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 ملخص

الدراسة إلى تعّرف أثر دمج مهارات التفكير الناقد في منهج اللغة العربية للصف السابع بدولة قطر من هذه تهدف 

خالل مقرر القراءة في تحسين أداء طالب دولة قطر في اختبارات بيزا. ويستخدم الباحث المنهج الوصفي 

ليلي في دراسته، حيث يحلل الباحث محتوى كٍل من :مقرر القراءة للصف السابع بدولة قطر ومحتوى اختبار التح

بيزا  في مجال معرفة القراءة وما يتضمنه كل منهما من مهارات التفكير الناقد، وقد بين تحليل المحتوى تضمن 

ين أداء طالب دولة قطر في اختبارات بيزا في عدد من مهارات التفكير الناقد في مقرر القراءة مما ساعد في تحس

.وتكمن أهمية الدراسة في أنها قد تسلط الضوء على أهمية دمج مهارات 2015حتى  2006دوراته المتتابعة من 

التفكير الناقد في مهارة القراءة خصوصا ومهارات اللغة العربية األخرى على وجه العموم مما ينتج عنه تحقيق 

لى لدى الطالب الذين يدرسون من خالله، كما توصي الدراسة بتوفير دليل لمعلمي اللغة نتائج تحصيلية أع

 العربية لتدريس مهارات التفكير الناقد من خالل تدريس القراءة لطالب المرحلة اإلعدادية.

 

 التفكير الناقد. القراءة، بيزا. الكلمات المفتاحية:

 

 مقدمة

ً باختبار ورقي  15)  لجميع الطلبة في عمر 2006بدأت دولة قطر مشاركتها في اختبارات بيزا عام     (عاما

بدأت المشاركة ألول مرة بتطبيق  2015. وفي عام 2012و 2009)كتيبات ورقية( وشاركت كذلك  في دورتي 

باختبار إلكتروني  2018االختبار عام اختبار إلكتروني، وُعقدت الدورة الخامسة التي شاركت فيها دولة قطر في 

 أيضاً.

بتطوير التعليم العام حيث دشنت الدوحة مبادرة تطوير التعليم " تعليم لمرحلة  2004وقد بدأت قطر منذ عام 

بإعداد وثيقة معايير المناهج، والتي تأتي تأكيداً على أن معايير المناهج هي حجر الزاوية لمبادرة دولة  جديدة"

التعليم العام "تعليم لمرحلة جديدة"، وتعّرف معايير المناهج على أنها أهداف موضوعة لتعلم  قطر لتطوير

الطالب، وهي تتسق مع الطموحات الدولية لما ينبغي على الطالب ان يتعلمه ويفهمه ويتمكن من أدائه في كل 

 مرحلة من مراحل التعليم. 

مع التركيز على ‚ واللغة االنجليزية والعلوم والرياضياتوتغطي المعايير أربع مواد هي اللغة العربية      

المحتوى األساسي إلعداد الطالب لكي يكونوا مواطنين مشاركين ومنتجين، ويتم التركيز في جميع المراحل 

الدراسية على التفكير الناقد والبحث واالستنتاج؛ وذلك لضمان تطوير قدرات الطالب على العمل اإلبداعي 

 .(2004ج اللغة العربية،)معايير مناه

 

 مشكلة الدراسة

John E. (1991  )( و دراسة جون  1986).De Bono Eأكدت العديد من الدراسات مثل دراسة دي بونو       

األهمية الكبيرة لتطوير مهارات التفكير وتنميتها عند الطالب وأنه البد من تعليم مهارات التفكير في المدارس 

كجزء من المنهج التعليمي ، وانطالقاً من أن تنمية التفكير الناقد أحد أهم األهداف التربوية التي تسعى المجتمعات 



بيزا اتاختبار في قطر طالب أداء تحسين في القراءة مقرر في الناقد التفكير مهارات دمج أثر  
 

 
12th International Conference on Language, Literature, Culture and Education  

19th - 21st October, 2018 

78 

 ة من المراحل الخصبة لذلك فقد أكد اإلطار العام للمناهج بدولة قطراإلنسانية إلى تحقيقها وأن المرحلة اإلعدادي

على أهمية تدريس الكفايات األساسية وخاصة كفايات التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد: " إن التفكير اإلبداعي 

رية نحو تكوين والناقد على درجة عالية من األهمية في تاريخ العلم، كما انهما يسهمان في تطور المجتمعات البش

 (2016مجتمعات أكثر إنسانية وإنتاجية وأكثر تسامحا واحتراما.")اإلطار العام للمناهج القطرية،

يركز اإلطار العام على تطوير الكفايات بوصفها أساًسا لتنمية المهارات العقلية العليا مثل انتقال أثر كما 

التعليم والتطبيق وحل المشكالت، ويستحث تذكر المعلومات في سياق تطوير المهارات العليا للتفكير وسياق 

 (PISA)اختبارات دولية مثل خبرات تعلم ثرية وذات معنى، وتلك هي جوانب التعلم التي تعنى بها 

( إلى سعى دولة قطر إلى  139:  2015)المجلس األعلى للتعليم، وقد أشار التقرير الوطني لتقييم التعليم للجميع

وضع نظام شامل لتقييم الطلبة في جميع مدارس دولة قطر، وإجراء اختبارات عامة دورية وفق أفضل المعايير 

(    PISAالكفايات التربوية؛ لذا شاركت دولة قطر في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة )الدولية لقياس مدى تحقق 

والذي يجمع بين ثالثة مجاالت محددة هي القراءة والرياضيات ، والعلوم ومهارة حل المشكالت في تلك 

 ". المجاالت دون تركيز على محتوى المناهج الدراسية

الدراسة في بيان أثر دمج مهارات التفكير الناقد في مقرر تأسيسا على ما سبق فقد تحددت مشكلة 

 القراءة بمنهج اللغة العربية في تحسين أداء طالب دولة قطر في اختبارات بيزا.

 

 أهداف الدراسة 

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:     

 السابع بدولة قطر.تحديد مهارات التفكير الناقد المضمنة في مقرر القراءة بمناهج اللغة العربية للصف  -1

 تعرف أثر دمج مهارات التفكير الناقد في محتوى القراءة في تحسن أداء طالب قطر في اختبارات بيزا. -2

 

 أسئلة الدراسة:

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليين:

 بع بدولة قطر؟ما هي مهارات التفكير الناقد المضمنة في مقرر القراءة بمناهج اللغة العربية للصف السا -1

 ما أثر دمج مهارات التفكير الناقد في محتوى القراءة في تحسن أداء طالب قطر في اختبارات بيزا؟ -2

 

 حدود الدراسة

بدولة  : تم االقتصار في مقرر القراءة على الموضوعات المقررة للصف السابعأوال: الحدود الموضوعية     

 وتم االقتصار على مجال معرفة القراء من مجاالت اختبار بيزا. ،2018-2017قطر

 2018-2017تمتتتتت الدراستتتتة فتتتتي الفصتتتتل الدراستتتتي الثتتتتاني للعتتتتام الدراستتتتي ثانيااااا: الحاااادود الزمانيااااة: 

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 التفكير الناقد

 المتتبع لألدبيات المتعلقة بالتفكير الناقد يمكنه أن يلحظ أن الباحثين يختلفون مفهوم التفكير الناقد.

في تحديد مفهوم التفكير الناقد، وقد يرجع ذلك إلى اختالف مناحي الباحثين واهتماماتهم العلمية من ناحية، وإلى  

 تعدد جوانب هذا المفهوم من ناحية أخرى، ومن هذه التعريفات ما يلي :

( للتفكير الناقد" هو التفكير الذي يتطلب استخدام المستويات المعرفية العليا الثالث في تصنيف Poletteتعريف)-أ
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 (.  2007بلوم، وهي التحليل والتركيب والتقويم")جروان،

( التفكير الناقد بأنه " نوع من التفكير المسؤول الذي ييسر عمليات الوصول للقرار، 2007ويعرف )حبيب ،-ب

 على معايير ومحكات خاصة، وكذلك على التقويم الذاتي والحساسية للمواقف المتنوعة ".ويعتمد 

 يلعب التفكير الناقد دوراً مهماً وأساسياً في النواحي اآلتية: أهمية التفكير الناقد

وقف التعليمي فمن الناحية التعليمية والتربوية تتجلى أهمية التفكير الناقد في كونه يزيد من فاعلية المتعلم في الم

ن  ً لدوره الجديد في العملية التعليمية ، ومن الناحية االجتماعية فإن التفكير الناقد يمّكِّ ً وإدراكا ويجعله أكثر وعيا

الطالب  من المساهمة االجتماعية الفاعلة والنشطة في العملية التعلمية والتعليمية سواًء داخل الصف الدراسي أو 

يجيات التعلم التعاوني أو العصف الذهني، والحوار والمناقشة التي تتم في ثنايا خارجه، وذلك من خالل استرات

تلك االستراتيجيات التدريسية، أو من خالل األنشطة االجتماعية التي تتاح للطالب المشاركة فيها خارج الصف 

ن فهم ووعي الطالب ( ومن الناحية النفسية يمكن القول بأن التفكير الناقد من شأنه أن يزيد م2010)الحالق،

بقدراتهم وإمكاناتهم، وبالتالي يكسبهم العديد من الخصائص والسمات النفسية المرغوبة، كالجرأة والشجاع، والثقة 

 بالنفس.

 

 النحو التالي: يتضمنها موضوع الدراسة على التي الناقد مهارات التفكير تم تحديد مهارات التفكير الناقد.

 التعبير عن معنى أو تحديد أهمية في القدرة علي الفهم و تتمثل Interpretation :التفسير1 -

مجموعة واسعة ومتنوعة من الخبرات والمواقف والبيانات أو أحداث أو األحكام أو االتفاقيات والمعتقدات أو 

 (. Facione,2015القواعد أو اإلجراءات أو المحكات )

الفرد على في قدرة  تتمثل  : &Opinion: Distinguishing Between Factالتمييز بين الحقيقة والرأي2 -

وهو تعبير عن مشاعر الشخص -، والرأي -وهي ما يمكن إثبات صوابه أو خطئه-التفريق بين الحقيقة 

 وال يمكن إثبات صوابه أو خطئه. -وانطباعاته

المفاهيم واألوصاف أو أي  و ألسئلةتحديد العالقات بين العبارات وا الفرد قدرة في تتمثل Analysisالتحليل 3 -

 األحكام أو الخبرات أو األسباب أو المعلومات أو اآلراء. " أشكال أخرى تهدف إلى التعبير عن المعتقدات أو

Facione,2015 ) 

تحديد ما إذا كانت المعلومات المقدمة تتمتع بصفة الصدق والثبات  : هي قدرة الفرد علىEvaluationالتقييم  -4

 (47واحد، أو أنها عبارة عن االعتراف أو اإلقرار بأن المعلومات مهمة)سعادة:في آن 

تلك المهارة التي تستخدم من أجل توسيع أو زيادة حجم العالقات القائمة على  وهي Inference :االستدالل 5 -

أن يكون صحيحا أو  المعلومات المتوفرة واالستفادة من التفكير االستداللي أو التحليلي من أجل تحديد ما يمكن

 (2014أنها عبارة عن استخدام ما يملكه الفرد من معارف أو معلومات للوصول إلى نتيجة ما )سعادة،

 

 القراءة

 تتضمن لغوية عمليات كونها في والكتابة، والمحادثة االستماع من كل مع وثيقا ارتباطا القراءة ترتبط     

 أما المحادثة االستقبال، مهارات من واالستماع فالقراءة به، يتحدث أو يكتب أو يسمع أو يقرأ لما استيعاب القارئ

 .اإلرسال مهارات فمن والكتابة

األخذ  يستبعدون وهم بالتفكير، يساوونها عقليّة عمليّة القراءة أنّ  الباحثين من كثير يرى مفهوم القراءة.     

 ال أصوات إلى المكتوبة الحروف وتحويل الرموز فك للقراءة، ألن   تعريفًا (Decoding) الرموز فك بقضية

 ينمو بها بيد أن عملية القراءة تفكير، فيها ليس آليّة الحالة هذه في وقراءته آليّة، بعمليّة القارئ يقوم كون يتعدى

 التفسير على فتنمو قدرته وتعبير، تفكير أساليب من فيه بما العالم ويكتشف انفعاالته، اإلنسان وتتهذب فكر
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 (.2006 والشعيبي، )طعيمة والنقد والتحليل

 معنى وقبول الجملة، في بعضها مع وعالقتها للكلمات، القارئ تقييم تشمل معقدة عملية الحقيقية القراءة إن     

 خارجية وعوامل بالقارئ، تتصل داخلية بمعطيات وتتأثر مختلفة، عقلية قدرات فيها وتتداخل آخر، ورفض

 المقروءة للمادة النهائية االستجابة صورة في يؤثر ذلك وجميع .المحيطة والظروف تتصل بالنص

 (. 2000 هللا، )حبيب

 

 اختبار بيزا

لرصد نتائج  1997تعد اختبارات بيزا أكبر دراسة دولية في التعليم على مستوى العالم تم استحداثها في عام 

ً ،حيث أنها تقيم األنظمة التعليمية من حيث التحصيل العلمي للطلبة ضمن إطار  عمل مشترك متفق عليه دوليا

عاًما لتقيس استعدادهم لالنتقال إلى فترة الرشد والقدرة على التعامل مع العالم  15الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 

المحيط بهم وعلى مواجهة التحديات في الحياة المستقبلية ، كذلك لقياس معرفة الطالب في العلوم، والرياضيات 

 –( مقرها باريس OECD، ويتم اإلشراف على الدراسة من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) والقراءة

فرنسا، وهي تهدف إلى تطوير وتعزيز السياسات التي من شأنها تُحسن الوضع االقتصادي واالجتماعي للسكان 

ائج التحصيل في الرياضيات حول العالم ، تعتبر المشاركة مصدر مهم و ثري لقياس معرفة الطلبة وتحليل نت

والعلوم والقراءة، و توظيف المعرفة في المهام اليومية وذلك لتعكس قدرة الطلبة بتطبيق ما تعلموه في المدرسة 

 في مختلف مجاالت حياتهم.

المعرفة الرياضية)الرياضيات( و  . يشتمل اختبار بيزا على ثالثة مجاالت هي: مجالمجاالت اختبار بيزا     

 معرفة القراءة ومجال المعرفة العلمية، ومهارة حل المشكالت. مجال 

 تقوم أحكام إلى للتوصل الرياضيات تلعبه الذي الدور وفهم تحديد على الفرد قدرة وهي الرياضية المعرفة     

 فعّال كمواطن الحياتية الفرد باحتياجات تفي بحيث معها والتعامل الرياضيات استخدام سليمة وعلى أسس على

سليم ، وتشتمل المعرفة الرياضية على المجاالت اآلتية: األعداد و العمليات، و األنماط  تفكير ومسؤول ذي

 والجبر والدوال، والقياس والهندسة، وتحليل البيانات واالحتمال.

 األدلة إلى والتوصل المطروحة القضايا لتحديد العلمية المعرفة استخدام على القدرة هي العلمية المعرفة     

 الطبيعية ببيئتنا الخاصة القرارات اتخاذ على لتساعد مفهومة تصبح كي الحاسمة واإلثباتات على النتائج المعتمدة

 الفرد معرفة عن العلمية للمعرفة PISA مجال البشرية، يتحدث النشاطات خالل من فيها التغييرات وإجراء

 على المبنية المعرفية األحكام وإصدار العلمية الظواهر وشرح معارف جديدة واكتساب المعرفة، لهذه واستخدامه

 البحث أشكال من كشكل للعلوم الشخصية للسمات فهمهم عن يتحدا كما الصلة بالعلوم، ذات القضايا حول األدلة

 للتعامل واستعدادهم والثقافية الفكرية وبيئتنا لموادنا والتكنولوجيا العلم تشكيل لكيفية اإلنسانية ووعيهم المعرفة في

 .التفكير عميق كمواطن العلمية األفكار ومع العلمي األساس ذات مع القضايا

 ذات العلمية المواقف لمواجهة المعرفية المهارات استخدام على الفرد قدرة وهي المشكالت حل مهارات     

 المناهج أو المعرفة مجاالت تكون ال وحيث وسهولة بوضوح الحل طرق تظهر ال المتداخلة، حيث التخصصات

 القراءة. أو العلوم، أو الرياضيات، من واحد ضمن مجال للتطبيق قابلة

 وينمي أهدافه يحقق كي المكتوبة النصوص واستخدام واستيعاب فهم على الفرد قدرة هي :القراءة معرفة      

 .المجتمع في ويشارك معرفته وإمكانياته      

 وتشتمل على مجال الفهم واالسترجاع، ومجال الدمج والتفسير :مجال معرفة القراءة في اختبارات بيزا     

 (2018)دليل المعلم لالختبارات والدراسات الدولية،ومجال التأمل والتقييم      

 الوصول للمعلومات الموجودة في النص واستخالصها. فيتم في هذا المجال قياس مدى  .الفهم واالسترجاع     
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تمكن الطالب من جمع المعلومات في نص محدد، سواء أكانت هذه المعلومات تفهم مباشرة من النص أم      

 كانت تفهم ضمنيا بطريقة غير مباشرة من خالل استيعاب النص)المعنى الضمني(.

وفي هذا المجال يتم قياس قدرة الطالب على: تحليل وتفسير العالقات والروابط بين أجزاء  سير.الدمج والتف     

الروابط والصالت بين النصوص المختلفة  ، وفهمالنص الواحد. كتفسير الروابط المختلفة بين جمل النص وفقراته

 األفكار الرئيسة والجزئية في النص.كالمقارنة بين نصين يحمالن الفكرة ذاتها أو فكرتين متناقضتين، واستنتاج 

تأمل النص المقروء واستنتاج المغزى، والتمكن من اصدار حكم على جودة النص من خالل . التأمل والتقييم     

 الخبرة التراكمية، وتقييم النص وربط المعلومات التي يشملها بمعارفه وخبراته ومفاهيمه.

 

   :االختبار دورات في التركيز مجاالت   

 في عالية بنسبة التركيز ويتم .سنوات ثالث كل عامة بصفة الطلبة لتقييم الدولي البرنامج اختبار يطبق

 في دورات القراءة على التركيز كان حيث) العلوم أو الرياضيات أو القراءة (الثالثة الفروع أحد على دورة كل

 في دورات العلوم وعلى (،2012و) (2003) في دورات الرياضيات (، وعلى2018( و)2009و) (2000)

 (.2015و) (2006)

 مشاركة دولة قطر في اختبارات بيزا

ً باختبار ورقي )كتيبات ورقية(  15لجميع الطلبة في عمر  2006وقد بدأت دولة قطر مشاركتها في عام  عاما

بدأت المشاركة ألول مرة بتطبيق اختبار  2015. وفي عام 2012و 2009وشاركت الدولة أيضاً في دورة عام 

 باختبار إلكتروني أيضاً. 2018ار عام إلكتروني، وُعقدت الدورة الخامسة التي شاركت فيها دولة قطر في االختب

 نتائج دولة قطر في مجال معرفة القراءة باختبارات بيزا

 (1جدول )

 نتائج طالب دولة قطر في الدورات األربع الختبارات بيزا

 

 

 

 

 

 

 منهجية البحث

تم استخدام المنهج الوصف التحليلي إلجراء الدراسة حيث قام الباحث بتحليل محتوى مقرر القراءة في كتاب      

؛ وذلك لتحديد مهارات التفكير الناقد التي تم 2018-2017اللغة العربية للصف السابع بدولة قطر للعام الدراسي 

مهارة من مهارات التفكير الناقد التي تم دمجها في دمجها في المنهاج، ومن ثم تم تحديد الوزن النسبي لكل 

في مجاالت  2015حتى عام  2006المنهاج، كما قام الباحث بتتبع نتائج دولة قطر في اختبارات بيزا من عام 

 االختبار الثالث وهي: معرفة القراءة، والمعرفة العلمية، والمعرفة الرياضية.

 6/3/2018وحتى  6/2/2018بداية من  2018-2017الثاني من عام وقد تم تنفيذ الدراسة في الفصل الدراسي 

وتم تنفيذ الدراسة بعد مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة للحصول على فكرة موسعة حول موضوع      

 الدراسة.

  

المتوسط العام لدورة 

2015 

 المجال الدورة

2015 2012 2009 2006 

 القراءة 312 372 388 402 493

 الرياضيات 318 368 376 402 490

 العلوم 349 379 384 418 493



بيزا اتاختبار في قطر طالب أداء تحسين في القراءة مقرر في الناقد التفكير مهارات دمج أثر  
 

 
12th International Conference on Language, Literature, Culture and Education  

19th - 21st October, 2018 

82 

 نتائج البحث

العربية للصف السابع بدولة لإلجابة عن سؤالي الدراسة  قام الباحث  بتحليل محتوى مقرر القراءة بكتاب اللغة 

وحدات دراسية تشتمل كل وحدة دراسية على  8قطر في منهاج الفصلين األول والثاني والذي يحتوي على 

درسين للقراءة ودرس للكتابة ودرس أو درسين للتدريبات اللغوية)النحو والصرف( ودرس لالستماع ودرس 

ضمنته من تدريبات وأنشطة تبين أن تم دمج عدد من للتحدث، ومن خالل تحليل محتوى دروس القراءة وما ت

مهارات التفكير الناقد ضمن محتواها وقد قامت الدراسة بحصر التدريبات واألنشطة التي تعالج تلك المهارات 

سؤاال لها، ومهارة التحليل وقد تم تخصيص  11فكانت على النحو اآلتي: مهارة التفسير وقد تم تخصيص عدد: 

سؤاال وتدريبا لها، ومهارة التقييم وقد تم 20لها ،ومهارة االستدالل وقد تم تخصيص عدد: أسئلة   8عدد  

 تخصيص ثالثة أسئلة لها، و مهارة التمييز بين الحقيقة والرأي وقد تم تخصيص سؤال واحد لها.

 (2حسب ما هو مبين بجدول ) 

 

 (2جدول )

 قراءة بمناهج اللغة العربية للصف السابعحصر بمهارات التفكير الناقد المضمنة في محتوى مقرر ال

أسئلة  الوحدة

المعالجة 

 اللغوية

أسئلة 

معالجة 

الفهم 

 والتحليل

التمييز بين  التقييم التحليل االستدالل التفسير

 الحقيقة والرأي

 -  - - 1 1 10 6 األولى

 -  0 0 1 1 10 4 الثانية

 -  1 6 3 0 17 6 الثالثة

 -  0 0 2 3 18 5 الرابعة

 -  1 2 3 3 14 5 الخامسة

 - 0 0 1 2 11 5 السادسة

 -  1 0 7 1 15 6 السابعة

 1 0 0 2 0 12 5 الثامنة

 1 3 8 20 11 107 42 المجموع 

( إلى مهارات التفكير الناقد التي تم تضمينها في مقرر القراءة في منهاج اللغة العربية 2يشير الجدول رقم )

اإلحصاءات المعطاة يتبين أن عدد التدريبات واألنشطة التي تتعلق بمهارات التفكير للصف السابع، ومن خالل 

سؤاال وتدريبا في كل من المعالجة اللغوية ومعالجة الفهم والتحليل  149سؤاال وتدريبا من مجموع  43الناقد يبلغ 

مهارات التفكير الناقد  ( الوزن النسبي لكل مهارة من3. ويبين الجدول التالي رقم )%28.8أي بنسبة تبلغ 

 المضمنة مقارنا بكل من مجموع األسئلة ومجموع أسئلة التفكير الناقد.

 

 (3جدول رقم )

 الوزن النسبي لكل مهارة من مهارات التفكير الناقد مقارنة بعدد أسئلة التفكير الناقد وبمجموع األسئلة 

الوزن النسبي مقارنة بعدد  عدد أسئلتها المهارة

 التفكير الناقدأسئلة 

 الوزن النسبي مقارنة

 بمجموع األسئلة 

 %7.38 %25.58 11 التفسير

 %13.42 %46.51 20 االستدالل

 %5.36 %18.60 8 التحليل

 %2.01 %6.97 3 التقييم
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 %0.67 %2.32 1 التمييز بين الحقيقة والرأي

 28.84 100 43 المجموع

 

االستدالل حظيت بأعلى نسبة من بين مهارات التفكير الناقد حيث ( يتضح أن مهارة 3من الجدول السابق رقم )

من مجموع األسئلة، وجاءت مهارة التفسير في المرتبة  13.42من عدد أسئلة التفكير الناقد وبنسبة  46.51بلغت 

ي من مجموع األسئلة، وحلت مهارة التحليل ف7.38من عدد أسئلة التفكير الناقد وبنسبة  25.58الثانية بلغت 

من مجموع األسئلة، وجاءت مهارة  5.36من عدد أسئلة التفكير الناقد وبنسبة 18.60المرتبة الثالثة حيث بلغت 

 من مجموع األسئلة 2.01من عدد أسئلة التفكير الناقد وبنسبة  6.97التقييم في المرتبة الرابعة حيث بلغت 

من عدد أسئلة التفكير الناقد  2.32بينما كانت مهارة التمييز بين الحقيقة والرأي األقل نصيبا حيث حظيت بنسبة   

 من مجموع األسئلة. 0.67وبنسبة 

 

 مناقشة النتائج

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر دمج مهارات التفكير الناقد في مقرر القراءة في تحسين أداء طالب قطر في 

وقد أظهرت نتائج الدراسة بشكل عام التحسن الملحوظ في أداء طالب قطر في اختبارات بيزا  اختبارات بيزا،

ً  قطر دولةطالب  احراز بشكل عام ً  تقدما ( حيث بلغ المتوسط العام لدولة قطر 2006األولى) الدورة بين ملحوظا

 التقدم المحرز نقاط بلغت حيث (402( إلى )2015الرابعة)( بينما ارتفع في الدورة 312في مجال معرفة القراءة)

( نقطة بينما بلغت 84) في نفس الفترة المحرزة التقدم نقاط بلغت فقد الرياضيات مجال في أما نقطة، (90) بينهما

من  ( نقطة، ويرجع الباحث هذا التقدم في مجال معرفة القراءة إلى ما تتضمنه مناهج اللغة العربية69في العلوم )

مهارات التفكير الناقد وما تشتمل عليه تلك المهارات من أنشطة وتدريبات حيث أتيح للطالب المرور بخبرات 

تعلم المحتوى أثناء إنجاز التدريبات المتنوعة التي اشتملت عليها األنشطة الصفية والواجبات المنزلية مما أتاح 

تبط بالمحتوى العلمي للمادة الدراسية، فتحسنت نتائجهم لهم فرصة ممارسة مهارات التفكير وتعلم محتواها المر

 من خالل الدورات المتتابعة الختبار بيزا.

وتدعم هذه النتيجة نتائُج الدراسات التي طبقت برامج تعليم التفكير من حيث الجانب اإليجابي في تحصيل      

( و)كيوان 2010لمحتسب وسويدان،( و)ا2000الطلبة وتنمية مهارات التفكير الناقد مثل دراسة )السرور،

 . Kirkwood ),2000( و)1997( و)اللولو،2012( و)السلمي،2006،

وعلى الرغم من التحسن النسبي في تقدم طالب دولة قطر في اختبارات بيزا في الدورات األربعة المتتابعة من 

لمتوسط العام إال أنه مازالت هناك فجوة في أداء طالب دولة قطر مقارنة با 2015وحتى  2006

( بينما كان متوسط طالب 493بلغ المتوسط العام )  2015ففي مجال معرفة القراءة لعام  ( OECD)للمنظمة

يرجع إلى  ضعف الدافعية لدى الطالب  -من وجهة نظر الباحث-(  وَمَرد  ذلك 402دولة قطر في نفس المجال )

ياء األمور؛ آلن الثقافة ،وقلة التدريب على نماذج مشابهة الختبارات بيزا، وعدم االهتمام الكافي من قبل أول

السائدة  عند معظم أولياء األمور هي االهتمام باالختبارات التي تدخل ضمن عالمات الطالب  في اختبارات 

 نهاية العام ومن ثم ال يولون االختبارات الدولية االهتمام الكافي.

سين ذلك األداء، وذلك بالمراجعة ويرى الباحث أن تلك النتائج تؤشر إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتح     

الدورية للمناهج واستراتيجيات التدريس وبذل محاوالت متتابعة لتحسين دافعية الطالب وتوعية أولياء األمور 

 بأهمية تلك االختبارات ودورها في إعطاء مؤشرات حقيقية لتقييم المنظومة التعليمية

 

  التوصيات

 الباحث التوصيات اآلتية:من خالل استعراض نتائج الدراسة، يقدم 
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 إعداد برنامج لتوعية أولياء األمور بأهمية االختبارات الدولية. -1

 . إجراء مراجعة شاملة لمناهج دولة قطر وتنقيتها مما قد يعتريها من حشو.2

عي في العمل على زيادة الوزن النسبي للتدريبات واألنشطة التي توظف مهارات التفكير الناقد والتفكير اإلبدا -3

 المناهج.

إعداد برنامج تطوير مهني متكامل للمعلمين للوقوق على أهم استراتيجيات التدريس الحديثة وتوظيفها في تعليم -4

 الطالب.

-2018تبدأ من بداية العام الدراسي  2021أعوام لإلعداد الختبارات بيزا  3إعداد خطة عمل شاملة مدتها  -5

 .2021وتنتهي انعقاد اختبار بيزا  2019

إجراء دراسات تتناول دمج مهارات التفكير الناقد واإلبداعي في مهارات اللغة العربية األخرى )الكتابة  -6

 والتحدث واالستماع( بصفة خاصة والمواد الدراسية األخرى بصفة عامة.

 

 الخاتمة

إلى دمج مهارات  بصورة عامة يمكن إرجاع األثر اإليجابي لتحسن أداء طالب دولة في اختبارات بيزا     

التفكير الناقد في مقرر القراءة وما حوته من أنشطة موجهة لتعليم التفكير في التغير الذي طرأ على محتوى 

التعليم وطريقة تقديمه؛ مما أثار دافعية الطالب وحماستهم وأتاح لهم الفرصة في االنخراط في تنفيذ تلك األنشطة 

م وطالبه حيث تم تنفيذ تلك األنشطة بصورة تعاونية مما ساهم في وساهم في تعزيز فرص التواصل بين المعل

تحسين أوجه التعلم بما فيها التحصيل ومهارات التفكير بمختلف أنواعها مما ساهم في تحسن أداء الطالب في 

 اختبارات بيزا.

 

 المراجع

 المراجع العربية-أ

 الثالثة. عّمان: دار الفكر. تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات. الطبعة .2007جروان، فتحي. 

 . معايير مناهج اللغة العربية. الدوحة. قطر2004المجلس األعلى للتعليم.

 . الدوحة. قطر2015-2000.  التقرير الوطني لتقييم التعليم للجميع 2014المجلس األعلى للتعليم.

 .اتجاهات حديثة في تعليم التفكير استراتيجيات مستقبلية لأللفية الجديدة. الطبعة 2007حبيب، مجدي. 

 الثانية. القاهرة: دار الفكر العربي.     

 عمار. عّمان: دار والتطبيق. النظرية المقروء بين وفهم القراءة أسس .2000 .محمد هللا. حبيب

 الناقد أسس نظرية واستراتيجيات تدريسية. عّمان: دار المسيرة.. اللغة والتفكير 2010الحالق، علي. 

 دار الفكر :عّمان الطبعة الثانية. .والموهوبين المتميزين تربية إلى مدخل .2000 .ناديا السرور،

 .تعليم القراءة واألدب استراتيجيات مختلفة لجمهور متنوع. 2006طعيمة، رشدي والشعيبي محمد. 

 لفكر العربي.القاهرة: دار ا     

.أثر دمج مهارات التفكير في منهاج العلوم على مستويات تفكير طلبة الصف الخامس 2006كيوان، بهاء الدين. 

 وتحصيلهم في مادة العلوم. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية.

رسالة  .السابع الصف في ةالطلب على تحصيل علمي تفكير بمهارات العلوم منهج إثراء .أثر١٩٩٧ فتحية. اللولو،

 ماجستير غير منشورة. كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة.

 ت. اإلطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر. الدوحة.-وزارة التعليم والتعليم العالي. د

 لة الشؤون التعليمية..وكا 2018زا . دليل المعلم للدراسات واالختبارات الدولية بي2018وزارة الربية والتعليم.
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