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ABSTRACT 
       Thinking is a mental act the person uses it when he is facing a special attitude or a 
problem. as he tries to reach the appropriate solutions. Which is an integral part of the 
behavioral pattern of human which determines the compatibility with the external 
environment, the critical thinking aims to form the mind so as to judged ideas and 
perceptions and other provisions to know its mental compatibility and consistency before 
adopting them. So the critical mentality do not accept the matters and accidents as it is, 
and do not rush to believe them ,but expose them to the mental balance and to the test of 
experiment to verify their validity or mistake and in order to activate the above on the 
academic level ,so the research has sought to investigate the elements of critical thinking 
in the educational process in the jurisdiction of the Architecture and on two levels, first : 
the efficiency of the performance of curriculum vocabulary and the second : the efficient 
functioning of the teaching staff, and for all academic stages. To achieve this objective 
the research has hired the conceptual theoretical frameworks which passing by the critical 
thinking aspect and its components and standards because of its importance in the 
academic educational process and test its consistency with the criteria which straighten 
university quality performance on the same two levels in order to reach to the extent of 
the activation of critical thinking elements at the respondents. It was between the results 
of the research that has been detected some clear deficiencies in the activation of the 
elements of critical thinking on the two researched levels , according to the questionnaire 
that was included in the case study process , according to ranges indexed in the research 
results . 
  

تحري مقومات التفكیر الناقد في العملیة التعلیمیة  في أختصاص الھندسة المعماریة

  : الخالصة 
أو مشكلة ما حیث یحاول  الوصول , یعد التفكیر نشاطا ذھنیا یقوم بھ االنسان عندما یتعرض لموقف ما     
وھو یعتبر جزءا ال یتجزأ من النمط السلوكي االنساني الذي یحدد التوافق مع البیئة ,الحلول المناسبة  الى

یھدف التفكیر الناقد إلى تكوین العقل بما یمكنھ من إصدار الحكم على األفكار و التصورات و ,الخارجیة  
ا ، فالعقلیة النقدیة ال تقبل األمور و األحكام األخرى لمعرفة مدى انسجامھا و اتساقھا عقلیاً قبل اعتمادھ
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الحوادث كما تروى لھا ، و ال تسرع إلى تصدیقھا ، بل تعرضھا على میزان العقل ومحك التجربة لتتحقق 
الى  تحري البحث سعى ى المستوى االكادیمي فقد وبھدف تفعیل ما تقدم عل, من مدى صحتھا أو خطئھا 

كفاءة : االول , تعلیمیة في أختصاص الھندسة المعماریة وعلى مستویین مقومات التفكیر الناقد في العملیة ال
وإلنجاز .ولكافة المراحل الدراسیة ,كفاءة أداء الكادر التدریسي : والثاني , اداء مناھج المفردات الدراسیة 

ومقوماتھ  ھذا الھدف فقد أستعان الباحث باالطر النظریة المفاھیمیة التي تطرقت الى مفھوم التفكیر الناقد
ومعاییره بالنظر الى اھمیتھ في العملیة التعلیمیة االكادیمیة ومزاوجتھا مع المعاییر التي تقوم أداء الجودة 
الجامعیة على نفس المستویین بھدف الوصول الى المدى الذي تم فیھ تفعیل مقومات التفكیر الناقد على 

تم الكشف عن قصور واضح في تفعیل مقومات  وقد كان من بین نتائج البحث أن, المستویین المبحوثین
التفكیر الناقد على مستویي البحث بحسب االستبیان الشامل الذي تم تضمینھ في الدراسة العملیة وبحسب 

  .المدیات المؤشرة في نتائج البحث 
  

  : مشكلة البحث 
التعلیمیة في الفعالیة عن مدى تحقق مقومات التفكیر الناقد في واضح عدم وجود تصور "

  ".جامعة النھرین  –قسم الھندسة المعماریة 
 : فرضیة البحث 

في ( في الفعالیة التعلیمیة مقومات التفكیر الناقد یفترض البحث أنھ یمكن من خالل تفعیل 
في قسم الھندسة في ھذا المجال  ان یسد القصور الحاصل) التدریسي  الكادر المنھج واداء

   ". جامعة النھرین  –المعماریة 
  :ھدف البحث  

في الفعالیة التعلیمیة في قسم یسعى البحث الى تحري مدیات تحقق مقومات التفكیر الناقد 
صیاغة مفردات المنھج / االول ,وعلى مستویین جامعة النھرین  –الھندسة المعماریة 

  ".  ولكافة المفردات و المراحل الدراسیة,  التدریسيداء الكادر أ/ والثاني . الدراسي
  

   - : آلیة انجاز ھدف البحث تتضمن  
  .دراسة المقصود بالتفكیر كعملیة عقلیة بشكلھا العام / 1
  .تحدیدا  خصائصھ ومقوماتھ ومعاییرهالتفكیر الناقد  دراسة مفھوم/  2
للمنھج الخاص بالمفردات الدراسیة ولكافة المراحل بحسب معاییر االیبت تقییم االداء الذاتي دراسة / 3
  .ألعضاء الھیئة التدریسیة ولكافة المراحل لقسم منتخب من أقسام الھندسة المعماریةكذلك و
من جھة  والكادر التدریسي من جھة الخاصة بالمنھجتلك ( مزاوجة معاییر تقییم االداء بشكلیھا / 4

  .ت التفكیر الناقد للقسم المعني مع معاییر ومقوما) اخرى
 والكادر التدریسي من جھة المعتمد موقف المنھجمن تلك المزاوجة یمكن ان نصل الى نتائج تخص / 5

 .بالنتیجةتحقیقھا لمعاییر ومقومات التفكیر الناقد  مدیات
   

 مقدمة
یتمیز الكائن اإلنساني عن باقي المخلوقات بأنھ كائن یھدف إلى تحصیل المعرفة من أجل إشباع حاجاتھ       

المادیة و الروحیة ، و ھو للوصول إلى المعرفة یستخدم عقلھ مفكراً عبر مراحل استداللیة مختلفة و متعددة 
شبع ظمأه، لذلك اخترع المتقدمون من عبر مقدمات متسلسلة یستنبطھا حدسھ العقلي حتى یبلغ مأربھ و ی

. الحضارات القدیمة قواعد و ضوابط عقلیة أسموھا بالمنطق حتى تصبح ثوابت عامة في المعرفة اإلنسانیة
ذلك أن اإلنسان قد ال یصل غالباً إلى المعرفة التي تكشف عن الواقع او قد یضع لنفسھ معرفة تطابق ھواه و 

 . اً في تحصیل المعرفة او استخدامھا بالصورة الصحیحةرغباتھ ومصالحھ لذلك یخطئ كثیر
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و اذا كان اإلنسان كائن مستدل عقالني فأن نمط حیاتھ العام یتشكل حسب نوعیة الحركة المعرفیة التي 
یتخذھا و حسب أسالیبھ االستداللیة، أن تغییر كثیر من األخطاء التي نعیشھا و تغییر واقعنا إلى واقع جدید 

شكل كبیر على كشف األسلوب الذي نفكر بھ ، فإذا كان واقعنا سیئا ومریرا فھذا یعني أننا نفكر سلیم یعتمد ب
 . بأسلوب خاطئ والبد من أن نغیر أسالیبنا الفكریة و االستداللیة لتغییر ھذا الواقع المتخلف
لك نعمل وفق ھذه إن الكثیر من األشیاء في ھذه الحیاة تبدو لنا في ظاھرھا سلیمة و خالیة من العیوب لذ

الرؤیة و نشكل حیاتنا وما یتبعھا على ضوءھا، و لكن قد تكون ھذه األفكار لیست إال أخطاء تعودنا علیھا 
عبر الزمن حتى یسیطر الركود و الجمود و التخلف علینا ، ذلك أن االستمرار على الخطأ یؤدي إلى خلق 

ھي إشكالیة في المنھجیة التي یفكر فیھا الفرد او  تراكمات متتالیة لمجموعات من األخطاء المعقدة، و ھذه
إن العبرة التي نستخلصھا ھي إن المنھج الفكري ھو الذي یحدد مسیرة فرد او أمة و . الجماعة او المجتمع

حیاة األمة و حیویتھا مرتبطة بنوعیة التفكیر الذي تسیر وفقھ ، فكم من أمة اندثرت و ماتت عندما غرقت 
و كم من أمة نھضت بنھوض أفكارھا التي غذتھا بالحیاة و الروح . راكدة ألفكارھا الجامدةفي المستنقعات ال

  .عندما اعتمدت منھجاً سلیماً في نظامھا الفكري
  

 مفھوم التفكیر
   التفكیرعملیة 

عملیة عقلیة تساعدنا على فھم المشكلة وحلھا او ایجاد الحلول والبدائل والحكم علیھا وتقویمھا وعقد       
المقارنات والوقوف على ایجابیات المسألة وسلبیاتھا  والتمییز بین وجھات النظر واالنطباعات والمواقف 

  ماھو كائن وما یجب ان یكون  الشخصیة وبین العلل العلمیة والوقائع بین حكم القیمة وحكم الواقع بین
یعني كذلك  المحاكمة العقلیة والمنطقیة والنظر في االمور والقضایا والمعارف التي تتمتع والتي ال تتمتع و 

بالصدق وكذلك النظر في االراء العاطفیة واالحاسیس والمشاعر الوجدانیة والنظر الى الواقع من خالل 
یر ومن خالل استخدامھ المھارات العقلیة یمیز بین الرأي والراي الشخصي انھ أي التفك, الواقعیة والمعقولیة 

  .والسبب العلمي بین الذاتیة والموضوعیة 
فالتفكیر في أبسط تعریف لھ عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلیة التي یقوم بھا الدماغ عندما یتعرض       

. اللمس والبصر والسمع والشم والذوق: الخمسة  لمثیر یتم استقبالھ عن طریق واحدة أو أكثر من الحواس
وقد یكون ھذا المعنى ظاھراً حینا . والتفكیر بمعناه الواسع عملیة بحث عن معنى في الموقف أو الخبرة

وغامضاً   حیناً آخر، ویتطلب التوصل  إلیھ تأمال إمعان نظر في مكونات الموقف أو الخبرة التي یمر بھا 
 .)(Barell,1991:271   الفرد

وبناء على ذلك فإن التفكیر عملیة عقلیة متواصلة، یقوم بھا اإلنسان ما دام عقلھ سلیماً، وعلى وجھ       
الخصوص حین یتعرض لمعضلة أو حین یرغب في تحقیق مكسب، وتتأثر بثقافة اإلنسان وخبراتھ وبیئتھ 

  .وبالظروف المحیطة بھ، وتفیده في حل مشكالتھ وفي اتخاذ قراراتھ
  : ومن خالل التعریفات السابقة یتضح أن العناصر المكونة لعملیة التفكیر تتمثل في أنھ

وعملیات ) كاالستیعاب والتطبیق واالستدالل(وأقل تعقیداً ) مثل حل المشكالت(ـ عملیات معرفیة معقدة  1
  .توجیھ وتحكم فوق معرفیة

  .ـ معرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموضوع 2
 ).اتجاھات، حاجات، میول(وعوامل شخصیة ـ استعدادات  3
  

  مفھوم التفكیر الناقد
نقد " بمعنى میز الدراھم واخرج الزیف منھا ، كما ورد تعبیر ) لسان العرب ( في " نقد " ورد الفعل     

والناقد الفني كاتب  ,بمعنى أظھر ما فیھما من عیب أو حسن ) المعجم الوسیط ( في " الشعر ونقد النثر 
 )425ص,1993,ابن منظور.( جیده من ردیئھ، وصحیحھ من زیفھ: عملھ تمییز العمل الفني
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 من اكثر أشكال التفكیر تعقیدا نظرا ألرتباطھ بسلوكیات الناقد  (Critical Thinking )یعد التفكیر    
وأرتباطھ الوثیق بالتفكیر المجرد والتفكیر   (Problems Solving  عدیدة كالمنطق وحل المشكالت

كما أن العلماء یظھرون اھتماما واضحا  في مثل ھذا النوع . التأملي من حیث تشابھ العدید من الخصائص 
من التفكیر  نظرا لما لھ  من أنعكاسات  في عملیة التعلم  والقدرة على حل المشكالت  حیث بدأ االھتمام  

في السنوات االخیرة  واضحا في مجاالت التعلیم والبحث العلمي المختلفة  من   بھذا النوع من التفكیر
  . مرحلة ماقبل المدرسة  حتى مرحلة التعلیم الجامعي وما بعده 

الذي یتطلب أستخدام مھارات أو مقومات )  التفكیر عالي الرتبة( والتفكیر الناقد ھو شكل من أشكال        
فقد أعتبر ,ھو مزیج من مھارات غرار التفكیر االبداعي) ة التفكیر عالي الرتب (أن     التفكیر المتقدمة 

  .) Libman) 1994:103-113 التفكیر الناقد واالبداعي معا
تفكیر تأملي معقول یركز على : " ، وھو" فحص وتقییم الحلول المعروضة: " فالتفكیر الناقد ھو

أو ھو عملیة استخدام قواعد االستدالل المنطقي، وتجنب األخطاء ". اتخاذ القرار فیما یفكر فیھ أو یتم أداؤه
الذي یعتمد على التحلیل والفرز "  :ویمكن أن یقال أیضاً بأن التفكیر الناقد ھو التفكیر". الشائعة في الحكم

  . واالختیار واالختبار لما لدى الفرد من معلومات بھدف التمییز بین األفكار السلیمة واألفكار الخطأ
وبناء على ما سبق، فإن التفكیر الناقد یھدف إلى التوصل إلى الحقیقة بعد نفي الشك عنھا، عن طریق 

  .فرة وتمحیصھادراسة األدلة المنطقیة والشواھد المتو
والعالقة بین التفكیر الناقد والتفكیر اإلبداعي قویة جدا ، فوجود التفكیر الناقد من متطلبات القدرة على         

التفكیر اإلبداعي، كما یتضمن التفكیر الناقد تفكیراً إبداعیاً ألنھ یتضمن بدوره صیاغة الفرضیات و األسئلة 
فممارس اإلبداع یوظف التفكیر الناقد للمفاضلة بین الحلول التي  .و االختبارات و التخطیط للتجارب 

والتفكیر الناقد یتحدى . یتوصل إلیھا من أجل اختیار أصلحھا وأكثرھا مالءمة لطبیعة المشكلة المطروحة
أفكار وأعمال اآلخرین، ویقومھا بالبراھین والشواھد واألدلة العقلیة دون تحیز، ویرفض التبعیة لآلخرین 

  . تفكیر دون
  

  :       تعریف التفكیر الناقد 
لقد ظھر العدید من التعریفات للتفكیر الناقد بسبب كثرة وجھات النظر والنظریات الكثیرة  التي عالجت       

ومع ان غالبیة المھتمین یتفقون على ان التفكیر الناقد ھو شكل من أشكال التفكیر التي تسمح .التفكیر الناقد 
التفكیر المنطقي والواقعي  ولكن تجد أن غالبیة المھتمین  یختلفون  عندما یسعون لتحدید  للفرد بممارسة

بداعي والتأملي والتجریدي خصائص التفكیر الناقد  وعالقتھ بأشكال التفكیر االخرى مثل التفكیر اال
  . وغیرھا

التقلیدیة القدیمة للتفكیر التي أرسى بالیونانیة بأنھا نفس النظرة )  الناقد( وقد یفسر المدلول اللغوي للكلمة  
مھارات التحلیل وتتلخص تلك النظرة في أن . قواعداھا وتبناھا الفالسفة الثالثة سقراط وافالطون وارسطو

نجد أنھا مشتقة  Criticalوالحكم والمجادلة كافیة للوصول إلى الحقیقة، وإذا رجعنا إلى الكلمة اإلنجلیزیة 
یز أو إصدار والذي یعني ببساطة القدرة على التمی Kritikosأو الیوناني  Criti-cusمن األصل الالتیني 

  .األحكام
(Davis, 2004:61)  

وھو نتاج لمظاھر معرفیة  متعددة , أن التفكیر الناقد  ھو تفكیر تأملي محكوم بقواعد المنطق والتحلیل        
والتفكیر الناقد عملیة تقویمیة , ستنباط  واالستنتاج كمعرفة االفتراضات  والتفسیر وتقویم المناقشات  واال

كما یعد عملیة عقلیة مركبة من مھارات , تستخدم قواعد االستدالل المنطقي  في التعامل مع  المتغیرات 
والمفكر الناقد یعتمد التمحیص الدقیق للمعلومات المتوافرة للفرد وفق قواعد المنطق وبطریقة . ومیول 

  .توصل الى نتائج سلیمة ودقیقة تدریجیة بغیة ال
وربما كان التفكیر الناقد من أكبر أشكال التفكیر المركب استحواذاً على اھتمام الباحثین والمفكرین الذین 

من أكثر التعبیرات التي یساء استعمالھا " التفكیر الناقد " عرفوا بكتاباتھم في مجال التفكیر، كما أن تعبیر 
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وفي عالم الواقع، یستخدم التعبیر للداللة على معان . عملیات التفكیر ومھاراتھمن قبل الكثیرین في وصف 
الكشف عن العیوب واألخطاء، الشك في كل شيء، التفكیر التحلیلي، التفكیر التأملي، حل : جدیدة، من أھمھا

تناقض وعدم المشكلة ، التفكیر الواضح، التفكیر الیقظ، التفكیر المستقل، والتعرف على أوجھ التحیز وال
  االتساق

 :  وھناك عدد كبیر من التعریفات للتفكیر الناقد، نقدم في ما یلي نماذج منھا
 (Udall&Daniels 1991:81)  و(Lipman,1994:133)  

 .التفكیر الناقد ھو فحص وتقییم الحلول المعروضة  •
 . التفكیر الناقد ھو حل المشكالت أو التحقق من الشيء وتقییمھ باالستناد إلى معاییر متفق علیھا مسبقا •
التفكیر الناقد ھو تفكیر تأملي ومعقول، مركز على اتخذا قرار بشأن ما نصدقھ ونؤمن بھ أو ما نفعلھ، وما  •

 .یتطلبھ ذلك من وضع فرضیات وأسئلة وبدائل وخطط للتجریب 
الناقد ھو التفكیر الذي یتطلب استخدام المستویات المعرفیة العلیا الثالث ، وھي التحلیل والتركیب  التفكیر •

 .والتقویم
التفكیر الناقد ھو تفكیر یتصف بالحساسیة للموقف، وباشتمالھ على ضوابط تصحیحیة ذاتیة، وباعتماده على  •

  .محكات في الوصول إلى األحكام 
معالجات الكثیرین من الكتاب لمفھوم التفكیر الناقد، إال أن ھناك عدداً من  ورغم االختالفات الظاھرة في

  :القواسم المشتركة بینھا، یمكن تلخیصھا في ما یلي
فالتفكیر الناقد لیس مرادفاً التخاذ القرار أو حل المشكلة، ولیس مجرد تذكر أو استدعاء بعض المعلومات،  

 .منظمة لمعالجة الموقف كما أنھ لیس مرھوناً بإتباع استراتیجیة
ما قیمة : " والتفكیر الناقد یبدأ بوجود ادعاء أو استنتاج أو معلومة أو تنظیر معین ، والسؤال المركزي ھو   

كیف یمكن : " ، بینما حل المشكلة یبدأ بمشكلة ما، والسؤال المركزي لھا ھو"أو مدى صحة ھذا الشيء؟ 
قد لیس استراتیجیة كما ھو األمر بالنسبة لحل المشكلة او اتخاذ یضاف إلى ذلك أن التفكیر النا". حلھا؟ 

القرار، ألنھ ال یتكون من سلسلة من العملیات واألسالیب التي یمكن استخدامھا في معالجة موقف ما بصورة 
متتابعة، ولكنھ عبارة عن مجموعة من العملیات أو المھارات الخاصة التي یمكن أن تستخدم بصورة منفردة 

  . جتمعة دون التزام بأي ترتیب معینأو م
  :وعلى الرغم من تعدد التعریفات للتفكیر الناقد إال أنھ یمكن أن تنظمھا صیغتان 

وھي تركز على الھدف الشخصي من وراء التفكیر الناقد ، : توصف بالشخصیة و الذاتیة : األولى       
كر فیھ الفرد أو یؤدیھ من أجل تطویر تفكیره و حیث ھو تفكیر تأملي معقول یركز على اتخاذ القرار فیما یف

السیطرة علیھ ، إنھ تفكیر الفرد في الطریقة التي یفكر فیھ حتى یجعل تفكیره أكثر صحة ووضوحاً و مدافعاً 
  .عنھ 
تركز على الجانب االجتماعي من وراء التفكیر الناقد ، إذا ھو عملیة ذھنیة یؤدیھا الفرد : الثانیة و       

إنھ الحكم على صحة رأي أو اعتقاد . یطلب إلیھ الحكم على قضیة أو مناقشة موضوع أو إجراء تقویم عندما 
وفعالیتھ عن طریق تحلیل المعلومات و فرزھا و اختبارھا بھدف التمییز بین األفكار اإلیجابیة والسلبیة و 

اآلخرین أو تنظیرھم بشكل یساعد على  تحقیق الدقة في إصدار األحكام الموضوعیة على آراء ومعتقدات 
  .عام 

والتفكیر الناقد فھو مفھوم مركب، لھ ارتباطات بعدد غیر محدود من السلوكات في عدد غیر محدود من 
. المواقف واألوضاع، وھو متداخل مع مفاھیم أخرى كالمنطق وحل المشكلة  والتعلم ونظریة المعرفة

إنھ التمھل في : " بالقول) كیف تفكر ( اقد في كتابھ یعبر جون دیوي عن جوھر التفكیر الن) مایر(وبحسب 
   إعطاء األحكام وتعلیقھا لحین التحقق منھا  

 (Mayer, 1991:121)   
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ویتألف من ) 17ص,1990,وارد زورث(وھناك من یرى بأن التفكیر الناقد یقابل التفكیر المجرد عند بیاجیھ
  :ثالثة آلیات ھي

 صیاغة التعمیمات بحذر؛ •
 والتفكر في االحتماالت والبدائل؛النظر  •
       .لحین توافر معلومات وأدلة كافیة تعلیق الحكم عن الشيء أو الموقف •

 :معاییر التفكیر الناقد 
یقصد بمعاییر التفكیر الناقد تلك المواصفات العام المتفق علیھا لدى الباحثین في مجال التفكیر، والتي      

التفكیر االستداللي أو التقییمي الذي یمارسھ الفرد في معالجتھ للمشكلة أو  تتخذ أساساً في الحكم على نوعیة
ومن أبرز ھذه  او الطالب والتدریسي،وھي بمثابة موجھات لكل من الباحث والمقیم . الموضوع المطروح

  :ونعرضھ في ما یلي Elder & Paul 40: 2001 )(ما أورده الباحثان ایلدر وبول  المعاییر
من الوضوح وقابلیة الفھم یجب ان تتمیز مھارات التفكیر الناقد بدرجة عالیة  :  ( Clarity )الوضوح  -  1

یعد الوضوح من أھم معاییر التفكیر . من قبل االخرین من خالل التفصیل والتوضیح وطرح االمثلة الدقیق 
ن نستطیع فھمھا ولن نستطیع فإذا لم تكن العبارة واضحة، فل. الناقد باعتباره المدخل الرئیس لباقي المعاییر

  معرفة مقاصد المتكلم
  الفرد على درجة عالیة  من الصحة یجب ان تتمیز العبارات التي یستخدمھا : (Accuracy)الصحة    -2 

  . والموثوقیة من خالل االدلة والبراھین واالرقام المدعمة 
من المعالجة والجھد والتعبیر عنھ  ویقصد بذلك أعطاء موضوع التفكیر حقھ:    ( Precision )الدقة  -3

یقصد بالدقة التفكیر بصورة عامة استیفاء الموضوع حقھ من . بدرجة عالیة من الدقة والتحدید والتفصیل 
، "المساواة "   ویعرف ھذا المعیار في فنون البالغة العربیة ب. المعالجة والتعبیر عنھ بال زیادة أو نقصان

وعلیھ، فإن معیار المساواة ال یتحقق في عبارة . قدر المعنى أو الفكرة بالضبط ومعناھا أن تكون األلفاظ على
، بینما توصف في "األطناب "   وتوصف العبارة في حالة الحشو ب. إذا كانت تتمن حشواً للكالم أو بتراً لھ

  .، وتفتقر في الحالتین للضبط واألحكام"اإلیجاز "   حالة البتر ب
 -:البد منالعناصر المرتبطة بالمشكلة والعناصر غیر المرتبطة بھا،  وحتى یتسنى التمییز بین

n تحدید طبیعة المشكلة أو الموضوع بكل دقة ووضوح.  
n  وبین ما یثار حولھا من أفكار أو أسئلة عن  –موضوع االھتمام  –مدى االرتباك أو العالقة بین المشكلة

  :طریق مالحظة المؤشرات اآلتیة
n األسئلة تفصیالت أو إیضاحات للمشكلة؟ ھل تعطي ھذه األفكار أو  
n ھل تتضمن ھذه األفكار أو األسئلة أدلة مؤیدة أو داحضة للموقف؟  

أن تتمیز عناصر المشكلة  أو الموقف  بدرجة عالیة من وضوح الترابط بین  :  (Relevance)الربط   -4 
(Relevance)   العناصر أو بین المعطیات والمشكلة .  

n  العالقة بین السؤال أو المداخلة أو الحجة أو العبارة بموضوع النقاش أو المشكلة یعني الربط مدى
  .المطروحة

یجب أن تتمیز معالجة المشكلة أوالظاھرة  بدرجة عالیة من العمق في التفكیر   :  ( Depth )العمق  -5 
  . والتفسیر والتنبؤ لنخرج الظاھرة من المستوى السطحي من المعالجة 

یجب أن تؤخذ جمیع جوانب المشكلة أو الموقف بشكل شمولي وواسع   :  (Breadth )االتساع  -6
    (Breadth )واالطالع 

  . على وجھات نظر االخرین  وطرقھم في التعامل مع المشكلة 
یجب ان یكون التفسیر الناقد منطقیا من خالل تنظیم االفكار  وترابطھا بطریقة  :  (Logic )المنطق  -7 

  . عاني واضحة ومحددة تؤدي الى م
میة المشكلة أو الموقف  وذلك من خالل التعرف على اھ  :  ( Significance )الداللة واالھمیة  -8 

  . بالمشكالت والمواقف  االخرى  التي تعترض الفرد   مقارنة 
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   التفكیر الناقد  مھارات
ومن , تعریفاتھ واالطر النظریة المفسرة لھ ھناك العدید من التصنیفات  لمھارات التفكیر الناقد  تبعا لتعدد 

 :أشھر ھذه التصنیفات
  

-:التالیة  الذي قسمھا الى المھارات)   ھاكروودانلوسكي وجراسر(ھو تصنیف  : أوال    
hacker,Dunlosky,Grasser,1998:38) (  

وتشیر الى القدرة على التمییز بین درجة صدق معلومات محددة وعدم :  التعرف على االفتراضات/ 1
  . والغرض من المعلومات المعطاة , والتمییز بین الحقیقة والرأي  , صدقھا  

وتقریر فیما اذا كانت , التعرف على التفسیرات المنطقیة , ویعني القدرة على تحدید المشكلة :  التفسیر/ 2
  . مبنیة  على معلومات معینة  مقبولة ام ال التعمیمات  والنتائج  ال

ویشیر الى قدرة الفرد على تحدید بعض النتائج المترتبة  على مقدمات  أو معلومات سابقة :  االستنباط/ 3
  . لھا 

, ویشیر الى قدرة الفرد على أستخالص نتیجة من حقائق معینة  مالحظة أو  مفترضة :  االستنتاج/ 4
  . ى أدراك صحة النتیجة أو خطئھا في ضوء الحقائق المعطاة ویكون لدیھ القدرة عل

والتمییز  بین  المصادر , وقبولھا أو رفضھا , وتعني قدرة الفرد على تقویم الفكرة  :  تقویم الحجج -5
  . وأصدار  الحكم على مدى كفایة المعلومات , االساسیة  والثانویة والحجج القویة  والضعیفة 

 قد اوضح أن التفكیر الناقد یتكون من المھاراتف  Facione,1998:29)أما تصنیف فاسیون    (   :ثانیا 
   -:المعرفیة االساسیة  اآلتیة  

وھو االستیعاب والتعبیر عن داللة واسعة من المواقف  والمعطیات    :( Interpretation)التفسیر / 1 
ویشمل عدة مھارات فرعیة  كالتصنیف وأستخراج , واالجراءات , والمعاییر  , والقواعد , والتجارب

  . وتوضیحھ , المعنى 
ویشیر الى تحدید العالقات االستقرائیة  واالستنتاجیة  بین العبارات واالسئلة  :    (Analysis)التحلیل / 2 

  .  الراء زأكتشاف الحجج وتحلیلھا ولھ  مھارات  فرعیة منھا فحص ا, والصفات , والمفاھیم , 
حكمھ ,صفتھ , تجربتھ ( او ادراك الشخص , ویشیر الى مصداقیة العبارات  : Evaluation) (التقویم / 3 
  .وتقویم الحجج, وتضم مھارات تقویم االدعاءات  ) .ورأیھ , أعتقاده , 
ولھ  مھارات , ستخالص نتائج معقولة  وھو تحدید العناصر  الالزمة أل:      ( Inference )االستدالل / 4 

  . والتوصل الى استنتاجات , تخمین  البدائل , فرعیة ھي فحص الدلیل 
, المفاھیم  والقیاس ووھو اعالن نتائج التفكیر وتبریره في ضوء االدلة  : )   ( Explanationالشرح / 5  

وتبریر  االجراءات  وعرض , والمھارات الفرعیة للشرح ھي أعالن النتائج. والسیاق والحجج المقنعة
  . الحجج 

والتأكد  , بأنھا مقدرة الفرد على التساؤل  ویعرفھا الخبراء  :    (Self – Regulation )تنةیم الذات / 6 
  .ولھ مھارتان ھما أختبار  الذات  وتنظیم الذات . ائج النت, وتنظیم االفكار  , من المصداقیة 

     -: عشرة مھارات رئیسیة للتفكیر الناقد  وھي  Beyer,1999:84 )(   وحدد بایر: ثالثا 
  . التمییز بین الحقائق القابلة للبرھان  واالثبات  وبین االدعاءات التي یدعیھا االخرین / 1 
  . التمییز بین االثباتات واالدلة الموضوعیة والعشوائیة  التي ترتبط  باألدعاءات / 2 
  . القدرة على تحدید مصداقیة الخبر أو الراوي / 3 
أو التمییز بین الحقائق التي یمكن . تحدید أو التحقق  من مصداقیة  مصدر الخبر أو مصدر المعلومات/ 4

  االدعاءات أو المزاعم الذاتیة أو القیمیة؛ إثباتھا أو التحقق من صحتھا وبین
أو التعرف على االدعاءات أو البراھین والحجج . تمییز االدعاءات والبراھین الغامضة من الموضوعیة / 5

  الغامضة
  .أو تحري التحیز أو التحامل. القدرة على تقدیر درجة تحیز االخرین / 6
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  . یة  القدرة على تمییز المغالطات التي تبدو منطق/ 7
  التعرف على االفتراضات غیر الظاھرة أو المتضمنة في النص/ 8
  .التعرف على أوجھ التناقض أو عدم االتساق في مسار عملیة االستدالل من المقدمات أو الوقائع/ 9

التمییز بین المعلومات واالدعاءات واألسباب ذات العالقة . تحدید قوة البرھان او الدلیل أو االدعاء /  10
وقد یمارس الفرد التفكیر الناقد بأن یتحرى مواقع  لموضوع وتلك التي تقحم على الموضوع وال ترتبط بھ؛با

وتضم كل مھارة من . التحیز أو التناقض في نص معین دون غیرھما من مھارات التفكیر الناقد األخرى
فالتفكیر الناقد یستلزم إصدار حكم من جانب .تقییمیاً مھارات التفكیر الناقد التي أوردھا بایر بعداً تحلیلیاً وبعداً 

والتفكیر الناقد كذلك یحتاج إلى مھارة في استخدام قواعد المنطق واالستدالل المنظمة  .الفرد الذي یمارسھ
  .لألمور 

                   (Stevens,1990:32)  ویرى ستیفن :رابعا 
   - : ى أنجاز المھارات التالیة أن مھارات التفكیر الناقد تتطلب القدرة عل 
  . صیاغة الفرضیات وتحدیدھا / 1
  . أستنباط وأستخالص المعلومات / 2
  .التمییز بین الحقیقة والرأي واألدعاء / 3
  . والمعلومة غیر المرتبطة , التمییز بین المعلومة المرتبطة بالموضوع / 4
  . المنطقیة ) المغالطات ( التعرف على المتناقضات  / 5
  .تحدید دقة المعلومة وأستیعابھا  والتأني  في الحكم علیھا / 6
  . تحدید االدعاءات أو الحجج الغامضة والمتداخلة / 7
  . التنبؤ بنتائج القرار أو الحل /  8
  . تقریر صعوبة البرھان / 9

  . تحدید قوة حجة ما او أدعاء معین /  10
تي عشرة مھارة تمكن الباحث من ممارسة التفكیر تحدید اثن) 45ص,1995,ویلبرج( وقد  توصل /خامسا 

  : الناقد، وھذه المھارات ھي 
  .یأخذ جمیع جوانب الموقف بنفس القدر من األھمیة  یحیط بجوانب القضیة المطروحة ویفھم فحواھا •
  .یستطیع اختبار النتائج التي یتم التوصل إلیھا •
  .یعرف التناقض في العبارات ویحدد القضیة بوضوح  •
  .مسوغات للنتیجة التي یتم التوصل إلیھایقدم  •
  .القدرة على الحكم فیما إذا كان الشيء عبارة عن افتراض •
  .یصوغ عباراتھ بصورة مقبولة •
  .یحاول فصل التفكیر العاطفي عن التفكیر المنطقي •
  .یتأنى في إصدار األحكام •
  .یتخذ موقفاً و یغیره عند توفر األدلة  •
  ".ال بد أن تكون صحیحة"و نتیجة " ن صحیحةربما تكو"یعرف الفرق بین نتیجة  •
  .الموضوعیة و البعد عن العوامل الذاتیة •
  .یعرف بأن لدى الناس أفكارا مختلفة حول معاني المفردات  •
  .یعرف متى یحتاج إلى معلومات جدیدة حول شيء ما  •

الناقد ، وھذه إلى صیاغة اثنتي عشرة مھارة لتنمیة التفكیر ) ) 19ص,1989,دي بونو( توصل / سادسا 
 : القدرات ھي

  .القدرة على تحدید المشكالت والمسائل المركزیة، وھذا یسھم في األجزاء الرئیسة للبرھان والدلیل -
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القدرة على تحدید المعلومات المتعلقة بالموضوع، والتي لھا قدرة على إجراء مقارنات بین األمور التي  -
  .ات األساسیة عن المعلومات األقل ارتباطاً یمكن إثباتھا أو التحقق منھا، وتمییز المعلوم

القدرة على تمییز أوجھ الشبھ وأوجھ االختالف، وھذا یسھم في القدرة على تحدید األجزاء الممیزة، ووضع  -
  .المعلومات في تصنیفات لألغراض المختلفة

  .القدرة على صیاغة األسئلة التي تسھم في فھم أعمق للمشكلة -
  .لحكم على نوعیة المالحظات واالستنتاجاتالقدرة على تقدیم معیار ل -
  .القدرة على تحدید ما إذا كانت العبارات أو الرموز الموجودة مرتبطة معاً ومع السیاق العام -
  .القدرة على تحقیق القضایا البدیھیة والتي لم تظھر بصراحة في البرھان والدلیل -
  .القدرة على تمییز الصیغ المتكررة -
  .موثوقیة المصادرالقدرة على تحدید  -
  .القدرة على تمییز االتجاھات والتصورات المختلفة لوضع معین -
  .القدرة على تحدید قدرة البیانات وكفایتھا ونوعیتھا في معالجة الموضوع -
  .القدرة على توقع النتائج الممكنة أو المحتملة من حدث أو مجموعة أحداث -

 :استراتیجیات متكاملة للتفكیر الناقد ھي فیرى أن ھناك ست)) 7ص,1999,الحارثي(أما / سابعا 
  .معرفة الفكرة أو الشيء أو الحدث أو الفعل وتحدید معناه -
  .التعرف على األسباب والمسببات -
  .معرفة األغراض أو األھداف التي یرمي إلیھا -
  .القدرة على التقویم من خالل معرفة المعاییر وااللتزام بتطبیقھا -
 ".والتتابعات التي تبنى على ذلك الشيء أو الفكرة أو الحدثمعرفة المترتبات المستقبلیة  -

ولذلك , جد أن غالبیتھا یتكرر في معظم ھذه التصنیفات نالسابق لمھارات التفكیر الناقد  ومن خالل العرض 
   - :یمكن تلخیصھا  وكاآلتي 

  : المھارة ووصفھا    
, والمغالطات وصیاغة الفرضیات    والحقائق, التعرف على درجة صدق معلومات :  االفتراضات -1 

  . وصیاغة التنبؤات 
والتعرف  على التفسیرات  , ویعني القدرة على تحدید المشكلة وفھمھا وشرحھا :  التفسیر والفھم -2 

 . وممارسة  التصنیف   وأستخراج  المعنى من المعطیات وتحدید دقة المعلومات ومصادرھا , المنطقیة 
  . ممارسة االستنباط واالستنتاج واالستدالل  بأشكالھما المختلفة :  المنطق االستناد الى قواعد -3
والتمییز بین , وتشمل تقویم الحجج والبراھین  واالدلة  واالدعاءات  وتحدید قوتھا وتفنیدھا :    التقویم -4 

   . الحقائق واالدعاءات 
  

  :  العناصر اإلجرائیة للتفكیر الناقد
  - :الصفات العملیة اإلجرائیة للتفكیر الناقد على النحو التالي)  42ص,1976,الجابري( حدد بعض المفكرین 

 معرفة االفتراضات •
 التفسیر •
 تقویم المناقشات •
 االستنباط •
  التقویم •
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لى نوعین ھا إناقد ، إذ قسمغایات المناھج التي تنمي التفكیر ال) 42ص,1976,الجابري(  وحدد   
  : یتضمن ثالثة جوانب ، وھي الناقد  التفكیرأن  وأفترض. القابلیات ، القدرات   :

تحدید أسالیب البحث المنطقي التي تسھم في تحدید قیم ، ووزن األنواع المختلفة من األدلة و أیھا یسھم في  •
 .التوصل إلى نتائج مقبولة 

 .الحاجة إلى أدلة و شواھد تدعم اآلراء و النتائج قبل الحكم على موثوقیتھا  •
 .استخدام كل االتجاھات والمھارات السابقة مھارات  •

 
  

 القسم االول –یوضح مقومات ومعاییر التفكیر الناقد بحسب المصادر االدبیات السابقة ) 1(جدول رقم  
  ) .الباحث/ المصدر ( /                  .من المصادر

  
  /القسم االول ) . االدبیات السابقة ( ومعاییر او خصائص التفكیر الناقد بحسب المصادر مقومات 

)1(  )2(  )3(  )4(  

 ایلدر وبول
  )(Elder & 

Paul ,2001:40  

 وھاكر ودانلوسكي وجراسر
hacker,Dunlosky,Grasser,1998:38) (  

فاسیون  
(Facione,1998:29    

   Beyer,1999:84بایر

 )الوضوح / 1
Clarity  

 امكانیة التعرف على االفتراضات/ 1
 
  

التمییز بین الحقائق القابلة للبرھان  واالثبات  وبین / Interpretation  1)التفسیر / 1
  .االدعاءات التي یدعیھا االخرین 

  

الصحة  / 2
(Accurac  

 امكانیة التفسیر/ 2
  

الموضوعیة والعشوائیة  التمییز بین االثباتات واالدلة / Analysis  2)التحلیل / 2
  .التي ترتبط  باألدعاءات 

  

 )الدقة / 3
Precision  

 امكانیة االستنباط/ 3
  

  .القدرة على تحدید مصداقیة الخبر أو الراوي / Evaluation  3)  (التقویم / 3

 امكانیة االستنتاج/ Depth  4 )العمق / 4
  

مصداقیة  مصدر الخبر أو مصدر تحدید أو التحقق  من / Inference  4 )االستدالل / 4
أو التمییز بین الحقائق التي یمكن إثباتھا أو . المعلومات

التحقق من صحتھا وبین االدعاءات أو المزاعم الذاتیة أو 
  القیمیة؛

  
  

الربط / 5
)(Relevance  

أو تحري . القدرة على تقدیر درجة تحیز االخرین / Explanation )  (  5الشرح / 5  امكانیة تقویم الحجج/ 5
  .التحیز أو التحامل

 )االتساع / ( 6
Breadth  

 –– Self )تنظیم الذات / 6  
Regulation  

  .القدرة على تمییز المغالطات التي تبدو منطقیة  / 6

التعرف على االفتراضات غیر الظاھرة أو المتضمنة في / Logic     7(المنطق/7
  النص

الداللة واالھمیة  / 8
Significance  

التعرف على أوجھ التناقض أو عدم االتساق في مسار / 8    
  .عملیة االستدالل من المقدمات أو الوقائع

التمییز بین . تحدید قوة البرھان او الدلیل أو االدعاء / 9      
المعلومات واالدعاءات واألسباب ذات العالقة بالموضوع 

  .وتلك التي تقحم على الموضوع وال ترتبط بھ
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من  القسم الثاني –یوضح مقومات ومعاییر التفكیر الناقد بحسب المصادر االدبیات السابقة ) 2(جدول رقم 
  ) .الباحث/ المصدر .( / المصادر

  
  /القسم الثاني) . االدبیات السابقة ( مقومات ومعاییر او خصائص التفكیر الناقد بحسب المصادر 

)5(  )6(  )7(  )8(  
  ستیفن

(Stevens,1990:32)  
دي بونو (   )45ص,1995,ویلبرج( 

    ) 19ص,1989,
  7ص,1999,الحارثي

صیاغة الفرضیات / 1
  .وتحدیدھا 

  

یحیط بجوانب القضیة المطروحة / 1
یأخذ جمیع جوانب  ویفھم فحواھا

 .الموقف بنفس القدر من األھمیة 
  

القدرة على تحدید / 1
المشكالت والمسائل 

المركزیة، وھذا یسھم 
 في األجزاء الرئیسة

  .للبرھان والدلیل

معرفة الفكرة أو الشيء أو الحدث / 1
  .أو الفعل وتحدید معناه

  

أستنباط وأستخالص / 2
 .المعلومات 

یستطیع اختبار النتائج التي یتم / 2
  .التوصل إلیھا

 

القدرة على تحدید / 2
المعلومات المتعلقة 

بالموضوع، والتي لھا 
قدرة على إجراء 

مقارنات بین األمور 
یمكن إثباتھا أو  التي

التحقق منھا، وتمییز 
المعلومات األساسیة عن 

المعلومات األقل 
 ً   .ارتباطا

  .التعرف على األسباب والمسببات/ 2
    

  

التمییز بین الحقیقة / 3
  .والرأي واألدعاء 

  

یعرف التناقض في العبارات / 3
  .ویحدد القضیة بوضوح

  

القدرة على تمییز / 3
أوجھ الشبھ وأوجھ 
االختالف، وھذا یسھم 
في القدرة على تحدید 
األجزاء الممیزة، 
ووضع المعلومات في 
تصنیفات لألغراض 

  .المختلفة
  

معرفة األغراض أو األھداف التي / 3
  .یرمي إلیھا

   

التمییز بین المعلومة / 4
, المرتبطة بالموضوع 

والمعلومة غیر 
  .المرتبطة 

یقدم مسوغات للنتیجة التي یتم / 4
  .التوصل إلیھا

  

القدرة على صیاغة / 4
األسئلة التي تسھم في 

  .فھم أعمق للمشكلة
  

القدرة على التقویم من خالل معرفة / 4
  .المعاییر وااللتزام بتطبیقھا

   
  

التعرف على / 5
( المتناقضات  

  .المنطقیة ) المغالطات 

القدرة على الحكم فیما إذا كان / 5
  .الشيء عبارة عن افتراض

القدرة على تقدیم / 5
معیار للحكم على نوعیة 

المالحظات 
  .واالستنتاجات

  

معرفة المترتبات المستقبلیة / 5
والتتابعات التي تبنى على ذلك الشيء 

 ".أو الفكرة أو الحدث
   

تحدید دقة المعلومة / 6
وأستیعابھا  والتأني  في 

  .الحكم علیھا 

  .یصوغ عباراتھ بصورة مقبولة/ 6
  

على تحدید ما القدرة / 6
إذا كانت العبارات أو 

الرموز الموجودة 
مرتبطة معاً ومع السیاق 

  .العام

   

  القدرة على تحقیق / 7یحاول فصل التفكیر العاطفي عن / 7تحدید االدعاءات أو / 7
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الحجج الغامضة 
 .والمتداخلة 

  .التفكیر المنطقي
  

القضایا البدیھیة والتي لم 
تظھر بصراحة في 

  .والدلیلالبرھان 
التنبؤ بنتائج القرار / 8

  .أو الحل 
  .یتأنى في إصدار األحكام/ 8

  
القدرة على تمییز / 8

  .الصیغ المتكررة
  

تقریر صعوبة / 9
  .البرھان 

یتخذ موقفاً و یغیره عند توفر األدلة / 9
.  

  

القدرة على تحدید / 9
  .موثوقیة المصادر

  

تحدید قوة حجة ما / 10
  .او أدعاء معین 

ربما "یعرف الفرق بین نتیجة / 10
ال بد أن "و نتیجة " تكون صحیحة

  ".تكون صحیحة
  

القدرة على تمییز / 10
االتجاھات والتصورات 

  .المختلفة لوضع معین

  

الموضوعیة و البعد عن العوامل / 11  
  .الذاتیة
  

القدرة على تحدید / 11
قدرة البیانات وكفایتھا 
ونوعیتھا في معالجة 

  .الموضوع

  

یعرف بأن لدى الناس أفكارا / 12  
  .مختلفة حول معاني المفردات 

  

قدرة على توقع / 12
النتائج الممكنة أو 

المحتملة من حدث أو 
  .مجموعة أحداث

  

یعرف متى یحتاج إلى / 13  
 .معلومات جدیدة حول شيء ما 

  

    

  
  : الدراسة العملیة 

وماتھ في حالة واقعیة تم خدام معاییر التفكیر الناقد او مقالكم الذي فیھ تم تطبیق وأستولغرض دراسة        
جامعة النھرین للعام  –االستعانة بالمعاییر التي اعتمدت في تقییم االداء الذاتي لقسم الھندسة المعماریة 

الدراسیة في قسم  بحسب معاییر االیبت للمنھج الدراسي الخاص بكل مفردة من المفردات 2012 – 2011
جامعة النھرین وكذلك تلك التي أعتمدت في تقییم اداء عضو الھیئة التدرسییة في نفس  –الھندسة المعماریة 

) 5(رقم  ولاالمؤسسة ولنفس السنة  والتي اجریت على طلبة المراحل الدراسیة كافة والمثبتة نتائجھا بالجد
م مطابقة معاییر ومھارات التفكیر الناقد مع المعاییر التي وبعد ان ت, بھما والرسم البیاني المرفق  )6(و

أعتمدت لتحدید جودة اعطاء أو تعلیم المفردة الدراسیة في قسم الھندسة المعماریة وموقف الطلبة من تلك 
وكذلك تلك التي أعتمدت لتحدید  ,ولكافة المراحل الدراسیة ) تحققھا من عدمھ او ما بین النقیضین ( المعاییر 

فقد اظھرت النتائج ان ھناك فجوات في تفعیل , دة مفردات المنھج الدراسي لكافة المواد ولكافة المراحل جو
وفقرة النتائج تعطي تحلیال دقیقا للمزاوجة بین االخفاق في العمل بمھارات التفكیر الناقد في الحصة الدراسیة 

  .قف عضو الھیئة التدریسیةتحقیق مھارات التفكیر الناقد وموقف المنھج الدراسي وكذلك مو
وكذلك على ) 6(و رقم )  5(لقد أجریت الدراسة العلمیة على نتائج مصفوفتین مثبتة في الجدولین رقم       

أستبیان عام شمل كافة طلبة قسم الھندسة  والتي نتجت عن,  والتي تلیھا الرسوم البیانیة المستخلصة عنھا
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والذین تم اجراء االختبار علیھم لتحري تحقق  جامعة النھرین ولكافة المراحل الدراسیة - ة  المعماری
. في اختصاص الھندسة المعماریة  مقومات التفكیر الناقد في العملیة التعلیمیة

  
, یوضح المزاوجة بین مقومات التفكیر الناقد ومقومات تقییم أداء المنھج الدراسي االكادیمي) 3(جدول رقم 

  المنھج الدراسي عن المصدر باالستعانة بمقومات .( الباحث/ المصدر 
  )Aljumaily, Al-Ukaily ,2011/ (المصدر ( 

 مقومات التفكیر الناقد .مقومات تقویم مفردات المنھج الدراسي  
1 Overall, this Curriculum subject is good and useful. 

المدرجة الى الیسار في ھذا  لتحقیق المعاییر
یمكن ان تستنبط من كل   انجد انھ الجدول

 والتي أجتمعت في,مقومات التفكیر الناقد 
والتحلیل الخاص .الدراسات السابقة كافة

 .بنتائج االستبیان یوضح ذلك

2 Lecture time is sufficient to cover the contents of 
the article. 

3 The content of article commensurate with the 
objective of Curriculum. 

4 Subject content is anointer dependent information. 

5 Text books and references are available and 
meaningful. 

6 available of References helpful for stimulate and 
thinking. 

7 The book is free of grammatical errors Printing. 

8 Contents of the book are of outdated information. 

9 The book contains a variety of examples and 
exercises 

10 The evaluation of the subject system is appropriate 
(test method). 

11 Exams reflect the content of the subject. 

12 Number of exams be exhaustive of the content 
subject. 

13 Examinations and assignments helped to absorb the 
subject. 

14 Examinations and exercises are in line with the 
objectives of the subject. 

15 Examinations and exercises help to think of more 
conservation. 

16 Number of exams and the their recurrence are 
appropriate. 

17 The case of equipped lecture hall  satisfactory. 
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المصدر , الكادر التدریسيیوضح المزاوجة بین مقومات التفكیر الناقد ومقومات تقییم أداء ) 4(جدول رقم 

/ المصدر ( باالستعانة بمقومات المنھج الدراسي عن المصدر .( الباحث/   
 Aljumaily, Al-Ukaily ,2011(  

 
 
 
 

 .مقومات التفكیر الناقد  .ویم الكادر التدریسي قمقومات ت 

1 Has the ability to communicate scientific material in a 
smooth and easy manner. 

لتحقیق المعاییر المدرجة الى الیسار في ھذا 
الجدول نجد انھا  یمكن ان تستنبط من كل مقومات 

والتي أجتمعت في كافة  الدراسات ,التفكیر الناقد 
والتحلیل الخاص بنتائج االستبیان یوضح  .السابقة

 .ذلك

2 Keep to use the tools and techniques of modern education. 

3 Illustrates the theoretical aspects in the subject with examples 
from the reality. 

4 Gives the scientific material in a manner covering the time of 
the lecture. 

5 Committed to the dates of lectures. 

6 Improve in the management ranks and give equal 
opportunities to students in dialogue and discussion. 

7 Motivates students and encourages them to think and 
research. 

8 Respects the different views of the students. 

9 Through self-learning encourages students to search for what 
is new and modern. 

10 Accept criticism and suggestions with an open mind. 

11 Be objective and fair in his / her evaluation of students. 

12 Uses a variety of methods to assess the performance of 
students(such as reports, research, and quizzes). 

13 Follow up activities and duties to put the evaluation weights. 

14 Has the ability to discuss all issues of the subject 

15 Working to increase the knowledge of the outcome 
requested. 
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 .نتیجة استبیان طلبة المراحل الدراسیة كافة عن أداء مناھج مفرداتھم الدراسیةیوضح ) 5(جدول رقم 

  )Aljumaily, Al-Ukaily ,2011/ (المصدر ( 
  

Score 1 2 3 4 5 
No
. 

Question  Strongl
y  

Agre
e 

I 
Don

Disagr
ee 

I Don’t 
 Agree 1 Overall, this Curriculum subject is good and useful. 300 216 9 23 12 

2 Lecture time is sufficient to cover the contents of the 
article. 

134 231 35 75 32 

3 The content of article commensurate with the 
objective of Curriculum. 

137 254 42 57 12 

4 Subject content is anointer dependent information. 136 250 47 44 18 

5 Text books and references are available and 
meaningful. 

83 216 75 91 48 

6 Available of References helpful for stimulate and 
thinking. 

106 239 90 67 16 

7 The book is free of grammatical errors Printing. 74 188 192 43 19 

8 Contents of the book are of outdated information. 63 161 201 77 20 

9 The book contains a variety of examples and 
exercises. 

64 196 168 55 21 

10 The evaluation of the subject system is appropriate 
(test method). 

93 262 77 49 19 

11 Exams reflect the content of the subject. 121 255 51 53 9 
12 Number of exams is exhaustive of the content 

subject. 
126 263 41 57 14 

13 Examinations and assignments helped to absorb the 
subject. 

110 287 35 51 19 

14 Examinations and exercises are in line with the 
objectives of the subject. 

116 293 34 32 24 

15 Examinations and exercises help to think of more 
conservation. 

120 297 22 42 26 

16 Number of exams and the their recurrence are 
appropriate 

114 273 35 42 30 

17 The case of equipped lecture hall satisfactory. 113 269 25 76 30 

18 Capabilities and laboratories are appropriate and 
effective. 

100 246 22 74 45 
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جامعة النھرین لمفردات  –یوضح نتائج تقییم طلبة قسم الھندسة المعماریة ) 1(مخطط بیاني رقم 

. اعاله ) 5(رقم   والمخطط یمثل ترجمة كرافیكیة لما تقدم في الجدول–مناھجھم الدراسیة ولكافة المراحل 
  .)Aljumaily, Al-Ukaily ,2011/ المصدر ( 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Strongly  Agree

2 Agree

3 I Don’t Know 

4 Disagree

5 I Don’t  Agree At All
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  . یوضح نتیجة استبیان طلبة المراحل الدراسیة كافة عن أداء كادرھم التدریسي) 6(جدول رقم 
  )Aljumaily, Al-Ukaily ,2011/ (المصدر ( 

 

Score 1 2 3 4 5 

No. Question Strongly 
Agree Agree I Don’t 

Know Disagree 
I Don’t 
Agree 
At All 

1 Has the ability to communicate scientific 
material in a smooth and easy manner . 

82 114 6 27 6 

2 Keep to use the tools and techniques of 
modern education. 75 112 15 2 13 

3 Illustrates the theoretical aspects in the 
subject with examples from the reality. 81 109 12 21 4 

4 Gives the scientific material in a manner 
covering the time of the lecture. 73 119 3 15 10 

5 Committed to the dates of lectures. 91 100 8 16 8 

6 
Improve in the management ranks and 
give equal opportunities to students in 
dialogue and discussion. 

82 107 14 13 12 

7 Motivates students and encourages them 
to think and research. 76 104 10 29 8 

8 Respects the different views of the 
students. 

80 92 20 21 6 

9 Through self-learning encourages 
students to search for what is new and 
modern. 

74 97 17 23 7 

10 Accept criticism and suggestions with an 
open mind. 77 84 20 20 7 

11 Be objective and fair in his / her 
evaluation of students. 

62 100 17 16 8 

12 
Uses a variety of methods to assess the 
performance of students(such as reports, 
research, and quizzes), 

63 95 18 23  

13 Follow up activities and duties to put the 
evaluation weights. 57 116 10 14 7 

14 Has the ability to discuss all issues of the 69 88 8 16 4 

15 Working to increase the knowledge of 
the outcome requested. 73 119 3 12 9 
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جامعة النھرین لكادرھم  –یوضح نتائج تقییم طلبة قسم الھندسة المعماریة ) 2(مخطط بیاني رقم 
 . اعاله ) 6(والمخطط یمثل ترجمة كرافیكیة لما تقدم في الجدول  رقم –التدریسي ولكافة المراحل 
  ).Aljumaily, Al-Ukaily ,2011/المصدر ( 

 
 
  

  : النتائج  
بالنظر الى كثرة فقرات النتائج والتي یمكن أستخالصھا من االستبیان الذي أجري على طلبة كافة     

فقد تم تلخیصھا قدر , وكذلك ألداء الكادر التدریسي ,تقییمھ لمناھج مفرداتھم الدراسیة  المراحل فیما یخص
  : االمكان بشكل یتناول الموضوعات االساسیة للبحث وأھدافھ وكالتالي 

والتقییم یكون من , فیما یخص تقییم المنھج المعد لتلك المفردة الدراسیة في تلك المرحلة الدراسیة /  اوال 
  : االسئلة التالیة خالل

  ھل ان موضوع المنھج بشكل عام ھو جید مفید ؟/ 1
اي لكافة ( مشاركة  560فیما یخص تقییم المنھج الخاص بكل مفردة دراسیة ولكافة المراحل فمن اصل   -

تعرف اكان المنھج المعد لتلك المفردة أجابة مابین اما ال ) 44(كان ھناك ) مفردات المناھج ولكافة المراحل
ھو جید ومفید او انھا تقر بعدم جودتھ او انھا تقر بشكل نھائي بان المنھج المعد لتلك المفردة في تلك المرحلة 

وھذا بحد ذاتھ مؤشر .من مجموع أستمارات االستبیان المشاركة % 8اي ما نسبتھ . غیر مفید وال جید  وھ
ي أمكانیة التعرف على االفتراضات یعطعلى وجود اخفاق في تفعیل التفكیر الناقد الذي من شانھ ان 
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1 Strongly Agree

2 Agree

3 I Don’t Know

4 Disagree

5 I Don’t Agree At All
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مفردات المنھج للطلبة بشكل ال من  اضافة الى امكانیة تقویم الحجج,وامكانیة التفسیر واالستنباط واالستنتاج 
  .جزمھم بعدم كفاءتھ جزئیا او كلیا یجعلھم یقولون بعدم معرفتھم بالمنھج او 

  ھل ان وقت المحاضرة كافي لتغطیة موضوع المحاضرة ؟/  2  
استمارة تقول بعدم معرفتھا للقضیة اھمیة وقت المحاضرة وھو ) 142(مشاركة ھناك ) 507(من اصل  -

من % 28اي ما نسبتھ اكثر من ( مؤشر اخر أو تقول بان وقت المحاضرة غیر كافي او غیر كافي نھائیا 
ضعاف  إو وكلھا مؤشرات على وجود اخفاق في تفعیل التفكیر الناقد, ) ركة استمارات االستبیان المشا

الذي من شانھ ان یزیل عقبات أیصال المادة او المفردة  القدرة على تحدید المشكالت والمسائل المركزیة
 .الدراسیة الى الطلبة باقصر وقت ممكن وباقل مجھود 

ي او المعرفي للمنھج الخاص بتلك المفردة التربوالمحاضرة یتماشى مع الھدف ھل ان محتوى  / 3 
  الدراسیة ؟

استمارة تقول بعدم معرفتھا بالھدف التربوي وھل انھ ھناك اصال ) 111(مشاركة ھناك ) 502( من اصل  -
ھدف للمنھج الخاص بتلك المفردة وآخرین یقولون بعدم تماشي محتوي المحاضرة مع الھدف التربوي 

من مجموع االستمارات المشاركة في االستبیان % 22ما نسبتھ ( .ردة بشكل قاطع للمنھج الخاص بتلك المف
وأضعاف القدرة على  وھو ما یشخص حدوث خلل في تفعیل التفكیر الناقد لدى طلبة الفصل الدراسي ,

 .وعق العام والھدف العام من الموضتحدید ما إذا كانت العبارات أو الرموز الموجودة مرتبطة معاً ومع السیا
  ؟ ختصة بھبمعلومات مستقلة وم یعطىموضوع المفردة الدراسیة ھل ان محتوى /  4

باھمیة ان تكون ھناك معلومات  أستمارة تقول بعدم معرفتھا) 109(مشاركة ھناك ) 495(من اصل  -
متخصصة تطرح عن موضوع المفردة الدراسیة او انھا تقول بعدم وجود مثل تلك المعلومات او عدم 

وھذا مؤشر على عدم وعي , من مجموع االستمارات المشاركة % 22وبنسبة , كل نھائيوجودھا بش
مات متخصصة تدعم جوانب موضوع المفردة الدراسیة وھو خلل الطالب بضرورة ان تكون ھناك معلو
من خالل عدم  القدرة على تحدید المعلومات المتعلقة بالموضوع، بالضد من عملیة تفعیل التفكیر الناقد 

والتي لھا قدرة على إجراء مقارنات بین األمور التي یمكن إثباتھا أو التحقق منھا، وتمییز المعلومات 
  .األساسیة عن المعلومات األقل ارتباطاً 

  ھل ان ھناك كتب منھجیة او مراجع متوفرة لدعم وتعزیز مفردات المنھج الدراسي ؟/  5
بعدم معرفتھا بضرورة ان تكون ھناك كتب منھجیة أستمارة تقول ) 214(مشاركة ھناك ) 513(من اصل 

او مراجع لتدعیم مفردات المنھج الدراسي او انھا تقول وتجزم بعدم وجود تلك الكتب واخرى تقول بشكل 
وھذا مؤشر , من مجموع االستمارات المشاركة % 42 وبنسبة, قاطع بعدم توفر الكتب المنھجیة والمراجع

والتي من ضمنھا توسیع القاعدة الناقد التي یفترض ان تكون حاضرةر على عدم تفعیل مقومات التفكی
  .ومعرفة األغراض أو األھداف التي یرمي إلیھا المعرفیة للطالب

  المراجع المعتمدة ھي مساعدة على تحفیز الطالب فكریا ؟ھل ان / 6
شانھا تحفیز الطالب استمارة تقول بعدم معرفتھا بوجود مراجع من ) 173(مشاركة ھناك ) 518(من اصل  -

اي ما نسبتھ , او تقول بعدم وجود مثل ھذه المراجع او تجزم بعدم وجود مراجع تحفز الطالب فكریا, فكریا 
وھذا مؤشر آخر على عدم تفعیل التفكیر الناقد في مفردات . من مجموع  االستمارات المشاركة %) 33(

وكذلك عدم .وأستیعابھا  والتأني  في الحكم علیھا  من خالل عدم القدرة على  تحدید دقة المعلومة المنھج
  .مقدرة الطالب على تمییز االتجاھات والتصورات المختلفة لوضع معین

  خال من االخطاء المطبعیة القواعدیة ؟, ھل ان الكتاب التابع لتلك المفردة الدراسیة بضمن المنھج/ 7
عرفتھا بوجود او عدم وجود اخطاء مطبعیة أستمارة تقول بعدم م) 254( مشاركة ھناك ) 519(من اصل  -

واخرى تجزم , في الكتاب التابع للمفردة الدراسیة المعینة واجابات اخرى تقول بوجود اخطاء مطبعیة 
وھذه الفقرة ال تمس مقومات  .من االستمارات المشاركة %) 49(أي ما نسبتة ,بوجود اخطاء مطبعیة 

 .طباعي  التفكیر الناقد باعتبارھا خطأ میكانیكي
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  قدیمة ؟ھل ان محتویات الكتاب الخاص بتلك المفردة الدراسیة في ذلك المنھج ھي / 8
مشاركة تقول بعدم معرفتھا اكانت المعلومة المعطاة قدیمة ام حدیثة ) 298(مشاركة ھناك ) 522(من اصل  -

عة اخرى تجزم بان ومجمو,واجابات اخرى تقول بقدم المعلومات في الكتاب الخاص بالمفردة الدراسبیة , 
من مجموع % ) 57(ااي ما نسبتھ, المعلومات المتوفرة في الكتاب الخاص بتلك المفردة الدراسیة ھي قدیمة 

 وھذه الفقرة توشر كذلك على قدم المعلومات المعطاة وعدم تكاملھا مع المستجدات.االستمارات المشاركة 
أضعاف قابلیة الطالب في القدرة على تمییز الصیغ  وھو ما یتعارض مع تفعیل مقومات التفكیر الناقد مثل

 .المتكررة وكذلك القدرة على تحدید موثوقیة المصادر وتحدید قوة حجة ما او أدعاء معین 
ھل ان الكتاب المنھجي الخاص بتلك المفردة الدراسیة في ذلك المنھج یحوي تنوعا من االمثلة / 9 

  والتمارین؟
أجابة تقول بانھا ال تعلم بوجود او عدم وجود مثل ھذه التمارین ) 244( مشاركة  ھناك ) 504(من اصل  -

ومجموعة اخرى تقول بعدم وجود امثلة او تمارین في الكتاب الخاص بتلك المفردة الدراسیة واخر تقول ,
كذلك على ضعف تفعیل وھذا مؤشر . من اعداد المشاركین %) 48(أ ما نسیتھ .وتجزم بذلك بشكل قاطع 

مثل ضعف االحاطة بجوانب القضیة المطروحة وبفھم فحواھا وكذلك ضعف الطالب مقومات التفكیر الناقد 
في التمییز بین تمییز أوجھ الشبھ وأوجھ االختالف مما ال یمكنھ من  تحدید األجزاء الممیزة، ووضع 

 .المعلومات في تصنیفات لألغراض المختلفة
أي ما ھو منھج ( تقییم موضوع الدراسة او المفردة الدراسیة في ذلك المنھج ھو مناسب ھل ان نظام / 10

  )االختبار وھل ھو مناسب لتلك المفردة الدراسیة ؟
اجابة تقول بانھا ال تعلم ھل ان المنھج الموضوع لالختبار ھو ) 138(مشاركة ھناك ) 500(من أصل  -

ومجموعة اخرى تقول بأن أسلوب االختبار لتلك المفردة  واخرین یقولون انھ غیر مناسب, مناسب ام ال 
. من مجموع االستمارات المشاركة باألستبیان %) 28(اي ما نسیتھ , الدراسیة ھو غیر مناسب اطالقا 

وھذامؤشر على ضعف تفعیل مقومات التفكیر الناقد في عدم القدرة على تقدیم معیار للحكم على نوعیة 
 .المستخلصة عن مجموع المحاضرات الخاصة بتلك المفردة الدراسیة , المالحظات واالستنتاجات 

ھل ان االمتحانات المنجزة في تلك المفردة الدراسیة في ذلك المنھج تعكس محتوى الموضوع قید / 11
  الدراسة والتعلیم ؟

الخاصة بتلك انات حت اسئلة االمتأستمارة تقول بعدم معرفتھا اكان) 131(مشاركة ھناك ) 488(من اصل  -
ومجموعة أخرى , واخرى تقول بانھ ال یعكس موضوع الدراسة , المفردة تعكس موضوع الدراسة ام ال 

من %) 27اي ما نسیتھ ( , تقول بأنھا ال تعكس نھائیا محتویات الموضوع التي سبق وان أطلعنا علیھ 
تفكیر الناقد من جھة القدرة وھو مؤشر كذلك على ضعق تفعیل مقومات ال, مجموع االستمارات المشاركة 

 .والمعلومة غیر المرتبطة بھ , على التمییز بین المعلومة المرتبطة بالموضوع 
  المفردة الدراسیة ؟ شاملة لمحتویات موضوع الدراسة او ھل ان عدد االمتحانات كانت / 12

جریت شاملة أجابة بانھا ال تعلم اكانت االمتحانات التي ا) 112(مشاركة ھناك ) 505(من اصل  -
ومجموعة اخرى تقول وتجزم ,واخرى تقول بانھا لم تكن شاملة , لموضوعات تلك المفردة الدراسیة ام ال 

أي ما نسبتھ . بعدم شمولیة االمتحانات للموضوعات المختلفة التي تناولتھا تلك المفردة في ذلم المنھج 
عف تفعیل مقومات التفكیر الناقد من وھذا مؤشر اضافي كذلك على ض. من االستمارات المشاركة%) 22(

 . خالل ضعف الربط مع الموضوعات التي تم التطرق لھا في شرح المفردة الدراسبة
  ھل ان االمتحانات والواجبات قد ساعدت في تشبع الطالب بموضوعات تلك المفردة الدراسیة؟/ 13

اجابة أكدت انھا ال تعلم فیما اذا كانت االمتحانات والواجبات كانت ) 112(مشاركة ھناك ) 502( من اصل -
واخرین قالوا بعدم فائدة االمتحانات والواجبات في ذلك بینمااأكد ,قد أفدتھم في تشرب المادة الدراسییة 

من االستمارات %) 22(نسبتھ اي ما .أخرین انھا لم تفیدھم البتة في زیادة استیعابھم للمفردة الدراسیة
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وھذا مؤشر اضافي آخر على ضعف تفعیل مھارات التفكیر الناقد في تحقیق الدقة والربط بین . المشاركة 
أضافة الى عدم التمییز بین المعلومات واالدعاءات واألسباب ذات العالقة بالموضوع وتلك , الموضوعات 

 .التي تقحم على الموضوع وال ترتبط بھ
ان االمتحانات والتمارین التي اجریت خالل اعطاء تلك المفردة الدراسیة كانت تصب في االھداف  ھل / 14

  التربویة او المعرفیة المحددة لتلك المفردة الدراسیة ؟
اجابة اكدت عدم معرفتھا ما اذا كانت االمتحانات والتمارین لھا عالقة ) 90(مشاركة ھناك ) 487(من اصل  -

ومجموعة اخرى قالت بان التمارین واالمتحانات ال , دریس تلك المفردة الدراسیة بالھدف التربوي من ت
من %) 18(اي ما نسبتھ . واخرین قالوا بانھا ال تتوافق نھائیا معھا , تتوافق والھدف التربوي للمادة 

التمییز قدرة الطالب على وھذا مؤشر كذلك على ضعف التفكیر الناقد من جھة عدم . االستمارات المشاركة 
ومن جھة امكانیة تحدید دقة المعلومة , والمعلومة غیر المرتبطة , بین المعلومة المرتبطة بالموضوع 

 . وأستیعابھا  والتأني  في الحكم علیھا او القدرة على التمییز بین الصیغ المتكررة 
  وار البناء ؟ھل ان االمتحانات والتمارین تساعد الطالب على التفكیر وفتح المزید من الح / 15

اجابة تقول بعدم معرفتھا فیما اذا كانت االمتحانات والتمارین تشكل ) 90(مشاركة ھناك )  507(من اصل  -
ومجموعة اخرى تقول ان االمتحانات , اضافة للطالب في فتح ذھنیتھ على التفكیر واغناء الحوار البناء 

. االمتحانات لم تضفأي شیئا نھائیا مما تقدم ومجموعة اخرى تقول ان , والتمارین لم تضف شیئا مما تقدم 
وھو مؤشر طبیعي على عدم تنمیة التفكیر الناقد , تقر بذلك  من مجموع المشاركات%) 17(أي ما نسبتھ 

اثناء اعطاء الحصة الدراسیة ومن خالل اسئلة االمتحانات او التمارین وھذ ااعاق من قدرة الطالب في 
لدى الناس أو بأن یعرف انھ من الممكن ان یكون ,االتجاھات والتصورات المختلفة لوضع معینالتمییز بین 

وكذلك یعیق الطالب ,او متى یحتاج الى معلومات جدیدة حول شيء ما ,أفكارا مختلفة حول معاني المفردات
 .تحدید االدعاءات أو الحجج الغامضة والمتداخلة عن أمكانیة 

 ات التي تمت اعادتھا وھل كانت االعادة مناسبة ام ضارة ؟ما ھو عدد االمتحان/ 16
اجابة تقول بانھا ال تعلم عدد االمتحانات المعادة وفیما اذا كانت ااعادة ) 107(اجابة ھناك ) 494(من اصل  -

ان فعالیة . واخرى تقول بانھا غیر مفیدة نھائیا ,ومجموعة اخرى تقول بان االعادة غیر مفیدة , مفیدة ام ال 
عادة االمتحانات ال عالقة لھا بتنمیة التفكیر الناقد على اعتبار ان الحصة المعطاة یفترض ان تم تغطیتھا ا

بالتالي اعادة االمتحان ھو مؤشر على عدم جدیة الطلبة في االیفاء بشروط ف بشكل واضح لكل الطالب
 .  التدریس والمراجعة

 
  ھزة بشكل مناسب؟ھل ان غرفة التدریس أو مكان اعطاء الحصة مج/ 17

مشاركة تقول بانھا ال تعلم ھلى ان قاعة المحاضرات مجھزة بشكل ) 131(اجابة ھناك ) 513(من أصل  -
وأخرین یجزمون بعدم تجھیز قاعة ,وآخرین یقولون بأنھا غیر مجھزة بشكل مناسب , مناسب ام ال 

وھو ,مجموع المشاركات تقر بذلك من %) 25(أي ما نسیتھ . المحاضرات بالمعدات الالزمة وبشكل نھائي 
 .ما اثر سلبا على تفعیل مھارات التفكیر الناقد بالنظر لضعف التجھیزات والوسائل التعلیمیة 

  ھل ان االمكانات التعلیمیة والمختبرات ھي مناسبة وذات تاثیر على سیر العملیة التعلیمیة ؟/ 18
ال تعلم اكانت المختبرات وباقي االمكانات اجابة تقول بانھا ) 146(مشاركة ھناك ) 487(من أصل   -

وأخرى تقول بشكل , ومجموعة اخرى تقول بانھا غیر مناسبة ,المتوفرة مناسبة ام ال لسیر العملیة التعلیمیة 
وھو , من االستمارات المشاركة) 29(أي ما نسبتھ .قاطع ان المختبرات واالمكانات غیر مناسبة نھائیا 

فعیل مھارات التفكیر الناقد وذلك لضعف أمكانات الشرح والتفسیر وغیرھا نتیجة بالنتیجة یعود سلبا على ت
  .لضعف الفقرات الداعمة للعملیة التعلیمیة والتي من شانھا رفع كفاءة الكالب الفكریة 

والتقییم , فیما یخص تقییم أداء المحاضر المسؤول عن تلك المفردة الدراسیة في ذلك المنھج /   ثانیا
  :خالل االسئلة التالیة یكون من 
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  ھل ان للمحاضر القابلیة على أیصال المادة العلمیة بطریقة سھلة وبسیطة؟/ 1
اجابة تقول بانھا ال تعرف ھل أن المحاضر قام بایصال المادة بطریقة ) 39(مشاركة ھناك ) 235(من اصل  -

من ) 16(اي ما نسیتھ . واخرى تجزم بانھ قد اخفق , ومجموعة اخرى تقول انھ اخفق , سھلة وبسیطة ام ال 
لتفكیر الناقد عند اعطاء وھو مؤشر على ضعف تفعیل مھارات ا, مجموع االجابات المشاركة  تقر بذلك 

الحصة الدراسیة بالنظر الى سوء الشرح والتفسیر الذي یتناسب والمستوى العلمي المتواضع لعموم الطلبة 
التفسیر والشرح واالستدالل ( ومنھا  مما ادى الى ایجاد قصور في تحقیق عموم معاییر التفكیر الناقد

 . المذكورة  في المتن ) 2(,) 1(المذكورة في الجدول  ..)الخ, واالستنتاج
  ھل ان المحاضر قام باستخدام االدوات  والتقنیات الخاصة بالتعلیم الحدیث ؟/ 2

تقول بانھا ال تعلم فیما اذا كان المحاضر قد قام باستخدام ) اجابة ) 30(مشاركة ھناك ) 213(من اصل  -
واخرى تقول وتجزم بان المحاضر ,عل ومجموعة اخرى تقول بانھ لم یف,التقنیات الحدیثة ام ال في التدریس 

من %) 14(اي ما نسبتھ . في عرض الحصة الدراسیة او المحاضرة  قد قصر في استخدام التقنیات الحدیثة
وھو ما یساھم في اضعاف عموم مھارات التفكیر الناقد لدى الطالب والتقلیل من .مجموع المشاركات

 .مقدرتھم في تحسین ادائھم التعلیمي 
وم المحاضر بتمثیل المفاھیم النظریة التي یتطرق لھا في موضوع مفردتھ الدراسیة بأمثلة من ھل یق/ 3

  الواقع ؟
أجابة أشارت الى انھا ال تعرف فیما اذا كان المحاضر قد قام بتمثیل ) 37(اجابة ھناك ) 227(من أصل  -

واخرى اكدت , انھ لم یفعل ومجموعة اخرى قالت ب, المفاھیم النظریة التي أستحضرھا في محاضرتھ أم ال 
وھذا من شانھ أن یضرب العدید . من مجموع المشاركات %) 16(أي ما نسبتھ .وبشكل جازم انھ لم یفعل 

أستنباط وأستخالص المعلومات او من مقومات التفكیر الناقد على سبیل المثال سوف لن یتمكن الطالب من 
او , او  التمییز بین الحقیقة والرأي واألدعاء , بوضوحان یعرف التناقض في العبارات ویحدد القضیة 

او تحدید أو , التعرف على أوجھ التناقض أو عدم االتساق في مسار عملیة االستدالل من المقدمات أو الوقائع
أو التمییز بین الحقائق التي یمكن إثباتھا أو . التحقق  من مصداقیة  مصدر الخبر أو مصدر المعلومات

  .حتھا وبین االدعاءات أو المزاعم الذاتیة أو القیمیةالتحقق من ص
  یغطي المادة العلمیة للمفردة الدراسیة بحدود الوقت المخصص للمحاضرة أم غیر ذلك؟ ھل ان المحاضر/ 4

قالت بانھا ال تعرف اذا ما كان االستاذ یغطي ,اجابة ) 28(مشاركة في االستبیان ھناك ) 220(من اصل  -
ومجموعة اخرى أشارت , ل كل وقت المحاضرة ام ینتھي قبل الوقت ام یحتاج الى المزید المادة العلمیة خال

. ومجموعة أخرى أكدت ذلك بشكل قاطع ) نقصان او زیادة (الى انھ ال یلتزم بالوقت المخصص للمحاضرة 
قد في وھو بالتاكید یترك تقصیرا على مقومات التفكیر النا.من مجموع المشاركات %) 12(أي ما نسبتھ 

 .الحالتین من جھة زیادة الوقت المخصص للشرح والتفسیر او نقصانھ 
  ھل ان المحاضر ملتزم بالحضور في تواریخ المحاضرات المثبتة بالجدول ؟/ 5

أجابة تقول بانھا ال تعرف ھل ان المحاضر ملتزم بمواعید ) 32(أجابة كان ھناك ) 223(من اصل  -
اي ما نسبتھ .ى تؤكد ذلك بشكل قاطعواخر, ول بانھ غیر ملتزم ومجموعة اخرى تق, المحاضرات ام ال 

وھو ما یترك تاثیرا سلبیا على عموم مقومات التفكیر الناقد المشار الیھا . من مجموع المشاركات %) 14(
 .في متن البحث) 2(و ) 1(في الجدول 

  قاش لكافة الطلبة ؟ھل ان المحاضر یقوم بادراة المحاضرة بشكل حسن ویعطي فرص الحوار و الن/ 6
اجابة ادلت بانھا ال تعرف فیما اذا كان المحاضریدیر المحاضرة بشكل ) 39(اجابة ھناك ) 227(من أصل  -

واخرى , ومجموعة اخرى تقولبان لم یتمكن من عمل ذلك ,جید ویعطي فرص الحوار و النقاش لكافة الطلبة 
وھو كذلك یتعارض . مجموع المشاركات  من%) 17( أي ما نسبتھ . تجزم بفشل المحاضر في عمل ذلك

 .مع تعظیم فرض مھارات التفكیر الناقد لعموم الطلبة وتعمیم االستفادة على كل الطلبة 
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  ھل ان المحاضر یحفز الطلبة ویشجعھم على اعمال التفكیر والبحث ؟/ 7
ضر یحفز الطلبة أجابة أشارت الى انھا ال تعلم فیما اذا كان المحا) 37(اجابة ھناك ) 227(من أصل  -

واخرى تقول وتجزم بانھ ال , مجموعة اخرى تقول بانھ ال یفعل ذلك ,ویشجعھم على اعمال التفكیر والبحث 
وھو بشكل مباشر كما یظھر یؤثر سلبا على تفعیل .من مجموع االجابات %) 16(اي ما نسیتھ . یفعل ھذا 

 . مقومات التفكیر عموما والناقد منھ خصوصا 
  حاضر یحترم وجھات النظر المختلفة للطلبة ؟ھل ان الم/ 8

أجابة تقول بانھا ال تعلم فیما اذا كان المحاضر یحترم وجھات النظر ) 47(مشاركة ھناك ) 219(من اصل  -
اي ( وأخرى تقول وتجزم بانھ الیفعل ذلك,  جموعة اخرى تقول بانھ ال یفعل ذلكوم, المختلفة للطلبة أم ال 

وھو بالتاأكید .من مجموع المشاركات %) 14(اي ما نسبتھ ) . مختلفة للطلبةال یحترم وجھات النظر ال
امكانیة الطالب في التعرف على أوجھ التناقض  عامل مھم في تثبیط تفعیل مھارات التفكیر الناقد وخصوصا

لبرھان وكذلك عدم امكانیة تحدید قوة ا, أو عدم االتساق في مسار عملیة االستدالل من المقدمات أو الوقائع
او الدلیل أو االدعاء أو  التمییز بین المعلومات واالدعاءات واألسباب ذات العالقة بالموضوع وتلك التي 

یتخذ  وكذلك اعاقة امكانیة تقدیم مسوغات للنتیجة التي یتم التوصل إلیھا.تقحم على الموضوع وال ترتبط بھ
  . وغیرھا , موقفاً و یغیره عند توفر األدلة

  المحاضر یشجع الطلبة على ان یتعلموا بانفسھم وان یبحثوا عن كل ما ھو جدید وحدیث؟ھل ان /  9
أشاروا الى انھم ال یعلمون ھل ان المحاضر یشجع الطلبة على ان ) 37( ناك ھمشاركة )  218(من اصل  -

واشارت مجموعة اخرى الى تقصیر , یتعلموا بانفسھم وان یبحثوا عن كل ما ھو جدید وحدیث ام ال 
من % ) 17(اي ما نسبتھ . وخرین بینوا أن المحاضر لم یشجع الطلبة نھائیا على ذلك ,المحاضر في ذلك 

 امكانیة,وھذا یتعارض مع تعزیز العدید من مقومات اتلفكیر الناقد لدى الطلبة مثل . مجموع المشاركات 
ز بین الحقائق التي یمكن إثباتھا أو التمیی. تحدید أو التحقق  من مصداقیة  مصدر الخبر أو مصدر المعلومات

أو التحقق من صحتھا وبین االدعاءات أو المزاعم الذاتیة أو القیمیة؛ اوالقدرة على تحدید مصداقیة الخبر أو 
, وكذلك عدم امكانیة التمییز بین االثباتات واالدلة الموضوعیة والعشوائیة  التي ترتبط  باألدعاءات .الراوي 

القدرة على  او ,  ق القابلة للبرھان  واالثبات  وبین االدعاءات التي یدعیھا االخرینالتمییز بین الحقائأو
 .أو تحري التحیز أو التحامل. تمییز المغالطات التي تبدو منطقیة القدرة على تقدیر درجة تحیز االخرین 

  ھل أن المحاضر یقبل النقد واالقتراحات بعقل منفتح ؟/ 10
أجابة أشارت الى انھا ال تعلم أكان المحاضر یقبل النقد واالقتراحات ) 47(مشاركة ھناك ) 208(من اصل -

وآخرین اشاروا الى , ومجموعة اخرى تشیر الى ان المحاضر الیقبل النقد واالقتراحات ,بعقل منفتح ام ال 
وھذا .من مجموع االجابات  %)22(اي ما نسبتھ . ان المحضر ال یقبل وبشكل نھائي االقتراحات والنقد

عدم قدرة الطالب , على سبیل المثال , بدوره یتعارض مع قضیة تعزیز مقومات التفكیر الناقد لدى الطلبة 
امكانیة  او عدم. لتمییز بین الحقائق القابلة للبرھان  واالثبات  وبین االدعاءات التي یدعیھا االخرین  على

یأخذ جمیع جوانب الموقف بنفس القدر  ضیة المطروحة ویفھم فحواھایحیط بجوانب القاو ان  تقویم الحجج
أو التمییز بین الحقیقة والرأي واألدعاء , ر النتائج التي یتم التوصل إلیھااختبا او عدم أستطاعتھ.من األھمیة 

  .وكذلك تحدید موثوقیة المصادر.أو القدرة على صیاغة األسئلة التي تسھم في فھم أعمق للمشكلة,
  ھل ان المحاضر موضوعي وعادل في تقییمھ للطلبة ؟ /11

أجابة أشارت الى انھا ال تعلم أكان المحاضر موضوعي وعادل في ) 41(مشاركة ھناك) 208(من اصل  -
وآخرین اشاروا وبشكل , ومجموعة اخرى  اشارت الى انھ غیر موضوعي وال عادل , تقییمھ للطلبة ام ال 

من مجموع %) 20(أي ما نسبتھ .ال موضوعي في تقییمھ للطلبة قاطع الى ان المحاضر غیر عادل و
ان ما تقدم یؤثر على تفعیل مھارات التفكیر الناقد للطلبة بشكل سلبي خصوصا من جھة تقییمھم . المشاركین

  .  اء للقضایا بطریقة موضوعیة وعلمیةرمقدرتھم على االستدالل واالستنباط او االستق
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طرق متنوعة لتقویم اداء الطلبة مثل تكلیفھم باعداد التقاریر والبحوث ھل ان المحاضر یستخدم / 12
  واالمتحانات الفجائیة؟

أجابة أشارت الى انھا ال تعلم أكان المحاضر یستخدم طرق متنوعة ) 41(مشاركة ھناك) 199(من اصل  -
بینما أكدت مجموعة .ال لتقویم اداء الطلبة مثل تكلیفھم باعداد التقاریر والبحوث واالمتحانات الفجائیة ام 

اي .وأخرین جزموا ان المحاضر ال یستخدم مثل ھذه الطرق نھائیا ,أخرى على تقصیر المحاضر في ذلك 
وھذا بدوره یؤثر سلبا على عملیة تفعیل مقومات التفكیر .من مجموع المشاركات %) 20(ما نسبتھ 

 .وبشكل خاص تلك المتعلقة بالتنظیم الذاتي للطالب,الناقد
  ھل ان المحاضر یتتبع الفعالیات والواجبات لكي یضع درجاتھ؟ /13

یتتبع الفعالیات أجابة أشارت الى انھا ال تعلم أكان المحاضر ) 31(مشاركة ھناك) 204(من اصل  -
بینما اشارت مجموعة اخرى الى ان المحاضر ,والواجبات لكي یضع درجاتھ أم ان لھ طرق اخرى في ذلك

من %) 15(اي ما نسبتھ . الدرجات وھذا ما أكدتھ مجموعة ثالثة وبشكل قطعي  ال یتتبع ما تقدم لتقریر
وھذا بدوره یتعارض كذلك من جھة تفعیل مقومات التفكیر الناقد في الوسط االكادیمي . مجموع المشاركات

ج او العلمي والموضوعي وبالتالي یحید الطلبة عن االلتزام بمفھوم الموضوعیة وعدم مقدرتھم على االستنتا
التحلیل أو حتى تفعیل التفكیر المنطقي في معالجة المشاكل التربویة التي تواجھھم في المفردات الدراسیة 

  .المختلفة في ذلك المنھج 
  ھل لدى المحاضر المقدرة على مناقشة كل الموضوعات المرتبطة بمفردتھ الدراسیة؟/ 14

ال تعلم أكان للمحاضر المقدرة على مناقشة كل أجابة أشارت الى انھا ) 24(مشاركة ھناك) 212(من اصل  -
بینما أشارت مجموعة ثانیة الى انھ ال یمتلك ھذه الصفة , الموضوعات المرتبطة بمفردتھ الدراسیة ام ال 

من مجموع المشاركین ) %11(اي ما نسبتھ .بینما أشارت ثالثة الى انھ وبشكل قطعي غي قادر على ذلك ,
, تفعیل مھارات التفكیر الناقد لدى الطلبة في العدید منھا ونذكر على سبیل المثالوھذا بدوره أثر سلبا على .

عدم قدرة الطالب على االحاطة بجوانب القضیة المطروحة وأن یفھم فحواھا وعدم قدرتھ على تحدید 
أو التحقق المعلومات المتعلقة بالموضوع، والتي لھا قدرة على إجراء مقارنات بین األمور التي یمكن إثباتھا 

 ..وغیرھا , والمعلومة غیر المرتبطة , او التمییز بین المعلومة المرتبطة بالموضوع , منھا 
  ھل أن المحاضر یعمل على زیادة كم المعرفة المطلوبة ام انھ دون ذلك؟/ 15

أجابة أشارت الى انھا ال تعلم أكان للمحاضر یعمل على زیادة كم ) 24(مشاركة ھناك) 219(من اصل  -
وقد اشارت مجموعة ثانیة الى أن المحاضر الیعمل على ذلك ,معرفة المطلوب تحقیقھا ام انھ دون ذلك ال

. من مجموع المشاركین) %10(اي ما نسبتھ .وھذا ھو نفش ما اشارت الیھ مجموعة ثالثة وبشكل قاطع
ان یعرف  ,ت مثلوھذا بدوره كذلك یضعف من امكانیة تعزیز نمط التفكیر الناقد في العدید من المقوما

تحدید قدرة البیانات وكفایتھا او في قدرتھ على , متى یحتاج إلى معلومات جدیدة حول شيء ما الطالب 
وفي قدرتھ على یتخذ , موقفاً و یغیره عند توفر األدلة وكذلك في اتخاذ ,ونوعیتھا في معالجة الموضوع

لمستقبلیة والتتابعات التي تبنى على ذلك الشيء وفي معرفة المترتبات ا, تحدید قوة حجة ما او أدعاء معین 
  ".  أو الفكرة أو الحدث

 : االستنتاجات 
اھمیة اعتماد مقومات ومھارات التفكیر الناقد في العملیة  -من خالل ما تقدم في المتن  – أظھر البحث/   1 

التعلیمیة في االوساط االكادیمیة لما لھ من اھمیة في عملیة تقییم المنھج المعتمد وكذلك تقییم اداء الكادر 
التدریسي وأیضا رفع كفاءة التحصیل الدراسي للطلبة اضافة الى توسیع ادراكھم وفتح اذھانھم او عقولھم 

بویة العامة من انشاء رمساحات ابعد وتحقیق سبق في التنبؤ بالنتائج المستقبلیة مما یحقق االھداف التالى 
  .االكادیمیات العلمیة 

واضحة اكتنفت المنھج الدراسي وكذلك عضو الھیئة  فجوات غرات اواظھر البحث كذلك وجود ث/ 2
والمؤشرة في الفقرات الخاصة  - بھا القلیلةبالرغم من نس -  حیث قد تم تحدید مواطنھا بدقة,التدریسیة 
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تجاوزھا مستقبال من أمكانیة  االمر الذي یتیح لنا  ,المنھج واالخرى الخاصة بالكادر التدریسيبالسؤال عن 
  .)أكانت صغیرة ام كبیرة(  خالل مجابھة كل نقاط الضعف المشخصة

حیث أشاروا الى كونھم ال , المفردات الدراسیة اظھر البحث كذلك عدم جدیة كم من الطلبة في متابعة / 3
حیث یشكلون بالنتیجة عینة ذات نشاط سلبي قد یؤثر على ,داخل الحصة الدراسیة  الموقفمجریات  یعلمون 

  ) .ال نعلم ( بالنظر الى أجاباتھم التي أستندت على عبارة ,عموم الطلبة بالنتیجة 
الناقد بالمعاییر الموضوعة من قبل االیبت والتي یتم من أرتباط مجموعة مقومات ومھارات التفكیر / 4

خاللھا تشخیص جودة النتاجات االكادیمیة واالكادیمیات بعبارة اخرى وتقییمھا وتحدید مدى أعتمادیتھا 
االمر الذي یستوجب تعمیم تلك المھارات والمقومات على جھات االدارة والتخطیط للمناھج الدراسیة ,

المفردات الدراسیة للقسم المعني لغرض اعتمادھا في مراجعة قیمة المجھودات المبذولة ولجان متابعة جودة 
كما ویمكن مراجعة دقة ارتباط مقومات ومھارات التفكیر  .وتوجیھھا بشكل یضمن أفضل واعلى النتائج 

رتباط الناقد بالمعاییر الموضوعة من قبل االیبت في بحوث متخصصة اخرى لتثبیت مدى اعتمادیة ھذا اال
 .المشخص في ھذا البحث

  :التوصیات 
ردة من مفردات المنھج فمكل  معأنطباق مھارات ومقومات التفكیر الناقد  یوصي البحث بمراجعة/ 1

وذلك بھدف تفعیلھا خالل وقت الحصة  الدراسیة في أقسام الھندسة المعماریة ولكافة المراحل الدراسي
وبأقل وقت وبطریقة أبسط لتحقیق كفاءة أكبر في أنجاز الھدف التربوي لتلك المفردة  المحدود الدراسیة

  .ممكن 
موائمة انماط التفكیر مع القتھا بأنماط التفكیر المختلفة بھدف دراسة المقصود باستراتیجیات االدراك وع/ 2

أستراتیجیات االدراك المناسبة لھا التي من شانھا تفعیل ذلك النمط من التفكیر دون غیره وحسب طبیعة 
  . في تلك المرحلة الدراسیةحلول المشاكل الخاصة بتلك المفردة الدراسیة 

ة ولكافة المراحل في ضوء مراجعة االھداف التربویة للمفردات الدراسیة في أقسام الھندسة المعماری/ 3
ك النمط من التفكیر لواستراتیجیة االدراك التي من شأنھا تفعیل ذأنماط التفكیر المطلوبة ألنجاز ذلك الھدف 

  .سط واسرع طریقة للطالبأألیصال المادة او المفردة الدراسیة ب  المطلوب تحقیقھ
 
 :)بحسب ورودھا في المتن_ (صادر العربیة الم
دار احیاء ,تحقیق مكتب تحقیق التراث , ) 2(ط,لسان العرب , أبو الفضل  محمد بن المكرم  ,ابن منظور /1

  .1993,مادة نقد,) 1(ج,بیروت, مؤسسة التاریخ العربي  ,التراث العربي 
التفكیر  في التفكیر : أثر  استراتیجیات تدعیم  عملیات المیتامعرفة , )1998(, جیون وفویسكو , فونتین   /2
, تحریر آرثر كوستا . الفصل التاسع , في تعلیم التفكیر  من أجل التفكیر  , صفاء یوسف االعسر : ترجمة ,

.دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع : القاھرة   
ترجمة فاضل االبرجاوي , نظریة بیاجیھ في االرتقاء المعرفي , )1990( , )بي جي( ,وارد زورث  /3
. ,دار الشؤون الثقافیة , الطبعة االولى بغداد ,  

ترجمة عبد العزیز البابطین , التدریس من أجل تنمیة التفكیر , ) 1995(ھیربرت وآخرون , ویلبرج  / 4
.الریاض, مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ,  
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