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  :الملخص
ھدفت الدراسة التعرف على أسالیب المعاملة الوالدیة ومستوى التفكیر الناقد لدى طلبة 
الصف العاشر بمدارس محافظة الظاھرة في سلطنة عمان، كما والتعرف على العالقة بین أسالیب 

في أسالیب المعاملة المعاملة الوالدیة والتفكیر الناقد لدى أفراد عینة الدراسة، والتعرف على الفروق 
طالًبا وطالبة، تم ) ٣٤٣(الوالدیة والتفكیر الناقد بین الذكور واإلناث، وتكونت عینة الدراسة من 

اختیارھم بالطریقة العشوائیة، واستخدم الباحث مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة من إعداد فاروق 
الدراسة إلى أن أسالیب المعاملة جبریل، واختبار واطسون وجالسر للتفكیر الناقد، وقد توصلت 
، )تشدد/تسامح(، )تسلط/ اعتدال(الوالدیة الشائعة لدى أفراد عینة الدراسة جاءت على النحو التالي 

كما أظھرت النتائج أن مستوى التفكیر الناقد لدى أفراد عینة ، )إھمال/ حمایة(، )عدم اتساق/ اتساق(
، ومتوسًطا في )تدالل، تقویم الحجج، واالستنتاجاالس(الدراسة كان بمستوى مرتفع في مجاالت 

عدم وجود عالقة بین  ، وأظھرت النتائج)التصنیف، والتفسیر، واالستنباط، والتنبؤ باالفتراضات(
عدم وجود فروق ذات داللة  كما أظھرت أسالیب المعاملة الوالدیة المدركة ومستوى التفكیر الناقد،

یة المدركة ومستوى التفكیر الناقد تعزى لمتغیر النوع إحصائیة في أسالیب المعاملة الوالد
االجتماعي، عدا مجالي القدرة على االستنتاج والتفسیر، وجاءت الداللة اإلحصائیة فیھما لصالح 

  .الذكور
Abstract: 

Research entitled "Methods of parental treatment and its relation to 
critical thinking among the tenth grade students in the schools of 
Al-Dhahirah Governorate in the Sultanate of OmanThe aim of the current 
study was to identify the methods of parental treatment and the critical 
thinking level among the  ١٠ the grade students in the schools of 
Al-Dhahirah Governorate in the Sultanate of Oman. The aim of this study 
was to identify the relationship between parental treatment methods and 
critical thinking among the study sample members and to identify 
differences in parental treatment methods and critical thinking. Male and 
female. The study sample consisted of ) ٣٤٣ ( students randomly selected. 
The researcher used the measure of parental treatment methods by Farouk 
Jibril ،Watson and Glaser for critical thinking. The results of the study 
showed that the level of critical thinking among the sample of the study 
was at the level of " The results showed that there was no relationship 
between perceived parental treatment methods and the level of critical 
thinking. There were also no statistically significant differences in the 
methods of treatment Perceived parenting and critical thinking level are 
attributed to the gender variable Social, except for the areas of ability to 
conclude and explain, and the statistical significance in favor of males. 
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  :مقدمة
 الخلیة األولى في المجتمع، والمؤسسة األولى التي ینطلق الفرد منھا للحیاة، تعد األسرة

وتتشكل فیھا شخصیتھ ویشبع حاجاتھ الرئیسیة، وفي نطاقھا یتلقى الفرد مؤثراتھ االجتماعیة 
األولى، ویلقى على عاتق الوالدین فیھا الدور الكبیر في تنشئة االبن لیتفاعل بطریقة صحیحة مع 

  ) ٢٠٠٩مزاھرة، . (ھما یشكالن معا المرتكز األساسي في كیان األسرةالمجتمع، ف
ومما ال شك فیھ أن مھمة الوالدین الیوم أشق بكثیر مما مضى، حیث اتسع نطاق 
مسؤولیتھما اتجاه أبنائھما، وتضخم حجم التحدي، مع التطورات العصریة المتسارعة، حیث أن 

 الطاعة العمیاء لما یقولھ الكبار، بل أصبحت تكوین التربیة لم تعد مجرد إطعام الطفل وتعویده
  ).٤٩٩، ص٢٠٠٩راجح،(شخصیات وتزوید الفرد باألسالیب الناجحة للكفاح في الحیاة 

وال یتوقف تأثیر معاملة الوالدین لألبناء على مرحلة الطفولة، بل تتعداه إلى المراحل 
 مرحلة المراھقة وھي مرحلة غنیة العمریة األخرى، ومن بین المراحل المھمة في حیاة الفرد

بالتغیرات والمكتسبات التي تتالحق في جمیع المجاالت المعرفیة واالجتماعیة والشعوریة، ومع 
بدایة المراھقة تحدث تغیرات متعددة في جوانب مختلفة في حیاة الفرد، حیث تحدث تطورات 

ذه المرحلة ومرحلة نھایة الطفولة جسدیة، وفكریة، وحتى اجتماعیة، وقد یربط بعض الُكتَّاب بین ھ
المبكرة من حیث الرغبة في االستقاللیة، ومعارضة األھل، والتمحور حول الذات، باإلضافة 
للمھارات االجتماعیة والمعرفیة الجدیدة التي تطرأ في حیاة الفرد، وینجح الوالدان في ھذه المرحلة 

ازنة بین ما یشكل عامل أمان في التعامل مع عند استخدامھما أسالیب معاملة والدیة تعمل على المو
المراھق وبین احترام حاجة المراھق لالستقاللیة، ویمس التطور المعرفي في سن المراھقة مرحلة 
جدیدة من التفكیر، ویتعلق المراھق بطریقة تفكیره بشكل مستقل عن المضمون الذي یمارس فیھ 

  ).١٠٥، ص٢٠١٦فلوران، (ھذا التفكیر، 
، ٢٠٠٧( التفكیر الرئیسیة والمھمة ما یسمى بالتفكیر الناقد حیث ذكر جروان ومن أنماط

أنھ یعتبر مفھوم مركب لھ ارتباطات بعدد غیر محدد من المواقف واألوضاع، وھو ) ٦٠ص
  . متداخل مع مفاھیم أخرى كالمنطق وحل المشكلة والتعلم ونظریة المعرفة

عاملة الوالدیة في تعزیز النشاط العقلي لدى كما أشارت بعض البحوث إلى أھمیة أسالیب الم
إلى أن االھتمام بتنمیة التفكیر الناقد ) ٢٠١٢(األبناء، فقد أشارت كل من العفون، وعبد الصاحب 

عند األبناء یؤدي ذلك إلى مراقبتھم لتفكیرھم وضبطھ، ومن ثم تكون أفكارھم أكثر دقة وأكثر صحة 
ھم الیومیة ویبعدھم عن االنقیاد العاطفي والتطرف في مما یساعدھم في صنع القرارات في حیات

الرأي، لذلك أصبح التفكیر الناقد أمًرا مھًما بالنسبة لألبناء، لكي یستطیعوا الحكم على مصداقیة ھذه 
المعلومات وتصنیفھا، كما یعتبر التفكیر الناقد من أھم أھداف التربیة المعاصرة في العالم، حیث أن 

  .اري لدى األبناء والذي یعتبر جانب التفكیر الناقد من بین أھم تلك المھاراتتنمیة الجانب المھ
 لھا تأثیر في مستوى - إیجابا أو سلبا –لذلك یرى الباحث أن أسالیب المعاملة الوالدیة 

التفكیر الناقد عند األبناء وخاصة في مرحلة المراھقة، نظرا لحاجتھم الكبیرة في ھذه المرحلة 
النوع من أنواع التفكیر، وبناًء على ما سبق جاءت الدراسة الحالیة لمحاولة معرفة العمریة لھذا 

عالقة أسالیب المعاملة الوالدیة بالتفكیر الناقد لدى طلبة الصف العاشر بمدارس محافظة الظاھرة 
  .في سلطنة عمان
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  :مشكلة الدراسة
اتجاھاتھم وسلوكیاتھم، حیث إن تتزاید أھمیة األسرة في حیاة األبناء، وتأثیرھا الكبیر على 

الوالدین لو قاما فیھا على تربیة األبناء وتوجیھھم منذ الصغر على االستقاللیة والحریة في التفكیر 
والمالحظة والمناقشة واالعتماد على النفس، فإن كل ذلك سوف یؤدي إلى تنمیة وتطویر قدراتھم 

  ). ٨٣، ص ٢٠٠٠صبري، ( الفكریة واكتشاف ورعایة مواھبھم الكامنة 
أن أسالیب المعاملة الوالدیة التي ینتھجھا الوالدان أو أحدھما ) ٤، ص١٩٨٨(ویرى سالمة 

لھا دور مؤثر على الكثیر من خصائص وسمات شخصیة األبناء، كما تؤثر على نموھم العقلي 
  .واالنفعالي وقدرتھم على التفكیر

اف التربویة التي تسعى المجتمعات كما أن تنمیة التفكیر الناقد یعد من بین أھم األھد
اإلنسانیة إلى تحقیقھا حیث إن االھتمام بتربیة المراھقین وإرشادھم وتنمیة قدراتھم العقلیة المعرفیة 
واالبتكاریة أصبح من األمور الضروریة في العصر الذي نعیش فیھ، وذلك نظرا لما یتعرض لھ 

واء من جماعة األصدقاء أو وسائل اإلعالم، االبن في ھذه المرحلة العمریة من عروض وأفكار س
وكذلك المدخالت الثقافیة الغریبة على المجتمع والتي قد تصل للشاب من وسائل التواصل المتعددة، 
وألن المجتمع في أشد الحاجة إلى المتمیزین وذوي الخبرات االبتكاریة من أبنائھ في شتى المجاالت 

  ).٢٠٠٩أحمد، (تفكیركان لزاما االھتمام بھذا النوع من ال
ومن خالل اھتمام الباحث بمجال تنمیة التفكیر عامة والتفكیر الناقد خاصة وجد أن العدید 
من البحوث والدراسات النفسیة أكدت على وجود عالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة والتفكیر الناقد 

ل وظیفتھ كمعلم و تعاملھ ، كما الحظ من خال)٢٠٠٥شحل ،(لدى طلبة المرحلة الثانویة كدراسة 
مع طالبھ واھتمامھ بتنمیة مھارات التفكیر الناقد لدیھم، أن الطالب الذین یعانون من مشكالت 
أسریة ال توجد لدیھم القدرة على اإلجابة على  األنشطة واألسئلة التي تتطلب توظیف مھارات 

  التفكیر الناقد في المواد الدراسیة المختلفة؟
  :أسئلة الدراسة

ما العالقة بین : نطالقا مما تقدم فإنھ یمكن تحدید مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التاليا
أسالیب المعاملة الوالدیة ومستوى التفكیر الناقد لدى طالب الصف العاشر بمدارس محافظة 

  :الظاھرة في سلطنة عمان؟ ویتفرع عنھ األسئلة التالیة
  ما یدركھا األبناء لدى أفراد عینة الدراسة؟ ما أسالیب المعاملة الوالدیة الشائعة ك .١
  ما مستوى التفكیر الناقد لدى أفراد عینة الدراسة؟ .٢
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في أسالیب المعاملة الوالدیة المدركة لدى أفراد عینة  .٣

  الدراسة تعزى لمتغیر النوع االجتماعي؟
ر الناقد لدى أفراد عینة الدراسة تعزى ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى التفكی .٤

  لمتغیر النوع االجتماعي؟
) تشدد/ تسامح[(ھل توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین أسالیب المعاملة الوالدیة  .٥

ومستوى التفكیر الناقد لدى أفراد عینة )] اھمال/ حمایة) (تسلط/ اعتدال) (عدم اتساق/ اتساق(
  الدراسة؟
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  :ةأھداف الدراس
تعرف أسالیب المعاملة الوالدیة المدركة الشائعة لدى أفراد عینة  ھدفت الدراسة إلى

الدراسة، وإلى تعرف مستوى التفكیر الناقد لدى أفراد عینة الدراسة، والكشف عن طبیعة العالقة 
) الإھم/ حمایة) (تسلط/ اعتدال) (عدم اتساق/اتساق) (تشدد/ تسامح(بین أسالیب المعاملة الوالدیة 

ومستوى التفكیر الناقد لدى أفراد عینة الدراسة، كما ھدفت إلى تعرف الفروق في أسالیب المعاملة 
الوالدیة المدركة ومستوى التفكیر الناقد لدى أفراد عینة الدراسة التي تعزى لمتغیر النوع 

  .االجتماعي
  : النحو التاليتنبع أھمیة الدراسة من عدة اعتبارات یمكن إیجازھا على: أھمیة الدراسة

  :من الناحیة النظریة. أ
  قلة الدراسات التي تناولت العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة والتفكیر الناقد، حیث تعد ھذه

 التي تبحث -على حسب اطالع الباحث- الدراسة من أولى الدراسات على مستوى السلطنة 
  .كیر الناقدفي العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة ومستوى التف

  تثري ھذه الدراسة المكتبة العربیة برصید معرفي جدید في مجالي أسالیب المعاملة الوالدیة
والتفكیر الناقد، وكذلك العالقة بینھما، مما یفید في تفسیر عالقة أسالیب المعاملة الوالدیة على 

  .نوع مھم من أنواع التفكیر أال وھو التفكیر الناقد

 حیث تبصرھم بأثر أسالیب المعاملة التي یتبعونھا مع أبنائھم في مواقف تفید الدراسة اآلباء 
  .الحیاة الیومیة

  قد تعطي نتائج ھذه الدراسة مؤشرات حول مستویات التفكیر الناقد لدى األبناء في ھذه
  . المرحلة العمریة، التي یعتبر التفكیر الناقد أمر مھم فیھا

  :من الناحیة التطبیقیة. ب
 لعاملین في حقل التربیة والتعلیم، والعاملین مع الطلبة في الصف العاشر، حیث قد یستفید ا

ستعطي الدراسة تفسیر ألسباب ارتفاع أو انخفاض مستوى التفكیر الناقد لدى طالب الصف 
  .العاشر

  ویمكن أن تستفید وزارة التنمیة االجتماعیة، عن طریق تقدیم دورات وورش لآلباء لتدریبھم
  . السویة التي تسھم في تنمیة مستوى التفكیر لدى األبناءعلى األسالیب 

  كما یمكن أن یستفید اآلباء لمراقبة األسالیب التي یستخدمونھا عند تعاملھم مع أبنائھم في
  .مواقف الحیاة األسریة

  :حدود الدراسة
یر الناقد ركزت الدراسة على العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة والتفك: الحدود الموضوعیة. ١

  .لدى طالب الصف العاشر األساسي
تم تطبیق ھذه الدراسة في مدارس التعلیم األساسي التابعة لمحافظة الظاھرة : الحدود المكانیة. ٢

  .في سلطنة عمان
  .م٢٠١٨/ ٢٠١٧تم تطبیق ھذه الدراسة في العام الدراسي : الحدود الزمانیة. ٣
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 طلبة الصف العاشر في مدارس التعلیم األساسي تم تطبیق الدراسة على: الحدود البشریة . ٤
  .التابعة لمحافظة الظاھرة في سلطنة عمان

  :مصطلحات الدراسة
ھي طریقة التربیة كما : بأنھا) ١٦، ص١٩٨٩(یعرفھا جبریل : أسالیب المعاملة الوالدیة. ١

 أو تنمیة ھذا یدركھا األبناء، والتي یستخدمھا الوالدان مع األبناء بقصد تشكیل وتعدیل سلوكھم
  . السلوك بما یتمشى مع معاییر الكبار أو مستویاتھم

/ تسامح[(الدرجة التي یحصل علیھا المفحوص في أبعاد : ویعرفھا الباحث إجرائًیا بأنھا
  .في مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة)] إھمال/ حمایة) (تسلط/ اعتدال) (عدم اتساق/ اتساق) (تشدد

تفكیر : بأنھ)  p:40، ٢٠٠٨ (Watson & Glaserرفھ واطسون وجالسریع: التفكیر الناقد . ٢
مركب یتضمن مھارات واتجاھات ومعارف تشتمل قدرة الفرد على تمییز المشكالت وقبول 
التعمیمات في حالة وجود أدلة وبراھین منطقیة تدعمھا، ومعرفة مناھج التقصي المنطقي 

قیمة تلك األدلة والبراھین ومدى صحتھا، فضال عن االستداللي، والتجرید، والتعمیم بغیة تحدید 
  .الكفاءة في تطبیق تلك االتجاھات والمعارف

الدرجة التي یحصل علیھا المفحوص في اختبار واطسون : ویعرفھ الباحث إجرائًیا بأنھ
  .وجالسر للتفكیر الناقد ومجاالتھ

  :اإلطار النظري للبحث
لدیة، والنظریات والنماذج المفسرة لھا، وأبرز تم فیھ تناول مفھوم أسالیب المعاملة الوا

أسالیب المعاملة الوالدیة غیر السویة، كما تم تناول مفھوم التفكیر الناقد، والنظریات المفسرة لھ، 
ومھارات المفكر الناقد وسماتھ، باإلضافة للعالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة والتفكیر الناقد، وذلك 

  . عامة عن مفاھیم الدراسة الحالیةحتى تكون للقارئ صورة
  :أسالیب المعاملة الوالدیة: أوًال

كل سلوك یصدر : " بأنھا) ١٢٧، ص٢٠٠٨(ویعرفھا أبو عوف : تعریف أسالیب المعاملة الوالدیة
  ". عن األب أو األم أو كلیھما اتجاه أبنائھما، سواء أكان بقصد التوجیھ أو التربیة أو بدون قصد

مجموعة من األسالیب والطرق التربویة : "بأنھا) ٢٤٢، ص٢٠١٧(وعرفھا الحقوي 
الصحیحة أو الخاطئة التي یمارسھا الوالدان مع أبنائھم أثناء عملیة التنشئة االجتماعیة، التي تظھر 
من خالل مواقف التفاعل بینھم، تھدف إلى تعدیل سلوكھم والتأثیر في شخصیاتھم بما یدفع بھم إلى 

  ".السواء أو الشذوذ
ویتضح من التعریفین السابقین أن أسالیب المعاملة الوالدیة یقصد بھا الطرق التي ینتھجھا 
الوالدین في تعامالتھما الیومیة مع أبنائھما، سواء أكانت صحیحة أم خاطئة، بقصد توجیھھم نحو 

  . األھداف المنشودة عند الوالدین، ومما ینتج عنھ تكوین شخصیات أولئك األبناء
  : یة في التربیةنماذج والد

 النموذج أھمیتھ أنھ قام على أساس دراسات على عینات مختلفة من ھذایستمد : نموذج شیفر. ١ 
األمھات، فقد انصب اھتمام شیفر على السلوك وتوصل إلى أن ھناك بعدین رئیسیین یتعین التمییز 

  :بینھما
  .یتمثل في التحكم مقابل االستقالل. أ
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 فالحب والعطف یعبران عن دعم مرتفع، بینما العدوانیة تعبر عن الحب مقابل العدوانیة،. ب
دعم منخفض، أما من حیث االستقالل مقابل التحكم فإن االستقالل یعبر عن قوة منخفضة بینما 

  :التحكم یعبر عن قوة مرتفعة، على ھذا األساس صنف شیفر الوالدیة إلى أربعة تصنیفات
  .تساھل والسماح باالستقاللیةوتتسم بال: الوالدیة غیر المھتمة. ١
  .وتتسم بالسیطرة والتحكم: الوالدیة المتسلطة. ٢
  .وتتسم بارتفاع الحب والعطف وزیادة التحكم: الوالدیة ذات الحمایة الزائدة. ٣
العدوان (وھي تتسم بارتفاع الحب والعطف، كما تتسم باالستقاللیة : الوالدیة الدیمقراطیة. ٤

  ).٢٠١٦والنجار، 
  :في التربیة األسریة) بلدوین(ذج نمو. ٢

یعد ھذا النموذج من النماذج التقلیدیة التي تصف عالقة الوالدین باألطفال والذي لخص بأن 
  :سلوك الوالدین اتجاه األطفال یصنف وفق ثالثة أسس

 تعبر الدیمقراطیة عن حث األبناء على ممارسة أفكارھم بحریة واتخاذ : الدیمقراطیة
محمد (بھم وإجراء المناقشات معھم في المسائل التي یعترضون علیھا قراراتھم الخاصة 

وعلى ھذا األساس یصف النموذج سلوك الوالدین بشأن ممارسة ). ١٣١، ٢٠١٣وحماد، 
السیطرة على األطفال، حیث یتراوح السلوك بین الدیمقراطیة إلى االستبداد، ففي الدیمقراطیة 

االختیار ویشجعونھ على االعتماد على النفس، یحترم اآلباء فردیة الطفل وحریتھ في 
  .ویتحدثون معھ بصورة متكررة، ویعطونھ الفرصة في اتخاذ القرار

 إن التقبل یعبر عن االھتمام والحب والتفھم من قبل الوالدین تجاه األبناء، والتلقي :  التقبل
توفیر مناخ اإلیجابي لكل ما یصدر عنھم من سلوك، ومشاركتھم في أنشطتھم، مما یسمح ب

  ).٢٠٠٣مزاھرة، (أسري یشجع على التفاعل المتبادل 
ویتراوح سلوك الوالدین ھنا ما بین القبول والرفض تجاه تصرفات األطفال، ففي حال 
القبول یكون الوالدان أكثر عاطفة، وأقل انتقادا ألبنائھما، ویتحدثون معھم بألفة ویھتمون بشؤونھم، 

الدان أكثر عدوانیة، ویوجھون النقد المستمر لسلوك أبنائھم، أما في حاالت الرفض فیكون الو
  .ویستخدمون طرق خاطئة كمحاولة الضبط المفرط لسلوك األبناء

 في التساھل یكون الوالدان أكثر حمایة واھتمام بأبنائھما ویتدخالن في شؤون : التساھــل
لدان یكونان أقل اھتمام، وأقل حیاتھم ولكن في النھایة یبدیان القبول، أما في اإلھمال فإن الوا

تدخل في حیاتھم، وقد یبلغ بھما الحد في التساھل إلى التساھل فیما ال ینبغي التساھل فیھ 
  ). ٢٠٠٠الزغبي،(

إضافة إلى أسس نموذج -یعتبر تطوًرا لنموذج شیفر، حیث أخذ في االعتبار : نموذج بیكر. ٣
الھدوء، وتأتي أھمیة ھذا العامل من أن ھناك العدید بعًدا مھما، أال وھو القلق العاطفي مقابل -شیفر

من أنماط الوالدیة التي تتسم بالحنان والتساھل، كسمة مشتركة ولكنھم في الوقت نفسھ یختلفون من 
العاطفة، التسلط، : حیث درجة العاطفة، على ھذا األساس یتضمن نموذج بیكر ثالثة عوامل وھي

  : أنماط والدیة صنفت إلى قسمینویخلص بیكر بذلك إلى ثمانیة. القلق
الوالدیة المتساھلة، والوالدیة ذات الحمایة الزائدة، : (الوالدیة ذات القلق المرتفع، ویندرج تحتھا. أ

  ).والوالدیة العدوانیة المتسلطة، والوالدیة القلقة العصبیة



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٨٤

الدیة المنظمة الوالدیة الدیمقراطیة، والو: (الوالدیة ذات القلق المنخفض، ویندرج تحتھا. ب
  ).١٩٩٦الشربیني، ). (النشیطة، والوالدیة القاسیة المتحكمة، والوالدیة غیر المھتمة

  :التعقیب على نماذج المعاملة الوالدیة
  :من خالل ما سبق یتضح أن النماذج قسمت أسالیب المعاملة الوالدیة إلى قسمین

یة واتسمت بالتساھل، والحریة، والحب، وھي التي وصفتھا باإلیجاب: أسالیب معاملة والدیة سویة. ١
وإتاحة الفرصة لألبناء لكي یبدوا آراءھم وھو ما سمتھ في بعض النماذج بالدیمقراطیة، 

  .إضافة إلى إظھار االھتمام بسلوكیات األبناء
وتنطبع علیھا الصفة السلبیة في التعامل مع األبناء حیث اتسمت ھذه : أسالیب معاملة غیر سویة. ٢

ب بالقسوة في التعامل، أو اإلھمال وعدم االھتمام بالسلوك الصادر من االبن مھما كانت األسالی
نتائجھ، أو تعریض األبناء للنقد المستمر، أو الحمایة الزائدة، باإلضافة للقسوة، أو التسلط 

  . والرفض
  : أسالیب خاطئة في تربیة األبناء

 تربیة األبناء، والتي قد ینتج عنھا قد یتبع اآلباء ویصرون على مجموعة من األسالیب في
مجموعة من العواقب الخطیرة في سلوك االبن، والكثیر من اآلباء ال یدركون ذلك الخطر، وإن من 

  :بین أشھر األسالیب الوالدیة الخاطئة في التربیة
لى ویعتبر من أخطر األسالیب التربویة الخاطئة، كما یرى بأنھ ینقسم إ: أسلوب القسوة الزائدة. ١

أقسام مختلفة تبدأ بسب االبن وشتمھ والسخریة منھ، وقد تصل للربط والتقیید بالحبال، كما یورد 
مجموعة من القصص الواقعیة على ھذا األسلوب من خالل اطالعھ على قضایا األسر في عالجاتھ 

  .األسریة
  ي وھو كل ما یستخدمھ الوالدان لتقویم السلوك ویؤدي إلى األلم الجسمي أو النفس

، من خالل فرض رأي الوالدین والوقوف أمام رغبات االبن التلقائیة )٧، ص١٩٨٨البیالوي، (
  ).٧٤، ص٢٠٠٠خلیل، (دون تحقیقھا ولو كانت مشروعة 

وھو اإلفراط في رعایة اآلباء ألبنائھم والمغاالة في حمایتھم والمحافظة : أسلوب التدلیل الزائد. ٢
 غیر مستقلین ویعتمدون على اآلخرین في قضاء حاجاتھم، وال علیھم، ونتیجة لذلك ینشأ األطفال

  .یستطیعون مواجھة الضغوط الحیاتیة
ویعد من األسالیب الخاطئة، ویتسم بالتطرف في المعاملة، ویعني التدلیل الزائد إشباع كل 

البن رغبات االبن إشباعا فوریا دونما تأجیل، وإشباعا عاطفیا ومادیا بشكل مبالغ فیھ، وعدم كف ا
  .عن السلوك غیر المرغوب فیھ

وقد ینتج عن ھذا األسلوب تحول االبن إلى شخصیة اعتمادیة في كل شيء، وعدم قدرتھ 
على تحمل المسؤولیة، وقد یتصف باألنانیة، والتمركز حول األم ثم حول الذات، وقد یوصف 

اآلخرین، وقد بالسلوك الفوضوي السلبي، وعدم مقدرتھ على بناء عالقات تواصل ناجحة مع 
یتصف بالعناد، ووقوعھ في المشكالت الشائعة في المجتمع كإدمان األشیاء الضارة ومنھا 

  ).٢٠١٠عبد الكریم، (المخدرات 
ویقصد بھ أن یھمل اآلباء تلبیة رغبات وحاجات األبناء، وترك تشجیعھم : أسلوب اإلھمال. ٣

سلوكیات السیئة، ومن األسباب التي قد تدفع لتثبیتھم على السلوكیات الحسنة، وترك معاقبتھم على ال
الوالدین لمثل ھذا األسلوب، انشغالھما بأمور أخرى كتقدیس العمل، وكثرة السفر والغیاب عن 
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ومن اآلثار المترتبة على اإلھمال، ظھور االبن العنید، أو المتصف بالسرقة، وكثرة الشجار . األبناء
فاق على حساب االنتماء لألسرة، وكذلك التبلد االنفعالي، بین األبناء، كثرة االرتباط بجماعة الر

  ).٢٠١٠عبد الكریم، (وقوع االبن في المشكالت الشائعة في المجتمع 
وھو إدراك الطفل من خالل معاملة والدیھ لھ أنھما ال یتقبالنھ، وأنھما كثیًرا : أسلوب الرفض. ٤

یبدیان اھتمام بكالمھ ومقترحاتھ، مما قد یسبب االنتقاد لھ وال یبدیان مشاعر الود والحب نحوه، وال 
نقص انتماء االبن لھذه األسرة، والذي یعتبر من الحاجات النفسیة األساسیة كما في ھرم ماسلو 

  ).٢٠١٥كفافي، (
وھو إدراك االبن من خالل معاملة والدیھ لھ أنھما یقیدان حركتھ وال یعطیانھ : أسلوب التحكم. ٥

 والنشاط كما یرید، وال یسمحان لھ بحریة التعبیر عن نفسھ ومشاعره، كما الحریة الكافیة للحركة
یفھم االبن من أسلوب والدیھ معھ أنھما یرسمان لھ خطوط یقیدان فیھا تصرفاتھ وینبغي علیھ عدم 
تخطیھا، ومما قد یسبب في االبن الضجر، وكره المنزل، والرغبة في الھروب، وإحساس االبن أن 

ان لھ بخصوصیاتھ، فیولد عنده ضعف الثقة بالنفس، ومما قد یسبب ظھور كثیر من والدیھ ال یعترف
  ).٢٠١٥كفافي، (األمراض النفسیة المستقبلیة والتي یعتبر القلق في مقدمتھا

یتسم الوالدین في ھذا األسلوب بتقلب المزاج، حیث یدرك األبن أنھ قد یعاقب : أسلوب التذبذب. ٦
، ٢٠١٠حمود، ( وال یعاقب على نفس السلوك في مرة أخرى على سلوكھ في إحدى المرات،

  ).٢٩ص
وإن اتباع أسلوب التذبذب یترتب علیھ شخصیة ازدواجیة منقسمة على نفسھا، وھي 
موجودة في حیاتنا الیومیة، ونصادفھا كثیًرا، وإن الطفل الذي یعاني من التذبذب في معاملتھ غالًبا 

  ).٢٠٠٥قناوي، (ما یصبح عندما یكبر مزدوج الشخصیة 
ویتضح مما سبق أن ھناك الكثیر من األسالیب غیر السویة التي قد یستخدمھا الوالدین في 
التعامل مع أبنائھما، ومن ھذه األسالیب ما یمارسھ الوالدین بدون قصد، ومنھا ما یمارسانھ عن جھل 

 األسالیب المذكورة سواء واعتقادھما بأنھ األسلوب األنسب، وعموما فإن كان الوالدان قد مارسا إحدى
  . أكان بقصد أو بدون قصد قد ینتج عن ذلك نتائج سلبیة على سلوكیات وشخصیات األبناء

  :التفكیر الناقد: ثانًیا
عملیة عقلیة یقوم بھا الفرد، وتضم مجموعة من : بأنھ) ١٥٨، ص٢٠١٧(یعرفھ متولي 

عة، وتتمثل ھذه المھارات في مھارات التفكیر التي یمكن أن تستخدم بصورة منفردة أو مجتم
  .االستنباط، واالستنتاج، وتقویم الحجج، والتفسیر، والتعرف على االفتراضات

  :نظریات التفكیر الناقد
تعمل النظریات النفسیة المعرفیة على محاولة تقدیم صورة واضحة لطبیعة السلوك 

الناقد، ووصول تلك النظریة أو البشري، ومن بین ذلك فھم طبیعة التفكیر، والتي من بینھا التفكیر 
ذلك الباحث لتلك النتیجة إنما یتمخض عن جھود سنین من البحث العلمي والتعمق في االستقصاء 
والتساؤالت، واإلصغاء إلى استجابات اآلخرین، وتنظیم المعرفة ودمجھا وتوحیدھا بشكل تكاملي 

ل مبادئ وقوانین، وفیما یلي في إطار تنظیمي لھ معنى، وصیاغة الحقائق والمعلومات على شك
  :مجموعة من النظریات التي حاولت تفسیر التفكیر الناقد

: صنف بلوم مستویات التفكیر اإلنساني إلى ستة مستویات ھي): Bloom(نظریة بلوم . ١
المعرفة، والفھم، والتطبیق، والتحلیل، والتركیب، والتقویم، ویبدأ ھذا التصنیف بالعملیات األولیة 

ة، ثم تتدرج بعد ذلك بالتعقید، كما یوجد ترابط بین المستویات التي ذكرھا بلوم بحیث یعتبر األساسی
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كل مستوى أدنى متطلب رئیسي قبل الصعود للمستوى األعلى منھ في التصنیف، وفیما یلي الشكل 
وكراتھول ) Anderson(وقام كل أندرسون یوضح تصنیف بلوم لمھارات التفكیر، ) ١(رقم 

)lKrathwoh ( حیث قاما بقلب المستویین الخامس ٢٠٠١بابتكار تصنیف جدید في العام ،
  )٢٠٠٠،Anderson( ).التركیب والتقییم(والسادس 

من ) الرابع، والخامس، والسادس(یحتل التفكیر الناقد المستویات المعرفیة العلیا الثالثة 
رئیسیتین من مھارات التفكیر تصنیف بلوم لذا فھو یستلزم التدریب على المھارتین الجزئیتین ال

  ).التفكیر الناقد(التحلیل، والتركیب، وصوال إلى التقویم : الناقد اللتین ھما
والملفت للنظر أن التفكیر الناقد ال یمكن أن ینطلق إذا لم یسبقھ تحلیل دقیق للموقف المراد 

أجزائھا ومكوناتھا نقده، ویقصد بالتحلیل القدرة على تحلیل المادة أو الفكرة إلى عناصرھا و
األساسیة، وقد یشمل التحلیل تحلیل العناصر، وتحلیل العالقات، وتحلیل المبادئ التنظیمیة وتعتبر 

  .ھذه األخیرة أعقد درجات التحلیل
تنظیم العناصر واألجزاء وربطھا معا، لتكوین أنموذج أو تركیب : ومستوى التركیب یعني

إنتاج صالت متمیزة، وإنتاج خطة، (ن األقسام ھي لم یكن موجودا سابقا، ویتضمن مجموعة م
  ).اشتقاق مجموعة من العالقات المجردة

القدرة على إصدار األحكام للسمة المقاسة في ضوء معیار ما، : ومستوى التقویم ویقصد بھ
أو عملیة إبداء الرأي المؤید، أو المعارض للموقف المحلل ویعد ھذا أرقى المستویات الستة في 

  ). Bloom(لوم تصنیف ب
أن التفكیر الناقد ھو عملیة تقویمیة ) Guilford(یرى جیلفورد ): Guilford(نظریة جیلفورد . ٢

یتمثل فیھا الجانبان الحاسم والختامي في عملیة التفكیر، وھو بحسب ھذا المعنى یعد خاتمة لعملیات 
تحدد خاصیة عملیة معیاریة، الذاكرة، والمعرفة، والفھم، واالستنتاج، وھو بوصفھ عملیة تقویمیة 

 النسق الھرمي ١٩٧٢عام ) Guilford(أو عملیة تتم في ضوء محكات معینة، وقد اقترح جیلفورد 
  ):١(ألنموذج العقل، الذي یوضحھ الشكل 

  
  )٢٠٠٠عالم، )(جیلفورد(األنموذج الھرمي لعوامل بنیة العقل ) ١(شكل
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)  Bloom(ثنائي الذي وضعھ بلوم مالءمة التقسیم ال) Guilford(وقد وجد جیلفورد 
للتمییز بین التقویم الذي یستند إلى محكات داخلیة، والتقویم الذي یستند إلى محكات خارجیة، 
ویصور جیلفورد أنموذجھ في بناء العقل، وفي تحدید القدرات العقلیة في بنیة ثالثیة األبعاد، تمثل 

یات البعد الثاني منھا، أما النواتج الستة فتمثل البعد العملیات العقلیة البعد األول منھا، وتمثل المحتو
  ). ١٩٨٧أبو حطب وعثمان، ). (٢(األخیر منھا كما یوضح لك شكل رقم 

  
  ذو األبعاد الثالثة) Guilford(یوضح أنموذج جیلفورد ) ٢(شكل 

أن تفاعل عملیة معینة مع محتوى معین یدل على قدرة ) ١٩٩٧(ویرى الخالیلة واللبابیدي 
قلیة معینة، وبذلك فإن عدد العوامل المتوقعة أو القدرات المتوقعة ھو نحو مائة وعشرون قدرة ع

  . ، ویسمى ھذا المكعب بمكعب جیلفورد للقدرات العقلیة)٦×٥×٤(عقلیة، أي حاصل ضرب 
وقد أعاد جیلفورد النظر في البعد المتعلق بالمحتوى، فقسم أحد مكوناتھ وھو المحتوى 

، )٥(توى بصري، ومحتوى سمعي، وبذلك أصبح عدد القدرات في بعد المحتوى الشكلي إلى مح
  ) ٢٠٠٠عالم، . ( قدرة عقلیة١٥٠)٦×٥×٥(والعدد الكلي للقدرات 

  ):Beyer(نظریة بایر . ٤
اختلف الباحثون في تحدید طبیعة المھارة في التفكیر الناقد، فمنھم من یرى أنھا أحادیة 

ت، في حین یرى آخرون أنھا متعددة الجوانب، األمر الذي دعاھم إلى كالقدرة على تقویم المالحظا
وضعھا ضمن تصنیفات خاصة كتصنیف واطسون جالسر الذي اشتمل على عدة مھارات ھي 

  .معرفة االفتراضات، والتفسیر، وتقویم الحجج، واالستنباط، واالستنتاج
من التفكیر الناقد، فھما أن حل المشكالت واتخاذ القرارات أشمل ) Beyer(ویعتقد بایر 

استراتیجیتان تفكیریتان تتكون كل واحدة منھما من مجموعة من العملیات التي یتبعھا الفرد بشكل 
متسلسل، اما التفكیر الناقد فھو مجموعة من العملیات التي تجري بصورة متفردة أو متجمعة أو بأي 

كما یعتقد بأن مھارات التفكیر الناقد ال تصبح تنظیم، لكنھ أكثر تعقیًدا من مھارات التفكیر األساسیة، 
قدیمة أبًدا، بل على العكس من ذلك فإنھا تمكننا من امتالك المعلومات وفھمھا من دون األخذ بالحسبان 

  ) ٦٣-٦٢، ص٢٠٠٩إسماعیل، . (الوقت، أو المكان، أو نوع المعلومات التي تطبق فیھا
  : التعقیب على النظریات

ات التي تناولت موضوع التفكیر الناقد تبین توافق النظریات في من خالل عرض النظری
تصنیف التفكیر الناقد ضمن أنماط التفكیر المھمة، وأنھ یتطلب مھارات تفكیر ذو قدرات علیا حیث 

إلى تقسیم التفكیر اإلنساني إلى ستة مستویات مترابطة كل مستوى ) Bloom(اتجھت نظریة بلوم 
ى الذي یلیھ، وأعتبر التفكیر الناقد ضمن المستویات العلیا في أعلى منھا مؤھل وضروري للمستو

التفكیر الناقد عملیة ) Guilford(الھرم والتي ھي التحلیل والتركیب والتقویم، كما اعتبر جیلفورد 
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تقویمیة یتمثل فیھا الجانبان الحاسم والختامي في عملیة التفكیر، وھو بذلك یشیر إلى أن التفكیر 
 مرتبة سامیة ضمن عملیات التفكیر، وتعد ھذه النظریة أیًضا من أكثر النظریات فھًما الناقد في

  .ووضوًحا في تحدید قدرات التفكیر الناقد
  : مھارات التفكیر الناقد

تعددت التصنیفات التي حددت مھارات التفكیر الناقد وفیما یلي سأذكر بعضھا وذلك على 
) Watson & Glaaser,1980(طســــون جالســــــر صنف وا، :حسب درجة ارتباطھا بالدراسة

  :مھارات التفكیر الناقد على النحو التالي) ٢٠١٧(المشار إلیھ في دیبونو 
وتعني القدرة على التمییز بین درجة صدق معلومات معینة من عدم : التعرف على الفرضیات. ١

  .صدقھا؛ أي التمییز بین الحقیقة والرأي
ة على تحدید المشكلة، والتعرف إلى المنطقیة لھا، وتقریر فیما إذا كانت وھو القدر: التفسیر. ٢

  .النتائج والتعمیمات مبنیة على معلومات معینة
  ویشیر إلى قدرة الفرد على تحدید بعض النتائج المترتبة على مقدمات : االستنباط. ٣

  .أو معلومات مسبقة
  تائج من حقائق معینة سواء أكانتویشیر إلى قدرة الفرد على استخالص ن: االستنتاج. ٤

  .مالحظة أم مفترضة
ویشیر إلى قدرة الفرد على تقویم فكرة ما قبولھا أو رفضھا، والتمییز بین : تقویم الحجج. ٥

  .المصادر األساسیة والثانویة، والحجج القویة والضعیفة
  .لمقدمات الواردةویشیر إلى قدرة الفرد على التنبؤ بمجریات األحداث في ضوء ا: االستدالل. ٦
ویشیر إلى قدرة الفرد على تجمیع األشیاء التي تمتلك التشابھ أو الصفات نفسھا : التصنیف. ٧

  .وعزل المختلف عن المتشابھات
  : فقد بینا أن مھارة التفكیر الناقد ھي) Facione & Gainen,1998(أما فیسوني وجنین 

  .مل مھارات التصنیف، وتوضیح المعانياالستیعاب والتعبیر عن الداللة، ویش: التفسیر. ١
تحدید العالقات بین العبارات والمفاھیم، ویشمل مھارات فحص اآلراء، واكتشاف : التحلیل. ٢

  .الحجج وتحلیلھا
  .تحدید مصداقیة العبارات ویشمل مھارات تقویم االدعاءات، وتقویم الحجج: التقویم. ٣
ص نتائج معقولة، ویشمل تقصي األدلة، وتخمین تحدید العناصر الالزمة الستخال: االستدالل. ٤

  .البدائل، والتوصل إلى استنتاجات
إعالن نتائج التفكیر وتبریره في ضوء األدلة والمفاھیم والقیاس والسیاق والحجج : الشرح. ٥

  .المقنعة، ویشمل إعالن النتائج، وتبریر اإلجراءات، وعرض الحجج
 التساؤل، والتأكید من المصداقیة، وتنظیم األفكار، ویشمل ویعني قدرة الفرد على: تنظیم الذات. ٦

  .اختبار الذات، وتنظیم الذات
 أن المفكر الناقد ال یأخذ باألمور قبل أن - على حسب السمات المذكورة - ویتضح مما سبق 

یتحرى الدقة، ویتأكد من صحة األدلة المتوفرة حول قضیة معینة، وبذلك ال یتسرع في إصدار 
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ویبحث عن البدائل المتاحة قبل اتخاذ القرار، كما أنھ یتنبأ بالنتائج بناء على المعطیات في األحكام، 
  .القضیة المعینة، كما یتجنب األخطاء الشائعة في التعامل مع األمور

  :أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتھا بالتفكیر الناقد: ثالًثا
تعلیمھ مھارات التفكیر التي تالئم مرحلة نموه إذا أردنا للفرد بأن یكون مفكًرا جیًدا البد من 

وقدرة استیعابھ، لتساعده على إدراك األمور والحكم علیھا بصورة منطقیة، واتخاذ القرارات وحل 
المشكالت، ومن بین أنواع التفكیر ما یسمى بالتفكیر الناقد حیث من خاللھ ینظم الفرد المعلومات 

  ).١٢٥، ص٢٠١٢ھاني، (صول إلى االستنتاج المالئم ویصنفھا ویحللھا ویقیمھا من أجل الو
تنمیة التفكیر الناقد یعد من بین أھم األھداف التربویة التي تسعى المجتمعات اإلنسانیة یمكن 

إلى تحقیقھا حیث أن االھتمام بتربیة المراھقین وإرشادھم وتنمیة قدراتھم العقلیة المعرفیة 
في العصر الذي نعیش فیھ، وذلك نظرا لما یتعرض لھ واالبتكاریة أصبح من األمور الضروریة 

االبن في ھذه المرحلة العمریة من عروض وأفكار سواء من جماعة األصدقاء أو وسائل اإلعالم، 
وكذلك المدخالت الثقافیة الغریبة على المجتمع والتي قد تصل للشاب من وسائل التواصل المتعددة، 

تمیزین وذوي الخبرات االبتكاریة من أبنائھ في شتى المجاالت وألن المجتمع في أشد الحاجة إلى الم
  ).٢٠٠٩أحمد، (كان لزاما االھتمام بھذا النوع من التفكیر 

لذا یتوجب تعلیم الوالدین مھارات التفكیر الناقد لما لھا من أھمیة كبیرة في مساعدتھم في 
ضل أسالیب المعاملة مع أبنائھم اكتساب أسالیب جدیدة في التعامل مع متطلبات الحیاة، وأتباع أف

  ).١١٤، ص٢٠١٣الحربي، (
وتشتمل أسالیب المعاملة الوالدیة األفكار والعادات التي تبت صالحیتھا من وجھة نظر 
الوالدین في تشكیل األفراد وشخصیاتھم في المجتمع، وفق التقالید السائدة في المجتمع، فھي ال 

ییر تساعد الفرد على التفاعل مع المجتمع الذي یعیش تستخدم بشكل عشوائي وإنما تسیر وفق معا
فیھ، وعلى الرغم من اھمیة أسالیب الرعایة الوالدیة، إال أنھا لھا خطورة شدیدة، ففي حالة استخدام 
الوالدین ألسالیب غیر سویة في معاملتھم ألطفالھم، یظھر العدید من اآلثار السلبیة واالضطرابات 

  ).٤٤٧، ص٢٠١٤یق ومحمد، صد(السلوكیة لدى األطفال 
وال یقتصر التفكیر الناقد على حل مشكالت األبناء، بل ویستفاد منھ في إثراء حیاة األبناء 
ومساعدتھم على النمو األفضل لتحقیق حیاة اجتماعیة ناجحة في كافة مراحلھا، ویكتسب من خاللھا 

  ).٢٠٠٩شوربجي، ال(معارف ومھارات تمكنھ من االختیار السلیم لما یحقق لھ التمیز
ویتضح مما سبق أن على الوالدین التفحص الدقیق ألسالیب معاملة األبناء والتمییز بینھا 
وتفسیرھا وتقویمھا واستخالص األسالیب اإلیجابیة منھا، وااللتزام بالموضوعیة والعدالة والحیاد 

لسلیمة وفق استخدام أسالیب في التعامل مع األبناء، مما یساعد ذلك على نمو وتربیة األبناء التربیة ا
المعاملة الوالدیة السویة واالبتعاد عن األسالیب السلبیة منھا، األمر الذي سینعكس إیجابا على 

  .مستوى التفكیر الناقد عند األبناء
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  : الدراسات السابقة: رابًعا
 التعرف على أثر أسالیب المعاملة الوالدیة في التنشئة): ٢٠١٥(ھدفت  دراسة الخصاونة 

االجتماعیة على تنمیة صفات الشخصیة القیادیة، أجریت الدراسة على عینة مكونة من طلبة الصف 
األول الثانوي من المدارس الحكومیة األردنیة في محافظة أربد من الفرعین األدبي والعلمي والبالغ 

ة، ومقیاس مقیاس أسالیب التنشئة االجتماعی: ، واستخدمت الدراسة األدوات التالیة)٤٥٠(عددھم 
وجود : الشخصیة القیادیة، وأتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، وتوصلت الدراسة إلى التالي

  .عالقة ارتباطیة بین األسالیب الوالدیة في التنشئة االجتماعیة في تنمیة الشخصیة القیادیة لدى األبناء
على تصورات التعرف ) ٢٠١٥،Olivari et al(كما ھدفت دراسة أولیفاري وآخرون 

المراھقین عن أسالیب أولیاء األمور في تربیة األبناء في السوید وإیطالیا والیونان، أجریت الدراسة على 
مقیاس : مراھق من السوید وإیطالیا والیونان، واستخدمت الدراسة أداتین ھما) ٨٣٥(عینة مكونة من 

وكان من أبرز نتائج الدراسة أن أسلوبي أسالیب الوالدین في تربیة األبناء واستبیان بأبعاد مختلفة، 
التسلط والتسامح أكثر األسالیب ممارسة من قبل األمھات مع أبنائھن، وكشفت الدراسة أیًضا أن األبناء 

كما أن اآلباء السویدیین یعتبروا أقل . یعتبروا آبائھم من النوع السلطوي والمتسامح أكثر من الفتیات
  . والیونانیینسلطویة من نظرائھم اإلیطالیین 

عن العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا ) ٢٠١٤(وكشفت دراسة الشالش 
 – الخلفیة الثقافیة –الجنس (األبناء وعالقتھا بالجمود الفكري وبعض المتغیرات الدیموغرافیة 

ة من في مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة، وتكونت عینة الدراس) التخصص الدراسي
طالبا وطالبة من طالب الصف الثاني من المرحلة الثانویة ولتطبیق الدراسة استخدم الباحث ) ٢٤٠(

، وقد دعمت النتائج صحة )١٩٨٧(قائمة المعاملة الوالدیة إعداد شیفر وتعریب أبو ناھیة وموسى 
  .بقةفروض البحث جزئیا، والتي تم تفسیرھا في ضوء ما انتھت إلیھ نتائج الدراسات السا

ھدفت إلى التعرف على مؤشرات التفكیر الناقد لدى طلبة ) ٢٠١٥(وقام ربایعة بدراسة 
المرحلة الثانویة في مدارس جنین من وجھة نظر المعلمین، أجریت الدراسة على عینة مكونة من 

د معلًما ومعلمة من مدارس الثانویة بجنین، واستخدمت الدراسة استبانة التفكیر الناقد إعدا) ١٤٠(
إن درجة امتالك : الباحث، وأتبعت الدراسة المنھج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

الطلبة لمؤشرات التفكیر الناقد كانت متوسطة، بینما كانت درجة تنمیة المعلمین لھا كبیرة، وتبین 
رجة امتالك وجود عالقة دالة موجبة ما بین درجة تنمیة المعلمین لمؤشرات التفكیر الناقد ود

  .الطالب لھا
مستوى التفكیر الناقد لدى طالب الجامعة، والفروق ) ٢٠١٣( دراسة الجبیلي كما أوضحت

) ١٠٠(بینھم بحسب الجنس والكلیة والمستوى الدراسي، أجریت الدراسة على عینة مكونة من 
ستخدمت الباحث طالب وطالبة من طلبة السنة األولى بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، وا

، وتوصلت الدراسة )ACHR(اختبار التفكیر الناقد الذي أعده المجلس األسترالي للبحوث التربویة 
إلى أن مستویات التفكیر الناقد لدى طلبة الجامعة كان متوسًطا، كما أظھرت نتائج الدراسة تحسًنا 

 في المستوى الثامن لإلناث في األداء من المستوى األول إلى المستوى الخامس ولكنھ یتراجع قلیًال
على وجھ الخصوص، كما تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الطالب والطالبات في التفكیر 
الناقد لصالح الطالبات، كما تبین وجود فروق في التفكیر الناقد دالة إحصائًیا بین طالب وطالبات 

  .الكلیات المختلفة
/ االعتماد(ف على العالقة بین األسلوب المعرفي التعر): ٢٠١٣( الغامدي اسةوھدفت در

والتفكیر الناقد بأبعاده الخمسة، وإلى التعرف على الفروق في كل بعد من أبعاد ) االستقالل عن المجال
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تبًعا )  االستنتاج– االستنباط – تقویم المناقشات – التفسیر –االفتراضات (التفكیر الناقد الخمسة 
) ٢٠٠(لدى طالب المرحلة الثانویة، وتكونت عینة الدراسة من )  مستقل/معتمد(لألسلوب المعرفي 

طالب من طالب المرحلة الثانویة بالمدارس الحكومیة بجدة، واستخدم الباحث اختبار األشكال 
، ونتج عن )١٩٨٠(المتضمنة إعداد وتكن وآخرون، واختبار التفكیر الناقد لواطسون وجالسر 

صائیا بین درجات الطالب في األسلوب المعرفي ودرجاتھم في التفكیر الدراسة وجود عالقة دالة إح
الناقد، ووجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات الطالب في التفكیر الناقد بأبعاده الخمسة تبًعا 

  .لألسلوب المعرفي
  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

 وأدوات تطبیقھا، مبینًا طریقة بناء تم في ھذا الجزء تناول منھج الدراسة، ومجتمعھا، وعینتھا،
  .األدوات، والتحقق من صدقھا وثباتھا، واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة فیھا

استخدم الباحث المنھج الوصفي االرتباطي الذي یركز على معرفة حجم العالقات : منھج الدراسة: أوًال
أكثر ومن ثم معرفة درجة تلك العالقة بین المتغیرات ومعرفة إن كان ھناك ثمة عالقة بین متغیرین أو   

والطالبات المسجلین بالصف  تكون مجتمع الدراسة من جمیع الطالب: الدراسة مجتمع: ثانیًا
في محافظة الظاھرة بسلطنة عمان للعام الدراسي  العاشر في مدارس التعلیم األساسي

إناث،  (1434)و كور،ذ (1326) منھم وطالبة، طالًبا (2760)  والبالغ عددھم)م٢٠١٧/٢٠١٨(
   . وذلك حسب المعلومات التي تم الحصول علیھا من وزارة التربیة والتعلیم

طالًبا وطالبة من طالب الصف العاشر بمدراس ) ٣٤٣(تكونت عینة الدراسة من :  عینة الدراسة
لك محافظة الظاھرة بسلطنة عمان، تم اختیارھم بالطریقة العشوائیة البسیطة بطریقة القرعة، وذ

  ). ١(من مجتمع الدراسة األصلي، كما ھو موضح في جدول %) ١٢،٤(بنسبة 
  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر النوع االجتماعي) ١(الجدول رقم 

 النسبة المئویة التكرارات المستویات نوع المتغیر

 46.6% 160 ذكر

 النوع االجتماعي 53.4% 183 أنثى

 100% 343 المجموع

  :الدراسةأدوات : ثالثا
  .مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة. ١
  . اختبار التفكیر الناقد. ٢

  :مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة. ١
وطبقھ على البیئة المصریة، ویتكون المقیاس في ) ١٩٨٩(أعده جبریل : وصف المقیاس. أ

أسلوًبا من أنماط عبارة موزعة على أربعة مقاییس فرعیة، كل منھا یمثل ) ٧٧(صورتھ النھائیة من 
عدم / اتساق(، أسلوب )التشدد/التسامح(أسلوب : التفاعل داخل األسرة، وتمثلت ھذه األسالیب في

، وتم استخدام المقیاس المتدرج من خمس )إھمال/ حمایة(، أسلوب )تسلط/ اعتدال(، أسلوب )اتساق
ى لكل عبارة من عبارات كل ، وتعط)دائًما، كثیًرا، أحیاًنا، قلیًال، نادًرا(وھي ) لیكرت(درجات 

على اعتبار أن الدرجة المرتفعة على المقاییس الفرعیة تدل على ) ١-٥(أسلوب درجة معینة من 
اتجاه أسالیب المعاملة الوالدیة لألبناء ناحیة التشدد، أو عدم االتساق أو التسلط أو اإلھمال، على 
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رجة المنخفضة على نفس المقیاس على اعتبار أن عبارات المقیاس جمیعھا سلبیة، بینما تدل الد
  .اتجاه أسالیب المعاملة الوالدیة لألبناء ناحیة التسامح أو االتساق أو االعتدال أو الحمایة

  :الخصائص السیكومتریة. ب
للتحقق من صدق وثبات المقیاس قام الباحث بتطبیق المقیاس على عینة استطالعیة من 

با وطالبة من مدارس التعلیم األساسي بمحافظة الظاھرة طال) ٥١(خارج عینة الدراسة تكونت من 
   .في سلطنة عمان

  :صدق المقیاس. ١
  :الصدق الظاھري

تم عرض المقیاس على مجموعة من المحكمین الحاصلین على شھادة الدكتوراه في التربیة 
ب وعلم النفس، في كل من جامعة نزوى، ومدیریتي التربیة والتعلیم بمحافظتي الظاھرة وجنو

الباطنة، وقد طلب من ھؤالء المحكمین إبداء آرائھم ومالحظاتھم حول مدى مالئمة فقرات المقیاس 
لغرض الدراسة، ودرجة انتماء الفقرة للبعد، ومدى وضوح الصیاغة اللغویة لكل فقرة من فقرات 

سبة، ولم یتم المقیاس، كذلك إبداء مالحظاتھم واقتراحاتھم، وإضافة التعدیالت التي یرونھا منا
  .إجراء أي تعدیالت على بنود المقیاس

  :االتساق الداخلي
قام الباحث بالتحقق من صدق االتساق الداخلي للمقیاس عن طریق حساب معامالت ارتباط 
الفقرة بالبعد الذي تنتمي إلیھ، كما تم حساب معامالت ارتباط البعد بالمقیاس ككل كما ھو موضح 

  ).٢(في الجدول 
  :)٢(الجدول

  معامالت االرتباط بین الفقرات والُبعد الذي تنتمي إلیھ قبل حذف العبارات الضعیفة

  :البعد األول
 تشدد/ تسامح

  :البعد الثاني
 عدم اتساق/ اتساق

  :البعد الثالث
 تسلط/ اعتدال

  :البعد الرابع
 اھمال/  حمایة

معامل  رقم الفقرة
معامل  رقم الفقرة االرتباط

عامل م رقم الفقرة االرتباط
معامل  رقم الفقرة االرتباط

 االرتباط

١٢٩. ٤ *٣٢٢. ٣ **٦٧٢. ٢ ١٤٥. ١ 

٥٧٩. ٨ **٣٧٥. ٧ **٦٢٢. ٦ **٥٤٨. ٥** 

٤٣٢. ١٢ ١٧٩. ١١ **٤٣٦. ١٠ ١٢٣. ٩** 

٦٦٦. ١٦ ١٣٤. ١٥ ١٥٢. ١٤ **٦٦٢. ١٣** 

١٠٠. ٢٠ ١٥٦. ١٩ ١٤٧. ١٨ ١٣٧. ١٧ 

١٩٠. ٢٤ ١١٥. ٢٣ **٥٦٣. ٢٢ *٢٧٩. ٢١ 

٠٧٨. ٢٨ ١٤٢. ٢٧ ١٨٨. ٢٦ ١٧١. ٢٥ 

١٨٧. ٣٢ **٥٥٧. ٣١ **٦٣٠. ٣٠ **٥٤٤. ٢٩ 
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  :البعد األول
 تشدد/ تسامح

  :البعد الثاني
 عدم اتساق/ اتساق

  :البعد الثالث
 تسلط/ اعتدال

  :البعد الرابع
 اھمال/  حمایة

معامل  رقم الفقرة
معامل  رقم الفقرة االرتباط

عامل م رقم الفقرة االرتباط
معامل  رقم الفقرة االرتباط

 االرتباط

٢٨٥. ٣٦ *٢٦٢. ٣٥ **٥٠٧. ٣٤ ١٢٠. ٣٣* 

١٧٢. ٣٩ **٥٩٦. ٣٩ **٦٨٧. ٣٨ **٧٣٨. ٣٧ 

٦٦٠. ٤٣ ١٣٠. ٤٢ ١٨٠. ٤١ **٦٨٦. ٤٠** 

٧٠٤. ٤٦ **٥١١. ٥٢ **٦٥٥. ٤٥ ١٣٥. ٤٤** 

١٤٠. ٤٩ **٦٤١. ٥٦ ١٢٠. ٤٨ ١١٨. ٤٧ 

٦١١. ٥٣ ١٨١. ٥٩ **٦٩٨. ٥١ **٥٠١. ٥٠** 

٣٠٨. ٦٠ *٢٠٤. ٦٢ **٥٣٧. ٥٥ ١٣٥. ٥٤* 

٤٧٣. ٦٥ ١٧٢. ٦٣ ١٤٥. ٥٨ ١٤٠. ٥٧** 

٥٧٧. ٦٨ *٢٠٥. ٦٤   **٥٩٠. ٦١** 

    ١٧٥. ٧١ ١٢٥. ٦٦ 

    ٥٤٥. ٧٦ **٤٤٨. ٦٧** 

    ٤٩٠. ٧٧ **٤٣٥. ٦٩** 

    ١٤٢. ٧٠   

    ٤٧٩. ٧٢**   

    ٦٧٩. ٧٣**   

    ١١٠. ٧٥   

دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  **     ).٠،٠٥(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة * 
)٠،٠١.(  

وبعد تطبیق المقیاس على العینة االستطالعیة قام الباحث بحذف العبارات الضعیفة، والغیر 
) ٤٣(الوالدیة مكونة من دالة إحصائیا، وبالتالي تكون الصورة النھائیة لمقیاس أسالیب المعاملة 

  ). ٣(عبارة كما ھو موضح في جدول 
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  )٣(الجدول
  معامالت االرتباط بین الفقرات والُبعد الذي تنتمي إلیھ بعد حذف العبارات الضعیفة

  :البعد األول
 تشدد/  تسامح

   :البعد الثاني
 عدم اتساق/ اتساق

  :البعد الثالث
 تسلط/  اعتدال

   :البعد الرابع
 الاھم/ حمایة

معامل  رقم الفقرة
معامل  رقم الفقرة االرتباط

معامل  رقم الفقرة االرتباط
معامل  رقم الفقرة االرتباط

 االرتباط

٥٧٩. ٤ *٣٢٢. ٣ **٦٧٢. ٢ **٥٤٨. ١** 

٤٣٢. ٨ **٣٧٥. ٧ **٦٢٢. ٦ **٦٦٢. ٥** 

٦٦٦. ١٢ **٥٥٧. ١١ **٤٣٦. ١٠ *٢٧٩. ٩** 

٢٨٥. ١٦ *٢٦٢. ١٥ **٥٦٣. ١٤ **٥٤٤. ١٣* 

٦٦٠. ٢٠ **٥٩٦. ١٩ **٦٣٠. ١٨ **٧٣٨. ١٧** 

٧٠٤. ٢٤ **٥١١. ٢٣ **٥٠٧. ٢٢ **٦٨٦. ٢١** 

٦١١. ٢٨ **٦٤١. ٢٧ **٦٨٧. ٢٦ **٥٠١. ٢٥** 

٣٠٨. ٣٢ *٢٠٤. ٣١ **٦٥٥. ٣٠ **٥٩٠. ٢٩* 

  ٤٧٣. ٣٥ *٢٠٥. ٣٤ **٦٩٨. ٣٣** 

  ٥٧٧. ٣٨ **٤٤٨. ٣٧ **٥٣٧. ٣٦** 

    ٥٤٥. ٤٠ **٤٣٥. ٣٩** 

    ٤٩٠. ٤٢ **٤٧٩. ٤١** 

    ٦٧٩. ٤٣**   

  ).٠،٠١(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة **   ).٠،٠٥(ائیا عند مستوى الداللة دالة إحص* 
أن قیم معامالت ارتباط الفقرات مع الُبعد الذي تنتمي إلیھ قد تراوحت ) ٣(یوضح الجدول 

عامالت االرتباط كانت ذات درجات جیدة ، وتجدر اإلشارة أن جمیع م)٠٫٧٠٤ و٠٫٢٠٤(ما بین 
  .ودالة إحصائیا

  )٤(الجدول
  معامالت االرتباط بین كل ُبعد والمقیاس ككل

 المقیاس ككل معامالت االرتباط
 **٠٫٨٠٩ )تشدد/ تسامح( :البعد األول

 **٠٫٨٦١ )عدم اتساق/ اتساق) :البعد الثاني
 **٠٫٧٧٨ )تسلط/ اعتدال( :البعد الثالث

 **٠٫٨٣٢ )إھمال/ حمایة( :لرابعالبعد ا
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معامالت االرتباط بین كل ُبعد والمقیاس ككل، إذ تراوحت بین ) ٤(یوضح الجدول 
، وتجدر اإلشارة إلى أن جمیع معامالت االرتباط بین كل ُبعد والمقیاس **)٠٫٨٦١-**٠٫٧٧٨(

  . ككل ذات قیم عالیة ودالة احصائیا
  : ثبات المقیاس. ٢

ثبات المقیاس باستخدام معامل كرونباخ ألفا، وذلك كما ھو مبین في قام الباحث بحساب 
  ):٥(الجدول رقم 

  )٥(الجدول
  معامالت الثبات كرونباخ ألفا لألبعاد والمقیاس ككل

 )Cronbach's Alpha( ألفا كرونباخ األبعاد

 ٠٫٨٨٩ )تشدد/ تسامح( :البعد األول

 ٠٫٨٧٦ )عدم اتساق/ اتساق) :البعد الثاني

 ٠٫٨٩٧ )تسلط/ اعتدال( :د الثالثالبع

 ٠٫٨٨٣ )إھمال/ حمایة( :البعد الرابع

 ٠٫٨٩٨ المقیاس ككل
أن معامل الثبات في كل بعد من أبعاد مقیاس أسالیب المعاملة ) ٥(یالحظ من الجدول 

الوالدیة ھي قیم ذات درجة عالیة من الثبات في العلوم اإلنسانیة، ومؤشرا على مدى االتساق 
  . ألبعاد المقیاس، وعلیھ اعتبرت جمیع أبعاد المقیاس ثابتھ وصالحة ألغراض الدراسةالداخلي

  .اختبار التفكیر الناقد لواطسون وجالسر: ثانًیا
اعتمد الباحث لقیاس مستوى التفكیر الناقد لدى عینة الدراسة، الصورة : وصف المقیاس  . أ

نھ على البیئة السعودیة كل من المصغرة الختبار التفكیر الناقد لواطسون وجالسر والذي قن
كما یتألف  ) ٢٨، ص١٩٨٢. (عبد السالم، وسلیمان. ،)١٩٨٢(عبدالسالم وسلیمان 

فقرة موزعة على سبعة اختبارات فرعیة ) ٩٦(المقیاس المستخدم في ھذه الدراسة من 
تقیس مھارات التفكیر الناقد كما عرفھ واطسون وجالسر، وھي اختبار االستدالل، واختبار 
تقویم الحجج، واختبار االستنتاج، واختبار التصنیف، واختبار التفسیر، واختبار االستنباط، 

  .واختبار معرفة االفتراضات
  : تفسیر نتائج درجات االختبار. ب

یندرج تحت كل سؤال من أسئلة االختبار باختالف مجاالتھ مجموعة من الخیارات التي 
، وفي حال كانت إجابة الطالب صحیحة فأنھ یحصل ینبغي على الطالب أن یصدر حكما اتجاھھا

  ).صفر(، وعندما تكون إجابتھ خاطئة فإنھ یحصل على درجة )١(على درجة 
  . طریقة تفسیر نتائج االختبار) ٦(ویوضح الجدول 
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  )٦(جدول 
  تفسیر نتائج اختبار التفكیر الناقد

  مستوى التفكیر
 مجال االختبار

 منخفض متوسط مرتفع

 ٣،٣٣ - صفر ٦،٦٦ -٣٫٣٤ ١٠ -٦٫٦٧ تقویم الحججاالستدالل و

 ٤ - صفر ٩ -٥ ١٥ - ١٠ القدرة على االستنتاج

 ٢٫٣٣ - صفر ٤،٦٦-٢٫٣٤ ٧ -٤٫٦٧ التصنیف

التفسیر والتنبؤ باالفتراضات 
 ٥ - صفر ١١ -٦ ١٨ - ١٢ واالستنباط

 ٣١ - صفر ٦٣- ٣٢ ٩٦- ٦٤ االختبار ككل

  : كیر الناقدالخصائص السیكومتریة الختبار التف. ج
بالتحقق من صدق االتساق الداخلي للمقیاس عن طریق ) ١٩٨٢(قام عبد السالم وسلیمان 

  ):٧(إیجاد معامل االرتباط بین االختبارات الفرعیة لالختبار والدرجة الكلیة لھ كما في الجدول 
  )٧(الجدول 

  قیمة معامالت االرتباط الختبار التفكیر الناقد

 البیان

االختبار 
 /لاألو

الدرجة 
 الكلیة

االختبار 
 /الثاني

الدرجة 
 الكلیة

االختبار 
 /الثالث

الدرجة 
 الكلیة

االختبار 
 /الرابع

الدرجة 
 الكلیة

االختبار 
/ الخامس

الدرجة 
 الكلیة

االختبار 
/ السادس

الدرجة 
 الكلیة

االختبار 
 /السابع

الدرجة 
 الكلیة

معامالت 
 ٠٫٦١١ ٠٫٦٢٣ ٠٫٦٣٤ ٠٫٦٥٠ ٠٫٤٨٩ ٠٫٦٢٣ ٠٫٦٣٤ االرتباط

أن جمیع المعامالت مرضیة، مع وجود فارق بسیط في ) ٧(یتضح من خالل الجدول 
بالدرجة الكلیة لالختبار، وقد یرجع ذلك لطبیعة ھذا ) االستنتاج(معامالت ارتباط االختبار الثالث 
  . االختبار عن االختبارات الفرعیة

تعدیل لمعادلة كیورد كما استخدم في حساب ثبات االختبار معامل كرونباخ ألفا ك
  .عبدالسالم، وسلیمان. وھو معامل معقول) ٠،٧٥٦(ریتشاردسون، وقد بلغت قیمتھ 

  ). ٣١-٣٠، ص١٩٨٢(
  : الصدق الظاھري. د

قام الباحث بعرض المقیاس على مجموعة من المحكمین من الحاصلین على شھادة 
ة مؤتة، وقد طلب من ھؤالء الدكتوراه في التربیة وعلم النفس، في كل من جامعة نزوى، وجامع

المحكمین إبداء آرائھم ومالحظاتھم حول مدى مالئمة فقرات االختبار لغرض الدراسة، ومدى 
وضوح الصیاغة اللغویة لكل فقرة من فقرات االختبار، كذلك إبداء مالحظاتھم واقتراحاتھم، 

ن المحكمین بنسبة ال تقل وإضافة التعدیالت التي یرونھا مناسبة، وقد قبل الباحث بدرجة اتفاق بی
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وذلك حول مدى مالئمة فقرات االختبار لغرض الدراسة، حیث قام الباحث بإجراء % ٨٠عن 
  . - بناء على آراء المحكمین-تعدیالت طفیفة على صیاغة بعض العبارات 

  :  ثبات اختبار التفكیر الناقد -ه
ل كرونباخ ألفا، وذلك كما ھو قام الباحث بحساب ثبات اختبار التفكیر الناقد باستخدام معام

  ):٨(مبین في الجدول رقم 
  ٨الجدول

  معامالت الثبات كرونباخ ألفا لألبعاد والمقیاس ككل

 األبعاد
  ألفا كرونباخ

Cronbach's Alpha 

 ٠٫٦٨٩ ُبعد االستدالل
 ٠٫٦٧٣ ُبعد تقویم الحجج

 ٠٫٦٤٥ ُبعد القدرة على االستنتاج
 ٠٫٦٨٢ ُبعد التصنیف

 ٠٫٦٨٤ سیرُبعد التف
 ٠٫٦٧٤ ُبعد االستنباط

 ٠٫٦٤٣ ُبعد االفتراضات

 ٦٩٣. المقیاس ككل

أن معامل الثبات في كل بعد من أبعاد اختبار واطسون جالسر ) ٨(یالحظ من الجدول 
ومؤشرا على مدى االتساق ، للتفكیر الناقد ھي قیم ذات درجة جیدة من الثبات في العلوم اإلنسانیة

  .وعلیھ اعتبرت جمیع أبعاد المقیاس ثابتة وصالحة ألغراض الدراسة، مقیاسالداخلي ألبعاد ال
  : أسالیب المعالجة اإلحصائیة

استخدم الباحث المعالجات اإلحصائیة والوصفیة والتحلیلیة المناسبة في استخراج النتائج 
على ) SPSS(لكل سؤال من أسئلة الدراسة باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

  :النحو التالي

  تم استخدام معامل االرتباط كرونباخ الفا)Cronbach Alpha( ومعامالت ارتباط بیرسون ،
)Pearson (للتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة.  

 تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لإلجابة على السؤال األول.  

 ،والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لإلجابة تم حساب التكرارات والنسب المئویة 
  .على السؤال الثاني

  تم استخدام اختبار)T-Test (لإلجابة على السؤالین الثالث والرابع.  

  تم استخدام معامل ارتباط بیرسون)person (لإلجابة على السؤال الخامس.  
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  :النتائج والتوصیات والمقترحات
ما أسالیب المعاملة الوالدیة الشائعة كما یدركھا األبناء : "لسؤال األولالنتائج المتعلقة با: أوًال

  "لدى أفراد عینة الدراسة؟
لإلجابة عن ھذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

ھا لتقدیرات عینة الدراسة حول أسالیب المعاملة الوالدیة المدركة األكثر شیوعا والتي كان یمارس
أولیاء األمور اتجاه ابنائھم في الصف العاشر من التعلیم األساسي في مدارس محافظة الظاھرة في 

  .یوضح ذلك) ١٠(سلطنة عمان، والجدول رقم
  ولتحدید التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

والدیة، اعتمد الباحث معیار الحكم الموضح في لتقدیرات العینة على أبعاد مقیاس أسالیب المعاملة ال
  ). ٩(الجدول 

  )٩(جدول 
  معیار الحكم على درجة ممارسة أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا األبناء

 المدى درجة الممارسة
 ١٫٧٩-١ نادرة جدا

 ٢٫٥٩-١٫٨٠ نادرة
 ٣٫٣٩-٢٫٦٠ متوسطة
 ٤٫١٩-٣٫٤٠ مرتفعة

 ٥-٤٫٢٠ مرتفعة جدا
  )١٠(الجدول 

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات العینة على 
  أبعاد مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة

 
المتوسط  األبعاد الرتبة درجة الممارسة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

 

  :البعد األول ٢
 نادرة 0.64 2.24 )تشدد/ تسامح(

  :د الثانيالبع ٣
 نادرة 0.61 2.03 )عدم اتساق/ اتساق(

  :البعد الثالث ١
 متوسطة 0.63 2.86 )تسلط/ اعتدال

  :البعد الرابع ٤
 نادرة 0.52 1.98 )إھمال/ حمایة(

والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات  التكرارات والنسب المئویة) ١٠(یبین الجدول 
یب المعاملة الوالدیة المدركة األكثر شیوعا والتي كان المعیاریة لتقدیرات عینة الدراسة حول أسال
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یمارسھا أولیاء األمور اتجاه أبنائھم من أفراد عینة الدراسة، حسب أبعاد مقیاس أسالیب المعاملة 
، بأعلى متوسط حسابي )تسلط/ اعتدال: (الوالدیة، حیث جاء في المرتبة األولى البعد الثالث

، )تشدد/ تسامح: (، تاله في المرتبة الثانیة البعد األول)٠،٦٣(وانحراف معیاري ) ٢،٨٦(بلغ
، تاله في المرتبة الثالثة البعد )٠،٦٤(وانحراف معیاري ) ٢،٢٤(بمتوسط حسابي بلغ

، فیما جاء )٠،٦١(وانحراف معیاري ) ٢،٠٣(، بمتوسط حسابي بلغ )عدم اتساق/ اتساق:(الثاني
وانحراف معیاري ) ١،٩٨(، بمتوسط حسابي بلغ )إھمال/ حمایة: (في المرتبة األخیرة البعد الرابع

)٠،٥٢.(  
یعد البعد األكثر انتشارا بدرجة ممارسة ) تسلط/ اعتدال(وعلى ذلك فإن البعد الثالث 

متوسطة، وھذا یشیر إلى أن الوالدان في ھذا األسلوب یتأرجحان بین المیل إلى االعتدال والتسلط 
ویمیل الوالدان في ھذا األسلوب على طرف االعتدال إلى على حسب طبیعة الموقف مع األبناء، 

استخدام أسالیب سویة في المواقف الیومیة التي یتفاعلون فیھا مع أبنائھم، ویبتعدون عن ممارسة 
االتجاھات غیر السویة في تعامالتھم، أما الوالدان اللذان یقیمان على طرف التسلط فإنھما یمیالن 

اء، ویقلصان من حجم الحریة المتاحة أمام أولئك األبناء في عملیة إلى فرض آرائھما على األبن
االختیار أو اتخاذ القرار أو إبداء الرأي، ویعزو الباحث ذلك إلى طبیعة األبناء في ھذه المرحلة 
العمریة من حب الظھور والرغبة في إثبات الذات وفرض الرأي مما یستدعي استخدام الوالدین 

  .    لسلوك والعدول عن ذلك في األوضاع االعتیادیةللتسلط أحیانا لضبط ا
،ودراسة ) ٢٠١١(، ودراسة البلوي )٢٠٠٢(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة أبو لیلة 

أكثر انتشارا بین أبعاد مقیاس أسالیب المعاملة ) تسلط/ اعتدال(التي جاء فیھا بعد ) ٢٠١٣(الشرجیة 
في المرتبة ) تسلط/ اعتدال(الذي جاء ھذا البعد ) ٢٠١٤(الوالدیة، وتختلف مع دراسة الغداني 

  .الثانیة بدرجة منخفضة
فقد جاء في المرتبة الثانیة من حیث االنتشار من بین ) تشدد/ تسامح(وأما البعد األول 

أسالیب المعاملة الوالدیة التي شملھا المقیاس بدرجة ممارسة نادرة، وھذا یشیر إلى میل الوالدان إلى 
 ویمیل الوالدان على طرف التسامح إلى تحمل السلوكیات الصادرة عن األبناء والتي التسامح،

تستحق التغییر باستخدام أنواع خفیفة من الضغط من قبل الوالدین كي یسایر األبناء مستویاتھم في 
  .ھذا السلوك

، ودراسة )٢٠٠٥(، ودراسة شحل )٢٠٠٢(واتفقت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة أبو لیلة 
، حیث حصل ھذا البعد )٢٠١١(، ودراسة العشري )٢٠١١(، ودراسة البلوي )٢٠١٠(لشیخ ا
فقد جاء ُبعد ) ٢٠١٤(على المرتبة الثانیة في ھذه الدراسات، أما في دراسة الغداني ) تشدد/ تسامح(

  .القسوة في المرتبة الثالثة من حیث األسالیب األكثر استخداما
في المرتبة الثالثة من بین أسالیب المعاملة الوالدیة ) اتساقعدم / اتساق(وجاء البعد الثاني 

األكثر استخداما بدرجة ممارسة نادرة، وھذا یشیر إلى میل الوالدان إلى االتساق، وفي ھذا البعد یمیل 
الوالدان على طرف االتساق إلى استخدام أسالیب یكاد یكون االتفاق علیھا فیما بینھا تاما، وتكاد تكون 

سالیب واحدة من قبل كل منھما في المواقف المتشابھة مع اختالف أوقاتھا، وھذا یشیر إلى ھذه األ
وجود درجة عالیة من االستقرار في المعاملة من قبل الوالدین مع األبناء، أي وجود طریقة وأسلوب 

  .واضح للتفاعل بینھما، لدرجة أن األبناء یمكنھم توقع نتائج تصرفاتھم من قبل الوالدین
، )٢٠١١(، ودراسة البلوي )٢٠٠٢(تفقت نتیجة ھذه الدراسة مع نتیجة دراسة أبو لیلة وا

  .على المرتبة الثالثة في ھذه الدراسات) عدم اتساق/ اتساق(حیث حصل ھذا البعد 
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فقد أظھرت النتائج حلولھ في المرتبة الرابعة ) إھمال/ حمایة(أما عن البعد الرابع 
 ، وفیھ یمیل نادرةسالیب المعاملة الوالدیة المنتشرة بدرجة ممارسة بین ترتیب أبعاد أ) األخیرة(

الوالدان على طرف الحمایة إلى القیام نیابة عن األبناء بأداء الواجبات والمسؤولیات التي یمكن أن 
یقوموا بھا، والتي یجب تدریبھم علیھا إذا كان لھم أن یكونوا شخصیة خاصة بھم، وبذلك فھم ال 

  .لیب التشجیع أو المحاسبة أو التوجیھیتعرضون ألسا
، ودراسة )٢٠٠٥(، ودراسة شحل )٢٠٠٢(واتفقت نتیجة ھذه الدراسة مع دراسة أبو لیلة 

) إھمال/ حمایة(، والتي أشارت نتائجھا إلى أن ھذا البعد )٢٠١١(، ودراسة البلوي )٢٠٠٨(الدویك 
  . رجة انتشار ضعیفةمن أسالیب المعاملة الوالدیة جاء في المرتبة األخیرة وبد

في ) التسامح، واالتساق، والحمایة(ویعزو الباحث اتجاه الوالدین إلى ممارسة أسالیب 
التعامل مع أبنائھم إلى طبیعة المجتمع العماني الذي تقل فیھ مستویات العنف مقارنة بالمجتمعات 

مر من بقیة األخرى، حیث تنطبع ھذه الصفات كالتسامح على أفراده، وأصبح یعرف بھذا األ
  .الشعوب، كما أن ذلك قد یرجع إلى تطبیق اآلباء في مجتمع الدراسة قیم الدین اإلسالمي وتعالیمھ

ما مستوى التفكیر الناقد لدى أفراد عینة :"النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، ونصھ: ثانًیا
  ؟"الدراسة

یرات عینة الدراسة على ولإلجابة عن ھذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابیة لتقد
  .یوضح ذلك) ١١(، والجدول )ومجاالتھ الفرعیة(مقیاس التفكیر الناقد 

  )١١(الجدول
  )ومجاالتھ الفرعیة(المتوسطات الحسابیة لتقدیرات عینة الدراسة على مقیاس التفكیر الناقد 

أدنى  المجاالت الرقم
 عالمة

أعلى 
 عالمة

المتوسط 
 الحسابي

مستوى التفكیر 
 الناقد

 متوسط 6.19 ١٠ ١ مجال االستدالل ١

 مرتفع 7.90 ١٠ ٠ مجال تقویم الحجج ٢

القدرة على  مجال ٣
 مرتفع 10.22 ١٥ ٠ االستنتاج

 متوسط 4.66 ٧ ٠ مجال التصنیف ٤

 متوسط 8.63 ١٧ ١ مجال التفسیر ٥

 متوسط 9.35 ١٧ ٠ مجال االستنباط ٦

مجال التنبؤ  ٧
 متوسط 10.29 ١٧ ٠ باالفتراضات

 متوسط 56.92 ٧٩ ٣٣ االختبار ككل 
إلى أن نتائج االختبار تشیر إلى أن المجالین الثاني والثالث وھي؛ ) ١١(یبین الجدول 

جاءت بمستوى مرتفع، حیث بلغ المتوسط الحسابي ) تقویم الحجج، والقدرة على االستنتاج(
مجاالت الخمسة األخرى؛ ، في حین أن ال)١٠،٢٢(، و)٧،٩٠(لدرجات الطلبة فیھا على التوالي 

جاءت بمستوى متوسط في ) االستدالل ، التصنیف، التفسیر، االستنباط، التنبؤ باالفتراضات(وھي؛ 



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٠١

، )٤،٦٦(، و)٦،١٩(التفكیر الناقد حیث بلغ المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة فیھا على التوالي
، أي بمستوى )٥٦،٩٢(ل ، وبلغ المتوسط الحسابي لالختبار كك)١٠،٢٩(، و)٩،٣٥(، و)٨،٦٣(و

  .عام متوسط في التفكیر الناقد لدى الطلبة
، ودراسة نیومان )٢٠٠٥(وبذلك فقد اتفقت نتیجة ھذه الدراسة مع دراسة الشرقي 

، ودراسة حمادنة وعاصي ) ٢٠١٣(، ودراسة الجبیلي)٢٠١٢(، ودراسة یونس )٢٠٠٨(
  .ختبار التفكیر الناقد، وذلك من حیث حصول الطالب على مستوى متوسط في ا)٢٠١٥(

ویشیر الجدول إلى أن مجال القدرة على االستنتاج كان بمستوى مرتفع، وحین یمتلك الفرد 
ھذه المھارة بدرجة مرتفعة فأنھ یمتلك القدرة على استخدام ما یمتلكھ من معارف ومھارات للتمییز 

طاة، وعندما تكون ھذه بین درجات صحة أو خطأ نتیجة ما، تبًعا لدرجة ارتباطھا بمعلومات مع
  . المھارة ضعیفة فإنھ قد ال یمتلك القدرة على فعل ذلك

وجاء مجال تقویم الحجج بمستوى مرتفع، والفرد حین یمتلك ھذه المھارة بدرجة مرتفعة 
فإنھ یمتلك القدرة على الربط بین الحوادث واألسباب التي قد توصل لھا، بمعنى القدرة على الربط 

مسببات، وحینما تكون الدرجة في ھذا المجال ضعیفة فإن الفرد قد ال یمتلك القدرة بین األسباب وال
  .على ذلك الربط

كما أشارت النتائج إلى أن مجال االستدالل جاء بمستوى متوسط، ویشیر االستدالل إلى 
  .قدرة الفرد على التنبؤ بمجریات األحداث في ضوء المقدمات الواردة

توى الطالب في مجال التصنیف كان متوسطا، وحین یمتلك كما یتضح من الجدول أن مس
الفرد ھذه المھارة بمستوى مرتفع فإنھ یستطیع تجمیع األشیاء التي تمتلك التشابھ أو الصفات نفسھا 
وعزل المختلف عن المتشابھات، وحینما یكون مستوى ھذه المھارة منخفضا عند الفرد فإنھ قد ال 

  . توى والدقةیستطیع على فعل ذلك بنفس المس
وأظھرت النتائج أن مستوى الطالب في مجال التفسیر كان متوسطا، وھذا یشیر إلى 
مستواھم المتوسط في تفسیر المواقف وتبریرھا، فحینما یمتلك الفرد ھذه المھارة بمستوى مرتفع 
فإنھ یمتلك القدرة على تفسیر الموقف ككل إلعطاء تبریرات، واستخالص نتیجة ما في ضوء 

قائع الموجودة التي یقبلھا العقل، وحینما یمتلك الفرد ھذه المھارة بمستوى ضعیف فإنھ قد ال یقدر الو
  .على القیام بإعطاء نفس المستوى من التبریرات واستخالص النتائج من نفس الموقف

كما أظھرت النتائج ان قدرة الطالب على االستنباط والذي یعد من مھارات التفكیر الناقد 
 وتعني ھذه المھارة قدرة الطالب إلى التوصل إلى نتیجة عن طریق معالجة معلومات متوسطة،

  . معروفة أو معروضة أو حقائق متوافرة طبقا إلجراءات منطقیة محددة
كما كان مستوى الطالب في مجال التنبؤ باالفتراضات متوسطا، وتعني ھذه المھارة قدرة 

  . الحكم علیھا في ضوء البیانات واألدلةالفرد على فحص الحوادث أو الوقائع، ویتم 
، ودراسة )٢٠١٢(،ودراسة الصافي )٢٠١٥(وتتفق نتائج ھذه الدراسة مع دراسة ربایعة 

  . من حیث حصول الطالب على مستوى عام متوسط في اختبار التفكیر الناقد) ٢٠٠٩(عسقول 
ر ككل إلى وعلى ذلك فإن الباحث یعزو حصول الطالب على مستوى متوسط في االختبا

بدایة تطبیق األسر لألسالیب الحدیثة والصحیحة في التعامل مع األبناء والتي تسعى كثیر من 
الجھات التطوعیة والحكومیة إلى توعیة الوالدین بھا من خالل النشرات التوعویة والورش 

ستقبل والمحاضرات والمقاطع المرئیة المنتجة لذلك ، والتي یتوقع أن تحدث أثرا واضحا في الم
القریب ،كما یعزو ذلك إلى األدوار التي تقوم بھا وزارة التربیة والتعلیم في السلطنة والتي حرصت 
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على تدریب المعلمین في استخدام مھارات القرن الحادي والعشرین في التدریس ودمجھا مع 
ي مادة الدروس، كما قامت الوزارة بتخصیص دروس لتنمیة مھارات التفكیر الناقد لدى الطلبة ف

  .المھارات الحیاتیة
تقویم الحجج، (كما یرى الباحث بأن حصول الطالب على مستوى مرتفع في مجاالت 

إلى استخدام المعلمین لھذه المجاالت في تدریس المواد أكثر من غیرھا من ) والقدرة على االستنتاج
ي المتمثلة في صقل خبرات مجاالت التفكیر الناقد، و إلى طبیعة التنشئة األسریة في المجتمع العمان

االبن وتنمیة قدراتھ في التثبت من معطیات الحیاة قبل األخذ بھا، واستنتاج النتائج المتوقعة قبل 
األخذ بھا والتي قد یأخذھا االبن من مجالستھ للكبار في السبلة العمانیة، ومالحظتھ لطرق التعاطي 

ا یعزو الباحث حصول الطالب على مستوى مع مستجدات الحیاة أو األمور المشكلة والطارئة، كم
إلى ) االستدالل ،والتصنیف، والتفسیر، واالستنباط، والتنبؤ باالفتراضات(متوسط في مجاالت 

تعرض الطالب لھا في المدارس بمستوى أقل من المجاالت األخرى من مجاالت التفكیر الناقد، 
 استخدام أسالیب تربویة تنمي قدرات وإلى حاجة الوالدین للتثقیف والتوعیة بشكل أكبر من أجل

  .  األبناء في ھذه المجاالت
صھ      : ثالثًا ث، ون الیب          : النتائج المتعلقة بالسؤال الثال ي أس ة إحصائیة ف روق ذات دالل ھل توجد ف

  المعاملة الوالدیة المدركة لدى أفراد عینة الدراسة تعزى لمتغیر؛ النوع االجتماعي؟
لقیاس داللة الفروق بین متوسط درجات ) ت(ب اختبار لإلجابة عن ھذا السؤال تم حسا

  ).١٢(الذكور ومتوسط درجات اإلناث في أسالیب المعاملة الوالدیة كما ھو موضح في جدول 
  )١٢(الجدول 

  لداللة الفروق بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في أسالیب) ت(قیمة 
   المعاملة الوالدیة

النوع  األبعاد
 اعياالجتم

  العدد
 ٣٤٣=ن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  )ت(قیمة  المعیاري

 اإلحصائیة
/ تسامح( :البعد األول 0.055 3.703 0.65 2.46 160 ذكر

   0.56 2.04 183 أنثى )تشدد
عدم / اتساق) :البعد الثاني 0.423 0.645 0.61 2.13 160 ذكر

   0.59 1.94 183 أنثى )اتساق
/ اعتدال( :لثالبعد الثا 0.642 0.216 0.61 2.96 160 ذكر

   0.64 2.78 183 أنثى )تسلط
/ حمایة( :البعد الرابع 0.344 0.896 0.53 2.11 160 ذكر

   0.48 1.87 183 أنثى )إھمال

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ١٢(یالحظ من الجدول رقم 

دیة المدركة لدى أفراد عینة الدراسة، حسب متغیر  في أسالیب المعاملة الوالالداللة
  ،)عدم اتساق/ اتساق(، )تشدد/ تسامح(في جمیع األبعاد ) ذكر، أنثى(النوع االجتماعي 

  ).إھمال/ حمایة(، )تسلط/ اعتدال(
، )٢٠١٢(، ودراسة الحراصي )٢٠١١(واختلفت نتیجة ھذه الدراسة مع دراسة الشعیبي 

التي كان من نتائجھا وجود فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث  )٢٠١٣(ودراسة محمد وحماد 
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التي كان من نتائجھا وجود ) ٢٠١٣(في جمیع أبعاد مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة، ودراسة شتا 
  .فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في جمیع األبعاد ما عدا بعدي الحمایة الزائدة والتسلط

ك إلى أن األسر أصبحت أكثر وعًیا فیما یتعلق بأسالیب التربیة وطرق ویعزو الباحث ذل
التعامل مع األبناء من ذي قبل، باإلضافة إلى سیادة القیم اإلسالمیة السمحة في المعاملة األسریة، 
كما أن األھل أصبحوا أكثر وعیا باألسالیب الخاطئة في التعامل مع األبناء، إضافة إلى أن التقدم 

جي في مجال وسائل التواصل االجتماعي أتاح نشر المقاطع التربویة المسجلة والكتب التكنولو
اإللكترونیة والنصائح التربویة بكل سھولة ویسر مما أدى إلى تطبیق اآلباء لتلك األسالیب مع 
أبنائھم، كما یعزو الباحث ذلك إلى التوجھ الحكومي في المساواة المجتمعیة بین الرجل والمرأة في 

  . االت عده وتأثیره على تكوین األسرة وطبیعتھامج
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى :"النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع، ونصھ: رابعًا

  التفكیر الناقد لدى أفراد عینة الدراسة تعزى لمتغیر؛ النوع االجتماعي؟
روق بین متوسط درجات لقیاس داللة الف) ت(لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب اختبار 

  ).١٣(الذكور ومتوسط درجات اإلناث في اختبار التفكیر الناقد كما ھو موضح في الجدول 
  )١٣(الجدول 

  لداللة الفروق بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في مجاالت) ت(قیمة 
  التفكیر الناقد

النوع  المجاالت
 االجتماعي

  العدد
 ٣٤٣=ن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  )ت(قیمة  المعیاري

 اإلحصائیة

 0.747 0.104 1.96 6.31 160 ذكر
 مجال االستدالل

   2.00 6.08 183 أنثى
 0.935 0.007 2.06 7.76 160 ذكر

 مجال تقویم الحجج
   2.00 8.03 183 أنثى
 0.017 5.728 2.93 10.42 160 ذكر

 القدرة على االستنتاج
   3.39 10.04 183 أنثى
 0.297 1.089 1.66 4.58 160 ذكر

 مجال التصنیف
   1.54 4.73 183 أنثى
 0.005 7.879 2.80 9.07 160 ذكر

 مجال التفسیر
   3.34 8.24 183 أنثى
 0.297 1.093 2.97 9.94 160 ذكر

 مجال االستنباط
   3.05 8.85 183 أنثى
مجال التنبؤ  0.365 0.822 2.82 10.05 160 ذكر

   3.07 10.51 183 أنثى باالفتراضات
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النوع  المجاالت
 االجتماعي

  العدد
 ٣٤٣=ن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  )ت(قیمة  المعیاري

 اإلحصائیة

 0.26 1.273 9.60 57.58 160 ذكر
 االختبار ككل

   10.50 56.34 183 أنثى

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ١٣(یالحظ من الجدول رقم 

راسة حسب متغیر النوع  في مستوى التفكیر الناقد لدى أفراد عینة الدالداللة
في جمیع المجاالت واالختبار ككل عدا في مجالي القدرة على االستنتاج، ) ر، أنثىذك(االجتماعي 

  .وجاءت الداللة االحصائیة فیھما لصالح الذكور. والتفسیر
، ودراسة النبھاني )٢٠٠٦( ونتیجة ھذه الدراسة اختلفت عن نتائج دراسة مرعي، ونوفل

التي أظھرت نتائجھا ) ٢٠١٥(، وعاصي )٢٠١٣( ، ودراسة حمادنة، ودراسة الجبیلي)٢٠١٠(
وجود فروق دالة إحصائیا تعزى لمتغیر النوع االجتماعي في مھارات التفكیر الناقد لصالح اإلناث، 

والتي أظھرت نتائجھا عدم ) ٢٠٠٣(، ودراسة الفي )١٩٩٦(واختلفت مع نتائج دراسة محمد 
  .وجود فروق دالة إحصائیا تعزى لمتغیر الجنس

في ھذه ) االستنتاج والتفسیر(ود فروق دالة إحصائیا في مجالي ویعزو الباحث سبب وج
الدراسة لصالح الذكور، إلى أن طبیعة البناء النفسي للذكور في مجتمع الدراسة یختلف عن اإلناث، 
حیث أن طبیعة خروج الذكور من المنزل ومشاركتھم رفاقھم تختلف عن اإلناث، التي تكون أكثر 

حدود األسرة الممتدة ، حیث یخرج الذكور إلى المسجد ویلتقون األوقات في المنزل أو في 
بشخصیات متعددة مما ینمي خبراتھم، كما یسمح لھم بالخروج للنادي أو الحدیقة، ویحضرون مع 
كبار السن في السبلة التي یحتكون فیھا بھم، ویتعرفون على طرقھم وأسالیبھم في التعامل مع 

  . األحداث والمشكالت
إلى أن طبیعة المجتمع التي تسمح للمراھق بالمشاركة ) ٥٢، ص١٩٩٧(دسحیث أشار ع

بآرائھ في القضایا المتداولة في المجالس العائلیة والعامة یمكن أن یكون لھا الدور الكبیر في تنمیة 
  . قدرة ذلك المراھق على االستنتاج، وحل المشكالت

قدرة على التفسیر عند إلى أن من متطلبات نمو ال) ٢٧٠، ص١٩٧٢(كما أشار صالح 
المراھق إتاحة الفرصة لھ لتقدیم االستجابة المناسبة إزاء المواقف الجدیدة، وعدم ممانعة الكبار من 

  . مشاركتھ الحوار في المواقف األسریة أو القضایا المجتمعیة، أو المشكالت العارضة
تباطیة ذات داللة إحصائیة ھل توجد عالقة ار:"النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس، ونصھ: خامسًا

/ حمایة) (تسلط/اعتدال) (عدم اتساق/اتساق) (تشدد/ تسامح[(بین أسالیب المعاملة الوالدیة 
  "ومستوى التفكیر الناقد لدى أفراد عینة الدراسة؟ ) إھمال

لمعرفة طبیعة ) Pearson(لإلجابة عن ھذا السؤال، تم استخراج معامل ارتباط بیرسون
یب المعاملة الوالدیة المدركة ومستوى التفكیر الناقد لدى أفراد عینة الدراسة، العالقة بین أسال

  .یوضح ذلك) ١٤(والجدول 
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  )١٤(الجدول 
للعالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة المدركة ومستوى التفكیر ) Pearson(معامل ارتباط بیرسون 

  محافظة الظاھرةالناقد لدى طلبة الصف العاشر من التعلیم األساسي في مدارس 
أبعاد أسالیب  مجاالت التفكیر الناقد

المعاملة 
تقویم  االستدالل الوالدیة

التنبؤ  االستنباط التفسیر التصنیف االستنتاج الحجج
 باالفتراضات

االختبار 
 ككل

 ٠٫٠٧١ -٠٣١. ٠٫٠٩٢ ٠٫٠٨٤ ٠٫٠٧٦ ٠٫٠٤٩ ٠٫٠٥١ ٠٫٠٠١ تشدد/ تسامح
عدم /اتساق

 -٠٢٣. **-١٤٩. ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٤٨ ٠٫٠٤١ -٠١٦. ٠٫٠٦٧ *-١١١. اتساق

 ٠٫٠٦٦ -٠٢١. ٠٫٠١٦ *١١٥. *١١٧. -٠٠٣. **١٧٢. -٠٢٩. تسلط/ اعتدال
 -٠٦٧. -١٠٥. -٠١٣. ٠٫٠٥٣ -٠٧٦. -٠٦٦. ٠٫٠٦٤ **-٢٠٦. إھمال/ حمایة

  ).٠،٠١(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة **   ).٠،٠٥(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة * 
عدم وجود عالقة ارتباط دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) ١٤(جدول رقم یتبین من ال

 بین أسالیب المعاملة الوالدیة المدركة ومستوى التفكیر الناقد لدى أفراد عینة الدراسة، 
  :بین أبعاد المقیاسین إلى اآلتي) r(كما تشیر نتائج معامالت ارتباط بیرسون

 تشدد وبین مجاالت مستوى التفكیر / ئیا بین ُبعد تسامحعدم وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصا
  .الناقد، واالختبار ككل

 عدم اتساق ومجالي؛ االستدالل، والتنبؤ / توجد عالقة ارتباطیة عكسیة بین ُبعد اتساق
عدم اتساق وباقي مجاالت / في حین ال توجد عالقة ارتباطیة بین ُبعد اتساق. باالفتراضات

كل، وھذا یعني منطقیا أنھ كلما عامل الوالدان أبنائھما بعدم اتساق كلما االختبار، واالختبار ك
قلة قدرة األبناء على االستدالل والتنبؤ باالفتراضات، أي أن االتساق والتوافق فیما بین 
الوالدین في أسالیب المعاملة، یزید مستوى التفكیر الناقد في مجالي االستدالل والتنبؤ 

باحث ذلك إلى أن الثبات واالستقرار في أسلوب التعامل من قبل باالفتراضات، ویعزو ال
الوالدین یعطي الفرصة لألبناء لكي یتنبأوا بمجریات األحداث، ونمو قدرتھم على فحص 

  . الحوادث والوقائع التي تنمي القدرة على االستدالل والتنبؤ باالفتراضات

 لمجاالت؛ تقویم الحجج، والتصنیف، تسلط وا/ توجد عالقة ارتباطیة طردیة بین ُبعد اعتدال
تسلط وباقي مجاالت االختبار، / في حین ال توجد عالقة ارتباطیة بین ُبعد اعتدال. والتفسیر

واالختبار ككل، وھذا یعني منطقیا أنھ كلما اتبع الوالدان أسلوب االعتدال في التعامل مع األبناء 
ف، والتفسیر، ویعزو الباحث ذلك إلى أنھ كلما زادت قدرة األبناء على تقویم الحجج، والتصنی

كلما استخدم الوالدان أسالیب سویة في تعامالتھم الیومیة مع األبناء كلما زادت القدرة عند األبناء 
على الربط بین الحوادث واألسباب التي قد توصل لھا، والقدرة على تجمیع األشیاء المتشابھة 

  . لمواقف وتبریرھافي الصفات والخصائص، والقدرة على تفسیر ا

 في حین ال توجد . إھمال ومجال؛ االستدالل،/ توجد عالقة ارتباطیة عكسیة بین ُبعد حمایة
إھمال وباقي مجاالت االختبار، واالختبار ككل، وھذا یعني / عالقة ارتباطیة بین ُبعد حمایة

مال، أو الحمایة منطقیا أنھ كلما كان أسلوب الوالدین في التعامل مع األبناء متجھا إلى اإلھ
الزائدة كلما قلة قدرة األبناء على االستدالل، ویعزو الباحث ذلك إلى أن القدرة على االستدالل 
  والذي یعني القدرة على التنبؤ باألحداث ال یمكن أن تنمو عندما یمارس الوالدان أسلوب 
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بناء على التنبؤ اإلھمال الذي یفقد األبناء كثیًرا من الخبرات في الحیاة ومنھا قدرة األ
  . باألحداث

التي نتج ) ٢٠٠٥(، ودراسة شحل )١٩٧٩(ونتائج ھذه الدراسة تتفق مع دراسة محمد 
عنھا عدم وجود عالقة ارتباط دالة إحصائیا بین أسالیب المعاملة الوالدیة بجمیع أبعادھا ومستوى 

التي ) Zarbakhs et al,2010(التفكیر الناقد لدى الطلبة، وتختلف مع دراسة زاربخش وآخرون
  . نتج عنھا وجود عالقة ارتباط دالة إحصائیا بین المعاملة الوالدیة والقدرة على التفكیر الناقد

ویعزو الباحث عدم وجود عالقة ارتباط دالة إحصائیا بین أسالیب المعاملة الوالدیة المدركة 
ویة أخرى غیر الوالدین، كان ومستوى التفكیر الناقد لدى أفراد عینة الدراسة، إلى وجود جھات ترب

لھا األثر على مستوى التفكیر الناقد عند األبناء، ومنھا وزارة التربیة والتعلیم والبرامج التي 
استحدثتھا في تطویر التعلیم وتنمیة التفكیر عند الطالب، وطبیعة االختبارات التي تعدھا بمختلف 

ي تطورت مع متطلبات القرن الحادي والعشرین، مستویاتھا، وطبیعة العالقة بین المعلم والطالب الت
وكذلك البرامج التي استحدثتھا وزارة الشؤون الریاضیة في السنوات األخیرة، والبرامج التوعویة 
التي تقدمھا وزارات األوقاف، ویعتقد الباحث أن قیام مؤسسات الرعایة األسریة وعلى رأسھا 

اآلباء بأسالیب التعامل مع األبناء یمكن أن یفعل دور وزارة التنمیة االجتماعیة بدورھا في توعیة 
  . األسرة في تنمیة مستوى التفكیر الناقد لدى األبناء

  : ـاتالتوصیــ
في ضوء ما أسفرت عنھ ھذه الدراسة من نتائج وفي ضوء اإلطار النظري والدراسات 

  :السابقة نقدم التوصیات التالیة

 ت التنمیة االجتماعیة لتوعیة اآلباء واألمھات، تقدیم برامج توعویة من قبل مؤسسا
  .بضرورة اتباع أسالیب سویة في التعامل مع األبناء

 تقدیم برامج تدریبیة لآلباء واألمھات في طرق تنمیة التفكیر الناقد عند أبنائھم.  

  تقدیم برامج إذاعیة وتلفزیونیة وتحقیقات صحفیة في األسالیب الصحیحة للتعامل مع
  .األبناء

 ثقیف اآلباء واألمھات بأھمیة التفكیر الناقد بالنسبة ألبنائھم المراھقینت.  
  :مقترحات الدراسة

  في ضوء ما توصلت إلیھ الدراسة الحالیة من نتائج فإن الباحث یقترح إجراء 
  :الدراسات التالیة

  إجراء المزید من الدراسات على متغیر أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتھ بمتغیرات
  ).حل المشكالت، واتخاذ القرارات(ى مثل أخر

 تصمیم مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة خاص بالبیئة العمانیة.  

  إجراء دراسة حول أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتھا بالتفكیر الناقد لدى طالب الجامعة
  .في سلطنة عمان

 لدى األبناءإجراء دراسة حول أثر المشكالت األسریة على مستوى التفكیر الناقد  .  

 تقنین اختبار واطسون وجالسر على البیئة العمانیة  .  
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  قائمة المراجع
  المراجع العربیة: أوًال

د     سید أحم ان، ال د، وعثم ب، فوائ و حط سیة  ). ١٩٧٢. (أب ات نف ر دراس اھرة. التفكی و  : الق ة األنجل مكتب
  .المصریة

  .دار العلم واإلیمان: اإلسكندریة. األسرة واألبناء الموھوبون). ٢٠٠٨. (أبو عوف، طلعت محمد
ة بعض مھارات        ). ٢٠٠٩.(أحمد، ھیام أنور   ھ بتنمی تعرض المراھقین للقصص واألفالم الخیالیة وعالقت

ة    . رسالة ماجستیر غیر منشورة  . التفكیر الناقد لدیھم   ة اإلعالم وثقاف معھد الدراسات العلیا للطفول
  .األطفال، جامعة عین شمس

  .دار الشروق: عّمان. التفكیر الناقد بین النظریة والتطبیق).٢٠٠٩. (يإسماعیل، إبراھیم عل
  .مكتبة األنجلو المصریة: مقیاس الضغوط الوالدیة، القاھرة). ١٩٨٨.(البیالوي، فیوال
د  ي، أحم عود اإلسالمیة     ). ٢٠١٣.(الجبیل ن س د ب ة اإلمام محم دى طالب جامع د ل ر الناق . مستوى التفكی

  .١٧٠-١٤٧، )٩(٤م العالي، المجلة السعودیة للتعلی
  .دار الكتاب الجامعي: العین. تعلیم التفكیر مفاھیم وتطبیقات).١٩٩٩.(جروان، فتحي عبد الرحمن
  .دار الفكر: عّمان. تعلیم التفكیر مفاھیم وتطبیقات). ٢٠٠٧.(جروان، فتحي عبد الرحمن

وار ي، ن ارات التفك ). ٢٠١٣.(الحرب ى مھ ائم عل دریبي ق امج ت ة برن ر  فاعلی ارات التفكی ة مھ ي تنمی ر ف ی
ة أم القرى     ة     . الناقد وتقدیر الذات لدى طالبات المرحلة الجامعة بجامع ي التربی ة ف دراسات عربی

  .١٤٨- ١١٣، )٤(٤١وعلم النفس، 
ة              ). ٢٠١٧.(الحقوي، ھادي   دى طالب المرحل ا بالتحصیل الدراسي ل ة وعالقتھ ة الوالدی أسالیب المعامل

سعودیة  المتوسطة في مدرسة ھارون    سیة،     .  الرشید بمنطقة جاران ال ة والنف وم التربوی ة العل مجل
٢٦٢-٢٤٢، )٤(١.  

ة  صاونة، ھال فات        ). ٢٠١٥.(الخ ة ص ى تنمی ة عل شئة االجتماعی ي التن ة ف ة الوالدی الیب المعامل ر أس أث
وم                 ة العل د، مجل انوي في محافظة أرب ة الصف األول الث الشخصیة القیادیة من وجھة نظر طلب

  .٦٠٧-٥٧٩، )٤(٢٣ التربویة،
  .دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع: سیكولوجیة العالقات األسریة، القاھرة). ٢٠٠٠. (خلیل، محمد

  .دار الفكر: عّمان. أصول علم النفس). ٢٠٠٩.(راجح، أحمد عزت
ین من             ). ٢٠١٥.(رباعیة، سائد  ة جن دارس مدین ة في م ة الثانوی  مؤشرات التفكیر الناقد لدى طلبة المرحل

ا تھم لھ ة تنمی ین ودرج ة نظر المعلم ة لألبحاث والدراسات . وجھ دس المفتوح ة الق ة جامع مجل
  .٢٧٣-٢٤٣، )٩ (٣التربویة والنفسیة، 

  . دار زھران للنشر: عّمان. االضطرابات النفسیة والسلوكیة). ٢٠٠٠.(الزغبي، أحمد
تبیان       ). ١٩٨٨.( سالمة، ممدوح محمد   ل استخدام اس ات ودلی ول كراسة تعلیم دي   / القب رفض الوال ال

  . مكتبة األنجلو المصریة: القاھرة .  لألطفال
اس     ة          ). ٢٠٠٥.(شحل، شیماء عب ات المرحل دى طالب د ل التفكیر الناق ا ب ة وعالقتھ ة الوالدی أسالیب المعامل

  .كلیة التربیة، جامعة بغداد. رسالة ماجستیر غیر منشورة. اإلعدادیة
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  . دار الفكر العربي: القاھرة. فلتنشئة الط). ١٩٩٦.(الشربیني، زكریا
الجمود الفكري       ).٢٠١٤. (الشالش، عمر سلیمان   ا ب أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا األبناء وعالقتھ

  .كلیة التربیة، جامعة األزھر. رسالة ماجستیر غیر منشورة. وبعض المتغیرات الدیموغرافیة
دى ال   ). ٢٠٠٩. (الشوربجي، إیاد  د ل سماتھم الشخصیة     التفكیر الناق ھ ب ویین وعالقت رسالة  . مرشدین الترب

  .الجامعة اإلسالمیة، فلسطین. ماجستیر غیر منشورة
بري   سین ص بري، ح ار ). ٢٠٠٠.(ص الم االبتك ا   . ع ي والتكنولوجی ث العلم اھرة،  . وزارة البح الق

  .مصر
سام    د، ابت العجز    ). ٢٠١٤. (صدیق، رحاب ومحم ة ب ة الوالدی ض أسالیب المعامل ة بع دى  عالق تعلم ل  الم

  .٥١٩- ٤٤٢، )١٧(٦مجلة الطفولة والتربیة، . أطفال الروضة
دى الطالب ذوي      ). ٢٠١٥.(عبد الكریم، محمد  ة ل ة الوالدی المشكالت السلوكیة وعالقتھا بأسالیب المعامل

ة       ة العربی صیم بالمملك ة الق ریة بمنطق رات األس ض المتغی وء بع ي ض صریة ف ة الب اإلعاق
  .١١٢ -٧٤،)٦(٢یة الخاصة والتأھیل، مجلة الترب. السعودیة
  .الرایة للنشر والتوزیع: الجیزة. فن تربیة األبناء). ٢٠١٠.(عبد الكریم، صالح

ھ     ). ٢٠١٢. (العفون، نادیة حسن وعبد الصاحب، منتھى مطشر       ھ وأسالیب تعلیم التفكیر أنماطھ ونظریات
  .دار صفاء للنشر والتوزیع: عّمان. وتعلمھ

دین م ي  ). ١٩٩٩. (حمودعالم، صالح ال داث المتناقضة ف ایر واألح ر استخدام استراتیجیتي كلوزم أث
د   ر الناق ة والتفكی اھیم الفیزیائی م مف شورة  . تعل ر من وراه غی ة دكت ة  . أطروح ة، جامع ة التربی كلی

  . بغداد
  .دار أسامة: عّمان. التفكیر الناقد واستراتیجیات تعلیمھ). ٢٠١١.(العیاصرة، ولید رفیق

ر  ) االستقالل عن المجال   / االعتماد(األسلوب المعرفي   ). ٢٠١٣.(بد اهللا عبد الرحمن   الغامدي، ع  والتفكی
ة جدة           شورة    . الناقد لدى عینة من طالب المرحلة الثانویة بمدین ر من ة  . رسالة ماجستیر غی جامع

  .أم القرى، كلیة التربیة
م نفس التطور        ). ٢٠١٣.(فلوران، آنییس  ى عل ى الصو    . (مدخل إل ة لیل ة   : دمشق ). افترجم ة العام الھیئ

  . السوریة للكتاب
  . دار قباء للنشر: القاھرة. علم نفس النمو). ٢٠٠١.(قناوي، ھدى

  .دار المعرفة الجامعیة: القاھرة. اإلرشاد األسري). ٢٠١٠.(كفافي، عالء الدین
  .دار الفكر: عّمان. علم النفس األسري). ٢٠١٥.(كفافي، عالء الدین

شط    ). ٢٠١٧(ي، مصطفى وسنجي، سید  متولي، السید وطنطاو   تعلم الن ى ال استراتیجیة مقترحة قائمة عل
ة   ة األزھری ة الثانوی الب المرحل دى ط د ل ر الناق ارات التفكی ض مھ ة بع ي تنمی ھ ف دریس الفق . لت

  .١٨١-١٥١، )٨٦(٣دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس، 
د       ة النات   ). ٢٠١٣(محمد، ھدى وحماد، محم یم األخالقی دركھا        الق ا ی ة كم ة الوالدی جة عن أسالیب المعامل

سعودي         ة الخاصة   . المراھقون العادیون وذوي االحتیاجات الخاصة في المجتمع ال ة التربی . مجل
دد         ازیق، الع ة الزق ة جامع ة التربی ة بكلی سیة والبیئی ة والنف ات التربوی ز المعلوم   ).٤(مرك

١٧٣-١١٩.  
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د  اد، محم دى وحم د، ھ ة ب). ٢٠١٢. (محم الب    فاعلی دى الط الي ل ذكاء االنفع ة ال ادي لتنمی امج إرش رن
ران      ة نج ي منطق ي ف صیل الدراس ضي التح وبین منخف ة،   . الموھ ة التربی ة كلی   ،)٩٢(٢٣مجل

 ١٥٠-٩٧.  
  .دار المناھج: عّمان. األسرة وتربیة الطفل). ٢٠٠٩.(مزاھرة، أیمن
ة الثق   ). ٢٠١٢. (ھاني، مرفت  ة     فاعلیة مناھج األحیاء في تأصیل الھوی ة وتنمی ات البیولوجی ة لألخالقی افی

ة  ة الثانوی الب المرحل دى ط د ل ر الناق كندریة،  . التفكی ة باإلس ة التربی ة كلی   ، )١(٢٢مجل
١٨٨- ٩٧.  
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