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:الملخص

ــرفُ ــه  يع ــد بأن ــر الناق ــةُ: التفكي ــد   الدق ــسائل والنق ــف او الم ــص المواق ــي فح ف
ــوعية  ــل لبموض ــىلتوص ــر   إل ــتخدام التفكي ــات باس ــصدق والثب ــصحة وال ــصف بال ــائج تت نت

التــي لهــا كلهــاالعوامــلباألخــذوالبــراهين ، مــع األدلــةالمنطقــي واالعتمــاد علــى تقريــر 
ــويم   ــالموقف، وتق ــة ب ــراءاتاإلعالق ــدارج ــامبإص ــول األحك ــىللوص ــسليمة إل ــائج ال النت

: مجاالت هيةويتضمن خمس

ــي :.١ ــب    وه ــا الطال ــرف به ــي يتع ــة الت ــة العقلي العملي
.على افتراضات متضمنة في المواقف المقدمة له

ــو:.٢ ــب   وه ــم الطال ــي يحك ــة الت ــة العقلي ــا  العملي ــن خالله ــى م عل
ــيحــةاالســتنتاجات المقتر ــة الت ــات المقدم ــى المعلوم ــاً عل ــب منطقي ال ؟ أمتترت

.هذه المعلومات صحيحة إنعلى فرض 

ــي :.٣ ــة الت ــة العقلي ــب يالعملي ــز  الطال ــا مي ــن خالله ــين م ب
ــلتها     ــا وص ــى أهميته ــاء عل ــضعيفة بن ــج ال ــة والحج ــج القوي ــئلةالحج باألس

.المقدمة له

الستنباط .٤ ـ  :ا نتيجـة   إلـى مـن خاللهـا    التـي يـصل الطالـب     العقليـة    ةوهوا لعملي
.ما  بناء على وجود مقدمتين منطقيتين 

ــو :االستنتاج .٥ ــب وه ــصل الطال ــي ي ــة الت ــة العقلي ــاالعملي ــن طريقه ــىع إل
ــدرجات  ــة ب ــةاســتنتاجات معين ــاءمــن الدقــة متفاوت ــات بن ــائق وبيان ــى حق عل

.مقدمة له 

تفكيــر الناقــد خــصوصاً إلــى هتمــام بموضــوع التفكيــر عمومــاً وموضــوع الود اإليعــو
مجتمع يمـر بحركـة تغييـر وتطـوير شـملت مختلـف مجاالتـه ممـا جعلـه يواجـه فـي                       
ــى    ــاج إل ــي تحت ــة الت ــة والتطبيقي ــضالت الفكري ــضايا والمع ــن الق ــد م ــوم العدي ــل ي ك

.عقول قادرة على الخلق واإلبداع والتفكير الناقد



ب

ــد  ــاليبوتع ــروق   األس ــد الف ــي تحدي ــة ف ــائل مهم ــة وس ــين  المعرفي ــة ب الفردي
كمــا انهــا تعبــر عــن . التــي تفــسر ســلوك الفــرد فــي تفكيــره بمواقــف الحيــاةاألشــخاص و

ــي     ــا ف ــن تأثيره ــضالً ع ــسلوكه، ف ــؤ ب ــة، والتنب ــة واالجتماعي ــصية واالنفعالي ــه الشخ مكونات
.واألكاديميتحصيله العلمي 

ــي األســلوبإن  ــة(المعرف ــن ) الحــذر-المجازف ــد م ــؤاألســاليبيع ــي ت ــة  الت ثر المهم
هـا، فالمجــازفون يقـدمون علــى المواقــف   بفـي تفــسير الفـرد للمثيــرات وفـي كيفيــة التفكيــر    

التــي تنطــوي علــى المغــامرة والمجازفــة بثقــة عاليــة، وبغــض النظــر عــن النتــائج، بينمــا  
ــك المواقــف الحــذرونيحجــم  ــدة، أن الكــشف  إالعــن تل ــى ضــمانات مؤك ــد حــصولهم عل بع
ــن  ــاليبع ــدى األس ــة ل ــة االمعرفي ــطلب ــم  ةلجامع ــلوكهم، ويجعله ــديل س ــى تع ــساعد عل ي

ــرف   ــة ويع ــاة المختلف ــف الحي ــة مواق ــى مواجه ــادرين عل ــلوبق ــي األس ــة(المعرف -المجازف
علـى المخـاطرة واقتنـاص الفـرص         إقبـالهم فـي    األفـراد بـين    األداءمـدى تبـاين      بأنـه ): الحذر

يديــة المــضمونة المواقــف التقلإلــىالحــذرين الــذين يميلــون أولئــكمقابــل األهــدافلتحقيــق 
.ال يدخلون في مخاطرةف

انـه محاولـة جـادة فـي دراسـته لألسـلوب             وأهميتـه ولعل مـا يعطـي البحـث مبرراتـه          
وعالقتــه بــالتفكير الناقــد ممــا يــشكل إضــافة علميــة فــي هــذا ) الحــذر-المجازفــة(المعرفــي 

ــوي     ــاد الترب ــين  باإلرش ــساعد المعني ــد ي ــاس ق ــوفيره مقي ــه وت ــث نتائج ــن حي ــال، م المج
ـ   المعرفـي والقـدرات العقليـة لـدى          األسـلوب لنفسي علـى قيـاس      وا ، فـضالً عـن     ةطلبـة الجامع

الجديـد علـى     اإلنـسان االرتقـاء فـي عمليـة بنـاء          إلـى ذلك ، يسهم في دعـم الجهـود الراميـة           
تـشكيل قيمـه فـي التطـور العلمـي بمـا تخـدم المجتمـع                 وإعـادة علميـة مدروسـة      أسسوفق  

.الحديث



ت

: ما يأتي إلىيهدف البحث

.مستوى التفكير الناقد لدى طلبة الجامعةعلىتعرفال.١

ــرفال.٢ ــىتع ــستوى عل ــلوبم ــي األس ــة(المعرف ــذر-المجازف ــدى) الح ــة ل طلب
.الجامعة

ــى .٣ ــرف عل ــة  التع ــروق ذات الدالل ــصائيةالف ــاً   اإلح ــد تبع ــر الناق ــي التفكي ف
).التخصص-الجنس(لمتغيرات 

ــى .٤ ــرف عل ــروق ذات االتع ــة الف ــصائيةلدالل ــي اإلح ــلوبف ــي األس المعرف
).التخصص-الجنس(تبعاً لمتغيرات ) الحذر-المجازفة(

الكشف عـن العالقـة بـين درجـات التفكيـر الناقـد و درجـات األسـلوب المعرفـي                    .٥
.لدى طلبة الجامعة) الحذر-المجازفة(

ــداد     و ــة بغ ــة جامع ــث طلب ــع البح ــمل مجتم ــة (ش ــة الرابع ــر ) المرحل ــاً لمتغي ات تبع
.طالب وطالبة ) ٤٠٠(في حين تكونت عينة البحث من ) التخصص-الجنس(

ــا ــب  أم ــت تتطل ــث فكان ــأدوات البح ــق ب ــا يتعل ــدادفيم ــإع ــثينأدات ــى,للبح األول
ــد  ــر الناق ــاس التفكي ــي واألخــرىمقي ــاس  لألســلوب المعرف ــة(مقي و جــرت ) الحــذر-المجازف

ــد  ــة ابت ــوات علمي ــاء بخط ــة البن ــااعملي ــد المج ــن تحدي ــراءالت ء م ــاهري  وإج ــصدق الظ ال
.وتحليل الفقرات وكانت عملية التطبيق على العينة الكلية للمقياسين في نفس الوقت

ــات   ــع البيان ــد جم ــا وبع ــصائياًوتحليله ــتخدام اإح ــة باس ــصائيةلحقيب SPSSاإلح

: اآلتيةالنتائج إلىتوصل هذا البحث 

ــر ال  لالطإن- ــن التفكي ــول م ــستوى مقب ــديهم م ــاً ل ــة عموم ــدب ــصائياًناق ,ودال إح
.المعرفي ببعده الحذر في تعامالتهماألسلوبيتبعون وإنهم

ــذكور اعلــى منــه عنــد االنــاث - والطلبــة فــي ,التفكيــر الناقــد عنــد الطلبــة مــن ال
.التخصصات العلمية اعلى منه عند طلبة التخصصات االنسانية



ث

تجـه الفـرد باتجـاه      العالقة بين المجازفـة والتفكيـر الناقـد عالقـة سـلبية فكلمـا ا               إن-
ــد   ــره الناق ــد وكلمــا اقتــرب باالتجــاه الحــذر كــان تفكي المجازفــة قــل تفكيــره الناق

.اًجيد

.وبناء على نتائجها خرجت الباحثة بجملة من التوصيات والمقترحات

:ومن هذه التوصيات 

ــان تعمــلأ.١ ــةوزارت ــاليالتربي ــيم الع ــة للمرشــدين والتعل ــى اقامــة دورات تدريبي ال
ــويي ــة    الترب ــتراتيجيات تنمي ــرامج واس ــى ب ــدريبهم عل ــصفوف لت ــدي ال ن ومرش

مهارات التفكيـر الناقـد لـدى طلبـة المـدارس الثانويـة ممـا يـنعكس علـى حيـاتهم                     
.الجامعية المستقبلية 

ــك مــن دور اإلعــالمضــرورة االهتمــام بوســائل .٢ ــرامج التربويــة لمــا فــي ذل والب
.مهم في تنمية التفكير الناقد وكيفية تطوره 

ــظ   ت.٣ ــين والحف ــن التلق ــاد ع ــك باالبتع ــاً وذل ــة حالي ــدريس المتبع ــق الت ــوير طرائ ط
واعتمـــاد أســـلوب الحـــوار والمناقـــشة وتـــشجيع الطـــالب علـــى تحليـــل 

.االفكاروتركيبها

: منها ما يأتي فالمقترحات  اما 

ــراء.١ ــية إج ــل دراس ــى مراح ــة عل ــة مماثل ــرىدراس ــة أخ ــرات معرفي ــع متغي ، وم
.وشخصية أخرى

ــة .٢ ــعالق ــي لوباألس ــة(المعرف ــذر-المجازف ــرات ) الح ــرىبمتغي ــا أخ ــم يتناوله ل
).التحكم الذاتي، الذكاء االنفعالي(البحث الحالي 

ــة      .٣ ــة الجامع ــداد وطلب ــة بغ ــة جامع ــين طلب ــد ب ــر الناق ــة للتقكي ــة مقارن دراس
.المستنصرية 

ــة    .٤ ــية دراس ــل الدراس ــوم المراح ــة لعم ــة الجامع ــدى طلب ــد ل ــر الناق ــة التفكي دراس
.فكير الناقد تتبعية للت


