342 
0.348 

1.1 0.709 

 ذكور المراقبة الذاتية
 إناث

3.971 
4.160 

0.322 
0.357 

1.1 0.359 

 ذكور التقويـ
 إناث

3.823 
4.080 

0.437 
0.531 

1.1 0.002 

 ذكور الكمي
 إناث

4.032 
4.142 

0.199 
0.271 

1.8 0.007 

( أف قيمػػػة )ؼ( لجميػػػع اسػػػتراتيجيات التفكيػػػر مػػػا وراء (5يالحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ 
بػػيف الػػذكور  (α =0.05)المعرفػػي ليسػػت دالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتوى داللػػة اإلحصػػائية 

 (3.823)التقػػػويـ، حيػػػث كػػػاف المتوسػػػط الحسػػػابي لمػػػذكور إسػػػتراتيجيةعػػػدا واإلنػػػاث مػػػا 
واالنحػػػػػػػراؼ  (4.08)( والمتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي لإلنػػػػػػػاث (0.437واالنحػػػػػػػراؼ المعيػػػػػػػاري 

مراقبػة ب تعزى ىذه النتيجة إلى أف اإلنػاث يتمػتعفقد ولصالح اإلناث. و   (0.531)المعياري
اتفقػػت نتػػائج  أكثػػر مػػف الػػذكور، ختمفػػةومحاولػػة الحصػػوؿ عمػػى أنػػواع المعرفػػة الم الذاتيػػة
أف ىناؾ فروؽ في التفكير مػا وراء المعرفػي تبًعػا ب( 2014بقيعي ) مع نتائج دراسة دراسة

 ، (8111 ) الخصػػاونة دراسػػة واختمفػػت نتػػائج الدراسػػة مػػع نتػػائج  لمجػػنس لصػػالح اإلنػػاث.
صػػائية (  عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إح8101(، و سػػعادة و طقػػـ )8106والعكػػوؿ )

 لمتغير الجنس.
 التوصيات:

اعتماًدا عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، واستكمااًل لمتطمباتيا، ولغرض 
 عدًدا مف التوصيات وىي:  قدمت الباحثة اإلفادة منيا، فقد 

  استثمار المستوى المرتفع في التفكير ما وراء المعرفي لدى الطمبة في زيادة
، مف خالؿ دمج الطمبة في نشاطات واألكاديميعي التوافؽ النفسي واالجتما

  . منيجية ونشاطات مرافقة لممنياج مصممة خصيصًا ليذا الغرض
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  إيالء االىتماـ بجميع ميارات التفكير الناقد عمى العمـو وميارات االستنتاج
 مقرر إدراجضرورة واالستنباط وتقويـ المناقشات عمى وجو الخصوص بحيث 

واستراتيجيات التفكير ما  الناقد التفكير ميارات تنمية عمى يركز إثرائي دراسي
 مياراتية )البيئ مف متنوعة حياتية مواقؼ عف عبارة يكوف ،وراء المعرفي

 .التعميمية المباحث بجميع عالقة ليا (حياتية
  ضرورة عقد دورات تدريبية خاصة بالمعمميف ودورات أخرى خاصة بالطمبة

ت التفكير الناقد واستراتيجيات التفكير ما وراء لمتدريب عمى  استخداـ ميارا
 المعرفي وتوظيفيا في استراتيجيات التدريس.

  الناقد  بارتباط التفكير إجراء دراسات أخرى مف قبؿ الباحثيف والدارسيف تتعمؽ
 بمتغيرات أخرى  ماوميارات التفكير ما وراء المعرفي، وربطي

 
 
 
 
 

 قائمة المراجع:
والترتيب الوالدي عمى الخصائص ، والتحصيؿ، (  اثر متغير الجنس2001البرىاف، فاطمة)
رسالة ماجستير ، والتفكير الناقد لطمبة الصؼ العاشر في مدينة الزرقاء الشخصية

 عماف.، األردنيةالجامعة ، غير منشورة
(. أثر برنامج تدريبي لميارات التفكير عالي الرتبة في تنمية ـ2003بشارة، موفؽ. )
رسالة )). . ناقد واإلبداعي لدى عينة مف طالب الصؼ العاشر األساسيالتفكير ال

 ، جامعة اليرموؾ، األردف.(دكتوراه غير منشورة
(. التفكير ما وراء المعرفي وعالقتو يحؿ المشكالت لدى طمبة ـ2014بقيعي، نافز. )

 الصؼ العاشر المتفوقيف  تحصيمًيا. مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية.
142) ،)1-25.  

اب المفاىيـ النحوية أثر استراتيجية التعمـ التعاوني في اكتس ـ(.2017حميد، رائدة. )
ات التفكير الناقد لدى طالبات الصؼ الخامس العممي في مادة قواعد وتنمية ميار 

  المغة العربية. مجمة كمية التربية األساسية لمعمـو التربوية واإلنسانية.
32،577-549. 
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(. مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طمبة ـ2014ي، مبارؾ وبرقعاف، أحمد. )الحويثان
. ،1(6) بعض كميات حضرموت. مجمة األندلس لمعمـو اإلنسانية واالجتماعية.

51-12  
عّماف: دار الفكر لمنشر  (. تعميـ التفكير: مفاىيـ وتطبيقات.ـ2012جرواف، فتحي. )
 والتوزيع.
 والتفوؽ. عماف: دار الفكر لمنشر والتوزيع. واإلبداعالموىبة . ـ(2015جرواف، فتحي. )

أثر التدريس باستخداـ الوسائط المتعددة في التحصيؿ (. ـ2015الخوالدة، ناصر. )
دراسات لمعمـو التربوية. مجمة . وتنمية ميارات التفكير الناقد في مبحث التربية

18(1) ،983-1000. 
أثر االستراتيجيات ما وراء المعرفة في حؿ المسائؿ  (8111) ، النا عبد الكريـةالخصاون

رسالة ماجستير غير  . لدى طمبة الصؼ السابع األساسي المفظيةالرياضية 
 . األردفجامعة اليرموؾ، ، منشورة

 
 

ثر برنامج تدريبي قائـ عمى ميارات التفكير الناقد في أ(. ـ2004الربضي، مريـ. )
في المرحمة الثانوية في األردف تمؾ الميارات  اكتساب معممي الدراسات االجتماعية

ومدى ممارستيـ ليا. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عماف العربية لمدراسات 
 العميا، األردف.

. مبادئ عمـ النفس التربوي. الطبعة الثانية. اإلمارات العربية ـ(2012الزغوؿ،عماد. )
 المتحدة: دار الكتاب الجامعي.

( اثر استخداـ تطبيؽ اثنيف مف استراتيجيات التفكير ما 8101ىبو )، قـسعادة، جودت وط
استراتيجيو خرائط العقؿ واستراتيجية التفكير بصورة مرتفع في ، وراء المعرفي

  . في تدريس الجغرافيا األساسيالتحصيؿ والتفكير الناقد لطالبات الصؼ السابع 
يجيات التفكير ما وراء المعرفي في أثر استخداـ بعض استرات .(ـ2017الشالش،  عمر. )

مستوى التفكير الناقد والثقة بالنفس لدى طالب جامعة شقراء. مجمة كمية التربية 
 .173-200، 36 األساسية لمعموـ التربوية واإلنسانية.

 (. التفكير الناقد في عصر المعموماتية. دراسات المعمومات.ـ2008عبد العاطي، محمد )
2)  ،) .180-149  
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، عدناف والجراح، عبد الناصر وبشارة، موفؽ. )ال تنمية ميارات التفكير  ـ(.2010عتـو
نماذج نظرية وتطبيقات عممية. الطبعة الثامنة. عّماف: دار المسيرة والنشر 

 والتوزيع.
(  العالقة بيف التفكير الناقد  والدافعية الداخمية لدى طمبة الصؼ 2014) إيماف، عربيات

، التربية والتعميـ في قصبة السمط، رسالة ماجستير غير منشورةالثامف في مديرية 
 .األردف، عماف، جامعة البمقاء التطبيقية

في التحصيؿ " RISK" أثر برنامج تعميمي قائـ عمى مبادئ. ـ(2016العكوؿ والسعودي. )
في مبحث التربية اإلسالمية لدى طالبات الصؼ الثامف ناقد وميارات التفكير ال

   .223-237، 12(2) األردف. المجمة األردنية في العموـ التربوية. األساسي في
(. أثر برنامج قائـ عمى الذكاءات المتعددة في تنمية ميارات ما ـ2017الطيار، سارة. )

وراء المعرفة لدى طمبة الصؼ التاسع الموىوبيف في مدارس الممؾ عبد اهلل الثاني 
 معة البمقاء التطبيقية، األردف.جا (.رسالة ماجستير غير منشورة) .لمتميز
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 المالحؽ
 مقياس التفكير الناقد

ختبارات فرعية صممت لمتحديد قدرتؾ في يشتمؿ ىذا المقياس عمى خمسة ا
 استخداـ ميارات التفكير الناقد باإلضافة إلى ورقة لإلجابة 

 ال تفتح االختبار حتى يطمب منؾ ذلؾ
 تضع أي عالمات عمى ورقة المقياس  ال

 ضع إجابتؾ عمى ورقة اإلجابة المنفصمة 
 إجابة  اقرأ األسئمة جيدا قبؿ اإلجابة وال تترؾ أيا مف األسئمة دوف

 االختبار األوؿ
 معرفة االفتراضات

 تعميمات:
 ويػػأتي بعػػد كػػؿ عبػػارة عػػدة افتراضػػات  ، يبػػدأ كػػؿ تمػػريف فػػي ىػػذا االختبػػار بعبػػارة

تقرر مػا إذا كػاف كػؿ افتػراض يمكػف األخػذ بػو حسػب مػا جػاء  إفمقترحة، وعميؾ 
حػت كممػة في العبارة ثـ امأل المربع الذي أماـ رقـ االفتراض) في ورقة اإلجابػة( ت

ذا اعتقػػدت اف االفتػػراض ال يتماشػػى مػػع مػػا جػػاء فػػي العبػػارة امػػأل المربػػع  وارد وا 
 الذي أماـ رقـ االفتراض) في ورقة اإلجابة( تحت كممة غير وارد
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 وفيما يمي مثاؿ يوضح كيؼ تمال المربعات في رقـ اإلجابة . 
 مثاؿ:      

عو عند قيامو بأعماؿ إذا كاف الطفؿ في سف مبكرة عمى اآلباء أف يتسامحوا م
 يعتبرىا اآلباء خاطئة.

 غير وارد وارد افتراضات مقترحة الرقـ
 ×  اآلباء غير متسامحيف مع أبنائيـ 0
األطفاؿ بسف مبكرة ال يدركوف أف أعماليـ  8

 خاطئة
×  

 ×  األطفاؿ ال يخطئوف 1
 العبارة:. 0

 لتعميـمع أف أفضؿ وسائؿ المعرفة إال انو ال يصمح لكؿ مجاالت ا
 غير وارد وارد افتراضات مقترحة الرقـ
   يصمح التمفزيوف لكؿ مجاالت التعميـ 0
األطفاؿ بسف مبكرة ال يدركوف أف أعماليـ  8

 خاطئة
  

   األطفاؿ ال يخطئوف 1
 . العبارة:8

 إف عالقة الطفؿ بأبوية ىي األساس الذي يبني عمية عالقاتو مع اآلخريف فيما بعد      
 غير وارد وارد فتراضات مقترحةا الرقـ
يمعب الوالداف دورا ىاما في حياة الطفؿ  1

 االجتماعية المستقبمية 
  

الطفؿ لو شخصيتو المستقمة ويبني عالقاتو  1
 مع اآلخريف

  

  ىناؾ تأثير قميؿ مف جانب الوالديف في حياة  6



 ـ 8108، الجزء الثاني( أكتوبر لسنة 081) مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد:

 

 -011- 

 الطفؿ االجتماعية 
 العبارة:. 1

 اإلنساف يفيد أكثر مف األدوية التي يقررىا الطبيببعض الوصفات الطبيعية في عالج 
 غير وارد وارد افتراضات مقترحة الرقـ
كؿ الوصفات الطبيعية تفيد في عالج اإلنساف  1

 أكثر مف األدوية التي يقررىا الطبيب
  

   األطباء ال يعرفوف الوصفات الطبيعية 8
ىناؾ بعض الوسائؿ األخرى تفيد في عالج  1

 األدوية التي يقررىا الطبيب. اإلنساف غير
  

عف التعميـ بمدارسنا بتدريس المغة اإلنجميزية ذلؾ ألنيا  المسئولوفييتـ : العبارة -0
  .  الوسيمة الوحيدة لدراسة ثقافة الشعوب التي نتعمـ لغتيا

غير  مترتبة النتائج المقترحة الرقـ
 مترتبة

نجميزيػة يجب أف ال توجو عناية خاصة لدراسة المغػة اإل  01
بػػػدوف المغػػػات األخػػػرى بػػػؿ ندرسػػػيا جميعػػػًا عمػػػى قػػػدـ 

 . المساواة

  

    . ال يمكف أف نستغني عف دراسة المغة اإلنجميزية 00
يجػػػب أف يػػػتعمـ األجانػػػب المغػػػة العربيػػػة فػػػي مدارسػػػيـ  08

  . مقابؿ أف نتعمـ المغة االنجميزية في مدارسنا
  

ف األطفػػاؿ يتفػػوقف عمػػى الػػذكور مػػف بينػػت إحػػدى الدراسػػات أف اإلنػػاث مػػ: العبػػارة -8
 . األطفاؿ في الطالقة المغوية بينما يتفوؽ الذكور عمى اإلناث في القدرة الحسابية

غير  مترتبة النتائج المقترحة الرقـ
 مترتبة

   . كؿ اإلناث أفضؿ مف الذكور في قواعد المغة 01
   . كؿ الذكور أقؿ طالقة مف اإلناث 01
  ف جػػػنس الطفػػػؿ وكػػػؿ مػػػف طالقتػػػو أف ىنػػػاؾ عالقػػػة بػػػي 01
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  . المغوية وقدرتو الحسابية
أدت الحضارة الغربية الحديثػة إلػى اكتسػاب بعػض شػبابنا لتقاليػد وعػادات : العبارة -1

  . الغرب في الوقت الذي يتمسؾ فيو اآلباء بتقاليدنا وعاداتنا وأخالقنا العربية
غير  مترتبة النتائج المقترحة الرقـ

 مترتبة
   . نا أفضؿ مف عادات الغربعادات 06
اآلباء مخطئوف تمامًا ألنيـ ال يسايروف الحضارة  01

 . الغربية الحديثة
  

    . لمغرب عاداتو وتقاليده ولنا عاداتنا وتقاليدنا 08
 االختبار الثاني
 التفسير

 التعميمات:
 .كؿ تمريف مما يمي يتكوف مف عبارة قصيرة تتبعيا عدة نتائج مقترحة 

  وارد فػػي العبػػارة صػػادؽ  يءؽ اليػػدؼ مػػف ىػػذا االختبػػار أف كػػؿ شػػلتحقيػػافتػػرض
والمشػػكمة ىػػي إف تحكػػـ عمػػى مػػا إذا كانػػت النتيجػػة المقترحػػة متوقعػػة مػػف خػػالؿ 

 المعمومات الواردة في العبارة وبشدة أـ ال.

  إذا كنت تعتقد أف النتيجة المقترحة عمػى العبػارة بدرجػة معقولػة مػف اليقػيف فػامأل
 أماميا تحت عبارة "النتيجة المقترحة". المربع الذي

  ذا كنػػت تعتقػػد أف النتيجػػة المقترحػػة ال تترتػػب عمػػى العبػػارة بدرجػػة معقولػػة مػػف وا 
 اليقيف فامأل المربع الذي أماميا تحت كممة "النتيجة غير مترتبة". 

  مثاؿ: يحصؿ أميف عمى الدرجة النيائية العظمى في مادة الرياضيات في امتحػاف
 عامة ولقد درس آميف في مدرسة الشريؼ حسيف في عماف.الثانوية ال

 النتائج المقترحة:
 غير مرتبة مرتبة النتائج المقترحة الرقـ
جميع طالب ىذه المدرسة حصموا عمى الدرجة  0

 النيائية العظمى في مادة الرياضيات
 × 
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  × محتمؿ أف يكوف أميف متفوقا في كؿ المواد 8
 ×  مالئوأميف طالب محبوب مف كؿ ز  1

 .  حمدي طالب مجتيد في الفيزياء، الطمبة المجتيدوف في مادة الفيزياء مثابروف: العبارة
 إذف:
 غير صحيحة  صحيحة  اإلجابات المقترحة الرقـ
   حمدي طالب مثابر. 88
المجتيدوف في الفيزياء أكثر تحصياًل في  81

 المدرسة 
  

   المجتيدوف في الرياضيات في الفيزياء  11
كثيرًا ، إذ عومؿ الطفؿ معاممة حسنة فإنو ينشأ مياًل إلى معاممة اآلخريف بالمثؿ: العبارة

 . مف الناس عومموا معاممة حسنة في طفولتيـ
 : إذف
 غير صحيحة  صحيحة  اإلجابات المقترحة الرقـ
إذا كاف الشخص يميؿ إلى معاممة اآلخريف  10

ة في معاممة حسنة،فال بد أنو عومؿ معاممة حسن
 . طفولتيـ

  

   . كثير مف الناس يميموف لمعاممة اآلخريف بالمثؿ 18
 اآلخريفإذا عومؿ الطفؿ معاممة سيئة فإنو يعامؿ  11

 بالمثؿ.
  

 . بعض العرب مخمصوف في العمؿ، كؿ العرب كرماء: العبارة
 إذف:
 غير صحيحة  صحيحة  اإلجابات المقترحة الرقـ
   . عربيليس بيف البخالء مف ىو  11
   . كؿ المخمصيف في العمؿ كرماء 11
   بعض المخمصيف في العمؿ كرماء. 16
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 االختبار الثالث 
 تقويـ المناقشات 

 : تعميمات
، ويأتي بعد كؿ سؤاؿ عدة إجابات، بسؤاؿ االختباريبدأ كؿ تمريف في ىذا 

  . عيفةوالمطموب منؾ ىو أف تحكـ عمى كؿ إجابة ما إذا كانت قوية أـ ض
 . والتي تتصؿ مباشرة بالسؤاؿ، مةيمىي اإلجابات ال: اإلجابات القوية
ىي اإلجابات التي ال تتصؿ مباشرة بالسؤاؿ أو تكػوف ذات أىميػة قميمػة : اإلجابات الضعيفة
 .  فيما يتعمؽ بالسؤاؿ

فإذا كنت ترى أف اإلجابة قوية امأل المربع الذي أماـ رقميا في ورقة اإلجابة 
  . أما إذا كنت ترى أف اإلجابة ضعيفة امأل المربع تحت كممة ضعيفة، ة قويةتحت كمم

  . فيما يمي مثاؿ يوضح كيفية مؿء المربعات في ورقة اإلجابة
 مثاؿ: 

وف لتحديد األجور بيف العماؿ وأصحاب ؿ ترى أنو مف الضروري وضع قانى
 العمؿ ؟
الر
 قـ

 ضعيفة قوية النتائج المقترحة

  × اجب الدولة حماية العماؿ.ألف مف و : نعـ 
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 ×  . يجب ترؾ ىذه لألفراد يقدرونيا بأنفسيـ: ال 
 ×   . ال: وسائؿ اإلعالـ والتوجيو يمكف أف تحقؽ ىذه الغاية 
 ؟ي مينة الطب إذا كانت مؤىمة لذلؾىؿ يمكف أف تعمؿ المرأة ف: السؤاؿ -0

 ضعيفة قوية النتائج المقترحة الرقـ
    . اآلف في كافة المياديفالمرأة تعمؿ : نعـ 01
ألف المرأة قد تخجؿ مف مواجية العمميات الجراحية : ال 81

  . الخاصة بالرجاؿ
  

    . ألف مسؤولية األـ ىي تربية أطفاليا: ال 80
 ؟ؽ جدوؿ منتظـ موحدىؿ مف الواجب أف يذاكر التالميذ دروسيـ وفػػػػ: السؤاؿ -  8

 يفةضع قوية النتائج المقترحة الرقـ
حتى يتعمـ التالميذ أنيـ ال يستطيعوف دائمًا أف : نعـ 88

  . يحققوا رغباتيـ في المذاكرة لطريقتيـ الخاصة
  

    . حتى يتعود التالميذ عمى الدقة والنظاـ: نعـ 81
فينالؾ فروؽ فردية بيف التالميذ فعمى ذلؾ يجب أف : ال 81

 الخاصة  يذاكر التالميذ دروسيـ وفؽ ميوليـ واتجاىاتيـ
  

 ىؿ مف الضروري التوسع في تعميـ الفتاة ؟ : السؤاؿ -1
 ضعيفة قوية النتائج المقترحة الرقـ
ألف التعميـ ينمي عند الفتاة حب المناقشة : ال 81

 . والشخصية المستقمة
  

فالفتاة تعرؼ أمورىا الدينية والمعيشية عف طريؽ : نعـ 86
 . التعمـ

  

    . ياية المطاؼ ستكوف ربة بيتألف الفتاة في ن: ال 81
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 الرابع  االختبار

 االستنباط 
 : تعميمات

، يتكوف كؿ تمريف في ىذا االختبار مف عبارتيف يأتي بعدىما نتائج مقترحة
ثـ اقرأ ، أو كانتا معًا ضد رأيؾ، حتى ولو كانت إحداىما، اعتبر العبارتيف صحيحتيف تماما

أنيا مشتقة تمامًا مف العبارتيف امأل المربع الذي أماـ رقـ فإذا وجدت ، النتيجة األولى
 . تحت كممة صحيحة( في ورقة اإلجابة) النتيجة

 النتيجةأما إذا وجدت أنيا غير مشتقة مف العبارتيف امأل المربع الذي أماـ رقـ 
  . وىكذا، تحت كممة غير صحيحة( في ورقة اإلجابة)

 . عات في ورقة اإلجابةالمثاؿ التالي يوضح كيفية مؿء المرب
  . وليد يدافع عف وطنو، لشجاع مف يدافع عف وطنوامثاؿ: 
 :  إذف

 : إجابات مقترحة
 غير صحيحة صحيحة النتائج المقترحة الرقـ
 ×  . كؿ الناس تحب الدفاع عف أوطانيـ 
  × . وليد شجاع 
 ×   . وليد جباف 
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 االختبار الخامس
 االستنتاج 

 : تعميمات
 عميؾ أف تعتبرىا ، أ كؿ تمريف في ىذا االختبار بفقرة تشمؿ عمى بعض الوقائعيبد

 . وبعد كؿ فقرة ستجد عددًا مف االستنتاجات، صحيحة

  اختبر كؿ استنتاج عمى حدة وقدر درجتو مف الصحة أو الخطػأ وسػتجد فػي ورقػة
 : اليةاإلجابة أماـ رقـ االستنتاج خمسة مربعات يوجد أعالىا الكممات الخمسة الت

 محتمؿ خطؤه، خاطئ تمامًا.، صادؽ تمامًا، محتما صدقو، بيانات ناقصة 
 

 .المثاؿ التالي يوضح كيفية مؿء المربعات في ورقة اإلجابة 

 مثاؿ:
يًا  في نياية حضر ألؼ تمميذ مف تالميذ السنة األولى الثانوية اجتماعًا اختيار 

جتماع موضوعات حوؿ العالقات بيف المدف، واختار التالميذ في ىذا اال األسبوع في إحدى
ألنيـ شعروا  بأنيا مف أكثر ، األجناس، ووسائؿ تحقيؽ سالـ عالمي دائـ بيف شعوبيـ

 الموضوعات أىمية في الوقت الحاضر.
صادؽ  استنتاجات مقترحة الرقـ

 تماماً 
محتمؿ 
 صدقو

بيانات 
 ناقصة

محتمؿ 
 خطأ

خاطئ 
 تماماً 

( 81-01) يتراوح سف معظـ ىؤالء الطمبة بيف 
 سنة.

    x 

   x   جاء ىؤالء التالميذ مف جميع أنحاء العالـ. 
  x   ناقش التالميذ مشكالت تتصؿ بالعالقات بيف  
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 العماؿ فقط.
شعر بعض تالميذ السنة األولى الثانوية أف  

مناقشة العالقة بيف العنصرية ووسائؿ تحقيؽ 
 سالـ عالمي دائـ ىاـ ومفيد.

x     

الميذ الذيف حضروا االجتماع لدييـ ىؤالء الت 
اىتماـ أشد بالنواحي اإلنسانية لممشكالت 
االجتماعية الشاممة عف معظـ طالب السنة 

 الثانوية. األولى

 x    

وكانػػت ، أقيمػػت مسػػابقة بػػيف مجموعػػة مػػف الطػػالب الختيػػار الطالػػب المثػػالي: العبػػارة .0
ب عمػػى عػػػدد اقػػؿ مػػػف النتيجػػة أف نػػاؿ شػػػريؼ أغمبيػػة األصػػػوات بينمػػا حصػػؿ الطػػػال

 . األصوات

صادؽ  استنتاجات مقترحة الرقـ
 تماماً 

محتمؿ 
 صدقو

بيانات 
 ناقصة

محتمؿ 
 خطأ

خاطئ 
 تماماً 

      . الطالب اآلخروف غير صالحيف لمقيادة الطالبية 11
      شريؼ ىو أحسف الطالب مف الناحية العممية. 18
      شريؼ ىو أكثر الطالب احترامًا لزمالئو. 11
      . شريؼ يحب جميع أفراد أسرتو ويبادلونو الحب 11
الطالب اآلخروف متفوقوف عمميًا، وغير متفوقيف  10

 اجتماعيًا.
     

ينصح أطباء األسناف باإلقالؿ مف أكؿ الحموى قبؿ النـو ألننا بذلؾ : العبارة .8
 نجمييـ مف تسوس األسناف.

 استنتاجات مقترحة الرقـ
 

صادؽ 
 تماماً 

ؿ محتم
 صدقو

بيانات 
 ناقصة

محتمؿ 
 خطأ

خاطئ 
 تماماً 

  اإلقالؿ مف أكؿ الحموى قبؿ النـو أيضًا مضاره. 18
 

    

اإلقالؿ مف أكؿ الحموى قبؿ النـو عالج كاؼ   11
 لمرض تسوس 

 األسناف.

     

يكفي جدًا لوقاية األطفاؿ مف مرض تسوس  11
 . األسناف أف تمنع األطفاؿ مف أكؿ الحموى

     

ليس ىناؾ مسببات أخرى لمرض تسوس األسناف  11
.  سوى اإلكثار مف أكؿ الحموى قبؿ النـو

     

توجد نسبة كبيرة مف األطفاؿ مصابيف بمرض  16
 تسوس األسناف. 
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وأال ييبطوا بعمميـ إلى الشعب ، .العبارة: واجب العمماء أف يرفعوا الشعب إلى عمميـ1
 لسببيف:

 
 ب يجب أف يرتفع دائمًا.أف مستوى الشع: األوؿ
 أف العمـ يجب أف يحتفظ بحقائقو، وال ييبط بمستواه.: الثاني

 
 

 استنتاجات مقترحة الرقـ
 
 

صادؽ 
 تماماً 

محتمؿ 
 صدقو

بيانات 
 ناقصة

محتمؿ 
 خطأ

خاطئ 
 تماماً 

ما ينطبؽ عمى العمـ في ىذه الفقرة ينطبؽ أيضا  11
 . عمى األدب والفمسفة والفف

 
 

    

ـ أىداؼ العمـ الرئيسية عي رفع مستوى أحد أى 18
 . الشعب

 
 

    

اليبوط بالعمـ يؤدي إلى ىبوط مستوى الشعب  11
 نفسو.

 
 

    

يعتبر العمماء العنصر األىـ لمحصوؿ عمى  11
 . المعرفة

 
 

    

ارتفاع مستوى الشعب ينتج مف ارتفاع مستوى  10
 . العمـ

 
 

    

 انتيى االختبار

 (كير ما وراء المعرفيمقياس التف) الممحؽ
 الرقـ الفقرات دائما غالبا أحيانا نادرا إطالقا

أضػػػػػع باالعتبػػػػػار بػػػػػدائؿ عػػػػػدة لحػػػػػؿ      
 أجيبالمشكمة قبؿ أف 

0 

أحػػػػاوؿ اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجيات ثبػػػػت      
 فاعميتيا في الماضي

8 

أتميػػػؿ قبػػػؿ اتخػػػاذ القػػػرار لكػػػي أمػػػنح      
 نفسي وقتًا كافياً 

1 

قػػوة والضػػعؼ فػػي قػػدراتي أدرؾ نقػػاط ال     
 العقمية

1 

أفكػػػر بمػػػا أحتػػػاج تعممػػػو قبػػػؿ أف أبػػػدأ      
 بميمة ما

1 
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 الرقـ الفقرات دائما غالبا أحيانا نادرا إطالقا

محددة قبػؿ البػدء بميمػة   أضع أىدافاً      
 ما

6 

أتميػػػؿ قمػػػياًل عنػػػدما أواجػػػو معمومػػػات      
 ىامة

1 

أعػػػػرؼ مػػػػا نػػػػوع المعمومػػػػات الميمػػػػة      
 لصنع القرار

8 

عتبػػار أسػػاؿ نفسػػي فيمػػا إذا أخػػذت باال     
 جميع البدائؿ لحؿ المشكمة

1 

 01 أتمكف مف تنظيـ المعمومات بشكؿ جيد     

أركػػز انتبػػاىي عمػػى المعمومػػات القيمػػة      
 واليامة

00 

امتمػػػؾ ىػػػدفًا محػػػددًا لكػػػاؿ اسػػػتراتيجية      
 استخدميا

08 

اسػػػتراتيجيات متنوعػػػة تعتمػػػد  اسػػػتخدـ     
 عمى الموقؼ

01 

ف الطػرؽ األكثػر أوجو أسئمة لنفسي ع     
 الميمةسيولة إلنياء 

01 

 01 لدي قدرة تحكـ جيدة في صنع القرارات     

أفكػػر بطػػرؽ متعػػددة لحػػؿ المشػػكمة ثػػـ      
 اختيار األفضؿ

06 

ألخػػػػص مػػػػا قمػػػػت بػػػػو بعػػػػد أف أنيػػػػي      
 الميمة

01 

أسػػػػتطيع تحفيػػػػز نفسػػػػي عمػػػػى الػػػػتعمـ      
 عندما أحتاج ذلؾ

08 

جيات سأسػػػػػػتخدـ أعػػػػػػي أي االسػػػػػػتراتي     
 عندما أتخذ القرارات

01 

أستخدـ قػدراتي العقميػة لتعػويض نقػاط      
 الضعؼ لدي

81 

أركػػز عمػػى معنػػى المعمومػػات الجديػػدة      
 وأىميتيا

80 

أضػػػع أمثمػػػة مػػػف تمقػػػاء نفسػػػي لجعػػػؿ      
 المعمومات ذات معنى

88 

 81 أقيـ بشكؿ جيد مدى فيمي لألشياء     

مًا اسػػػػتراتيجيات أجػػػػد نفسػػػػي مسػػػػتخد      81 
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 الرقـ الفقرات دائما غالبا أحيانا نادرا إطالقا

 مفيدة بشكؿ تمقائي

 81 أتوقؼ بانتظاـ لكي أتفحص استيعابي     

أسػػػػتخدـ االسػػػػتراتيجيات المفيػػػػدة فػػػػي      
 وقتيا

86 

أساؿ نفسي عف مدى إنجازي لألىداؼ      
 عندما أنيي الميمة

81 

اسأؿ نفسي فيما أخذت بعػيف االعتبػار      
جميػػػػػع الخيػػػػػارات المتاحػػػػػة بعػػػػػد حػػػػػؿ 

 مشكمةال

88 

أحػػػػػاوؿ أف أصػػػػػوغ المعرفػػػػػة الجديػػػػػدة      
 بكمماتي الخاصة

81 

أغيػػر اسػػتراتيجياتي عنػػدما ال أسػػتطيع      
 فيـ الموضوع بشكؿ جيد

11 

أسػػػػػػتخدـ المعمومػػػػػػات بشػػػػػػكؿ مػػػػػػنظـ      
 لتساعدني عمى حؿ المشكمة

10 

أقػػػرأ التعميمػػػات بحػػػرص قبػػػؿ أف أبػػػدأ      
 بالميمة

18 

إذا كػاف مػا أقػرؤه ذا  أساؿ نفسػي فيمػا     
 عالقة بما أعرفو سابقاً 

11 

أعيػػػد تقيػػػيـ افتراضػػػاتي عنػػػدما يحػػػدث      
 لدي إرباؾ

11 

أتعمػػػػػػـ كثيػػػػػػرًا عنػػػػػػدما أكػػػػػػوف ميتمػػػػػػًا      
 بالموضوع

11 

أحػاوؿ تجزئػة العمػؿ إلػى ميػاـ صػػغيرة      
 ليسيؿ التعامؿ معيا

16 

أسػػاؿ نفسػػي أسػػئمة حػػوؿ مػػدى صػػحة      
 أتعمـ شيئا جديداما أعمؿ عندما 

11 

اسػػأؿ نفسػػي فيمػػا إذا تعممػػت مػػا يجػػب      
 تعممو عندما أنيي الميمة

18 

أتوقؼ وأقـو بعممية مراجعة لممعمومات      
 الجديدة عندما تكوف غير واضحة

11 

أوقؼ وأعيد القراءة عنػدما أجػد نفسػي      
 مرتبكاً 

11 

 


