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 ملخص

في تنمية مهارات التفكير الناقد برنامج الكورت لتدريس القراءة  دمجتهدف الدراسة الحالية إلى تعّرف فاعلية 

طالباً من مدرسة أبي عبيدة اإلعدادية للبنين  (63لدى طلبة الصف السابع بدولة قطر، وتتكون عينة الدراسة من )

 (33) ل علىاإلدراك( وتشتم)توسيع مجال األول حيث تم تدريس المجموعة التجريبيّة من خالل برنامج الكورت 

ستخدم الباحث او طالبًا. (30)ضابطة فتم تدريسها وفق الطريقة االعتياديّة، وتشتمل على المجموعة ال طالبًا، أّما

وخطة  المنهج التجريبي في دراسته، وتتكون أدوات الدراسة من برنامج الكورت األول )توسيع مجال اإلدراك( 

هرين، وتكمن أهمية الدراسة في ستمر البرنامج لمدة شاواختبار التفكير الناقد، ودمج البرنامج في مقرر القراءة، 

توفر  القراءة كما قدأنها قد تساعد على تنمية مهارات التفكير الناقد من خالل استخدام برنامج الكورت في تدريس 

هذه الدراسة دليال لمعلمي اللغة العربية لتدريس مهارات التفكير الناقد من خالل تدريس القراءة لطالب الصف 

أظهرت نتائج الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائيّة في مستوى أداء طلبة الصف السابع في مهارات قد و ،السابع

 الباحث مجموعة من التوصيات قدّمالتفكير الناقد لصالح أفراد المجموعة التجريبيّة، وفي ضوء نتائج الدراسة 

 

 التفكير الناقد. ،القراءة الكورت،برنامج  المفتاحية:الكلمات 

 

 مقدمة

إن من أهم أسباب تخلف أحوال المسلمين اليوم، وتأخرهم عن ركب الحضارة المادية ابتعادهم عن التفكير      

الصحيح وإعمال العقول فيما يفيد، وال يخفى على كثير من المسلمين، أن القرآن الكريم في كثير من آياته، يقوم 

لقوم يعقلون"، و"لعلكم تتفكرون"، واآليات من القرآن بالتنويه بالعقل والتعويل عليه، مثل قوله تعالى: "آليات 

فيه آياٍت حافزةً على ممارسة عدد من مهارات التفكير ،منها مهارة بل إن القرآن  كثيرة  في هذا الباب  الكريم

 وبالمقارنة بين ما حثنا عليه القرآن التفكير والتفكر، ومهارة اإلصغاء، ومهارة االنتباه، ومهارة االستنتاج ،

تقرير اللجنة الوطنية األمريكية لتطوير التعليم  وواقعنا التعليمي األليم مع األمم األخرى نجد بونا شاسعاً، خذ مثال

بمثابة صرخة مدوية فقد كان ،  ”A Nation At Risk“تحت عنوان: "أمة في خطر "والذي صدر   1983

ومدى تدني نوعية  ي يتهدد التعليم في أمريكا،أظهرت مدى ما يستشعره  صناع القرار األمريكيون من الخطر الذ

للطالب األمريكيين، وعلى الفور قاموا  التدريس ، والذي نتج عنه انخفاض في مستويات التحصيل األكاديمي

ومقارنة بالتقرير السابق فقد ورد في التقرير النهائي لمشروع ، بتغيير المناهج وتطوير العملية التعليمية برمتها

ليم في الوطن العربي الذي قام به منتدى الفكر العربي بعنوان" تعليم األمة العربية في القرن الحادي مستقبل التع

( "وفي المراجعة الدقيقة  التي قمنا بها لكل الوثائق الرسمية في  2007والعشرين: الكارثة أو األمل)جروان،

ن للمستقبل كهدف واضح أو صريح، بل إن الدول العربية حول أهداف التعليم، لم نعثر على هدف إعداد المواط

ى اإلطالق في معظم الوثائق، إن التركيز الذي وجدناه في أهداف ومضامين توجد علكلمة "المستقبل "ال تكاد 

 هو الماضي والحاضر مع أن التعليم بطبيعته هو عملية مستقبلية. التعليم في األقطار العربية طبقا لوثائقها الرسمية
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 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 

ً من أن تنمية التفكير الن اقد هو أحد أهم األهداف التربوية التي تسعى كجزء من المنهج التعليمي ، وانطالقا

قد أكد اإلطار العام للمناهج فالمجتمعات اإلنسانية إلى تحقيقها وأن المرحلة اإلعدادية من المراحل الخصبة لذلك 

إن التفكير  “على أهمية تدريس الكفايات األساسية وخاصة كفايات التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد:  بدولة قطر

داعي والناقد على درجة عالية من األهمية في تاريخ العلم، كما انهما يسهمان في تطور المجتمعات البشرية اإلب

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

والقادر على القيام بدوره في تعزيز  والمدرب، تدريس التفكير الناقد يتطلب وجود المعلم الكفء المؤهل وحيث إن

على ما سبق فقد تم تحديد مشكلة البحث الحالي في تعرف  (؛ فتأسيساً 2005مهارات التفكير الناقد)مناصرة،

 بدولة قطر. فاعلية استخدام برنامج الكورت لتدريس القراءة في تنمية مهارات التفكير الناقد لطالب الصف السابع

 

 أهداف الدراسة 

تدريس القراءة في لإن الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو الكشف عن مدى فاعلية استخدام برنامج الكورت       

تنمية مهارات التفكير الناقد لطالب الصف السابع بدولة قطر، والوقوف على مدى نجاعة البرنامج المذكور في 

 ف الفرعية اآلتية:تحقيق ذلك، ويتفرع عن هذا الهدف الرئيس األهدا

الكشف عن الفروق في متوسط درجات اختبار مهارات التفكير الناقد القبلي بين طلبة المجموعة التجريبية -1

 وطلبة الضابطة.

الكشف عن الفروق في متوسط درجات اختبار مهارات التفكير الناقد القبلي واختبار مهارات التفكير الناقد -2

 تجريبية.البعدي عند طلبة المجموعة ال

الكشف عن الفروق في متوسط درجات اختبار مهارات التفكير الناقد البعدي بين طلبة المجموعة التجريبية -3

 وطلبة الضابطة.

 

 أسئلة الدراسة

 من أجل تحقيق األهداف الموضوعة، فإن الدراسة تسعى لإلجابة عن السؤال اآلتي:      

القراءة في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف السابع بدولة تدريس ل فاعلية برنامج الكورتمدى ما 

 وقد تفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية: قطر؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات اختبار مهارات التفكير الناقد القبلي بين طلبة -1

 ؟المجموعة التجريبية وطلبة الضابطة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات اختبار مهارات التفكير الناقد القبلي واختبار مهارات  هل-2

 التفكير الناقد البعدي عند طلبة المجموعة التجريبية؟

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات اختبار مهارات التفكير الناقد البعدي   هل-3

 التجريبية وطلبة الضابطة؟بين طلبة المجموعة 

 

 حدود الدراسة

 ( على الجزء األول)توسيع مجالCORT : تم االقتصار في برنامج الكورت )أوال: الحدود الموضوعية     

 اإلدراك(.
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على الموضوعات الموجودة في وحدتي النصوص النقاشية والنصوص  ةفي مقرر القراءتم االقتصار -ب

اإلقناعية من مقرر مادة اللغة العربية وإعداد دروسها وفق البرنامج الكورت الجزء األول )توسيع مجال 

 اإلدراك(.

شات، )معرفة االفتراضات، والتفسير، وتقويم المناق اقتصرت مهارات التفكير الناقد على المهارات اآلتية:-ج

 واالستنباط، واالستنتاج(.

 2018-2017الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  الدراسة فيتمت  .ثانيا: الحدود الزمانية

 من طالب الصف السابع بمدرسة أبيطالبا ( 63ت الدراسة على عينة من )طبق المكانية.ثالثا: الحدود 

 .2018-2017بالدوحة عاصمة دولة قطر للعام الدراسي عبيدة اإلعدادية للبنين التابعة لبلدية الريان 

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  برنامج الكورت 

إدوارد  العالم قام بتصميمه -وقد التفكير بصورة مباشرة ، تعليم في البرامج أحد أشهر الكورت برنامج يعد      

 تعليم فكرة أن (2012) العباجي دتوأك ، الماضي القرن من في بداية السبيعينات .De Bono  E بونو دي

 مهارة بوصفه تعالج  التفكير ودروس البرنامج  المدارس، في به الشروع يمكن ، فعاال أضحت أمراً  التفكير

ً  (60) الكورت برنامج يضم و فقط ، تعلمها وليس استخدامها ينبغي واسعة علمية  مقسمة وهي التفكير ، في درسا

ً  الواحد الجزء ويضم دروس ، عشرة على يحتوي جزء وكل ،أجزاء  إلى ستة للطلبة  أوراق وعشرة للمعلم ، كتابا

 االنتهاء يتم وبالتالي أكثر ، أو درس واحد بمعدل الكورت أسبوعيا أجزاء من الواحد الجزء تدريس يتم أن ويمكن

 (2007،10)السرور،.العربية التجربة حسب سنة (3-2) بمعدل الدروس جميع تدريس من

 دروس كما يلي.10يشتمل هذا الجزء على . (Breadth)الجزء األول )توسيع مجال اإلدراك(      

يتعلم الطالب فحص فكرة ما من خالل النقاط اإليجابية والسلبية  .(PMIالدرس األول: معالجة األفكار)     

 القبول او الرفض فقط. الجمود عندوالمثيرة فيها بدال من 

العوامل في  ألخذ جميع الطالبعبارة عن محاولة  وهو (.CAF)اعتبار جميع العوامل  الثاني:الدرس      

 .ما بعين االعتبار وعدم إهمال أي منهاموقف 

على  الهدف الرئيس من هذا الدرس هو توفير فرصة للممارسة والتدريب .(Rulesالقوانين ) الثالث:الدرس      

تساعدنا القوانين على التفكير بشكل محدد العوامل، حيث الدرسين السابقين، وهما معالجة األفكار، واعتبار جميع 

  .ودقيق

النتائج المنطقية وما يتبعها عملية النظر إلى  تبلور .(C&Sالنتائج المنطقية وما يتبعها ) الرابع:الدرس        

 .المستقبل لرؤية نتائج بعض األعمال والخطط والقرارات

 (،Purpose) الهدف فكرة على التأكيد حول الدرس يتمحور هذا. (A G Oاألهداف ) الخامس:الدرس        

 العمل.ى المقصود من وراء يركز عل الطالبلجعل 

 األدوات الخمسة السابقة مهو كيفية استخداالهدف من هذا الدرس  .(Planning)السادس: التخطيطالدرس 

 . في التدريب والممارسة على التخطيط

 في الدروس السابقة تم التعامل مع أكبر عدد ممكن (.FIP) الدرس السابع: األولويات المهمة األولى

األهداف المختلفة، وتعتبر األولويات المهمة  من عمليات معالجة األفكار واعتبار جميع العوامل والنتائج وجميع

وبعض هذه األفكار يكون أكثر أهمية ؛ ألن هداف والنتائجلعملية اختيار األفكار والعوامل واأل (بلورةFIPاألولى )

 بعض.من 

 (APCإن عملية البدائل واالحتماالت االختيارات) .(APCس الثامن: البدائل واالحتماالت االختيارات)الدر



  دولة بطال لدى الناقد التفكير مهارات تنمية في القراءة لتدريس الكورت برنامج دمج فاعلية

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

19th - 21st October, 2018 

89 

 المواقف المختلفة.  اإلمكانات فيهي محاولة لتركيز االهتمام مباشرة على اكتشاف جميع البدائل أو الخيارات او 

 األولويات المهمة يهيئ هذ الدرس للجمع بين الدرسين السابع .(Decisionالدرس التاسع: القرار)

وكذلك الدروس األخرى بصفة عامة، ( APCوالدرس الثامن البدائل واالحتماالت االختيارات) (FIP)األولى 

إلى  وينظراألولويات  ويقيمواضحة  هاعتبار جميع العوامل وان تكون أهداف ى الطالبففي عمل القرارات عل

 كتشف البدائل. يالنتائج و

 حول في الدروس التسع السابقة كان األمر منصبا .(OPVالدرس العاشر: وجهات نظر اآلخرين)

)توسيع اإلدراك( وذلك من وجهة نظر المفكر وحده، ولكن هناك مواقف تفكيرية تحتاج التفكير تضخيم الموقف 

إلى إشراك أشخاص آخرين فيها، إن وجهة نظر هؤالء الناس تعد متطلبا لتوسيع الموقف الذي هو الموضوع 

  األولى.األساس للدروس العشرة 

يخرج الطالب من النظرة الضيقة لألمور ويمكنه من رؤية الموقف  )توسيع مجال اإلدراك( هذا الجزء األول     

 ً  .بصورة أشمل وأعمق بحيث يرى الموقف بصورة أكثر إدراكاً ووضوحا

 دمج البرنامج مع المنهاج:

إن مرونة برنامج الكورت سهلت دمجه في المنهاج الدراسي بأي طريقة تناسب المعلم على الوجه األحسن،      

 تدرس الكورت بمادة منفردة، بينما يدخله بعضها اآلخر في مادة ما أو في المنهاج كله.فبعض المدراس 

وبالشكل األمثل البد أن ينهي الطالب دروس الكورت الواحد كل أسبوع، وذلك خالل حصة مدتها خمس وثالثون 

س الدروس   (2007( سنوات)السرور:2-3مريح خالل ) الستون بشكلدقيقة، وبهذه الطريقة تُدر 

 خطوات تضمين برنامج الكورت في المنهاج:

                                                                                                                                                                                                                                خطوات سير درس تضمين مهارات الكورت في المناهج وهي:                                                                             )39: 2010الصافي، (ذكر      

ي لها السلوك المدخلي: ويتم فيه التمهيد لموضوع الدرس، من خالل قصة أو مناقشة المهارات السابقة، والت -1

 عالقة بالدرس الحالي.

 عرض األهداف المعرفية للدرس، ثم عرض أهداف مهارة التفكير المستخدمة، مع تعريفها بشكل مبسط. -2

 المثال التوضيحي، اسمح للتالميذ باإلجابة خالل ثالث دقائق أو في الوقت المحدد على التمرين السابق. -3

 التالميذ، مثالً الحصول على اقتراح من كل المجموعات.احصل على تغذية راجعة من مجموعات  -4

 شرح الدرس وفق الخطوات المتبعة في تدريس المادة موضوع الدرس.. -5

استخدم المبادئ واألسس التي تعتمد عليها مهارة التفكير، لعمل نقاش حول أداة التفكير موضوع الدرس، وإذا  -6

 للنقاش والممارسة.كان النقاش ضعيفاً أدخل بنداً أخيراً 

الحصول على تغذية راجعة من خالل مناقشة المجموعات بأوراق العمل المرتبطة بمهارة التفكير التي نفذوها  -7

 على موضوع الدرس.

 إعطاء وظيفة )واجب منزلي(، متعلق بالدراسة. -8

 

 القراءة

 تتضمن لغوية عمليات كونها في بة،والكتا 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 في الباحثين من كثير يرى .مفهوم القراءة     

 ال أصوات إلى المكتوبة الحروف وتحويل فك الرموز  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
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 التفسير على فتنمو قدرته وتعبير، تفكير أساليب من فيه بما العالم ويكتشف انفعاالته، اإلنسان وتتهذب فكر

 ( .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

 

 التفكير الناقد

 أن يلحظ أن الباحثين يختلفونالمتتبع لألدبيات المتعلقة بالتفكير الناقد يمكنه  .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

 (.  2007بلوم، وهي التحليل والتركيب والتقويم")جروان،

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

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

 ب التفكير الناقد دوراً مهماً وأساسياً   في النواحي اآلتية:يلع الناقد.أهمية التفكير 

تعليمي فمن الناحية التعليمية والتربوية تتجلى أهمية التفكير الناقد في كونه يزيد من فاعلية المتعلم في الموقف ال

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 

لتعلم التعاوني أو العصف الذهني، والحوار والمناقشة التي تتم في ثنايا تلك ه ااستراتيجياتخارجه، وذلك من خالل 

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

وعي الطالب ومن الناحية النفسية يمكن القول بأن التفكير الناقد من شأنه أن يزيد من فهم و (2010)الحالق،

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

 بالنفس.

 :النحو التالي علىالدراسة يتضمنها موضوع  التي الناقد التفكيرمهارات  تم تحديد.مهارات التفكير الناقد

 القضية في رأيأو  مشكلة كحل تصلح التي االفتراضات   تحديد على القدرة االفتراضات وهي معرفة مهارة 1 -

 .المطروحة

 من بدرجة معقولة مفترضة حقائق من معينة نتيجة استخالص على الفرد قدرة في تتمثل :التفسير مهارة2 -

 .اليقين

 ، واستخالص تبريرات إلعطاء ككل والضعف القوة مواطن بين التمييز على القدرة وهي :المناقشات تقويم3 -

 .العقل يقبلها التي الموجودة الوقائع ضوء في ما نتيجة

 في يحكم أن ،بحيث يمكن له تعطى معينة وقائع بين العالقة معرفة على الفرد قدرة في تتمثل :االستنباط مهارة4 -

 الوقائع صحة عن النظر بغض ال ، أم الوقائع هذه من تماما مشتقة ما نتيجة كانت إذا ما المعرفة هذه ضوء

 .منها الفرد موقف أو المعطاة

 بين رات للتمييز ومها معارف من نملكه ما فيها نستخدم التي العقلية القدرة تلك وهي :االستنتاج مهارة 5 -

 .المطروحة القضية في كحل مشكلة تصلح التياالفتراضات  لدرجة تبعا ، ما نتيجة خطأ أو صحة درجات
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 منهجية البحث

برنامج تدريس الطالب موضوعات القراءة عن طريق  حيثتم استخدام المنهج التجريبي إلجراء الدراسة      

المجموعة الضابطة، ويقوم الباحث  التقليدية في تدريس بينما تم استخدام الطريقة التجريبية،للمجموعة الكورت 

 نتهاء منها.اختبار التفكير الناقد قبل البدء بالمعالجة وبعد اال بإجراء بتطبيق

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

"خطة درس مبنية وفقا لبرنامج الكورت ) تم تحديدها بالرجوع إلى الخطة 12الباحث بإعداد  الدراسة ، وقام

المادة التعليمية ، بحيث يكون زمن التدريس في  الفصلية ومذكرات التحضير وعدد الحصص الالزمة لتنفيذ

مجموعتي الدراسة متساويا وموزعا على المادة العلمية الموجودة في وحدتي النصوص النقاشية والنصوص 

اإلقناعية، وقد تم إعداد هذه الخطط باالستفادة من الدراسات السابقة واألدب التربوي الخاص ببرنامج الكورت، 

ى مقررات اللغة العربية  للصف السادس ، وذلك ليتم تحديد المعرفة السابقة لموضوع التعلم كما تم االطالع عل

 الجديد في وحدتي النصوص النقاشية واإلقناعية.

 العينة االستطالعية

ً  19 مكونة من استطالعية عينة على التفكير الناقد اختبار بتطبيق الباحث قام      عبيدة ي مدرسة أب من طالبا

ً  اختيارهم تمالريان بالدوحة عاصمة قطر وقد السابع ببلديةاإلعدادية للبنين بالصف  وتم تنفيذ التجربة  .عشوائيا

للتحقق من معامل  25/12/2017، وتم إعادة التجربة مرة أخرى بتاريخ 12/2017/ 11األولى بتاريخ :مرتين

 .ثبات النتائج

 العينة األساسية

 يمن مدرسة أب السابع،من فصول الصف    ( طالب، موزعين على فصلين63الدراسة من )تتكون عينة      

 تجريبية وقدعبيدة اإلعدادية المستقلة التابعة لبلدية الريان بدولة قطر أحدهما مجموعة ضابطة، واآلخر مجموعة 

له متابعة تطبيق الدراسة  تم اختيار المدرسة بطريقة قصدية، حيث يعمل الباحث بمدرسة أبي عبيدة ومن ثم يتسنى

 بينما تم اختيار العينة داخل المدرستين بطريقة عشوائية.

 ( توزيع طلبة عينة الدراسة على مدارس العينة.1يظهر الجدول رقم )

 

 (1جدول رقم )

 توزيع طلبة عينة الدراسة 

 اإلجمالي عدد طالب المجموعة الضابطة عدد طالب المجموعة التجريبية الجنس المدرسة

 63 30 33 ذكور أبو عبيدة

 

 أدوات الدراسة

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة فقد تم التعامل مع األدوات اآلتية:     

البحث الحالي المنهج التجريبي لدراسة فاعـلية برنامج  ماستخد الكورت(:برنامج ) ىاألول ةأوال: األدا     

الكورت )توسيع مجال اإلدراك( لتدريس موضوعات القراءة في تنمية  التحصيل الدراسي ومهارات التفكير 

الناقد لدى عينة من طلبة الصف السابع بمدرسة أبي عبيدة اإلعدادية بدولة قطر؛ وتم استخدام التصميم التجريبي 

إحداهما تجريبية  :، ويعتمد هذا التصميم على مجموعتين Pre- Post -Test Design)البعدي ) –القبلي 

ً ، ثم يتم تعريضمواألخرى ضابطة التجريبية ، وقد تم اختباره ة للمتغير المجموعة التجريبي ا اختباراً قبليا

االختبار البعدي ، ويدل ابطة()التجريبية والض ناختبار المجموعتي، وبعد ذلك يتم  )برنامج الكورت(المستقل
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الفارق بين االختبارين القبلي والبعدي على األثر الذي تركه المتغير المستقل في المجموعة التجريبية ) القحطاني 

 (2000وآخرون : 

 يلي:تختلف عن خطة المقرر حيث تضمنت تلك الخطة ما  (خطة لدمج المقرر) الثانية: ةثانيا: األدا     

 الهدف العام من تدريس موضوعات القراءة؛ حيث يهدف توسعة  دتحدي التعليمية.وصف األهداف  (أ

مجال اإلدراك لدى الطالب من خالل تدريسهم الموضوعات المقررة في وحدتي النصوص النقاشية واإلقناعية، 

 كما تم وضع مجموعة من األهداف الخاصة للمقرر. لديهم،وتنمية مهارات التفكير الناقد 

 ت موضوعات المقرر من مصدر التعلم الرئيس المحدد من قبل تحدد المقرر.تحديد محتوى  (ب

وزارة التعليم القطرية، ثم قام الباحث بمراجعة األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت درس الكورت 

ا ضمن بعض دروس وبعد ذلك تم عرض كل مهارة من المهارات العشرة ودمجه التفكير،لتعليم  األول( )الجزء

التفكير  لتعليم كورتكما أُجريت بعض التعديالت على األمثلة الواردة في الجزء األول من برنامج  المقرر،

من قبل الباحث وذلك بتغيير صياغة بعض العبارات أو تغيير بعضها بما يتناسب مع  اإلدراك()توسعة مجال 

على مجموعة من الدمج  عرض خطةوقد تم  حصة، 12ن البرنامج في صورته النهائية من المقرر. وتكوطبيعة 

نشطة وزمنها الذين أقروها بعد إدخال بعض التعديالت في األالمحكمين المختصين في المناهج وطرائق التدريس 

 وحجمها.والواجبات المنزلية 

 الرئيسي األهداف من الناقد التفكير إن ثحي (.الناقد التفكير مهارات اختبار)الثالثة  ةاألدا ا:ثالث      

 الباحث اهحدد معايير وفق -ويتم تطبيقه قبليا وبعديا - الناقد للتفكير اختيار مقياس تعين الدراسة، إليهاتسعى  التي 

 هذه في الباحث قبل من المحددة الناقد التفكير مهارات يقيس اإلعدادية وأن للمرحلة مناسبا يكون أن: وهي

 .واالستنتاج واالستنباط المناقشات وتقويم والتفسير معرفة االفتراضات وهي الدراسة،

قام   وقد  الناقد التفكير بمهارات سليمان( المتعلق وممدوح السالم عبد فاروق بمقياس ) الباحث استعان وقد     

حتى   فقرة ( 20 ) على فقط يقتصرأن  على والمحكمين بتعديل بعض الفقرات المشرفين مع الباحث باالتفاق

وذلك بعد حذف الفقرات ذات التمييز السلبي على  )الصف السابع( والبيئة القطرية يتناسب مع الفئة العمرية

 جداً وقد طويل أن ه بسبب وذلك هي كما المهارات تبقى أن معامل ألفا كرونباخ وذلك في العينة االستطالعية على

 بعمل اإلجابة ورقات تصحيح تم أن ه كما، المطلوبة بالجدية معه التعامل عدم إلى ؤديي مما الملل العينة يصيب

 .التفكير الناقد مهارات المكونة لمقياس المقياس لبطارية مفتاح

  :كالتالي هاوثبات قهاصد من للتأكد وذلك أدوات الدراسة؛ بتقنين الباحث مقا أدوات الدراسة. وثبات صدق     

ً  المقياس يعتبر .نالمحكمي صدق       الذي المجال في أو الخبراء المختصين من عدد على عرضه تم ما إذا صادقا

 هذه في ( والباحث1998،184،يودبكفاءة )الز لقياسه وضع الذي السلوك يقيس بأنه وحكموا ،المقياس يقيس

قام بعرض أدوات الدراسة الثالثة على عدد من المختصين في المناهج وطرائق التدريس الذين  استعان الدراسة

عدد  على وطبق امحّكم امقياسأقروها مع بعض التعديالت ،أما ما يتعلق باختبار التفكير الناقد فقد استخدم الباحث 

 وتحكيمه الناقد التفكير مقياس بتقنين (1998عفانة، ) قام الباحث فقد الفلسطينية البيئة من البلدان العربية ومنها

 ( 19 ) الدراسة االستطالعية البالغة عينة على المقياس لفقرات الداخلي االتساق بحساب الباحث قام وقد وتطبيقه

 .الكلية لفقراته والدرجة فقرة كل بين االرتباط معامالت بحساب وذلك مفردة،

 بطريقتين هما:تم حساب معامل الثبات  .الناقد التفكير مهارات ثبات اختبار     

من بينها االتساق الداخلي  الصدق التكوينيأكد كرونباخ على خمسة دالئل حيث  نباخ.معامل ثبات كرو       

والذي من خالله  SPSS( يتم حساب معامل ثبات ألفا كرو نباخ باستخدام برنامج 1980لالختبار )صفوت،

، حيث تكون اختبار نحسب معامل التمييز لكل سؤال حيث يتم حذف السؤال الذي معامل تمييزه ضعيف أو سالب

 .0.83 فقرة بمعامل ثبات قدره: 20التفكير الناقد في صورته النهائية من: 
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 (2جدول رقم )

 على طريقة ألفاكرونباخ االتساق الداخلي لمهارات التفكير الناقد معامل

 نباخوكر ألفا معامل المهارة

 0.77  االفتراضات معرفة

 0.81  التفسير

 0.80 المناقشات تقويم

 0.79 االستنباط

 0.81 االستنتاج

 0.83  ككل الناقد التفكير مقياس

جعل الباحث يطمئن لثبات تدل النتيجة السابقة لمعامل الثبات ألفا كرونباخ على نسبة عالية من الثقة مما     

 المقباس.

التجربة  أسبوعين منبعد  2017-12-25بتاريخ تمت إعادة تطبيق االختبار ثحي االختبار.طريق إعادة      

وللمقياس ككل عن من المهارات  لكل مهارة  الثبات ثبات  وتم حساب  ،2017-12-11األولى والتي تمت بتاريخ

 Pearson Correlation طريق معامل ارتباط بيرسون

 (3جدول رقم )

 ختبار التفكير الناقدمعامل ثبات بيرسون ال

 معامل االرتباط المهارة

 0.94  االفتراضات معرفة

 0.82  التفسير

 0.66 المناقشات تقويم

 0.74 االستنباط

 0.71 االستنتاج

 0.74  ككل الناقد التفكير مقياس

( إلى قيم مرتفعة في معامل ارتباط بيرسون، حيث بلغت في مهارة معرفة 3يشير الجدول السابق رقم )

، 0.71، وفي مهارة االستنباط 0.66، وفي مهارة تقويم المناقشات 0.82، وفي مهارة التفسير 0.94االفتراضات

 0.60وهذ القيم جميعا أعلى من قيمة 0.74، وفي مقياس التفكير الناقد بأبعاده الخمسة 0.74وفي مهارة االستنتاج 

 مما يؤشر إلى توفر معامل الثبات بصورة كبيرة.

 

 الدراسة االستطالعية

تتتتم إجتتتراء الدراستتتة االستتتتطالعية قبتتتل البتتتدء بالدراستتتة الفعليتتتة األساستتتية متتتن أجتتتل اختبتتتار صتتتدق وثبتتتات      

ب الصتتتف الستتتابع بمدرستتتة أبتتتو ( طالبتتتا متتتن طتتتال19أدوات الدراستتتة وتتتتم تطبيقهتتتا علتتتى عينتتتة مكونتتتة متتتن )

عبيتتتتدة اإلعداديتتتتة للبنتتتتين متتتتن غيتتتتر طتتتتالب العينتتتتة األساستتتتية، وقتتتتد تتتتتم تقتتتتديم اختبتتتتار التفكيتتتتر الناقتتتتد للعينتتتتة 

والضتتعف فيتته  ونتتواحي القتتوةاالستتتطالعية قبتتل البتتدء بالدراستتة األساستتية للكشتتف عتتن متتدى جتتودة االختبتتار 

 ي:ما يلحيث جرى تحديد  8/12/2017وذلك بتاريخ 

 معامل ثبات االختبار عن طريق معادلة ألفا كرونباخ.-1

طالتتتب انتهتتتى متتتن اإلجابتتتة عتتتن  استتتتغرقه أولالتتتزمن المناستتتب لالختبتتتار حيتتتث تتتتم رصتتتد التتتزمن التتتذي -2

دقيقتتة ومتتن ثتتم  60دقيقتتة والتتزمن التتذي استتتغرقه آختتر طالتتب انتهتتى متتن االختبتتار وكتتان  40االختبتتار وكتتان 

إعتتتتادة التجربتتتتة بعتتتتد أستتتتبوعين بتتتتتاريخ  دقيقتتتتة وتتتتتم 50الختبتتتتار حستتتتب المتوستتتتط فكتتتتان التتتتزمن المناستتتتب ل

 .للوقوق على مدى ثبات النتائج 25/12/2017
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 الدراسة األساسية

بعتتتد أختتتذ الموافقتتتات الالزمتتتة متتتن وزارة التعلتتتيم والتعلتتتيم العتتتالي بدولتتتة قطتتتر للبتتتدء بالدراستتتة قتتتام البحتتتث      

األساستتتية، وجتتترى تطبيتتتق التجربتتتة بمدرستتتة أبتتتو عبيتتتدة بتنفيتتتذ الخطتتتوات الالزمتتتة لتحقيتتتق أهتتتداف الدراستتتة 

اإلعداديتتتة للبنتتتين حيتتتث تتتتم اختيتتتار معلتتتم اللغتتتة العربيتتتة المستتتؤول عتتتن تتتتدريس المجموعتتتة التجريبيتتتة، وتتتتم 

إعطتتتاؤه التتتتدريب التتتالزم  متتتن حيتتتث الشتتترح والتعليمتتتات وطريقتتتة تنفيتتتذ خطتتتة دمتتتج برنتتتامج الكتتتورت فتتتي 

وطريقتتتة إدارة الحصتتتة واألنشتتتطة المتعلقتتتة بهتتتا  شتتتية واإلقناعيتتتةدروس القتتتراءة فتتتي وحتتتدتي النصتتتوص النقا

تحتتتت متابعتتتة وإشتتتراف –وكتتتذلك الواجبتتتات المنزليتتتة، واالختبتتتارات األستتتبوعية، وقتتتد بتتتدأ المعلتتتم المستتتؤول 

متتتتن الفصتتتتل الدراستتتتي  28/3/2018حتتتتتى تتتتتاريخ  5/2/2018فتتتتي تطبيتتتتق البرنتتتتامج متتتتن تتتتتاريخ  -الباحتتتتث

التتتدعم  والمستتتاندة واإلرشتتتادات الالزمتتتة للمعلتتتم المستتتؤول حتتتال احتيتتتاج  وقتتتد تتتتم تقتتتديم 2018-2017الثتتتاني 

وتتتتتم  7/2/2018المجموعتتتتة التجريبيتتتتة لتتتتذلك ، وتتتتتم تتتتتم تنفيتتتتذ االختبتتتتار القبلتتتتي  لكتتتتال المجمتتتتوعتين بتتتتتاريخ 

، وتتتتم تصتتتحيح أوراق الطتتتالب فتتتي كلتتتتا المجمتتتوعتين فتتتي 9/4/2018تنفيتتتذ االختبتتتار البعتتتدي لكليهمتتتا بتتتتاريخ 

 .  spssبارين القبلي والبعدي  وتم نقلهما إلى برنامج التحيل اإلحصائي كال االخت

 

 نتائج الدراسة

 :بالرجوع إلى أسئلة الدراسة كانت على النحو اآلتي     

 السؤال األول

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات اختبار مهارات التفكير الناقد القبلي بين طلبة  له     

 Independent( لعينتين مستقلتين Tاختبار )استخدام قامت الدراسة الحالية ب المجموعة التجريبية وطلبة الضابط

sample t-test  التجريبية  نطلبة المجموعتي درجاتمتوسط  وذلك للمقارنة بينلإلجابة عن السؤال األول؛ ؛

اختبار التفكير الناقد القبلي، ولمعرفة فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط   فيوالضابطة 

 .درجات اختبار التفكير الناقد القبلي بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

(  للدرجة الكلية للتفكير الناقد تبلغ tقيمة) ( بأن  4)  رقم   مستقلتين في الجدول( لعينتين Tوقد أظهر اختبار )     

  (α=0.05( أكبر من )0.732مستوى الداللة البالغ)( عند 0.344)

أي أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الدرجات في المجموعتين وهذا يدل على أن أداء 

 .لبدء بتنفيذ المعالجةالمجموعتين كان متكافئا قبل ا

 

   (4)جدول 

الختبار التفكير الناقد القبلي بين المجموعتين  Independent sample t-test( لعينتين مستقلتين Tاختبار )

 التجريبية والضابطة.

المتوسط  العدد المجموعة البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  Tقيمة 

 الداللة*

 0.959 0.052 61 1.66 6.45 33 التجريبية االفتراضاتمعرفة 

 1.59 6.43 30 الضابطة

 0.218 1.244 61 1.71 5.75 33 التجريبية التفسير

 2.25 5.13 30 الضابطة

0.356- 61 1.74 5.39 33 التجريبية تقويم المناقشات  0.723 

 2.09 5.56 30 الضابطة

0.072- 61 1.62 5.00 33 التجريبية االستنباط  0.942 
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 2.02 5.03 30 الضابطة

 0.697 0.392 61 1.49 2.33 33 التجريبية االستنتاج

 1.87 2.16 30 الضابطة

 0.732 0.344 61 6.60 24.93 33 التجريبية الدرجة الكلية للتفكير الناقد

 7.38 24.33 30 الضابطة

 .61( ودرجة الحرية= α=0.05الداللة)*دالة إحصائيا عند مستوى 

 

( في الدرجة الكلية الختبار p  >0.05)إحصائية من الجدول أعاله يتضح أنه ال يوجد فروق ذات داللة      

في ، واالستنتاج( واالستنباط)معرفة االفتراضات، والتفسير، وتقويم المناقشات، الخمسة التفكير الناقد وأبعاده 

التجريبية والضابطة بذا يتم قبول الفرضية الصفرية مما يدل على عدم وجود فرق  لقبلي بين المجموعتينا القياس

 كبير بين أداء المجموعتين في اختبار التفكير الناقد القبلي.

 

 السؤال الثاني

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات اختبار مهارات التفكير الناقد القبلي واختبار مهارات      

( لعينتين Tت الدراسة الحالية باستخدام اختبار )قام التجريبية؟التفكير الناقد البعدي عند طلبة المجموعة 

روق ذات داللة إحصائية في متوسط الدرجات للبحث فيما إذا كان هناك ف؛    Paired sample t-testمرتبطتين 

 .ةللمجموعة التجريبي بين االختبار القبلي و االختبار البعدي

أظهرت النتائج األولية الختبار التفكير الناقد القبلي بأن أداء المجموعة التجريبية كان ضعيفا بشكل عام،      

ائج على ارتفاع في متوسط درجات طلبة المجموعة دلت النت -برنامج الكورت–ولكن بعد االنتهاء من المعالجة 

التجريبية وذلك بسبب التأثيرات اإليجابية التي تركها البرنامج وقد ظهر ذلك في نتائج طالب المجموعة التجريبية 

 في االختبار البعدي.

 

   (5جدول )

لالختبار القبلي واالختبار البعدي لطلبة المجموعة    Paired sample t-test( لعينتين مرتبطتين Tاختبار )

 التجريبية

المتوسط  العدد المجموعة البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

الحر

 ية

مستوى  Tقيمة 

 الداللة*

 0.002 3.436- 32 1.66 6.45 33 التجريبية) قبل( معرفة االفتراضات

 1.44 7.69 33 التجريبية)بعد(

 0.000 4.075- 32 1.71 5.75 33 التجريبية) قبل( التفسير

 1.78 7.24 33 التجريبية)بعد(

 0.000 5.345- 32 1.74 5.39 33 التجريبية) قبل( تقويم المناقشات

 1.70 7.30 33 التجريبية)بعد(

 0.000 4.103- 32 1.62 5.00 33 التجريبية) قبل( االستنباط

 1.65 6.39 33 التجريبية)بعد(

 0.000 6.001- 32 1.49 2.33 33 التجريبية) قبل( االستنتاج

 1.84 4.21 33 التجريبية)بعد(

 0.000 6.077- 32 6.60 24.93 33 التجريبية) قبل( الدرجة الكلية للتفكير الناقد

 6.78 32.84 33 التجريبية)بعد(

 .32( ودرجة الحرية= α=0.05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 
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التجريبية في القياس البعدي وقدره الحسابي للمجموعة المتوسط  فرق بينوجود أن تشير هذه النتائج إلى 

وأن االنحراف المعياري  (24.93وقدره ) في القياس القبلي ةالتجريبيالحسابي للمجموعة  ( والمتوسط32.84.)

المعياري في القياس القبلي قدره لم يكن ذا فرق يذكر فاالنحراف  لقبلي والبعدية التجريبية في القياسين اللمجموع

 (.6.78)في القياس البعدي قدره  فيما كان االنحراف المعياري (،6.60)

أي أنه يوجد فروق ذات داللة ( p  <0.05)إحصائية من الجدول أعاله يتضح أنه يوجد فروق ذات داللة      

االختبار البعدي والقبلي في الدرجة الكلية الختبار  التجريبية فيإحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة 

، واالستنتاج وهذا واالستنباط)معرفة االفتراضات، والتفسير، وتقويم المناقشات، الخمسة التفكير الناقد وأبعاده 

 في أداء المجموعة التجريبية بعد المعالجة  الكورت()برنامج التابع ر الذي أحدثه المتغير الكبي يدل على أن التأثير

بمستوى داللة t  =-6.077فقد تم التوصل إلى وجود فرق دال إحصائيا حيث  α=0.05باستخدام مستوى الداللة 

 .32درجة الحرية= ، و0.000

 (α=0.05( أقل من )0.000)البالغ بأن مستوى الداللة  (5)الجدول  مرتبطتين في( لعينتين Tوقد أظهر اختبار )

االختبار البعدي  التجريبية فيأي أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة 

في أداء المجموعة التجريبية بعد  الكورت()برنامج التابع التأثير الذي أحدثه المتغير والقبلي وهذا يدل على أن 

 .البعديالمعالجة وذلك في االختبار 

 السؤال الثالث:

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات اختبار مهارات التفكير الناقد البعدي بين طلبة  هل     

 Independent( لعينتين مستقلتين Tقامت الدراسة الحالية باختبار) المجموعة التجريبية وطلبة الضابطة؟

sample t-test  المجموعتين التجريبية متوسط درجات  للمقارنة بين  ؛ لإلجابة عن السؤال الثالث من خالل

والضابطة على اختبار التفكير الناقد البعدي، ولمعرفة فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط  

 ..الناقد البعدي بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةدرجات اختبار التفكير 

ت نتائج اختبار التفكير الناقد البعدي وجود فرق في متوسط درجات الطالب يعزي لطلبة المجموعة وقد أظهر     

تجريبية كما دلت النتائج على عدم وجود فرق يذكر بين قيمة االنحراف المعياري بين المجموعتين ال التجريبية،

 والضابطة في اختبار التفكير الناقد البعدي.

 

  (6)جدول 

ألبعاد اختبار التفكير الناقد البعدي بين  Independent sample t-test( لعينتين مستقلتين Tاختبار )

 المجموعتين التجريبية والضابطة.

المتوسط  العدد المجموعة البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  Tقيمة 
 الداللة

 0.023 2.324 61 1.44 7.69 33 التجريبية معرفة االفتراضات

 1.83 6.73 30 الضابطة

 0.006 2.824 61 1.78 7.24 33 التجريبية التفسير

 1.89 5.93 30 الضابطة

 0.014 2.525 61 1.70 7.30 33 التجريبية تقويم المناقشات

 2.07 6.10 30 الضابطة

 
 االستنباط

 0.010 2.641 61 1.65 6.39 33 التجريبية

 1.51 5.33 30 الضابطة

 0.002 3.307 61 1.84 4.21 33 التجريبية االستنتاج
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 1.93 2.63 30 الضابطة

 0.001 3.614 61 6.78 32.84 33 التجريبية الدرجة الكلية للتفكير الناقد

 6.61 26.73 30 الضابطة

 .61( ودرجة الحرية= α=0.05)*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

تبلغ قيمة حيث ( p  <0.05إحصائيا )فقد تم التوصل إلى وجود فرق دال  α=0.05باستخدام مستوى الداللة      

(Tل ) 0.001بمستوى داللة =  3.614= لدرجة الكلية للتفكير الناقد.  

 ( والمتوسط32.84.وقدره )الحسابي للمجموعة التجريبية   المتوسط  الفرق بين تشير هذه النتائج إلى أن      

وأن االنحراف المعياري للمجموعتين لم  إحصائية،( كان ذا داللة 26.73وقدره )الحسابي للمجموعة الضابطة 

معياري فيما كان االنحراف ال (،6.78)التجريبية قدره يكن ذا فرق يذكر فاالنحراف المعياري للمجموعة 

( بأن مستوى الداللة 6( لعينتين مستقلتين في الجدول )T(. وقد أظهر اختبار )6.61)قدره للمجموعة الضابطة 

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين أنه يوجدأي  (α=0.05( أقل من )0.001)البالغ 

في االختبار البعدي في  تجريبية حقق تقدما كبيرامما يدل على أن أداء المجموعة ال لصالح المجموعة التجريبية؛

)معرفة االفتراضات، والتفسير، وتقويم المناقشات،  الدرجة الكلية الختبار التفكير الناقد وأبعاده الخمسة

في أداء  الكورت()برنامج التابع الكبير الذي أحدثه المتغير  يدل على التأثير واالستنتاج( وهذا، واالستنباط

 .المجموعة التجريبية بعد المعالجة

 

 حجم األثر

 على تعتمد التي المقاييس أحد األثر وهووللوقوف على أثر البرنامج لجا الباحث إلى معادلة كوهين لقياس      

 بين الفرق أنه ى( عل1988وعرف )كوهين، من الطالب، مجموعتين درجات متوسطي بين المعياري الفرق

ً  (٢ م ، ١ )موالضابطة  المجموعتين التجريبية درجات متوسطي  من ألي )ع( المعياري االنحراف على مقسوما

 التالية كالتالي: بالمعادلة التأثير لحجم كوهن مقياس حساب ويتم .التجانس المجموعتين شريطة

.SD pooled ⁄ M1) - = (M2 d Cohen's  

where: 

SD pooled = √((SD12 + SD22) ⁄ 2) 

 2م -  1م         =  dحجم التأثير:  

 ع                                                                               

المتوسط الحسابي للمجموعة  2المتوسط الحسابي للمجموعة األولى)التجريبية(، م 1حيث إن: م     

 .(2005من المجموعتين)لبد،  أليع: االنحراف المعياري  الثانية)الضابطة( ،

=     d 32.84-26.73          =0.925    

                6.60                  

  .وهذه نسبة تأثير عالية مما يدل على نجاعة البرنامج وتحقيق هدفه

.فيما أعلى 0.8( أن حجم األثر يكون كبيرا إذا بلغ 1988،26) وقد أشار كوهين في  

 

 النتائجمناقشة 

فاعلية برنامج الكورت لتدريس القراءة في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى هدفت هذه الدراسة إلى تقصي      

وقد أظهرت نتائج الدراسة بشكل عام أن طلبة المجموعة التجريبية قد تفوقوا  ،طلبة الصف السابع بدولة قطر

فكير الناقد وأبعاده الخمسة)معرفة االفتراضات، والتفسير، الت اختبار على نظرائهم طلبة المجموعة الضابطة في 

لدمج برنامج الكورت في لتلك النتيجة  ويمكن رد األثر الفاعل ،وتقويم المناقشات، و االستنباط، واالستنتاج(
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أن محتوى المادة العلمية قد تم تقديمه للمجموعة ،وآية ذلك محتوى الوحدتين الدراسيتين موضوع الدراسة 

ريبية في سياقين أولهما التعليم المباشر بنفس اآللية التي تمت في الطريقة االعتيادية، وثانيهما من خالل  التج

خطة  دمج برنامج الكورت وما اشتملت عليه من أنشطة تناولت مواقف متسقة أو مرتبطة بمحتوى المادة 

ناء إنجاز التدريبات المتنوعة التي اشتملت التعليمية مما أتاح لهم فرصا إضافية للمرور بخبرات تعلم المحتوى أث

عليها األنشطة الصفية والواجبات المنزلية مما أتاح لهم فرصة ممارسة مهارات التفكير وتعلم محتواها  المرتبط 

بالمحتوى العلمي للمادة الدراسية، فجاءت نتائج المجموعة التجريبية أعلى من نظرائهم الذين درسوا المحتوى 

 اعتياديا .

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

( 2014،عيسى)و( 2010و)المحتسب وسويدان، (2013)عطار،وتنمية مهارات التفكير الناقد مثل دراسة الطلبة

(  خلصت نتائجها  2007ة) العتيبي،( بيد أن دراس2016( و)العوضي،2012( و) السلمي،2014و)عبد العزيز،

)العتيبي  اإلى  فاعلية برنامج الكورت في تنمية مهارات التفكير الناقد دون تحسين التحصيل الدراسي، وقد عز

( ذلك إلى أن محتوى المواد الدراسية قد ال يعزز مهارات التفكير، كما أن اهتمام المعلمين بوحه 93:   2007،

هارات التفكير ضعيف نسبياً فضال عن غياب بعض الطالب مما أثر على مستواهم خاص نحو تحفيز وتنمية م

( السابقة قامت بتدريب الطالب على برنامج الكورت بصورة 2007التحصيلي، يشار إلى أن دراسة )العتيبي،

 .مستقلة عن المواد الدراسية ولم تقم بدمج مهارات الكورت في أي من المواد الدراسية

 

 التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم التوصيات والمقترحات اآلتية:     

 االهتمام بتدريس مهارات التفكير الناقد سواء أكان بمنهج منفصل أم من خالل المناهج الدراسية.-1

لحديثة في التدريس ضرورة عمل دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على استخدام األساليب واالستراتيجيات ا-2

 التقليدية.حيث األساليب والطرق المستخدمة التزال هي الطرق 

إنشاء مراكز داخل المؤسسات التعليمية تعنى بالمبدعين من الطالب وتعمل على إخضاعهم لبرامج التفكير -3

ل " مدرسة المستقبل جيالناقد والتفكير اإلبداعي مما سيكون له أثر كبير في تنميتهم وصقلهم، وإعداد هذا الجيل 

 لصالح مجتمعه. "، المدرسة التي تعد الفرد لمواجهة التغير المستمر في عصر تدفق المعلومات، وتسخيره

األخرى كاالستماع  اللغة العربية مهاراتفي تدريس  وغيره من برامج تعليم التفكير دمج برنامج الكورت-4

بشكل عام لفاعلية هذا األسلوب وتأكيد العديد من الدراسات السابقة    خاص والمواد األخرى والتحدث والكتابة

 .فعاليتهعلى 

 إعادة النظر في مناهج اللغة العربية الحالية والعمل على تأليف مناهج تعمل على تنمية مهارات التفكير الناقد -5

 

 الخاتمة

وما حوته من أنشطة    برنامج الكورتبصورة عامة يمكن إرجاع األثر اإليجابي للبرنامج إلى خطة دمج      

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 وساهم في تعزيز فرص التواصل بين المعلم وطالبه حيث

طة بصورة تعاونية مما ساهم في تحسين أوجه التعلم بما فيها التحصيل ومهارات التفكير تم تنفيذ تلك األنش

 بمختلف أنواعها.

 المراجع

 المراجع العربية-أ
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 مهارات التفكير الناقد المضمنة في منهاج الفيزياء للمرحلة الثانوية ومدى. 2010أبو مهادي، صابر. 

 غير منشورة. كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة. رماجستي ةرسال اكتساب الطلبة لها.      

 دار الفكر. :نالثالثة. عّما ةوتطبيقات. الطبعتعليم التفكير مفاهيم  .2007 فتحي. جروان،

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

 العربي.دار الفكر  الثانية. القاهرة:     

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

 لتعليم التفكير في محتوى cortأثر دمج ثالثة أجزاء من برنامج .2010المحتسب، سمية وسويدان، رجاء. 

 كتب العلوم في التحصيل وتنمية المهارات العلمية والقدرة على اتخاذ القرار لدى طلبة الصف      

 .2312-2334( 8) 24، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، السابع األساسي في فلسطين      

 المسيرة. رعّمان: داتدريسية.  واستراتيجياتنظرية  سالناقد أساللغة والتفكير  .2010 .الحالق، علي

 .مبادئ القياس والتقويم في التربية. الطبعة الثانية. عّمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.1988الزيود، نادر. 

 : دي بونو للنشر والتوزيع. ن. سلسلة برنامج الكورت لتعليم التفكير. عّما2007السرور، ناديا وحسين، ثائر. 

 عض مهارات برنامج الكورت لتنمية التفكير علىفاعلية استخدام ب.. 2012السلمي، عبد العزيز. 

 . رسالة ماجستيرالتحصيل الدراسي والتفكير اإلبداعي في مادة الحديث لتالميذ الصف السادس االبتدائي      

 غير منشورة. كلية التربية، جامعة أم القرى.      

 .التفكير في المناهج الدراسيةتضمين برنامج الكورت لتعليم . 2010الصافي، عبد الحكيم وقارة، محمد. 

 عّمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.      

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

 القاهرة: دار الفكر العربي.     

 اك التفكير الناقد والتفكير.أثر برنامج الكورت التعليمي في تنمية مهارات اإلدر2012العباجي، ندى. 

 الطبعة األولى. عّمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. .التقاربي      

 . كتيب التفكير الناقد. مركز البحوث التربوية والنفسية. كلية 1982عبد السالم، فاروق وسليمان، ممدوح. 

 التربية، جامعة أم القرى.     

 مج الكورت في تدريس الرياضيات في تنمية مهاراتأثر توظيف برنا. 2014عبد العزيز، حنان. 

 . رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة      

 .التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة     

 لمعرفة (والتفاعل اإلدراك مجال )توسعةالكورت  أثر استخدام بعض أجزاء برنامج .2007. العتيبي، خالد

 طالب من عينة لدى الدراسي التحصيل مستوى وتحسين الناقد التفكير مهارات تنمية أثره في      

 جامعة أم القرى.، كلية التربية .غير منشورة . رسالة دكتوراهالرياض بمدينة المرحلة الثانوية      

 تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالباتفاعلية استخدام برنامج الكورت تقنيا في .2013عطار، ناهد. 

 رسالة ماجستير غير منشورة. كلية  الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات بمدينة مكة المكرمة.      

 التربية، جامعة أم القرى.     

 مجلةة. . مستوى مهارات التفكير الناقد لدى طلبة كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغز1998عفانة، عزو. 

 .38-96( ،1)1، البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية      

 األندلسي في األدب مقرر موضوعات تدريس أثناء الكورت برنامج دمج . فاعلية2016. وفاء، العويضي

 العزيز. مجلة عبد الملك العربية بجامعة اللغة قسم طالبات من عينة لدى الناقد التفكير تنمية مهارات      

  .2-15،46،العالمية)مجمع( المدينة جامعة      
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 فاعلية توظيف برنامج الكورت في تنمية أبعاد التعلم لمارزانو في مادة العلوم لدى. 2014عيسى، إلهام. 

 . رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية جامعة األزهر بغزة.طالبات الصف السابع األساسي      

 .دار الفكر العربي النفسي، القاهرة، القياس 1980فرج، صفوت. 

 .تقويم بعض اإلجراءات المنهجية في رسائل الماجستير المقدمة لكليات التربية في الجامعات 2005لبد، خليل. 

 . رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة. فلسطين.ةالفلسطينية بغز     

 القراءة تعليم مجال في األردن في التربويين لدى المشرفين التربوية االتجاهات .2005 .يوسف ،مناصرة

 .88-129، 43 ،القراءة والمعرفة مجلة .يةاإلشراف تقاريرهم تعكسها كما      

 . اإلطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر. الدوحة.2016وزارة التعليم والتعليم العالي. 
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