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مستوى التفكري النبقذ لذى طبلببت كلية الرتبية ختصص ريبض أطفبل
جببمعة الكويث واهليئة العبمة للتعليم التطبيقي والتذريب

إعـداد
د  /مريم جبسم الشمرً

قسم المناهج وطرق التدريس -كلية التربية
جامعة الكويت

ملخص الذراسة

ىدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية
بجامعة الكويت والييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب فى تخصص رياض األطفاؿ ,كما ىدفت
إلى المقارنو بيف مستوى ميارات التفكير الناقد طبقاً لمتغير المؤسسة التعميمية والمستوى الدراسى,
وتمثمت عينة الدراسة ( )072طالبة تخصص رياض أطفاؿ مقسمة لمجموعتيف إحداىما ()422
طالبة مف طالبات كمية التربية جامعة الكويت ,واألخرى ( )464طالبة مف طالبات الييئة العامة

لمتعميـ التطبيقى والتدريب ,متبعة فى ذلؾ المنيج الوصفى ,واستخدمت الدراسة اختبار واطسوف
وجميسر لمتفكير الناقد ( , )WGCCTوتوصمت الدراسة لعدة نتائج مف أىميا :

 يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ( )2023≥ αبيف متوسطى درجات طالباتكمية التربية بجامعة الكويت تخصص رياض أطفاؿ فى مستوى ميارات التفكير الناقد

تعزى لمتغير المستوى الدراسى فى ميارات التفكير الناقد واالختبار ككؿ .

 يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ( )2023≥ αبيف متوسطى درجات طالباتكمية التربية بجامعة الكويت وطالبات كمية التربية األساسية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ
التطبيقى والتدريب تخصص رياض أطفاؿ فى مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى لمتغير

المؤسسة التعميمية.

الكممات الدالة :الميارة ,التفكير ,التفكير الناقد ,تخصص رياض األطفاؿ ,جامعة الكويت ,والييئة
العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب.

المقدمة:
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تعد العولمة والثورة المعموماتية والتكنولوجيا التى نعيشيا فى وقتنا الحاضر وما يصاحبيا مف
ضرورة االستخداـ األمثؿ لممعمومات سبباً رئيسياً لضرورة تنمية التفكير الناقد لدى المتعمـ ,وذلؾ

حتى يستطيع أف يميز الحقائؽ والمعمومات وعدـ التسميـ بيا دوف تحرى وفحص وتدقيؽ لتجنب
الوقوع فى األخطاء وبالتالى اتخاذ الق اررات السميمو مما يؤثر إيجابياً عمى حياتو العممية والعممية.

وتعتمد نوعية التعميـ الذى نكتسبو عمى نوعية التفكير الذى نمتمكو ,فيناؾ عالقة طردية بيف

التفكير الجيد اليادؼ وزيادة فرص النجاح فى الحياة ,األمر الذى جعؿ األنظمة العالمية تنادى
بضرورة تدريس التفكير الناقد مف أجؿ إنتاج مخرجات تعمـ جامعية ذات معنى لدييا القدرة عمى
إنتاج المعرفة وامتالؾ الرغبة الذاتية الدافعو لمبحث عف المعرفو (كشموط.)0227 ,
إف تنمية ميارات التفكير الناقد أصبحت مطمباً أساسياً لكؿ األمـ والشعوب التى تسعى إلى

التقدـ والرقى ,وتبذؿ كافة المؤسسات التعميمية جيوداً كبيرة لمعمؿ عمى تحقيقيا انطالقاً مف كونيا
تمبية لمطالب العصر الذى نعيشو (السيد.)461, 0224,

وانطالقاً مف أىمية تنمية التفكير الناقد لدى المتعمـ ,أوصى المجمس الطبى العاـ بالمممكة

المتحدة بتعديؿ واصالح المناىج بغرض تطوير التفكير الناقد لدى طالب المدارس والجامعات ,كما

أكدت الجمعية األمريكية العامة لمتمريض عمى تضميف البرنامج التعميمى لمتمريض ميارات التفكير
الناقد ( .)Tiwari, 2006, 547
وعمى الصعيد التربوى العربى ظيرت أىمية تنمية ميارات التفكير الناقد واالبداعى مف خالؿ
افتتاح مدرسة اليوبيؿ لمطمبة الموىوبيف فى عماف سنة 4771ـ ,كما ظير بجميورية مصر العربية

وبدعـ مف الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية مشروعاً تجريبياً ىدفو تطوير مكونات العممية التعميمية
حيث ركز عمى تنمية ميارات الطالب عمى الحوار وحؿ المشكالت والتفكير الناقد (المغيصيب,

.)5, 0223,
أما عمى الصعيد التربوى الخميجى فقد حظى تعميـ التفكير الناقد باىتماماً ممحوظاً حيث أكد

ممتقى التفكير األوؿ ( )0226بعنواف (التفكير ػ ػ ػ ػ رؤى وتجارب) الذى عقد فى جدة بالمممكة العربية
السعودية عمى أىمية تعميـ وتعمـ ميارات التفكير الناقد وتطويرىا لدى الطمبة والطالبات  ,وأف تصبح

ىدفاً تربوياً ميـ فى مقدمة األولويات األساسية لمعممية التعميمية والتربوية لدى التربوييف

( شبكة االعالـ العربية :محيط.)0227 ,
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وتعد دولة الكويت شأنيا شأف دوؿ العالـ التى تسعى إلى تطوير التعميـ وتحسيف مخرجاتو,

حيث تبنت و ازرة التربية استراتيجية تعميمية جديدة (0223ـ0203-ـ) ,مف أىدافيا تنمية التفكير
العممي الحر وميارات التفكير الناقد واالبداعى لدى المعمـ والمتعمـ ( القالؼ.)0227,
كما أوصى مؤتمر كمية التربية -جامعو الكويت ( )0241بعنواف "المواطنة فى المجتمع الكويتي
تشخيص لمواقع ورؤية لممستقبؿ"؛عمى ضرورة العمؿ فى تنمية ميارات التفكير الناقد والقدرة عمى
االختيار بيف البدائؿ فى عصر االنفجار المعرفى (الموقع اإللكترونى لكمية التربية – جامعو الكويت

0241ـ) ,ومؤتمر قسـ عمـ النفس بكمية العموـ االجتماعية (0242ـ) جامعو الكويت بعنواف "عمـ
النفس فى عالـ متغير" ,فقد أوصى بتشجيع حرية التفكير والبحث العممي داخؿ الجامعات ومبادئ
الديموقراطية وتوجيو الطمبة نحو التفكير الناقد وتوفير المناخ المناسب لتحقيؽ ذلؾ (الموقع

االلكتروني كمية العموـ االجتماعية– جامعو الكويت 0241ـ)

إف تنمية العقوؿ البشرية عف طريؽ التربية أصبح أم اًر ميماً كوف تمؾ العقوؿ تمثؿ أىـ الثروات

المستقبمية ,وعميو فقد اىتمت مؤسسات إعداد المعمـ الحكومية فى دولة الكويت متمثمة فى كمية
التربية جامعة الكويت وكمية التربية فى الييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب (وىى مؤسسة
حكومية تعميمية تمنح شيادة الدبموـ والبكالوريوس مف خالؿ قطاعى التعميـ والتدريب ومف الممكف

اختصارىا "بالتطبيقى" بتنمية ميارات التفكير لدى الطالب المعمـ ,سواء كاف ذلؾ بتضميف بعض
المقررات لتمؾ الميارات كما ىو معتمد فى التطبيقى والجامعو؛ باإلضافة إلى طرح مقرر منفرد بذاتو
باسـ تنمية أساليب التفكير ,وىو مقرر اختيارى مقدـ مف كمية التربية لجميع طمبة جامعة الكويت
دوف استثناء حيث يتـ التركيز فيو عمى تنمية ميارات التفكير العميا ومف ضمنيا التفكير الناقد؛ وتـ

تطبيقو فى العاـ الدراسى  0224-0223ومازاؿ مستم اًر.
مشكمة الدراســة :

تشكؿ ميارات التفكير الناقد بعداً ميماً فى حياة الطمبة بصفة عامة ,والطمبة فى المستوى

الجامعى بصفة خاصة ,لما تمثمو ميارات التفكير الناقد مف أىمية بالغة فى مواجية التغيرات
المتسارعة التي تشيدىا األلفية الثالثة فى مختمؼ نواحى الحياة ,إذ يتعرض الطمبة إلى أنواع متباينو
مف المعمومات التى يتمقونيا أو يحصموف عمييا مف مصادر كثيرة ,وقد تتصؼ تمؾ المعمومات
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أحيانا بالتناقض ,األمر الذى يتطمب مف الطمبة ممارسة مجموعة مف ميارات التفكير الناقد
كاالستنتاج واالستنباط والتحميؿ والتقييـ وغيرىا ( مرعي ونوفؿ)0223,
ويعتبر التفكير الناقد مف أساليب التفكير العميا لما فىو مف قدرة عمى التمييز بيف ماىو صحيح
وما ىو مجرد ,واستنتاج نتائج مسمـ بصحتيا مف معمومات معطاه ( عدناف وآخروف.)0225,
إضافة إلى ماسبؽ بات مف الضرورى تنمية ىذا النوع مف التفكير لدى الطمبة فى مؤسسات
التعميـ المختمفة؛ وخاصة مؤسسات التعميـ العالى ألنيا تمثؿ قمة اليرـ التعميمى فى أى مجتمع.
وباستقراء نتائج العديد مف البحوث والدراسات التربوية العربية واألجنبية أشارت إلى أىمية تعميـ
ميارات التفكير بشكؿ عاـ وميارات التفكير الناقد بشكؿ خاص سواء بدمج ىذه الميارات فى محتوى
المواد الدراسىة ,أو فى شكؿ محتوى مستقؿ مثؿ دراسة (الخزى ,)0220,ودراسة (القحطانى,

 ,)0242ودراسة ()Hayes,2008

وقد الحظت الباحثة ندرة الدراسات العربية التربوية فى مجاؿ قياس مستوى ميارات التفكير
الناقد لدى طمبة مؤسسات التعميـ العالى فى دولة الكويت وخاصة فى تخصص رياض األطفاؿ
حيث لـ تجد الباحثة أية دراسة عف مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طالبات تخصص رياض

أطفاؿ فى الكويت.

وقد دعت الحاجة فى الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طمبة
التعميـ العالى الحكومى فى دولة الكويت تتمثؿ فى جامعة الكويت والتطبيقى ,ومف ىذا المنطمؽ
جاءت الدراسة لإلجابة عف التساؤؿ الرئيسى" ما مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية

التربية تخصص رياض أطفاؿ بجامعة الكويت والييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب؟"
ويتفرع منو التساؤالت الفرعية عمى النحو اآلتى:

 .4ما مدى تمكف طالبات كمية التربية جامعة الكويت تخصص رياض أطفاؿ فى مستوى
ميارات التفكير الناقد؟
 .0ما مدى تمكف طالبات كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب
تخصص رياض أطفاؿ فى مستوى ميارات التفكير الناقد؟
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 .1ىؿ يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ( )2023≥ αفى درجة متوسطات طالبات
كمية التربية جامعة الكويت تخصص رياض أطفاؿ لمستوى ميارات التفكير الناقد تعزى

لمتغير المستوى الدراسى؟
 .2ىؿ يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ( )2023≥ αفى درجة متوسطات طالبات
كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب تخصص رياض أطفاؿ

لمستوى ميارات التفكير الناقد تعزى لمتغير المستوى الدراسى ؟

 .5ىؿ يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ( )2023≥ αفى درجة متوسطات طالبات
كمية التربية -تخصص رياض أطفاؿ لمستوى ميارات التفكير الناقد تعزى لمتغير
المؤسسة التعميمية؟
أهداف الدراسة:
ىدفت الدراسة الحالية إلى:
 -4التعرؼ عمى واقع مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية جامعة الكويت,
والييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب.
 -0الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ فى مستوى ميارات التفكير الناقد بيف طالبات كمية التربية
جامعة الكويت ,والييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب.
 -1الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ تعزى إلى المستوى الدراسى فى مستوى ميارات التفكير
الناقد بيف طالبات كمية التربية جامعة الكويت ,والييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب.
أهمية الدراســة :
ظيرت أىمية الدراسة الحالية مف خالؿ ما يمى:
 -4إفادة مخططى المناىج عف مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية
تخصص رياض اطفاؿ بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب .
 -0إفادة القائميف عمى العممية التعميمية فى تبنى سبؿ وآليات لتنمية ميارات التفكير الناقد.
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 -1تحاوؿ الدراسة تقديـ صورة حقيقية عف واقع ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية
ومحاولة تنميتيا بما يتفؽ مع االتجاىات المعاصرة.
 -2يعد التفكير الناقد مف المجاالت الحديثة فى العموـ التربوية وبالتالى فإف تقديـ إطا اًر نظرياً
يشتمؿ عمى مفيومو ومياراتو ومقياساً خاصاً بو يعد أم اًر مفيداً فى ترسيخ الجانب النظرى
فى العموـ التربوية وفقاً ليذا المفيوـ.

 -3إعادة النظر فى محتوى المقررات الدراسية مف حيث تنميتيا لميارات التفكير بصفة عامة,
والتفكير الناقد بصفة خاصة فى جامعة الكويت.
 -4توجية نظر المخططيف التربوييف عمى دمج ميارات التفكير الناقد فى المقررات الدراسية,
أو تصميـ محتوى مستقؿ لميارات التفكير الناقد يدرس لمطالب.
فروض الدراسة :
 .4ما مستوى التمكف الفعمى

القبمى فى ميارات التفكير الناقد بيف طالبات كمية التربية

تخصص رياض أطفاؿ بجامعة الكويت وطالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب.

 .0ما مستوى التمكف الفعمى البعدى فى ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية
تخصص رياض أطفاؿ بجامعة الكويت وطالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب.
 .1يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ( )2023≥ αبيف متوسطى درجات طالبات
كمية التربية – جامعة الكويت -تخصص رياض أطفاؿ مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى
لمتغير المستوى الدراسى.
 .2يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ( )2023≥ αبيف متوسطى درجات طالبات
كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب تخصص رياض أطفاؿ فى

مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى لمتغير المستوى الدراسى.

 .3يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ( )2023≥ αبيف متوسطى درجات لدى
طالبات كمية التربية بجامعة الكويت وطالبات كمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ
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التطبيقى والتدريب تخصص رياض أطفاؿ فى مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى لمتغير

المؤسسة التعميمية.
حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة الحالية عمى ما يمى :
 .4الحدود البشرية :عينة مف طالبات كمية التربية تخصص رياض أطفاؿ جامعة الكويت,
والييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب.
 .0الحدود الزمانية :التطبيؽ خالؿ الفصؿ الدراسى األوؿ مف العاـ الدراسى 0244/0243ـ.
 .1الحدود المكانية :كمية التربية جامعة الكويت ,وكمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ
التطبيقى والتدريب.

 .2الحدود الموضوعية :اختبار واطسوف وجميسر لمتفكير الناقد ( )WGCCTترجمة (جابر
عبد الحميد  ,يحيى ىنداـ) والذى يتضمف خمس ميارات ( االستنتاج -االستنباط -التعرؼ
عمى االفتراضات – التفسير  -تقييـ الحجج).

مصطمحات الدراسة :
التفكير الناقد Critical Thinking
عرؼ ( زيتوف )2300223,التفكير الناقد بأنو "عممية تفكيرية مركبة عقالنية أو منطقية يتـ فييا
إخضاع فكرة أو أكثر لمتحقيؽ والتقصى وجمع واقامة األدلة والشواىد بموضوعية وتجرد عف مدى
صحتيا ومف ثـ إصدار حكـ بقبوليا مف عدمو اعتماداً عمى معايير أو قيـ معينو".
كما عرفو واطسوف وجميسر بأنو " المحاولة الختبار الحقائؽ واألراء فى ضوء األدلة التى تستند

إلييا" (عبد الحميد ,جابر ,ويحيى ىنداـ.)41, 4754 ,
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وتعرفو الباحثة بأنو " عممية منطقية يتـ مف خالليا التقصى عف فكرة معينة أو فرضيات وجمع
أدلة موضوعية وشواىد عممية لمتحقؽ مف صحتيا فى ضوء معايير قائمة ومف ثـ إصدار حكـ
بقبوليا أو رفضيا".
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مهارات التفكير الناقد Critical Thinking Skills
يعرفيا (خربشة .)05 ,0224 ,بأنيا " القدرة عمى تقويـ صحة ودقة المعمومات التي يواجييا الفرد
مف خالؿ التحميؿ الموضوعى ليا فى ضوء األدلة والوصوؿ إلى استنتاجات منطقية واضحة"

اإلطار النظري لمدراسة والبحوث والدراسات السابقة:
يتناوؿ اإلطار النظػرى لمد ارسػة التفكيػر الناقػد والػذى يمثػؿ أساسػاً يسػتند إليػو فػى بنػاء أدوات الد ارسػة

وتفسير النتائج والتوصؿ إلى التوصيات والمقترحات.
أوالً :مفهوم التفكير الناقد.

مف الناحية المغوية :ورد الفعؿ " نقد" فى لساف العرب بمعنى ميز الدراىـ وأخرج الزيؼ منيا,
فنقد الدراىـ أى ميز الذىبية منيا ,بمعنى اكتشؼ الزائفة .كما ورد تعبير " نقد الشعر" في المعجـ
الوسيط بمعنى أظير ما فيو مف عيب أو حسف .ويفيـ مف ذلؾ إظيار المحاسف وعزؿ ما حاد عف
الصواب.
ومف الناحية الفمسفية :نجد أف النقد ينحى إلى شروط العقؿ ومقاييسو التي تضمف تصورات

صحيحو وتعطى قيمة صائبة لألفكار واألحكاـ ذاتيا.

أما مف الناحية التربوية نجد أف ىناؾ العديد مف التعريفات لمتفكير الناقد ,وقد يرجع ذلؾ
لتبايف الخمفيات النظريػة ليؤالء الباحثيف ,حيث يػرى جوف ديوى ()John Dewey؛ أف التفكير
الناقد بشكؿ عاـ يعد تقييماً لمقيـ ,ومدى الثقة بالقضايا أو الفرضيات ,ويقود إلى حكـ أو اتجاه

مدعوماً بالعمؿ (الربضي.)0222 ,

وأشار (العجموني  )4772,أيضاً إلى التفكير الناقد إلى "أنو عممية إتخػاذ الق اررات ,واصدار

األحكاـ عف طريؽ التمييز بيف الحقائؽ واآلراء ,وفحص الفرضيات عف طريؽ األدلة والبراىيف
بطريقة منطقية واضحة".
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وأضاؼ (الدردور )0224 ,إلى أف التفكير الناقد محكوـ بقواعد المنطؽ واالستدالؿ,
ويتضمف الدقة فى فحص الوقائع ,واالستنتاج ,وتقويـ الحجج والتمييز بيف ال أرى والحقيقة ,والمرونة
فى تناوؿ األحداث.
ورأى ستيرنبيرج ووليػاـ ( )Sternberg & Williams ,2004إلى أف التفكير الناقد يتضمف

مجموعة مف العمميات العقمية ,واالستراتيجيات التى يوظفيا المتعمموف لحؿ المشكالت ,والعمؿ عمى
صنع القػ اررات ,وتعمـ مفاىيـ جديػدة.
مما سبؽ يتضح أف تدريس التفكير الناقد يصمـ عادة لفيـ العالقة ما بيف المغة والمنطؽ,
وىذا ما يؤدى إلى إتقاف ميارات التحميؿ والنقد والدفاع عف القضايا والتفكير االستقرائى واالستنباطى
والتوصؿ لمنتائج الحقيقية والواقعية مف خالؿ العبارات الواضحة لممعرفة والمعتقدات.
كما حدد (العتوـ وآخروف )0227 ,التفكير الناقد بأنو " تفكير تأممى محكوـ بقواعد المنطؽ
والتحميؿ ,وىو نتاج لمظاىر معرفية متعددة كمعرفة االفتراضات ,والتفسير ,وتقويـ المناقشات,
واالستنباط ,واالستنتاج" .وىذا يتفؽ مع مفيوـ واطسف وجميسر لمتفكير الناقد ( & Watson
) (Glaser, 1941بأنو " المحاولة المستمرة الختبار الحقائؽ أو اآلراء فى ضوء األدلة التى

تسندىا ,بدالً مف القفز إلى النتائج ,ويتضمف معرفة طرؽ البحث المنطقى التى تساعد فى تحديد
قيمة مختمؼ عف األدلة  ,والوصوؿ إلى نتائج سميمة ,واختبار صحة النتائج ,وتقويـ المناقشات

بطريقة موضوعية خالصة".
إضافة إلى ماسبؽ ترى الباحثة أف التفكير الناقد عممية منطقية يتـ مف خالليا التقصى عف

فكرة معينة أو فرضيات وجمع أدلة موضوعية وشواىد عممية لمتحقؽ مف صحتيا فى ضوء معايير
قائمة ومف ثـ إصدار حكـ بقبوليا أو رفضيا".
فضالً عما سبؽ يتضح أف ىناؾ عالقة قوية بيف التفكير الناقد والمتغيرات االجتماعية

والثقافية  ,وىذا ما أكده (إبراىيـ )0224 ,حيث أشار إلى أنو ال يمكف إغفاؿ دور البيئة فى تفكير
الفرد ونوعية ىذا التفكير.
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كما أكد (السيد )4773,عمى وجود عالقة قوية بيف نوعية المجتمع وثقافتو وبيف ميارات

التفكير الناقد التى يتأثر بيا األفراد ويؤثروف فييا ,والتى تسيـ وسائؿ اإلعالـ والجماعات المرجعية
لألفراد بنقميا سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويعد التفكير الناقد المفتاح لحؿ المشكالت اليومية التى تواجينا كمعمميف  ,فإذا لـ نستخدـ
التفكير الناقد نصبح جزءاً مف المشكمة ,وعادة ما يتعرض المعمموف لمواقؼ يضطروف فييا لصنع
الق اررات الحاسمة ,والتكيؼ مع ىذه المواقؼ الجديدة وتحديث المعمومات بشكؿ مستمر ,ىو المبرر
لمتفكير الناقد ,وفي ظؿ ىذه االىتمامات بالتفكير الناقد كسمة عقمية ضرورية لإلنساف ,كاف اىتماـ
ىذه الدراسة فى تناوؿ ىذا النوع مف التفكير اإلنسانى  ,و البحث عف تنمية ىذه السمة فى الغرفة
الصفية.
ثانياً  :مهارات التفكير الناقد.
أشار دي بونو(  )De Bonoإلى أف ميارات التفكير يجب تعمميا بطريقة مباشرة ومستقمة

فى مقرر قائـ بذاتو وليس مف خالؿ دمجيا وصيرىا فى محتوى المقررات األخرى ,وىذا ما تبناه
عند وضع برنامجو الكورت ( )CORT؛ وىو مف أشير البرامج التى تستخدـ المحتوى التعميمى
المحدد فى تعميـ ميارات التفكير بما فييا ميارات التفكير الناقد ,دوف دمجيا بمحتوى آخر.
( الزمزمي.)0226 ,
وقد تعددت واختمفت نماذج ميارات التفكير الناقد باختالؼ منظريو ,وبالرغـ مف تمؾ

االختالفات إال أف معظـ ىذه النماذج اتفقت عمى المكونات األساسية التى أشار إلييا واطسوف

وجميسر( )Watson & Glaserفى نموذج ميارات التفكير الناقد مثؿ؛ تحديد الفرضيات
واالستنتاج ,واستنباط النتائج المحتممة ,وميارات تقويـ الدليؿ.
وباستقراء العديد مف األدبيات التربوية العربية واألجنبية فقد تـ تحديد ميارات التفكير الناقد

مف خالؿ نموذج واطسوف وجميسر(  ) Watson & Glaserلميارات التفكير الناقد ,فقد حددا

واطسوف وجميسر(  )Watson & Glaser, 1941خمسة ميارات فرعية لمتفكير الناقد
ىى(عبدالحميد ,جابر ,ويحيى ىنداـ:)4754 ,
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 .1االستنتاج.Inference :
ويعرؼ عمى أنو نتيجة يستخمصيا الشخص مف حقائؽ معينو لوحظت أو افترضت,

ضوء خمؼ ستائر النافذه ,ولكف
وىكذا قد يستنتج الشخص أنو يوجد شخص فى المنزؿ إذا أرى
ً
مضاء ,يتبع
ىذا االستنتاج يحتمؿ الصحة أو الخطأ  ,فمف الممكف أف يكوف أىؿ المنزؿ تركوه
ً

ىذه الحقائؽ استنتاجات عديدة مف الطالب فى فحص مدى صحة كؿ استنتاج عمى حده.
 .2التعرف عمى االفتراضات.Assumption Knowledge :

يعنى االفتراض التسميـ بصحة شئ دوف البحث عف أدلة ,أى التعامؿ معو كحقيقة مسمـ
بيا ,فمثال عندما يقوؿ شخص ؛ (سأتخرج ىذا الصيؼ) فإنو يفترض بقائو عمى قيد الحياة
حتى الصيؼ ,وأف الجامعو ستعده مؤىالً لمتخرج ,وىو أيضاً أمر مسمـ بو كما توحى العبارة,
فعمى الطالب أف يقوـ بتمييز الفرضيات الصادقة مف غير الصادقة.

 .3االستنباط.Deduction :
يعنى القدرة عمى اشتقاؽ نتائج مف خالؿ الربط بيف مجموعو مف الحقائؽ المعطاة ,وعمى
الطالب أف يحدد فيما إذا كانت ىذه النتائج منسجمة منطقياً مع الحقائؽ المعطاة أو غير

منسجمة.

 .4التفسير.Interpretation :
ويتـ ذلؾ مف خالؿ تفسير المقترحات واآلراء والمعتقدات والتوصؿ إلى نتيجة تترتب منطقياً

عمى المعمومات المعطاة أـ ال.

 .5تقويم الحجج.Argument Evaluation :
وىو القدرة عمى التمييز بيف الحجج القوية؛ والمتصمة بشكؿ مباشر بالموضوع؛ وبيف

الحجج الضعيفة؛ والمتصمة بجانب فرعى مف الموضوع؛ أو غير متصمة بو بشكؿ مباشر.

ويرى ىايس ,وآخراف ( )Hayes & et al,2008أف استخداـ مناقشات الفصؿ التى يديرىا
سبوعيا لمدة ( )32دقيقة لتنمية وتطوير ميارات التفكير الناقد فى مقرر مقدمة عموـ
الطالب أ
ً
األغذية فى جامعو بورد .كشفت عف نتائج ايجابية فى استخداـ مناقشات الفصؿ عمى تطوير
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ميارات التفكير الناقد ,كذلؾ فإف تطور ميارات التفكير الناقد تزداد مع التقدـ بالمستوى الدراسى,
ومف النتائج أيضاً أف ميارات التفكير الناقد تتطور أكثر فى الفصوؿ ذات األعداد القميمة مقارنو

بالفصوؿ ذات األعداد الكبيرة.

أما دراسة دونس ومييميورف ( )Downs, X-mehlhorn, 2003فقد ىدفت الى تنمية
ميارات البحث العممى وحؿ المشكمة والتفكير الناقد لدى طمبة الجامعو مف خالؿ الطمب منيـ القياـ
بمشروع بحث تحت النشر يعتمد خطوات البحث العممي فى مقررى التقييـ الغذائى والتغذية

الحيوانية ,وبينت الدراسة أف استخداـ مشاريع البحوث يزيد مف قوة التفكير الناقد.
إضافة إلى ما سبؽ فإف التفكير الناقد ليس موجوداً بالفطرة عند اإلنساف ,فميارتو متعممة

وتحتاج إلى مراف وتدريب ,والتفكير الناقد ال يرتبط بمرحمة عمرية معينة ,فكؿ فرد قادر عمى القياـ

بو وفؽ مستوى قدراتو العقمية ,والحسية ,والتصورية ,والمجردة .فالتفكير الناقد يتأتى باستخداـ
ميارات التفكير األخرى كالمنطؽ االستداللى ,واالستقرائى ,والتحميمى  ,ومف الصعب انشغاؿ الذىف
بعممية التفكير الناقد دوف دعـ عمميات تفكير أخرى.
ثالثاً :أدوار المعمم فى تعميم التفكير الناقد:
عند مناقشة أىمية دور المعمـ فى تفعيؿ عمميات التفكير الناقد عند الطمبة ,يجب أف ندرؾ دوره
كقدوة ,مف خالؿ األدوار التى يقوـ بيا كى يسيؿ عممية التفكير الناقد عند الطمبة ,ومف ىذه األدوار
ما يأتى ( إبراىيـ:)0223 ,
 .4المعمم مخطط لعممية التعميم :ينظـ المعمـ فى خطط دروسو اليومية والخطط الفصمية

أىداؼ األداء ,وعينات األسئمة والمواد التعميمية والنشاطات التى مف شأنيا أف تحدد

أىداؼ التعميـ ووسائؿ تحقيقيا

 .0المعمم مشكل لممناخ الصفى :إف المناخ الصفى المبنى عمى ديناميات المجموعة والمشاركة
الديمقراطية يوطد مناخ جماعى متماسؾ ,يقدر فيو التعبير عف ال أرى ,واالستكشاؼ الحر,

والتعاوف ,والدعـ ,والثقة بالنفس ,والتشجيع.
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 .1المعمم مبادر :وذلؾ عف طريؽ استخداـ تشكيمة مف المواد والنشاطات وتعريؼ الطمبة
بمواقؼ تركز عمى المشكالت الحياتية الحقيقية لمطمبة ,و يستخدـ أسموب طرح األسئمة

إلشراؾ الطمبة بفاعمية.

 .2المعمم محافظ عمى التواصل :إف أسيؿ ميمة يمكف أف يمارسيا المعمـ ىى إثارة اىتماـ
الطمبة بقضايا ممتعة وحقيقية  ,وانما الصعوبة التي يواجييا ىى فى الحفاظ عمى انتباىيـ,
وىذا يستدعي مف المعمـ استخداـ مواد ونشاطات وأسئمة مثيرة لتحفيز الطمبة.
 .3المعمم مصدر لممعرفة :يمعب المعمـ فى كثير مف الحاالت دور مصدر لممعرفة ,إذ يقوـ

بإعداد المعمومات وتوفير األجيزة والمواد الالزمة لمطمبة الستخداميا ,فى حيف يتجنب تزويد
الطمبة باإلجابات التى تعوؽ سعييـ لموصوؿ إلى استنتاجات يمكنيـ التوصؿ إلييا بأنفسيـ

وتكوينيا.
 .4المعمم يقوم بدور السابر :وذلؾ مف خالؿ طرح أسئمة عميقة متفحصة ,تتطمب تبرير أو
دعماً ألفكارىـ وفرضياتيـ واستنتاجاتيـ التى توصموا إلييا.

 .5المعمم يقوم بدور القدوة :يقوـ المعمـ بوصفو أنموذجاً بتقديـ السموؾ الذى يبيف أنو شخص
ميتـ ,محب لالستطالع ,ناقد فى تفكيره وقراءتو ,منيمؾ بحيوية  ,مبدع  ,متعاطؼ  ,راغب
في سبر تفكيره سعياً وراء األدلة.
وقد أشارت معظـ البحوث والدراسات السابقة عمى أىمية التفكير الناقد ومياراتو  ,فقد أشارت
دراسة (الكيالني )4773 ,إلى تقصى مستوى التفكير الناقد لدى مديرى المدارس الثانوية الحكومية
الممتحقيف ببرنامج ماجستير اإلدارة التربوية فى جامعة اليرموؾ ,وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى أف
مستوى التفكير الناقد لدى ( )34فرداً مف عينة الدراسة كانوا متوسطو وفؽ معيار االختبار ,فى

حيف أشارت نتائج الدراسة إلى أف ثالثة مف أفراد الدراسة فقط كانوا فى المستوى العالى ,كما بينت

الدراسة وجود فروؽ تعزى لصالح ذوى الشيادات العميا.
كما ىدفت دراسة (الحمفاوى )4775 ,إلى إيجاد المعايير المبينة ألداء طمبة درجة البكالوريوس فى
الجامعات الحكومية األردنية عمى مقياس (واطسوف – جميسر) لمتفكير الناقد بعد تطويره عمى البيئة
األردنية ,وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ لصالح السنوات الدراسىة األعمى ,ووجود فروؽ
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لصالح طمبة الكميات العممية ,ووجود فروؽ لصالح اإلناث عمى المقياس ككؿ وعمى كؿ مف

اختبارى االستنتاج ,والتعرؼ عمى االفتراضات ,بينما كاف ىناؾ فروؽ لصالح الذكور عمى اختبار
االستنباط ,وعدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث عمى اختبارى التفسير ,وتقييـ الحجج.
كما ىدفت دراسة (عفانة )4776 ,إلى استقصاء مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طمبة كمية
التربية فى الجامعة اإلسالمية بمدينة غزة ,ومعرفة أثر كؿ مف جنس الطمبة وتخصصاتيـ,

ومستواىـ األكاديمى ,وقد أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى ميارات التفكير لدى عينة الدراسة قد
وصؿ إلى ( )2.44وىو أدنى مف مستوى التمكف المقبوؿ فى مثؿ ىذه المرحمة والذى يساوى
( )2.64عمى األقؿ  ,وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير نوع التخصص (عممى,

وأدبى) وذلؾ لصالح طمبة التخصص العممى ,وكذلؾ أظيرت الدراسة وجود فرؽ فى ميارات التفكير

الناقد تعزى لمتغير المستوى األكاديمى لصالح طمبة الدراسات العميا ,فى حيف لـ تظير الدراسة فرقاً

فى مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى لمجنس.

وقد توصمت دراسة ( )Ruland, 2000إلى التقصى عف المعرفة بيف عناصر البيئة الصفية
وبيف القدرة عمى التفكير الناقد ,وأظيرت النتائج أف العناصر فى البيئة الصفية متنبئٌ قوي لزيادة
القدرة فى التفكير الناقد.
كما ىدفت دراسة (إبراىيـ )0224,إلى معرفة مستوى التفكير الناقد لدى طمبة التاريخ فى
كميتى اآلداب والتربية بجامعة الموصؿ ,وأظيرت نتائجيا أف أداء الطمبة فى التفكير الناقد لـ يرؽ
إلى المستوى العالمى  ,كما أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف العينة فى كال الكميتيف عمى
اختبار التفكير الناقد كمو والمجاالت الفرعية لالختبار ذاتو.
أما دراسة (الخربشة )0224,فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى مستوى مساىمة معممى التاريخ
لممرحمة الثانوية فى تنمية ميارات التفكير الناقد واالبداعى لدى طمبتيـ ,حيث أظيرت النتائج تدنى
مستوى مساىمة معممى التاريخ فى تنمية التفكير الناقد واالبداعى والميارات المجتمعيو ,حيث كاف
مستوى مساىمتيـ أقؿ مف المستوى المقبوؿ تربوياً (.)%62
وقد ىدفت دراسة (مرعي ونوفؿ )0225 ,إلى استقصاء مستوى ميارات التفكير الناقد لدى
طمبة كمية العموـ التربوية الجامعية (األونروا) ,وأظيرت نتائج الدراسة أف درجة امتالؾ ميارات
التفكير الناقد لدى أفراد العينة دوف المستوى المقبوؿ تربوياً وصؿ إلى ( ,)%62كما ظيرت فروؽ
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فى مستوى ميارات التفكير الناقد تبعاً لمتغير الجنس وذلؾ لصالح اإلناث ,فيما كانت ىناؾ فروؽ

تبعاً لممستوى الدراسى وذلؾ لصالح طالب السنة األولى والثانية.

كما ىدفت دراسة (السنافى )0226,إلى التقصى عف مدى معرفة معممى الدراسات االجتماعية
لميارات التفكير الناقد ومدى ممارستيـ ليا وذلؾ مف وجية نظرىـ ,وقد توصمت الدراسة إلى تدنى

درجة معرفة معممى االجتماعيات لميارات التفكير الناقد ,وكذلؾ األمر بالنسبة لدرجة ممارستيـ ليا؛
فقد كانت النتائج أقؿ مف المستوى المقبوؿ تربوياً (.)%54
كما ىدفت دراسة (الزيادات والعوامرة )0227 ,إلى استقصاء مدى امتالؾ معممى مبحث التاريخ
فى مديرية تربية السمط لميارات التفكير الناقد .,وأظيرت نتائج الدراسة أف درجة امتالؾ معممى
مبحث التاريخ لميارات التفكير الناقد " التمييز بيف الحقيقة التاريخية ووجية النظر ,وتشخيص
الموضوعية والتحيز فى النص التاريخى ,تكويف استنتاجات حوؿ النص التاريخى ,وتقويـ الحجج أو

األدلة التاريخية ,وتقرير االفتراضات المنطقية"؛ دوف المستوى المقبوؿ تربوياً والذي حدد بػ ()%62
عمى االختبار الكمى واالختبارات الفرعية.

وقد توصمت دراسة (الحدابى واألشوؿ )0240 ,إلى التعرؼ عمى مدى توافر بعض ميارات

التفكير الناقد لدى الطمبة الموىوبيف فى المرحمة الثانوية بمدينتى صنعاء وتعز ,وأظيرت نتائجيا إلى
أف درجة امتالؾ أفراد العينة لميارات التفكير الناقد لـ تصؿ إلى الحد المقبوؿ تربوياً.

وقد ىدفت دراسة (الخوالدة )0243 ,إلى معرفة أثر التدريس باستخداـ استراتيجية الوسائط
المتعددة فى التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ العاشر األساسى فى مبحث
التربية اإلسالمية بعماف الثانية بالمممكة األردنية الياشمية ,وأظيرت الدراسة تفوؽ المجموعة

التجريبية التى درست استراتيجية الوسائط المتعددة بالتحصيؿ والتفكير الناقد عمى المجموعة
الضابطة ,كما أوصت الدراسة بضرورة تدريب المعمميف عمى ميارات التفكير الناقد.
إضافة إلى ماسبؽ ترى الباحثة أنو عمى الرغـ مف االختالفات بيف البحوث والدراسات السابقة
مف حيث نظرتيا لمتفكير الناقد ,إال أف لو خصائصو ومحدداتو ,األمر الذى يجعمو مختمفاً عف غيره,
ونظ اًر ألىمية ميارات التفكير الناقد ,باعتبارىا المرجع فى الحكـ عمى مدى ممارسة الشخص لعادات

التفكير الناقد ,قامت مجموعة كبيرة مف الباحثيف بوضع قائمة ليذه الميارات كال وفؽ تصوره
74

مجلة كلية التربية ببنها

العدد ( )017يوليو ج(6102 )0

واعتقاده ,وقد استفادت الباحثة مف ىذه الدراسات فى تحديد خصائص طالبات كمية التربية ,وميارات

التفكير الناقد بما يتوافؽ مع ىذه الخصائص.
التعقيب عمى البحوث والدراسات السابقة

مف خالؿ استعراض البحوث والدراسات السابقة تبيف اآلتى:
 .4أظيرت بعض الدراسات أىمية التفكير الناقد ومياراتو.
 .0أظيرت نتائج بعض الدراسات عمى ضرورة تدريب المعمميف عمى ميارات التفكير الناقد.
 .1أظيرت نتائج بعض الدراسات أف ىناؾ قصور فى ميارات التفكير الناقد تصؿ ما بيف
 %62 -%43لدى العينات المستخدمة فى المراحؿ التعميمية المختمفة.
 .4تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة فى أنيا تناولت محتوى مستقؿ لميارات
التفكير الناقد غير مدمج فى المحتوى الدراسى لدى طالبات كميات التربية

.5

إجراءات الدراسة :
منهجية الدراسة
تـ استخداـ المنيج الوصفى كونو األنسب ألسئمة الدراسة الحالية ,حيث تـ استخداـ األسموب
المسحي مف أجؿ التعرؼ عمى مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية فى جامعة
الكويت ,والييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب ,واألسموب المقارف مف أجؿ المقارنو بيف عينة
الدراسة فى ضوء متغيرى المؤسسة التعميمية والمستوى الدراسى.
عينة الدراسة:
بمغت عينة الدراسة( )072طالبة مف طالبات كمية التربية فى تخصص رياض األطفاؿ بواقع

( )422طالبة مف طالبات جامعة الكويت )464 ( ,طالبة مف طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقى
والتدريب لمختمؼ المستويات الدراسىة األربعو.
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أدوات الدراسة:
استخدمت الدراسة اختبار واطسوف وجميسر لمتفكير الناقد ( , )WGCCTوالذى عدلو فى صورتو
العربية (جابر عبدالحميد ,ويحيى ىنداـ) ,وتـ اختيار ىذا االختبار نظ اًر أنو "االختبار األكثر

استخداماً فى البيئة العربية " ,مع إجراء تعديؿ بسيط عمى بعض الكممات لتناسب البيئة الكويتية" :

مثؿ جنيو تـ تعديمو إلى دينار -اإلعدادية تـ تعديميا إلى المتوسطة".
وصف االختبار:

صمـ ىذا االختبار ليزود المفحوص بعينة مف المشكالات والمواقؼ التى تتطمب استخداـ
وتطبيؽ بعض القدرات الميمة فى التفكير الناقد ,وىو غير محدد بزمف ولكف يجب أال يزيد زمف

اإلجابة عميو عف ( )32دقيقة ,ويحتوى االختبار عمى( )77مفردة مقسمة عمى خمسة اختبارات ىى:

 .4االستنتاج :ويتكوف مف ( )02بنداً وييدؼ إلى قياس القدرة عمى التمييز بيف الدرجات

المختمفة والصدؽ والكذب واحتماؿ التوصؿ الى استنتاجات معينة عمى أساس حقائؽ

وبيانات معطاة.
 .0تعرؼ االفتراضات :يتكوف مف ( )44بنداً وييدؼ إلى قياس القدرة عمى تعرؼ اقتراحات
متضمنو فى قضايا معطاة.

 .1االستنباط :ويتكوف مف ( )03بنداً وييدؼ إلى قياس القدرة عمى التفكير استنباطياً عمى
أساس مقدمات معينة لتعرؼ العالقة بيف قضيتيف ولتحديد ما إذا كاف ما يبدو استنتاج ًا

مترتباً بالضرورة عمى قضية.

 .2التفسير :ويتكوف مف ( )02بنداً وييدؼ إلى قياس القدرة عمى وزف األدلة والتمييز بيف
التعميمات المصاغة واالستنتاج المحتمؿ المصاغ واف لـ يكف ضرورياً.

 .3تقويـ الحجج :ويتكوف مف ( )42بنداً وييدؼ إلى قياس القدرة عمى التمييز بيف الحجج
القوية والميمة بالنسبة لمسؤاؿ المطروح والضعيفة وغير ذات الصمة بالموضوع.

ويقاس التفكير الناقد إجرائياً فى ىذه الدراسة بالدرجة التى تحصؿ عمييا الطالبة فى اختبار

التفكير الناقد المستخدـ فى ىذه الدراسة.
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حساب ثبات وصدق االختبار
أ – حساب ثبات االختبار:
لمتحقؽ مف ثبات اختبار التفكير الناقد فى الوحدة المختارة تـ تطبيؽ االختبار عمى العينة
االستطالعية مرتيف متتاليتيف بفاصؿ زمنى ثالثة أسابيع ,واستخدـ معادلة " سبيرماف – ب اروف "
(فؤاد البيي  )302 ,4757 ,لحساب معامؿ الثبات وبتطبيؽ ىذه المعادلة وجد أف معامؿ الثبات
( )2064وىو معامؿ ثبات مرتفع.
ب – صدق االختبار:
نظ اًر لما لمصدؽ مف أىمية فى بناء االختبار فقد تـ استخداـ صدؽ المحكميف لموقوؼ

عمى صدؽ االختبار وذلؾ بعرض االختبار عمى المحكميف ألخذ آرائيـ مف حيث:
 صالحية المفردات عممياً ولغوياً . مدى مناسبة المفردات لمطالبات. مدى مناسبة كؿ سؤاؿ لميدؼ الذى وضع لقياسو.وقد اتفق المحكمون عمى سالمة االختبار.
إجراءات البحث
المعالجة االحصائية

استخدمت الدراسة برنامج  SPSSبرنامج الحزـ االحصائية لمعموـ االجتماعية واستخدمت الباحثة

األساليب التالية.

 .4المتوسط الحسابى واإلنحرافات المعيارية .
 .0اختبار ت لعينة واحدة لحساب مستوى التمكف الفعمى القبمى والبعدى.
 .1اختبار ت لعينتيف غير مرتبطتيف ومستقمتيف لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطى درجات

طالبات كمية التربية بجامعة الكويت وكمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ التطبيقى

والتدريب.
.4
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نتائج البحث ومناقشتها:
يهدف هذا المحور إلى عرض النتائج التى أسفر عنها البحث ،والتحقق من صحة فروضه
وتحميمها وتفسيرها  ،وتقديم التوصيات والبحوث المقترحة .
( )1اختبار صحة فروض البحث:
بناء عمى ما تم التوصل إليه من استنتاجات اعتماداً عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة،
ً
يمكن صياغة الفروض التالية كحمول مقترحة لمشكمة البحث واإلجابة عمى تساؤالته:
 .4ما مستوى التمكف الفعمى

القبمى فى ميارات التفكير الناقد بيف طالبات كمية التربية

تخصص رياض أطفاؿ بجامعة الكويت وطالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب.
 .0ما مستوى التمكف الفعمى البعدى فى ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية
تخصص رياض أطفاؿ بجامعة الكويت وطالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب.
 .1يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ( )2023≥ αبيف متوسطى درجات طالبات
كمية التربية – جامعة الكويت -تخصص رياض أطفاؿ مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى
لمتغير المستوى الدراسى.

 .2يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ( )2023≥ αبيف متوسطى درجات طالبات
كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب تخصص رياض أطفاؿ فى
مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى لمتغير المستوى الدراسى.
 .3يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ( )2023≥ αبيف متوسطى درجات لدى
طالبات كمية التربية بجامعة الكويت وطالبات كمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ
التطبيقى والتدريب تخصص رياض أطفاؿ فى مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى لمتغير
المؤسسة التعميمية.
عرض وتحميل نتائج البحث وتفسيرها:
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 .1بالنسبة لمفرض األوؿ مف فروض البحث والذى ينص عمى "ما مستوى التمكف الفعمى القبمى

فى ميارات التفكير الناقد بيف طالبات كمية التربية تخصص رياض أطفاؿ بجامعة الكويت

وطالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب" .ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض :تـ
حساب قيمة (ت) لمعينة الواحدة لكؿ مجموعة عمى حده وغير مستقمتيف لممقارنة بيف
متوسطى درجات مجموعة طالبات كمية التربية بجامعة الكويت وطالبات كمية التربية التابعة

لمييئة العامة لمتعميـ التطبيفى والتدريب فى التطبيؽ القبمى الختبار ميارات التفكير الناقد,
ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ التالى:
جدول ()1
يوضح مستوى التمكن القبمى فى مهارات التفكير الناقد بين طالبات كمية التربية بجامعة الكويت وطالبات
الهيئة العامة لمتعميم التطبيقى والتدريب
متوسط

االنحراف

درجة

قيمة "ت"

قيمة "ف"

مستوى التمكن

الدرجات

المعياري

الحرية

المحسوبة

المحسوبة

الفعمى القبمى

طالبات الكويت 19294 104

09719

103

1988

39148

% 19908

19076 186

09592

185

2906

2998

% 18.68

البيان

طالبات الهيئة

لمتعميم والتدريب

العدد

يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )4أف مستوى التمكف القبمى لكؿ مف طالبات كمية التربية

بجامعة الكويت تخصص رياض أطفاؿ بمغ ( )%47026ومستوى التمكف القبمى لطالبات كمية
التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب تخصص رياض أطفاؿ بمغ (,)% 46.46
وىذا يدؿ عمى تجانس مجموعتيى الدراسة فى المستوييف لكؿ كمية عمى حده.
 .2بالنسبة لمفرض الثانى مف فروض البحث والذى ينص عمى "ما مستوى التمكف الفعمى البعدى

فى ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية تخصص رياض أطفاؿ بجامعة الكويت وطالبات

الييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب" .ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض :تـ حساب قيمة (ت)
لمعينة الواحدة لكؿ مجموعة عمى حده وغير مستقمتيف لممقارنة بيف متوسطى درجات مجموعة
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طالبات كمية التربية بجامعة الكويت وطالبات كمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ التطبيفى
والتدريب فى التطبيؽ البعدى الختبار ميارات التفكير الناقد ,ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ التالى:
جدول ()2
يوضح مستوى التمكن البعدى فى مهارات التفكير الناقد بين طالبات كمية التربية بجامعة الكويت وطالبات
الهيئة العامة لمتعميم التطبيقى والتدريب
البيان

طالبات
الكويت

طالبات الهيئة
لمتعميم

العدد

104

186

الدرجات

االنحراف
المعياري

درجة

متوسط

14990

0999

11905

3912

قيمة "ت"

قيمة "ف"

مستوى التمكن

الحرية

المحسوبة

المحسوبة

الفعمى البعدى

103

7974

3928

% 7999

185

6959

1998

% 48968

والتدريب

يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )0أف مستوى التمكف البعدى لكؿ مف طالبات كمية التربية
بجامعة الكويت تخصص رياض أطفاؿ بمغ (  )% 5707ومستوى التمكف البعدى لطالبات كمية
التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب تخصص رياض أطفاؿ بمغ (,)% 26.46
وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ فى التصور المقدـ والمقترح لطالبات كمية التربية بجامعة الكويت
حيث كانت نسبة مستوى التقدـ لطالبات كمية التربية بجامعة الكويت أعمى مف مستوى التمكف
لطالبات كمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب وىذا يرجع إلى ما أستفادت منو
الباحثة مف البحوث والدراسات السابقة ودمج ميارات التفكير الناقد فى المحتوى المقدـ لطالبات كمية

التربية بجامعة الكويت.

 .3بالنسبة لمفرض الثالث مف فروض البحث والذى ينص عمى "يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية

عند مستوى ( )2023≥ αبيف متوسطى درجات طالبات كمية التربية بجامعة الكويت تخصص

رياض أطفاؿ فى مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى لمتغير المستوى الدراسى".لمتحقؽ مف صحة
الفرض  :تـ حساب قيمة (ت) لعينتيف غير مرتبطيف ومستقمتيف لممقارنة بيف متوسطى درجات
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مجموعة طالبات كمية التربية بجامعة الكويت بالنسبة لممستوى الدراسى فى التطبيؽ البعدى الختبار

ميارات التفكير الناقد ,ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ التالى:

جدول ()3

قيمة ت ومستوي داللتها لمفروق فى مستوى مهارات التفكير الناقد بين طالبات كمية التربية بجامعة
الكويت وفقاً لممستوى الدراسى
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المستوى الثالث

45

15.02

4.87

المستوى الرابع

59

17.49

4.91

مهارة التعرف عمى

المستوى الثالث

45

18.04

7.57

االفتراضات

المستوى الرابع

59

21.44

8.07

المستوى الثالث

45

12.69

4.99

المستوى الرابع

59

11.05

5.01

المستوى الثالث

45

7.60

11.70

المستوى الرابع

59

8.75

10.81

المستوى الثالث

45

11.60

10.70

المستوى الرابع

59

14.75

8.81

المستوى الثالث

45

15.02

4.87

المستوى الرابع

59

17.49

4.91

البيان

مهارة االستنتاج

مهارة االستنباط
مهارة التفسير
مهارة تقييم الحجج
مستوى التفكير الناقد ككل

المستوى

العدد

مستوى
قيمة ت عند الداللة
()0905

2.77

دالة

2.38

دالة

1.80

غير دالة

1.91

دالة

1.99

دالة

2.77

دالة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )1أنو يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ()2023≥ α
بيف متوسطى درجات طالبات كمية التربية بجامعة الكويت تخصص رياض أطفاؿ فى مستوى

ميارات التفكير الناقد تعزى لمتغير المستوى الدراسى فى ميارات التفكير الناقد واالختبار ككؿ وىذا
يتفؽ مع دراسة كؿ مف (دونس ومييميورف , )0221,دراسة (ىايس وآخراف , )0226,بينما ال يوجد
فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ( )2023≥ αبيف متوسطى درجات طالبات كمية التربية

بجامعة الكويت تخصص رياض أطفاؿ فى ميارة االستنباط وىذا يرجع إلى العوامؿ والمتغيرات
الدخيمة عمى المحتوى وىذا يتفؽ مع دراسة (إبراىيـ.)0224 ,
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 .4بالنسبة لمفرض الثالث مف فروض البحث والذى ينص عمى "يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية

عند مستوى ( )2023≥ αبيف متوسطى درجات طالبات كمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ
التطبيقى والتدريب تخصص رياض أطفاؿ فى مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى لمتغير المستوى

الدراسى" .لمتحقؽ مف صحة الفرض :تـ حساب قيمة (ت) لعينتيف غير مرتبطيف ومستقمتيف لممقارنة
بيف متوسطى درجات مجموعة طالبات كمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب

بالنسبة لممستوى الدراسى فى التطبيؽ البعدى الختبار ميارات التفكير الناقد ,ويتضح ذلؾ مف
الجدوؿ التالى:
جدول ()4
قيمة ت ومستوي داللتها لمفروق فى مستوى مهارات التفكير الناقد بين طالبات كمية التربية التابعة لمهيئة
العامة لمتعميم التطبيقى والتدريب وفقاً لممستوى الدراسى

البيان

مهارة االستنتاج
مهارة التعرف عمى
االفتراضات

مهارة االستنباط
مهارة التفسير
مهارة تقييم الحجج
مستوى التفكير الناقد ككل

73

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.87

المستوى

العدد

المستوى الثالث

86

13.22

المستوى الرابع

100

18.34

4.91

المستوى الثالث

86

19.54

7.57

المستوى الرابع

100

22.14

8.07

المستوى الثالث

86

11.79

4.99

المستوى الرابع

100

12.15

5.01

المستوى الثالث

86

7.58

11.87

المستوى الرابع

100

9.05

11.13

المستوى الثالث

86

12.65

12.70

المستوى الرابع

100

14.25

13.81

المستوى الثالث

86

13.02

5.77

المستوى الرابع

100

14.49

5.01

مستوى
قيمة ت

عند الداللة

3.27

دالة

3.28

دالة

1.90

دالة

1.07

()0905

غير دالة

1.99

دالة

2.91

دالة
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )2أنو يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ()2023≥ α

بيف متوسطى درجات طالبات كمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ التطبيقى تخصص رياض
أطفاؿ فى مستوى ميارات التفكير الناقد واالختبار ككؿ تعزى لمتغير المستوى الدراسى وىذا يتفؽ مع
دراسة كؿ مف ( ,)Ruland, 2000دراسة (عفانة ,)4776 ,بينما ال يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية
عند مستوى ( )2023≥ αبيف متوسطى درجات طالبات كمية التربية بجامعة الكويت تخصص
رياض أطفاؿ فى ميارة االستنباط وىذا يرجع إلى العوامؿ والمتغيرات الدخيمة عمى المحتوى وىذا

يتفؽ مع دراسة (ابراىيـ.)0224 ,
 .5يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ( )2023≥ αبيف متوسطى درجات لدى طالبات
كمية التربيةبجامعة الكويت وطالبات كمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب

تخصص رياض أطفاؿ فى مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى لمتغير المؤسسة التعميمية .لمتحقؽ
مف صحة الفرض :تـ حساب قيمة (ت) لعينتيف غير مرتبطيف ومستقمتيف لممقارنة بيف متوسطى
درجات مجموعة طا لبات كمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب بالنسبة
لممؤسسة التعميمية فى التطبيؽ البعدى الختبار ميارات التفكير الناقد ,ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ
التالى:
جدول ()5
قيمة ت ومستوي داللتها لمفروق فى مستوى مهارات التفكير الناقد بين طالبات كمية التربية بجامعة

الكويت وطالبات كمية التربية التابعة لمهيئة العامة لمتعميم التطبيقى والتدريب وفقاً لممؤسسة التعميمية.
البيان

طالبات كمية التربية

المؤسسة التعميمية

جامعة الكويت
الهيئة العامة لمتعميم

والتدريب

العدد

104
186

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

12.82

3.87

17.94

3.91

قيمة ت

مستوى

عند الداللة
()0905

3.07

دالة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )3أنو يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ()2023≥ α
بيف متوسطى درجات طالبات كمية التربية بجامعة الكويت وطالبات كمية التربية األساسية التابعة
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لمييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب تخصص رياض أطفاؿ فى مستوى ميارات التفكير الناقد
تعزى لمتغير المؤسسة التعميمية وىذا يتفؽ مع دراسة ) ,)Downs, X-mehlhorn, 2003ودراسة
(Devitt,2008

Kirby,

,)Hayes,

ودراسة

(الزيادات

والعوامرة,

,)0227

ودراسة

(السنافى ,)0226,ودراسة ( الحدابى واألشوؿ .)0240,
التوصيات والمقترحات:
فى ضوء النتائج السابقة والتى تم التوصل إليها توصى الباحثة بما يمى:
 .4تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى التفكير الناقد ومياراتو الفرعية وتنميتو لدى طالبيـ.
 .0ضرورة وضع محتوى مستقؿ يتضمف ميارات التفكير الناقد وتدريسة لمطالب.
 .1توجيو نظر مصممى المناىج إلى ضرورة دمج الميارات ووضع أمثمة مف واقع الحياة
العممية والحياتية لمطالب.
 .2عقد الدورات والورش التعميمية لمطمبة ومعممييـ إلى أىمية التفكير الناقد ومياراتو.
 .3مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالب عند دمج ميارات التفكير الناقد فى المحتوى الدراسى
مف حيث الدرجة والنوع.
 .4ضرورة أف يقوـ واضعى المناىج بتضميف كتب رياض األطفاؿ دروس لتنمية التفكير الناقد
ومياراتو.
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المراجـــــــــــــــــــــــــــــع:
أوالً :المراجــــــــــع العربيـــــــة.

 .4إبراىيـ ,فاضؿ خميؿ( .)0224مستوى التفكير الناقد لدى طمبة التاريخ فى كميتى اآلداب
والتربية بجامعة الموصؿ .مجمة اتحاد الجامعات العربية .العدد (.)16

 .0إبراىيـ ,مجدى عزيز ( .)0223المنهج التربوى بين النظرية والتطبيق .سمسمة ( .)0القاىرة.
دار الفكر العربى.

 .3ابراىيـ ,محمد أنور ( .)0224التفكير الناقد وقضايا المجتمع المعاصر .القاىرة .مكتبة
األنجمو المصرية.

 .2الخوالدة ,ناصر أحمد ( .)0243أثر التدريس باستخداـ الوسائط المتعددة في التحصيؿ وتنمية
ميا ا رت التفكير الناقد في مبحث التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية .مجمة كمية
العموم التربوية .الجامعة األردنية.عماف .المجمد (.)20العدد (.)1

 .3السيد,عزيزة ( .)4773التفكير الناقد :دراسة فى عمم النفس المعرفى .اإلسكندرية .دار
المعرفة االجتماعية.

 .4الزيادات ,ماىر؛ العوامرة ,محمد ( .)0227مدى امتالؾ معممى مبحث التاريخ فى مديرية
تربية السمط لميارات التفكير الناقد .مجمة المنارة .المجمد( ,)43العدد(.)1

 .5الزمزمي ,عواطؼ أحمد ( .)0226تعميم التفكير الناقد" برامج -دراسات" .ط .0الرياض.
مكتبة الرشد.

 .6السيد ,ماجدة مصطفى ( .)0224فعالية برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير الناقد لدى
الطالب المعمـ بميداف التربية الفنية وأثره عمى بعض نواتج العممية التعميمية لدى
التالميذ .مجمة دراسات فى المناهج وطرق التدريس ,الجمعية المصرية لممناىج

وطرؽ التدريس .كمية التربية .جامعة عيف شمس .العدد(.)54

 .7القالؼ ,نبيؿ ( .)0227رؤية جديدة نحو تطوير أداء المعمـ .المنتدى الثانى لممعمم .كمية
التربية األساسية .األردف .عماف.
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 .42كشموط ,إلياـ عمى ( .)0227برنامج األنشطة الفنية لتنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالب
كمية التربية الفنية وعالقتو بالتحصيؿ الدراسى .رسالة دكتوراه غير منشورة ,كمية
التربية الفنية .القاىرة  .جامعة حمواف.
 .44المغيصيب ,عبدالعزيز عبدالقادر(" .)0223تعميـ التفكير الناقد  :قراءة فى تجربة تربوية
معاصرة" .كمية التربية .قسـ عمـ النفس .جامعة قطر.
 .40شبكة اإلعالـ العربية( محيط) ( .)0226التفكير روؤى وتجارب" .ممتقى التفكير الول" بجدة
يطالب بدور فاعؿ فى رعاية التفكير واإلبداع ,فى الفترة مف  04-03نوفمبر .جدة.
المممكة العربية السعودية.

 .41جابر ,جابر عبدالحميد؛ىنداـ ,يحيى ( .)4754كراسة تعميمات اختبار التفكير الناقد .القاىرة.
دار النيضة العربية.

 .42الخربشة ,عمي ( .)0224مستوى مساىمة معممى التاريخ بالمرحمة الثانوية فى تنمية ميارات
التفكير الناقد واالبداعي لدى طمبتيـ .مجمة مركز البحوث التربوية .مجمد (.)0

جامعة قطر.

 .43القحطانى ,نورة بنت سعد ( .)0242ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية بجامعتي
الممؾ سعود بالمممكة العربية السعودية واالمارات بدولة االمارات العربية المتحدة:
دراسة مقارنو .مجمة رابطة التربية الحديثة .السنة ( .)1العدد ( .)5يوليو.

 .44مرعى ,توفيؽ؛ نوفؿ ,محمد ( .)0225مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طمبة كمية العموـ
التربوية الجامعية ( األونوروا) .مجمة المنارة ,مجمد( .)41العدد (.)2

 .45السنافى ,سامية ( .)0226معرفة معممى االجتماعيات لميارات التفكير الناقد ومدى ممارستيـ
ليا مف وجية نظرىـ فى منطقة حولى التعميمية .مجمة العموم التربوية .الكويت.

المجمد (.)13

 .46الدردور ,عامر ( .)0224أثر استخداـ الخرائط المفاىيمية فى تنمية التفكير الناقد لدى طمبة
الصؼ السادس األساسى .رسالة ماجستير غير منشورة .األردف .إربد .جامعة

اليرمػوؾ.
 .47الربضى ,مريـ ( .)0222أثر برنامج تدريبى قائـ عمى ميارات التفكير الناقد فى اكتساب
معممى الدراسات االجتماعية فى المرحمة الثانوية فى األردف تمؾ الميارات ودرجة
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اكتسابيـ ليا .أطروحة دكتػوراه غير منشورة .األردف .جامعة عماف العربية لمدراسات
العميا .عماف.
 .02الحدابى ,داوود؛ األشوؿ ,الطاؼ ( .)0240مدى توافر بعض ميارات التفكير الناقد لدى
الطمبة الموىوبيف فى المرحمة الثانوية بمدينتى صنعاء وتعز .المجمة العربية لتطوير

التفوق .مجمد ( .)1العدد(.)3

 .04العتوـ ,عدناف وآخروف ( .)0227تنمية مهارات التفكير :نماذج النظرية وتطبيقات عممية.
ط .0األردف .عماف .دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعو.

 .00العجموني ,محمد خير ( .)4772أثر التعمـ بواسطة الحاسوب فى تنميػة التفكير الناقد لدى
عينة أردنية مف طمبة الصؼ األوؿ الثانوى فى مبحث الجغ ارفيا .رسالة ماجستير
غير منشورة .األردف .عماف .الجامعة األردنية.
 .01مؤتمر كمية التربية جامعو الكويت ( .)0241المواطنو فى المجتمع الكويتى "تشخيص لمواقع
ورؤية لممستقبل" .الموقع االلكترونى لكمية التربية  .جامعو الكويت .فى الفترة 4 -2

مارس.

 .02مؤتمر قسـ عمـ النفس بكمية العموـ االجتماعية جامعو الكويت ( .)0242المؤتمر العممى
الرابع" .عمـ النفس فى عالـ متغير" .الموقع االلكتروني كمية العموـ االجتماعية.

جامعو الكويت .فى الفترة مف  44-42أكتوبر.

 .03الخزى ,فيد ( .)0242فاعمية برنامج ديبونو لتعميـ التفكير كورت فى تنمية ميارات التفكير
االبداعى لدى طمبة كمية التربية بجامعة الكويت :دراسة تجريبية .المجمة التربوية.
القاىرة  .جامعة عيف شمس .العدد( .)12الجزء(.)2

 .04زيتوف ,حسف حسيف ( .)0221تعميم التفكير رؤية تطبيقية فى تنمية العقول المفكرة .القاىرة.
عالـ الكتب.
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Abstract
The present study aimed to the level of critical thinking among students of
the Faculty of Education at Kuwait University and the Public Authority for
Applied Education and Training in the specialty of kindergarten skills
survey also aimed to compare the level of critical thinking skills, according

to the variable of educational institution and the academic level, And
consisted of the study sample (290 students) allocates kindergartens
divided two groups, one (104) female students from the Faculty of
Education, Kuwait University, and other (186) female students from the
Public Authority for Applied Education and Training, followed in this survey

method descriptive, The study used the Watson, Glaser Critical Thinking
Test (WGCCT), The study reached several conclusions, including:
- There is a difference is statistically significant at the level of (α ≤ 0,05)
between the middle-level students at Kuwait University Faculty of
Education allocates kindergartens in the level of critical thinking

skills due to the variable level of the school in the critical thinking
skills test as a whole.

- There is a difference is statistically significant at the level of (α ≤ 0,05)

between the middle-level students at Kuwait University Faculty of
Education and the students of the College of Basic Education of
the Public Authority for Applied Education and Training Industry
kindergartens in the level of critical thinking skills due to the
variable educational institution.
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