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

 
 إعـداد                

 الشمرً جبسم مريم/  د                  
 التربية كلية -التدريس وطرق المناهج قسم                                                                              

 الكويت جامعة                                                                                                 

 ملخص الذراسة
إلى استقصاء مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية  الحالية ىدفت الدراسة     
كما ىدفت  طفاؿ,والتدريب فى تخصص رياض األ ىمعة الكويت والييئة العامة لمتعميـ التطبيقبجا
, ىلمتغير المؤسسة التعميمية والمستوى الدراس مستوى ميارات التفكير الناقد طبقاً  بيفلى المقارنو إ

( 422( طالبة تخصص رياض أطفاؿ مقسمة لمجموعتيف  إحداىما )072وتمثمت عينة الدراسة )
( طالبة مف طالبات الييئة العامة 464طالبة مف طالبات كمية التربية جامعة الكويت, واألخرى )

اختبار واطسوف  ت الدراسة, واستخدمىذلؾ المنيج الوصف ىمتبعة ف لمتعميـ التطبيقى والتدريب,
 لعدة نتائج مف أىميا :وصمت الدراسة تو ( , WGCCTوجميسر لمتفكير الناقد )

( بيف متوسطى درجات طالبات α ≥2023لة إحصائية عند مستوى )فرؽ ذى دال يوجد -
كمية التربية بجامعة الكويت تخصص رياض أطفاؿ فى مستوى ميارات التفكير الناقد 

 .تعزى لمتغير المستوى الدراسى فى ميارات التفكير الناقد واالختبار ككؿ 
درجات طالبات ( بيف متوسطى α ≥2023فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ) يوجد -

كمية 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
 

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

 

 

 المقدمة:
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وقتنا الحاضر وما يصاحبيا مف  ىنعيشيا ف ىالت االعولمة والثورة المعموماتية والتكنولوجيتعد      
, وذلؾ لضرورة تنمية التفكير الناقد لدى المتعمـ ياً رئيس اً مثؿ لممعمومات سببضرورة االستخداـ األ

تجنب لوفحص وتدقيؽ  ىف يميز الحقائؽ والمعمومات وعدـ التسميـ بيا دوف تحر أحتى يستطيع 
 عمى حياتو العممية والعممية. اً ييجابإاتخاذ القرارات السميمو مما يؤثر  ىخطاء وبالتالاأل ىالوقوع ف
ناؾ عالقة طردية بيف نمتمكو, في ىنكتسبو عمى نوعية التفكير الذ ىنوعية التعميـ الذعتمد تو      

 ىة تنادلميالعانظمة جعؿ األ ىمر الذالحياة, األ فىالتفكير الجيد اليادؼ وزيادة فرص النجاح 
لدييا القدرة عمى  ذات معنى جامعيةتعمـ نتاج مخرجات إجؿ أبضرورة تدريس التفكير الناقد مف 

 (.0227)كشموط,  دافعو لمبحث عف المعرفوالؾ الرغبة الذاتية التمانتاج المعرفة و إ
لى إتسعى  ىمـ والشعوب التلكؿ األ ساسياً أ صبحت مطمباً أتنمية ميارات التفكير الناقد  إف     
 امف كوني انطالقاً  اكبيرة لمعمؿ عمى تحقيقي وتبذؿ كافة المؤسسات التعميمية جيوداً  والرقى, التقدـ

 .(461, 0224)السيد, نعيشو ىتمبية لمطالب العصر الذ
العاـ بالمممكة  ىوصى المجمس الطبأىمية تنمية التفكير الناقد لدى المتعمـ, أمف  قاً وانطال    

 , كماصالح المناىج بغرض تطوير التفكير الناقد لدى طالب المدارس والجامعاتا  المتحدة بتعديؿ و 
ر لمتمريض ميارات التفكي ىمريكية العامة لمتمريض عمى تضميف البرنامج التعميمأكدت الجمعية األ

 .(Tiwari, 2006, 547)  الناقد
 مف خالؿ ىتنمية ميارات التفكير الناقد واالبداعظيرت أىمية  ىالعرب ىالتربو  الصعيدوعمى      

جميورية مصر العربية ب ظيركما  ـ,4771عماف سنة  ىافتتاح مدرسة اليوبيؿ لمطمبة الموىوبيف ف
ىدفو تطوير مكونات العممية التعميمية  تجريبياً  مريكية لمتنمية الدولية مشروعاً وبدعـ مف الوكالة األ

 )المغيصيب, عمى الحوار وحؿ المشكالت والتفكير الناقد طالبحيث ركز عمى تنمية ميارات ال
,0223 ,5). 

كد أحيث  ممحوظاً  اً اىتمامبتعميـ التفكير الناقد  حظىفقد  ىالخميج ىالصعيد التربو عمى  ماأ     
جدة بالمممكة العربية  فىعقد  ىرؤى وتجارب( الذػػػػػػػػ  )التفكير بعنواف( 0226وؿ )ممتقى التفكير األ
ف تصبح ألدى الطمبة والطالبات , و  ميارات التفكير الناقد وتطويرىاوتعمـ ـ يىمية تعمأالسعودية عمى 

 ساسية لمعممية التعميمية والتربوية لدى التربوييفألولويات امقدمة األ فىميـ  تربوياً  ىدفاً 
 (.0227كة االعالـ العربية: محيط, ) شب                                                       
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 ,إلى تطوير التعميـ وتحسيف مخرجاتوتسعى  ىشأنيا شأف دوؿ العالـ التدولة الكويت وتعد     
التفكير تنمية ىدافيا أمف  ,(ـ0203-ـ0223)استراتيجية تعميمية جديدة وزارة التربية  حيث تبنت

 .(0227) القالؼ, لدى المعمـ والمتعمـ ىالعممي الحر وميارات التفكير الناقد واالبداع

المجتمع الكويتي  فى ةالمواطن"( بعنواف 0241) جامعو الكويت -وصى مؤتمر كمية التربيةأ كما    
لقدرة عمى ى تنمية ميارات التفكير الناقد وافضرورة العمؿ "؛عمى تشخيص لمواقع ورؤية لممستقبؿ

جامعو الكويت  –مية التربية كل ىلكتروناإلموقع ال) ىعصر االنفجار المعرف ىاالختيار بيف البدائؿ ف
عمـ "( جامعو الكويت بعنواف ـ0242) مؤتمر قسـ عمـ النفس بكمية العمـو االجتماعية, و (ـ0241
خؿ الجامعات ومبادئ تشجيع حرية التفكير والبحث العممي داوصى بأفقد  ",عالـ متغير فىالنفس 

موقع ال) ر المناخ المناسب لتحقيؽ ذلؾيفالديموقراطية وتوجيو الطمبة نحو التفكير الناقد وتو 
 (ـ0241جامعو الكويت  –كمية العمـو االجتماعيةااللكتروني 

وؿ تمثؿ أىـ الثروات كوف تمؾ العق ميماً  ف تنمية العقوؿ البشرية عف طريؽ التربية أصبح أمراً إ    
كمية  ىدولة الكويت متمثمة ف فىالحكومية  عداد المعمـإوعميو فقد اىتمت مؤسسات مستقبمية, ال

مؤسسة  ىوالتدريب )وى ىالييئة العامة لمتعميـ التطبيق فىكمية التربية التربية جامعة الكويت و 
الممكف والتدريب ومف  التعميـ ىحكومية تعميمية تمنح شيادة الدبمـو والبكالوريوس مف خالؿ قطاع

بتضميف بعض ذلؾ سواء كاف , بتنمية ميارات التفكير لدى الطالب المعمـ ى"التطبيقب"اختصارىا 
بذاتو طرح مقرر منفرد  لىإضافة باإل ؛والجامعو ىالتطبيق ىكما ىو معتمد فالمقررات لتمؾ الميارات 

طمبة جامعة الكويت لجميع مقدـ مف كمية التربية  ىوىو مقرر اختيار ساليب التفكير, أباسـ تنمية 
وتـ  ؛و عمى تنمية ميارات التفكير العميا ومف ضمنيا التفكير الناقديفدوف استثناء حيث يتـ التركيز 

 . ومازاؿ مستمراً   0224-0223 الدراسىالعاـ  فىتطبيقو 
 

 مشكمة الدراســة :

المستوى  ىة فطمبوال, حياة الطمبة بصفة عامة ىف ميماً  تشكؿ ميارات التفكير الناقد بعداً      
لتغيرات ا مواجية فىلما تمثمو ميارات التفكير الناقد مف أىمية بالغة بصفة خاصة,  ىالجامع

نواع متباينو ألى إذ يتعرض الطمبة إالحياة,  ىمختمؼ نواح ىفة الثالثة يفلالمتسارعة التي تشيدىا األ
قد تتصؼ تمؾ المعمومات و يحصموف عمييا مف مصادر كثيرة, و أيتمقونيا  ىمف المعمومات الت
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 مف الطمبة ممارسة مجموعة مف ميارات التفكير الناقد تطمبي ىمر الذ, األحيانا بالتناقضأ
 (0223) مرعي ونوفؿ, كاالستنتاج واالستنباط والتحميؿ والتقييـ وغيرىا

ىو صحيح و مف قدرة عمى التمييز بيف مافىساليب التفكير العميا لما أالتفكير الناقد مف ويعتبر     
 (.0225,خروفآ) عدناف و  , واستنتاج نتائج مسمـ بصحتيا مف معمومات معطاهوما ىو مجرد

مؤسسات  ىف مبةتنمية ىذا النوع مف التفكير لدى الط ىبات مف الضرور إضافة إلى ماسبؽ       
 تمع.مج أى فى ىنيا تمثؿ قمة اليـر التعميمأل ىوخاصة مؤسسات التعميـ العال؛ التعميـ المختمفة

تعميـ  العربية واألجنبية أشارت إلى أىميةالتربوية  وباستقراء نتائج العديد مف البحوث والدراسات     
سواء بدمج ىذه الميارات فى محتوى  ميارات التفكير بشكؿ عاـ وميارات التفكير الناقد بشكؿ خاص

اسة )القحطانى, , ودر (0220,ىالخز )ة, أو فى شكؿ محتوى مستقؿ مثؿ دراسة الدراسىالمواد 
 (Hayes,2008(, ودراسة )0242

مجاؿ قياس مستوى ميارات التفكير  فىالتربوية العربية ندرة الدراسات  قد الحظت الباحثةو      
طفاؿ تخصص رياض األ فىوخاصة  دولة الكويت ىف ىالناقد لدى طمبة مؤسسات التعميـ العال

لتفكير الناقد لدى طالبات تخصص رياض دراسة عف مستوى ميارات ا أيةحيث لـ تجد الباحثة 
 الكويت. فىطفاؿ أ

طمبة  ميارات التفكير الناقد لدى مستوى لتعرؼ عمىالحالية إلى ا الدراسة وقد دعت الحاجة فى     
, ومف ىذا المنطمؽ التطبيقىجامعة الكويت و  فى تتمثؿدولة الكويت  فى ىالحكوم العالىالتعميـ 

ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية  مستوىما " تساؤؿ الرئيسىجاءت الدراسة لإلجابة عف ال
 "؟والتدريب التطبيقىطفاؿ بجامعة الكويت والييئة العامة لمتعميـ أالتربية تخصص رياض 

 و التساؤالت الفرعية عمى النحو اآلتى:يتفرع منو 

 وىفى مست طفاؿأطالبات كمية التربية جامعة الكويت تخصص رياض  مدى تمكفما  .4
 ؟ميارات التفكير الناقد

ساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب طالبات كمية التربية األ مدى تمكفما  .0
  ميارات التفكير الناقد؟ فى مستوىطفاؿ أتخصص رياض 
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طالبات درجة متوسطات ( فى α ≥2023فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ) يوجدىؿ  .1
تعزى ميارات التفكير الناقد لمستوى طفاؿ أخصص رياض كمية التربية جامعة الكويت ت

 متغير المستوى الدراسى؟ل

طالبات  درجة متوسطات( فى α ≥2023فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ) يوجدىؿ  .2
طفاؿ أساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب تخصص رياض كمية التربية األ

  متغير المستوى الدراسى ؟لى تعز مستوى ميارات التفكير الناقد ل

طالبات  درجة متوسطات( فى α ≥2023فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ) يوجدىؿ  .5
تعزى لمتغير مستوى ميارات التفكير الناقد لتخصص رياض أطفاؿ  -كمية التربية

  المؤسسة التعميمية؟
 

 :هداف الدراسةأ

 :إلىالدراسة الحالية  ىدفت  

, كمية التربية جامعة الكويت طالباتميارات التفكير الناقد لدى  مستوىواقع التعرؼ عمى  -4
 .والييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب

ميارات التفكير الناقد بيف طالبات كمية التربية مستوى  فىذا كاف ىناؾ فروؽ إالكشؼ عما  -0
 والتدريب. التطبيقى, والييئة العامة لمتعميـ جامعة الكويت

ميارات التفكير مستوى  فىتعزى إلى المستوى الدراسى كاف ىناؾ فروؽ ذا إالكشؼ عما  -1
 والتدريب.  التطبيقى, والييئة العامة لمتعميـ الناقد بيف طالبات كمية التربية جامعة الكويت

 

 أهمية الدراســة :

 :الحالية مف خالؿ ما يمى الدراسةىمية أ ظيرت

الناقد لدى طالبات كمية التربية  ميارات التفكيرمستوى  عف إفادة مخططى المناىج -4
 . والتدريب التطبيقىتخصص رياض اطفاؿ بالييئة العامة لمتعميـ 

 إفادة القائميف عمى العممية التعميمية فى تبنى سبؿ وآليات لتنمية ميارات التفكير الناقد. -0
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لتربية تحاوؿ الدراسة تقديـ صورة حقيقية عف واقع ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية ا -1
 ومحاولة تنميتيا بما يتفؽ مع االتجاىات المعاصرة.

يعد التفكير الناقد مف المجاالت الحديثة فى العمـو التربوية وبالتالى فإف تقديـ إطارًا نظريًا  -2
يشتمؿ عمى مفيومو ومياراتو ومقياسًا خاصًا بو يعد أمرًا مفيدًا فى ترسيخ الجانب النظرى 

. فى العمـو التربوية وفقًا ل  يذا المفيـو

لميارات التفكير بصفة عامة,  تياتنمي ات الدراسية مف حيثمقرر المحتوى  فىعادة النظر إ -3
 جامعة الكويت. فى والتفكير الناقد بصفة خاصة

, توجية نظر المخططيف التربوييف عمى دمج ميارات التفكير الناقد فى المقررات الدراسية -4
 .الناقد يدرس لمطالبأو تصميـ محتوى مستقؿ لميارات التفكير 

 فروض الدراسة :

ما مستوى التمكف الفعمى  القبمى فى ميارات التفكير الناقد بيف طالبات كمية التربية  .4
  .والتدريب ىلييئة العامة لمتعميـ التطبيقا وطالباتتخصص رياض أطفاؿ بجامعة الكويت 

البات كمية التربية ما مستوى التمكف الفعمى  البعدى فى ميارات التفكير الناقد لدى ط .0
 والتدريب. ىالييئة العامة لمتعميـ التطبيق وطالباتتخصص رياض أطفاؿ بجامعة الكويت 

( بيف متوسطى درجات طالبات α ≥2023فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ) يوجد .1
تخصص رياض أطفاؿ مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى -جامعة الكويت  –كمية التربية 
 ستوى الدراسى.لمتغير الم

( بيف متوسطى درجات طالبات α ≥2023فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ) يوجد .2
كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب تخصص رياض أطفاؿ فى 

 مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى لمتغير المستوى الدراسى. 

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

 

 :حدود الدراسة

 لية عمى ما يمى :اقتصرت الدراسة الحا      

 ,طفاؿ جامعة الكويتأعينة مف طالبات كمية التربية تخصص رياض  الحدود البشرية: .4
 والتدريب. التطبيقىوالييئة العامة لمتعميـ 

 ـ.0243/0244 الدراسىاألوؿ مف العاـ  الدراسىتطبيؽ خالؿ الفصؿ الالحدود الزمانية:  .0

التابعة لمييئة العامة لمتعميـ وكمية التربية  ,ة الكويتالحدود المكانية: كمية التربية جامع .1
 والتدريب. التطبيقى

ترجمة )جابر  (WGCCTالحدود الموضوعية: اختبار واطسوف وجميسر لمتفكير الناقد ) .2
التعرؼ  -االستنباط -والذى يتضمف خمس ميارات ) االستنتاج عبد الحميد , يحيى ىنداـ(

 تقييـ الحجج(. -التفسير  –عمى االفتراضات 

 

 مصطمحات الدراسة :

 Critical Thinking التفكير الناقد

يا يفو منطقية يتـ أعممية تفكيرية مركبة عقالنية " بأنوالتفكير الناقد ( 2300223) زيتوف,عرؼ     
والشواىد بموضوعية وتجرد عف مدى  األدلةقامة ا  وجمع و  ىلمتحقيؽ والتقص أكثرو أخضاع فكرة إ

 ."و قيـ معينوأعمى معايير  بوليا مف عدمو اعتماداً صدار حكـ بقإصحتيا ومف ثـ 

تستند  ىدلة التألضوء ا فىاء ألر المحاولة الختبار الحقائؽ وا بأنو "كما عرفو واطسوف وجميسر      
 (.41, 4754ويحيى ىنداـ,  )عبد الحميد, جابر, "ليياإ
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وجمع أو فرضيات كرة معينة وتعرفو الباحثة بأنو " عممية منطقية يتـ مف خالليا التقصى عف ف    
أدلة موضوعية وشواىد عممية لمتحقؽ مف صحتيا فى ضوء معايير قائمة ومف ثـ إصدار حكـ 

 بقبوليا أو رفضيا". 
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 Critical Thinking Skills مهارات التفكير الناقد

لفرد القدرة عمى تقويـ صحة ودقة المعمومات التي يواجييا ا "بأنيا  (.05, 0224)خربشة, يا عرفي
 "لى استنتاجات منطقية واضحةإدلة والوصوؿ ألضوء ا فىليا  ىمف خالؿ التحميؿ الموضوع

 

 لمدراسة والبحوث والدراسات السابقة: طار النظرياإل
بنػاء أدوات الدراسػة  ىسػتند إليػو فػي   اسػاً مثػؿ أسي ذىيتناوؿ اإلطار النظػرى لمدراسػة التفكيػر الناقػد والػ

 التوصيات والمقترحات. وتفسير النتائج والتوصؿ إلى

 .التفكير الناقد أواًل: مفهوم

 ,منيا لساف العرب بمعنى ميز الدراىـ وأخرج الزيؼ ىورد الفعؿ " نقد" ف مف الناحية المغوية:      
كتشؼ الزائفة. كما ورد تعبير " نقد الشعر" في المعجـ اميز الذىبية منيا, بمعنى  ىفنقد الدراىـ أ

حسف. ويفيـ مف ذلؾ إظيار المحاسف وعزؿ ما حاد عف  فيو مف عيب أو الوسيط بمعنى أظير ما
  .الصواب
ومف الناحية الفمسفية: نجد أف النقد ينحى إلى شروط العقؿ ومقاييسو التي تضمف تصورات        

       . قيمة صائبة لألفكار واألحكاـ ذاتيا ىصحيحو وتعط
ذلؾ  رجعلمتفكير الناقد, وقد ي العديد مف التعريفاتنجد أف ىناؾ  يةالتربو  أما مف الناحية       

أف التفكير  ؛(John Dewey) ىالء الباحثيف, حيث يػرى جوف ديو ؤ ات النظريػة ليفيتبايف الخمل
, ومدى الثقة بالقضايا أو الفرضيات, ويقود إلى حكـ أو اتجاه تقييمًا لمقيـ ي عدالناقد بشكؿ عاـ 

 .(0222بالعمؿ )الربضي,  اً مدعوم

صدار إلى " أيضًا إلى التفكير الناقد( 4772,العجموني وأشار )        أنو عممية إتخػاذ القرارات, وا 
األحكاـ عف طريؽ التمييز بيف الحقائؽ واآلراء, وفحص الفرضيات عف طريؽ األدلة والبراىيف 

 ."بطريقة منطقية واضحة
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ـ بقواعد المنطؽ واالستدالؿ, التفكير الناقد محكو  إلى أف( 0224 ,)الدردور وأضاؼ       
والحقيقة, والمرونة  ىويتضمف الدقة فى فحص الوقائع, واالستنتاج, وتقويـ الحجج والتمييز بيف الرأ

 فى تناوؿ األحداث.

( إلى أف التفكير الناقد يتضمف Sternberg & Williams ,2004ستيرنبيرج ووليػاـ ) ورأى       
يوظفيا المتعمموف لحؿ المشكالت, والعمؿ عمى  ىستراتيجيات التمجموعة مف العمميات العقمية, واال
 .صنع القػرارات, وتعمـ مفاىيـ جديػدة

ف تدريس التفكير الناقد يصمـ عادة لفيـ العالقة ما بيف المغة والمنطؽ, مما سبؽ يتضح أ         
 ىواالستنباط ىير االستقرائإلى إتقاف ميارات التحميؿ والنقد والدفاع عف القضايا والتفك ىوىذا ما يؤد

 .والتوصؿ لمنتائج الحقيقية والواقعية مف خالؿ العبارات الواضحة لممعرفة والمعتقدات

محكـو بقواعد المنطؽ  ىتفكير تأمم "التفكير الناقد بأنو  (0227خروف, آ)العتـو و  كما حدد       
والتفسير, وتقويـ المناقشات, ة متعددة كمعرفة االفتراضات, يفوالتحميؿ, وىو نتاج لمظاىر معر 

 & Watson) لمتفكير الناقد  واطسف وجميسر مفيـو  . وىذا يتفؽ مع"واالستنباط, واالستنتاج
(Glaser, 1941)  ىدلة التألضوء ا فىراء و اآلأالمحاولة المستمرة الختبار الحقائؽ  "نو أب 

تحديد  فىتساعد  ىالت ىالمنطق لى النتائج, ويتضمف معرفة طرؽ البحثإمف القفز  تسندىا, بدالً 
لى نتائج سميمة, واختبار صحة النتائج, وتقويـ المناقشات إدلة , والوصوؿ ألاعف قيمة مختمؼ 

 ".بطريقة موضوعية خالصة

يتـ مف خالليا التقصى عف  إضافة إلى ماسبؽ ترى الباحثة أف التفكير الناقد عممية منطقية     
موضوعية وشواىد عممية لمتحقؽ مف صحتيا فى ضوء معايير  فكرة معينة أو فرضيات وجمع أدلة

 قائمة ومف ثـ إصدار حكـ بقبوليا أو رفضيا". 

الجتماعية عالقة قوية بيف التفكير الناقد والمتغيرات افضاًل عما سبؽ يتضح أف ىناؾ       
تفكير  فىالبيئة دور  إلى أنو ال يمكف إغفاؿ حيث أشار( 0224 ,براىيـإ) هكدأما  ىذاة , و يفوالثقا

 .الفرد ونوعية ىذا التفكير
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وجود عالقة قوية بيف نوعية المجتمع وثقافتو وبيف ميارات  عمى( 4773,السيد) كما أكد     
عالـ والجماعات المرجعية إلتسيـ وسائؿ ا ىيا, والتيففراد ويؤثروف أليتأثر بيا ا ىالتفكير الناقد الت

 .و غير مباشرةأفراد بنقميا سواء بصورة مباشرة لأل

تواجينا كمعمميف , فإذا لـ نستخدـ  ىويعد التفكير الناقد المفتاح لحؿ المشكالت اليومية الت      
طروف فييا لصنع وعادة ما يتعرض المعمموف لمواقؼ يض ,التفكير الناقد نصبح جزءًا مف المشكمة

ات بشكؿ مستمر, ىو المبرر , والتكيؼ مع ىذه المواقؼ الجديدة وتحديث المعمومالقرارات الحاسمة
وفي ظؿ ىذه االىتمامات بالتفكير الناقد كسمة عقمية ضرورية لإلنساف, كاف اىتماـ , لمتفكير الناقد
الغرفة  ىلبحث عف تنمية ىذه السمة فا, و  ىتناوؿ ىذا النوع مف التفكير اإلنسان ىىذه الدراسة ف

 .الصفية

 ثانيًا : مهارات التفكير الناقد.

ميارات التفكير يجب تعمميا بطريقة مباشرة  ومستقمة  إلى أف( De Bonoدي بونو)  رأشا      
خرى, وىذا ما تبناه ألامحتوى المقررات  فىمقرر قائـ بذاتو وليس مف خالؿ دمجيا وصيرىا  فى

 ىتستخدـ المحتوى التعميم ىشير البرامج التأوىو مف  ؛(CORTعند وضع برنامجو الكورت ) 
           خر.آدوف دمجيا بمحتوى  ,يا ميارات التفكير الناقديفـ ميارات التفكير بما تعمي فى المحدد

 (.0226) الزمزمي,                                                                        

لرغـ مف تمؾ وباقد تعددت واختمفت نماذج ميارات التفكير الناقد باختالؼ منظريو, و         
واطسوف  التى أشار إليياساسية ألمعظـ ىذه النماذج اتفقت عمى المكونات ا إال أفالختالفات ا

تحديد الفرضيات  ؛مثؿ نموذج ميارات التفكير الناقد فى( Watson & Glaserوجميسر)
 مة, وميارات تقويـ الدليؿ.واستنباط النتائج المحتم ,واالستنتاج

ت التربوية العربية واألجنبية فقد تـ تحديد ميارات التفكير الناقد وباستقراء العديد مف األدبيا        
 احدد, فقد ( لميارات التفكير الناقدWatson & Glaser واطسوف وجميسر) مف خالؿ نموذج 

( خمسة ميارات فرعية لمتفكير الناقد Watson & Glaser, 1941ف وجميسر) و واطس
 :(4754)عبدالحميد, جابر, ويحيى ىنداـ, ىى
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 .Inference :االستنتاج .1

و افترضت, أنتيجة يستخمصيا الشخص مف حقائؽ معينو لوحظت  ويعرؼ عمى أنو      
ولكف  ,خمؼ ستائر النافذه ى ضوءً أذا ر إالمنزؿ  فى شخصنو يوجد أوىكذا قد يستنتج الشخص 

يتبع  ,ىؿ المنزؿ تركوه مضاءً أف يكوف أخطأ , فمف الممكف أو الىذا االستنتاج يحتمؿ الصحة 
 .هنتاج عمى حدتفحص مدى صحة كؿ اسفى الطالب  مف يدةىذه الحقائؽ استنتاجات عد

 .Assumption Knowledge :التعرف عمى االفتراضات .2

التعامؿ معو كحقيقة مسمـ  أىدلة, أاالفتراض التسميـ بصحة شئ دوف البحث عف  ىيعن      
و يفترض بقائو عمى قيد الحياة نإتخرج ىذا الصيؼ( فأ)س ؛بيا, فمثال عندما يقوؿ شخص 

العبارة,  ىمر مسمـ بو كما توحأ يضاً ألمتخرج, وىو  ف الجامعو ستعده مؤىالً أحتى الصيؼ, و 
 يز الفرضيات الصادقة مف غير الصادقة.يف يقـو بتمأفعمى الطالب 

 .Deduction :االستنباط .3

الحقائؽ المعطاة, وعمى  القدرة عمى اشتقاؽ نتائج مف خالؿ الربط بيف مجموعو مف يعنى     
غير أو مع الحقائؽ المعطاة  ذا كانت ىذه النتائج منسجمة منطقياً إما يفف يحدد أالطالب 
 منسجمة.

 .Interpretation :التفسير .4

 لى نتيجة تترتب منطقياً إراء والمعتقدات والتوصؿ آلويتـ ذلؾ مف خالؿ تفسير المقترحات وا    
 ـ ال.أ ةعمى المعمومات المعطا

 .Argument Evaluation :قويم الحججت .5

وبيف  ؛والمتصمة بشكؿ مباشر بالموضوع ؛وىو القدرة عمى التمييز بيف الحجج القوية    
 غير متصمة بو بشكؿ مباشر. أو ؛مف الموضوع ىوالمتصمة بجانب فرع ؛الحجج الضعيفة

يديرىا  ىصؿ التاستخداـ مناقشات الف أف( Hayes & et al,2008) وآخراف, ىايس ويرى       
( دقيقة لتنمية وتطوير ميارات التفكير الناقد فى مقرر مقدمة عمـو 32ا لمدة )سبوعيً أالطالب 

استخداـ مناقشات الفصؿ عمى تطوير فى نتائج ايجابية عف  كشفت. غذية فى جامعو بوردألا
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بالمستوى الدراسى,  ف تطور ميارات التفكير الناقد تزداد مع التقدـإميارات التفكير الناقد, كذلؾ ف
عداد القميمة مقارنو ألكثر فى الفصوؿ ذات اأف ميارات التفكير الناقد تتطور أ يضاً أومف النتائج 

    عداد الكبيرة.ألبالفصوؿ ذات ا

(  فقد ىدفت الى تنمية Downs, X-mehlhorn, 2003ما دراسة دونس ومييميورف )أ      
كير الناقد لدى طمبة الجامعو مف خالؿ الطمب منيـ القياـ وحؿ المشكمة والتف ىميارات البحث العمم

والتغذية  ىالتقييـ الغذائ ىبمشروع بحث تحت النشر يعتمد خطوات البحث العممي فى مقرر 
 ف استخداـ مشاريع البحوث يزيد مف قوة التفكير الناقد.أوبينت الدراسة  ,الحيوانية

موجودًا بالفطرة عند اإلنساف, فميارتو متعممة إف التفكير الناقد ليس إضافة إلى ما سبؽ ف    
وتحتاج إلى مراف وتدريب, والتفكير الناقد ال يرتبط بمرحمة عمرية معينة, فكؿ فرد قادر عمى القياـ 

. فالتفكير الناقد يتأتى باستخداـ ةوالمجرد ,والتصورية ,والحسية ,بو وفؽ مستوى قدراتو العقمية
, ومف الصعب انشغاؿ الذىف  ىوالتحميم ى,واالستقرائ ى,االستدالل ميارات التفكير األخرى كالمنطؽ

 .بعممية التفكير الناقد دوف دعـ عمميات تفكير أخرى

  :تعميم التفكير الناقد ىأدوار المعمم ف ثالثًا:

دوره  تفعيؿ عمميات التفكير الناقد عند الطمبة, يجب أف ندرؾ ىعند مناقشة أىمية دور المعمـ ف     
يسيؿ عممية التفكير الناقد عند الطمبة, ومف ىذه األدوار  ىيقـو بيا ك ىمف خالؿ األدوار الت كقدوة,
 : (0223 ) إبراىيـ, ىما يأت

 خطط دروسو اليومية والخطط الفصمية ىينظـ المعمـ ف المعمم مخطط لعممية التعميم: .4
شأنيا أف تحدد مف  ىأىداؼ األداء, وعينات األسئمة والمواد التعميمية والنشاطات الت

 أىداؼ التعميـ ووسائؿ تحقيقيا

عمى ديناميات المجموعة والمشاركة  ىالمبن ى: إف المناخ الصفىالمعمم مشكل لممناخ الصف .0
 واالستكشاؼ الحر, ,ىعف الرأ متماسؾ, يقدر فيو التعبير ىوطد مناخ جماعيالديمقراطية 

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

  .إلشراؾ الطمبة بفاعمية

إثارة اىتماـ  ىإف أسيؿ ميمة يمكف أف يمارسيا المعمـ ى المعمم محافظ عمى التواصل: .2
نما الصعوبة التي يواجييا ىالطمبة بق الحفاظ عمى انتباىيـ,  ىف ىضايا ممتعة وحقيقية , وا 

  .وىذا يستدعي مف المعمـ استخداـ مواد ونشاطات وأسئمة مثيرة لتحفيز الطمبة

كثير مف الحاالت دور مصدر لممعرفة, إذ يقـو  ىيمعب المعمـ ف المعمم مصدر لممعرفة: .3
حيف يتجنب تزويد  ىوالمواد الالزمة لمطمبة الستخداميا, ف بإعداد المعمومات وتوفير األجيزة

تعوؽ سعييـ لموصوؿ إلى استنتاجات يمكنيـ التوصؿ إلييا بأنفسيـ  ىالطمبة باإلجابات الت
 يا.وتكوين

وذلؾ مف خالؿ طرح أسئمة عميقة متفحصة, تتطمب تبرير أو  المعمم يقوم بدور السابر: .4
  .توصموا إلييا ىجاتيـ التدعمًا ألفكارىـ وفرضياتيـ واستنتا

يبيف أنو شخص  ىيقـو المعمـ بوصفو أنموذجًا بتقديـ السموؾ الذ المعمم يقوم بدور القدوة: .5
تفكيره وقراءتو, منيمؾ بحيوية , مبدع , متعاطؼ , راغب  ىميتـ, محب لالستطالع, ناقد ف
 .في سبر تفكيره سعيًا وراء األدلة

اسات السابقة عمى أىمية التفكير الناقد ومياراتو , فقد أشارت وقد أشارت معظـ البحوث والدر      
المدارس الثانوية الحكومية  ىمستوى التفكير الناقد لدى مدير  إلى تقصى( 4773 ,الكيالني) دراسة

أف إلى أسفرت نتائج الدراسة وقد جامعة اليرموؾ,  فىالممتحقيف ببرنامج ماجستير اإلدارة التربوية 
 فىوفؽ معيار االختبار,  ومتوسط وامف عينة الدراسة كانفردًا ( 34ناقد لدى )مستوى التفكير ال

, كما بينت العالىالمستوى  فىحيف أشارت نتائج الدراسة إلى أف ثالثة مف أفراد الدراسة فقط كانوا 
 الشيادات العميا. ىالدراسة وجود فروؽ تعزى لصالح ذو 

 فىالمعايير المبينة ألداء طمبة درجة البكالوريوس إلى إيجاد ( 4775 ى,الحمفاو ) كما ىدفت دراسة
لبيئة عمى المتفكير الناقد بعد تطويره  جميسر( –دنية عمى مقياس )واطسوف الجامعات الحكومية األر 

ة األعمى, ووجود فروؽ الدراسىاألردنية, وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ لصالح السنوات 



 6102( 0ج) يوليو( 017العدد )  مجلة كلية التربية ببنها 

 

 63 

 

ود فروؽ لصالح اإلناث عمى المقياس ككؿ وعمى كؿ مف لصالح طمبة الكميات العممية, ووج
والتعرؼ عمى االفتراضات, بينما كاف ىناؾ فروؽ لصالح الذكور عمى اختبار  ,االستنتاج ىاختبار 

 وتقييـ الحجج. ,التفسير ىاالستنباط, وعدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث عمى اختبار 

تقصاء مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طمبة كمية ( إلى اس4776 ,عفانةدراسة ) ىدفت كما      
يـ, اتالجامعة اإلسالمية بمدينة غزة, ومعرفة أثر كؿ مف جنس الطمبة وتخصص فىالتربية 

, وقد أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى ميارات التفكير لدى عينة الدراسة قد ىومستواىـ األكاديم
 ىيساو  ىمثؿ ىذه المرحمة والذ فىالمقبوؿ ( وىو أدنى مف مستوى التمكف 2.44وصؿ إلى )

 ى,, وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير نوع التخصص )عمم ( عمى األقؿ2.64)
ميارات التفكير  فى, وكذلؾ أظيرت الدراسة وجود فرؽ ى( وذلؾ لصالح طمبة التخصص العممىوأدب

حيف لـ تظير الدراسة فرقًا  فىات العميا, لصالح طمبة الدراس ىالناقد تعزى لمتغير المستوى األكاديم
 مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى لمجنس. فى

ة يفمعرفة بيف عناصر البيئة الصإلى التقصى عف ال( Ruland, 2000) وقد توصمت دراسة     
ة ة متنبٌئ قوي لزياديفالبيئة الص فىوبيف القدرة عمى التفكير الناقد, وأظيرت النتائج أف العناصر 

 التفكير الناقد. فىالقدرة 

لى معرفة مستوى التفكير الناقد لدى طمبة التاريخ فى إ( 0224,براىيـإ) كما ىدفت دراسة     
داء الطمبة فى التفكير الناقد لـ يرؽ أف أنتائجيا  وأظيرتداب والتربية بجامعة الموصؿ, آلا ىكميت
لة احصائية بيف العينة فى كال الكميتيف عمى نو ال توجد فروؽ ذات دالأ, كما  ىالمستوى العالم إلى

 اختبار التفكير الناقد كمو والمجاالت الفرعية لالختبار ذاتو.

التاريخ  ىلى التعرؼ عمى مستوى مساىمة معممإ( فقد ىدفت 0224,)الخربشةدراسة أما       
 ىأظيرت النتائج تدن لدى طمبتيـ, حيث ىلممرحمة الثانوية فى تنمية ميارات التفكير الناقد واالبداع

و, حيث كاف يمجتمعالوالميارات  ىالتاريخ فى تنمية التفكير الناقد واالبداع ىمستوى مساىمة معمم
 %(.62) قؿ مف المستوى المقبوؿ تربوياً أمستوى مساىمتيـ 

الناقد لدى التفكير استقصاء مستوى ميارات  إلى( 0225 ,مرعي ونوفؿ)وقد ىدفت دراسة       
أف درجة امتالؾ ميارات  دراسةأظيرت نتائج الو طمبة كمية العمـو التربوية الجامعية )األونروا(, 

ؽ و فر  ظيرت %(, كما62) وصؿ إلىدوف المستوى المقبوؿ تربويًا  العينةالتفكير الناقد لدى أفراد 
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ما كانت ىناؾ فروؽ يفث, مستوى ميارات التفكير الناقد تبعًا لمتغير الجنس وذلؾ لصالح اإلنا فى
 الح طالب السنة األولى والثانية.وذلؾ لص الدراسىتبعًا لممستوى 

الدراسات االجتماعية  ىمدى معرفة معمم إلى التقصى عف( 0226,السنافىكما ىدفت دراسة )    
 ىتدن إلى الدراسة توصمتوقد , لميارات التفكير الناقد ومدى ممارستيـ ليا وذلؾ مف وجية نظرىـ

وكذلؾ األمر بالنسبة لدرجة ممارستيـ ليا؛  ,االجتماعيات لميارات التفكير الناقد ىدرجة معرفة معمم
 %(.54فقد كانت النتائج أقؿ مف المستوى المقبوؿ تربويًا )

مبحث التاريخ  ى( إلى استقصاء مدى امتالؾ معمم0227, كما ىدفت دراسة )الزيادات والعوامرة    
 ىأف درجة امتالؾ معمم دراسةط لميارات التفكير الناقد,. وأظيرت نتائج الفى مديرية تربية السم

التمييز بيف الحقيقة التاريخية ووجية النظر, وتشخيص " مبحث التاريخ لميارات التفكير الناقد 
, وتقويـ الحجج أو ى, تكويف استنتاجات حوؿ النص التاريخىالموضوعية والتحيز فى النص التاريخ

%( 62دوف المستوى المقبوؿ تربويًا والذي حدد بػ ) "؛يخية, وتقرير االفتراضات المنطقيةاألدلة التار 
 واالختبارات الفرعية. ىعمى االختبار الكم

التعرؼ عمى مدى توافر بعض ميارات  إلى( 0240 ,شوؿألوا ىالحداب)وقد توصمت دراسة     
 وأظيرت نتائجيا إلىصنعاء وتعز,  ىة بمدينتويالمرحمة الثان فىالتفكير الناقد لدى الطمبة الموىوبيف 

 .د المقبوؿ تربوياً لى الحإراد العينة لميارات التفكير الناقد لـ تصؿ أفف درجة امتالؾ أ

( إلى معرفة أثر التدريس باستخداـ استراتيجية الوسائط 0243وقد ىدفت دراسة )الخوالدة,    
قد لدى طمبة الصؼ العاشر األساسى فى مبحث المتعددة فى التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير النا

التربية اإلسالمية بعماف الثانية بالمممكة األردنية الياشمية, وأظيرت الدراسة تفوؽ المجموعة 
التجريبية التى درست استراتيجية الوسائط المتعددة بالتحصيؿ والتفكير الناقد عمى المجموعة 

 معمميف عمى ميارات التفكير الناقد.الضابطة, كما أوصت الدراسة بضرورة تدريب ال

البحوث والدراسات السابقة  بيف االختالفات مف الرغـ عمى أنو الباحثة إضافة إلى ماسبؽ ترى      
غيره,  عف مختمفاً  يجعمو الذى األمر خصائصو ومحدداتو, لو أف إال الناقد, لمتفكير نظرتيا حيث مف

 لعادات الشخص مدى ممارسة عمى الحكـ فى المرجع تبارىاباع التفكير الناقد, ألىمية ميارات ونظراً 
تصوره  وفؽ كال الميارات ليذه قائمة بوضع الباحثيف كبيرة مف مجموعة قامت الناقد, التفكير
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واعتقاده, وقد استفادت الباحثة مف ىذه الدراسات فى تحديد خصائص طالبات كمية التربية, وميارات 
 ذه الخصائص.التفكير الناقد بما يتوافؽ مع ى

 

 السابقة البحوث والدراسات عمى التعقيب

 :اآلتى تبيف السابقة استعراض البحوث والدراسات خالؿ مف 

 التفكير الناقد ومياراتو. أىمية الدراسات بعض أظيرت .4

 أظيرت نتائج بعض الدراسات عمى ضرورة تدريب المعمميف عمى ميارات التفكير الناقد. .0

أف ىناؾ قصور فى ميارات التفكير الناقد تصؿ ما بيف أظيرت نتائج بعض الدراسات  .1
 % لدى العينات المستخدمة فى المراحؿ التعميمية المختمفة.62 -43%

عف الدراسات السابقة فى أنيا تناولت محتوى مستقؿ لميارات  الحالية الدراسة تختمؼ .4
 التفكير الناقد غير مدمج فى المحتوى الدراسى لدى طالبات كميات التربية

5.  

 إجراءات الدراسة :
 

 منهجية الدراسة

سموب ألحيث تـ استخداـ ا ,سئمة الدراسة الحاليةألنسب ألكونو ا فىتـ استخداـ المنيج الوص     
جامعة  فىجؿ التعرؼ عمى مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية أالمسحي مف 

جؿ المقارنو بيف عينة أسموب المقارف مف أل, وايبوالتدر  التطبيقىالييئة العامة لمتعميـ و  ,الكويت
 .الدراسىالمؤسسة التعميمية والمستوى  ىضوء متغير  فىالدراسة 

 

 :عينة الدراسة

بواقع  طفاؿألتخصص رياض ا فى كمية التربيةطالبات مف  طالبة (072)بمغت عينة الدراسة   
 التطبيقىالييئة العامة لمتعميـ بات ( طالبة مف طال464) , طالبة مف طالبات جامعة الكويت (422)

 ربعو.ألاة الدراسىلمختمؼ المستويات والتدريب 
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 أدوات الدراسة:

صورتو  فىعدلو  ىوالذ ,( WGCCTاختبار واطسوف وجميسر لمتفكير الناقد )استخدمت الدراسة    
كثر ألاالختبار ا"نو أ نظراً وتـ اختيار ىذا االختبار  (,عبدالحميد, ويحيى ىنداـ)جابر العربية 
 : "جراء تعديؿ بسيط عمى بعض الكممات لتناسب البيئة الكويتيةإمع فى البيئة العربية ",  استخداماً 

 ."لى المتوسطةإعدادية تـ تعديميا إلا -لى دينارإمثؿ جنيو تـ تعديمو 

 وصف االختبار:

تتطمب استخداـ  ىصمـ ىذا االختبار ليزود المفحوص بعينة مف المشكالات والمواقؼ الت    
ال يزيد زمف أوىو غير محدد بزمف ولكف يجب  ,التفكير الناقد فىوتطبيؽ بعض القدرات الميمة 

 :ى( مفردة مقسمة عمى خمسة اختبارات ى77االختبار عمى) ى( دقيقة, ويحتو 32جابة عميو عف )إلا

الدرجات قياس القدرة عمى التمييز بيف  إلىوييدؼ  ( بنداً 02االستنتاج: ويتكوف مف ) .4
ساس حقائؽ أالمختمفة والصدؽ والكذب واحتماؿ التوصؿ الى استنتاجات معينة عمى 

 .ةوبيانات معطا

قياس القدرة عمى تعرؼ اقتراحات  إلىوييدؼ  ( بنداً 44تعرؼ االفتراضات: يتكوف مف ) .0
 قضايا معطاة. فىمتضمنو 

عمى  تفكير استنباطياً قياس القدرة عمى ال إلىوييدؼ  بنداً ( 03االستنباط: ويتكوف مف ) .1
 ذا كاف ما يبدو استنتاجاً إساس مقدمات معينة لتعرؼ العالقة بيف قضيتيف ولتحديد ما أ

 بالضرورة عمى قضية. مترتباً 

دلة والتمييز بيف ألقياس القدرة عمى وزف ا إلىوييدؼ  بنداً ( 02التفسير: ويتكوف مف ) .2
 .لـ يكف ضرورياً ف ا  غ و صاغة واالستنتاج المحتمؿ المصاالتعميمات الم

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

ى اختبار فتحصؿ عمييا الطالبة  تىىذه الدراسة بالدرجة ال فى جرائياً إويقاس التفكير الناقد 
 .دراسةال هىذ فىتفكير الناقد المستخدـ ال
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 االختبارثبات وصدق حساب 

  حساب ثبات االختبار: – أ

تـ تطبيؽ االختبار عمى العينة المختارة لمتحقؽ مف ثبات اختبار التفكير الناقد فى الوحدة  
وف " برا –االستطالعية مرتيف متتاليتيف بفاصؿ زمنى ثالثة أسابيع, واستخدـ معادلة " سبيرماف 

( لحساب معامؿ الثبات وبتطبيؽ ىذه المعادلة وجد أف معامؿ الثبات 302, 4757ؤاد البيي , ف)
 وىو معامؿ ثبات مرتفع.  (2064)

 صدق االختبار:  –ب 

نظرًا لما لمصدؽ مف أىمية فى بناء االختبار فقد تـ استخداـ صدؽ المحكميف لموقوؼ  
 المحكميف ألخذ آرائيـ مف حيث:  عمى صدؽ االختبار وذلؾ بعرض االختبار عمى

 صالحية المفردات عمميًا ولغويًا .  -

 . طالباتمدى مناسبة المفردات لم -

 مدى مناسبة كؿ سؤاؿ لميدؼ الذى وضع لقياسو.  -

 وقد اتفق المحكمون عمى سالمة االختبار.

 جراءات البحثإ

 المعالجة االحصائية

الباحثة صائية لمعمـو االجتماعية واستخدمت برنامج الحـز االح  SPSSاستخدمت الدراسة برنامج 
 األساليب التالية.

 المتوسط الحسابى واإلنحرافات المعيارية . .4

 اختبار ت لعينة واحدة لحساب مستوى التمكف الفعمى القبمى والبعدى. .0

مستقمتيف لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطى درجات غير مرتبطتيف و اختبار ت لعينتيف  .1
لمتعميـ التطبيقى ة بجامعة الكويت وكمية التربية التابعة لمييئة العامة طالبات كمية التربي

 لتدريب.وا
4.  
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5.  

 نتائج البحث ومناقشتها: 

 فروضه صحة من والتحقق البحث، عنها أسفر التى النتائج عرض إلى المحور هذا يهدف
 . المقترحة والبحوث التوصيات وتقديم ، وتفسيرها وتحميمها

 :البحثفروض  صحة اختبار (1)

بناًء عمى ما تم التوصل إليه من استنتاجات اعتمادًا عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة،  
 يمكن صياغة الفروض التالية كحمول مقترحة لمشكمة البحث واإلجابة عمى تساؤالته:

مستوى التمكف الفعمى  القبمى فى ميارات التفكير الناقد بيف طالبات كمية التربية ما  .4
 طفاؿ بجامعة الكويت وطالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب. تخصص رياض أ

ما مستوى التمكف الفعمى  البعدى فى ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية  .0
 .تخصص رياض أطفاؿ بجامعة الكويت وطالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب

 بيف متوسطى درجات طالبات( α ≥2023د مستوى )داللة إحصائية عن ىفرؽ ذ يوجد .1
تعزى مستوى ميارات التفكير الناقد طفاؿ أتخصص رياض -جامعة الكويت  –كمية التربية 

 .المستوى الدراسىلمتغير 

طالبات ( بيف متوسطى درجات α ≥2023فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ) يوجد .2
 فىطفاؿ أوالتدريب تخصص رياض  التطبيقىيـ ساسية بالييئة العامة لمتعمكمية التربية األ

  .الدراسىتعزى لمتغير المستوى مستوى ميارات التفكير الناقد 

لدى ( بيف متوسطى درجات α ≥2023فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ) يوجد .3
بجامعة الكويت وطالبات كمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ  طالبات كمية التربية

تعزى لمتغير مستوى ميارات التفكير الناقد  فىتخصص رياض أطفاؿ قى والتدريب التطبي
 .المؤسسة التعميمية

 عرض وتحميل نتائج البحث وتفسيرها:
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بالنسبة لمفرض األوؿ مف فروض البحث والذى ينص عمى "ما مستوى التمكف الفعمى  القبمى  .1
بجامعة الكويت رياض أطفاؿ  تخصصطالبات كمية التربية  بيففى ميارات التفكير الناقد 

تـ  :ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض والتدريب". ىلييئة العامة لمتعميـ التطبيقا وطالبات
حساب قيمة )ت( لمعينة الواحدة لكؿ مجموعة عمى حده وغير مستقمتيف لممقارنة بيف 

لتابعة متوسطى درجات مجموعة طالبات كمية التربية بجامعة الكويت وطالبات كمية التربية ا
التطبيؽ القبمى الختبار ميارات التفكير الناقد,  فىلمييئة العامة لمتعميـ التطبيفى والتدريب 

 ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ التالى:

 (1جدول )
يوضح مستوى التمكن القبمى فى مهارات التفكير الناقد بين طالبات كمية التربية بجامعة الكويت وطالبات 

 يقى والتدريبالهيئة العامة لمتعميم التطب

متوسط  العدد البيان
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة "ت" 
 المحسوبة

قيمة "ف" 
 المحسوبة

التمكن مستوى 
 الفعمى القبمى

 % 19908 39148 1988 103 09719 19294 104 طالبات الكويت

طالبات الهيئة 
 % 18.68 2998 2906 185 09592 19076 186 لمتعميم والتدريب

( أف مستوى التمكف القبمى لكؿ مف طالبات كمية التربية 4يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )    
%( ومستوى التمكف القبمى لطالبات كمية 47026بجامعة الكويت تخصص رياض أطفاؿ بمغ )

%(,  46.46والتدريب تخصص رياض أطفاؿ بمغ ) التطبيقىالتربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ 
 دؿ عمى تجانس مجموعتيى الدراسة فى المستوييف لكؿ كمية عمى حده.وىذا ي

بالنسبة لمفرض الثانى مف فروض البحث والذى ينص عمى "ما مستوى التمكف الفعمى  البعدى  .2
وطالبات بجامعة الكويت تخصص رياض أطفاؿ فى ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية 

تـ حساب قيمة )ت(   :ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض والتدريب". ىيقلييئة العامة لمتعميـ التطبا
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 
 الختبار ميارات التفكير الناقد, ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ التالى: بعدىالتطبيؽ ال فىوالتدريب 

 (2جدول )
يوضح مستوى التمكن البعدى فى مهارات التفكير الناقد بين طالبات كمية التربية بجامعة الكويت وطالبات 

 الهيئة العامة لمتعميم التطبيقى والتدريب

متوسط  العدد البيان
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

جة در 
 الحرية

قيمة "ت" 
 المحسوبة

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى التمكن 
 الفعمى البعدى

طالبات 
 % 7999 3928 7974 103 0999 14990 104 الكويت

طالبات الهيئة 
لمتعميم 
 والتدريب

186 11905 3912 185 6959 1998 48968 % 

ف طالبات كمية التربية ( أف مستوى التمكف البعدى لكؿ م0يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )    
%(  ومستوى التمكف البعدى لطالبات كمية  5707بجامعة الكويت تخصص رياض أطفاؿ بمغ ) 

%(,  26.46والتدريب تخصص رياض أطفاؿ بمغ ) التطبيقىالتربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ 
ربية بجامعة الكويت وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ فى التصور المقدـ والمقترح لطالبات كمية الت

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 

الناقد فى المحتوى المقدـ لطالبات كمية الباحثة مف البحوث والدراسات السابقة ودمج ميارات التفكير 
 التربية بجامعة الكويت.

فرؽ ذى داللة إحصائية  يوجدبالنسبة لمفرض الثالث مف فروض البحث والذى ينص عمى " .3
تخصص بجامعة الكويت ( بيف متوسطى درجات طالبات كمية التربية α ≥2023عند مستوى )
لمتحقؽ مف صحة ."مستوى الدراسىالعزى لمتغير مستوى ميارات التفكير الناقد تفى رياض أطفاؿ 

الفرض : تـ حساب قيمة )ت(  لعينتيف غير مرتبطيف ومستقمتيف لممقارنة بيف متوسطى درجات 
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الختبار  بعدىالتطبيؽ ال فى بالنسبة لممستوى الدراسىمجموعة طالبات كمية التربية بجامعة الكويت 
 ؿ التالى:ميارات التفكير الناقد, ويتضح ذلؾ مف الجدو 

 (3جدول )
قيمة ت ومستوي داللتها لمفروق فى مستوى مهارات التفكير الناقد بين طالبات كمية التربية بجامعة 

 مستوى الدراسىلم الكويت وفقاً 

 العدد لمستوىا البيان
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

مستوى  
عند الداللة 

(0905) 

 مهارة االستنتاج
 4.87 15.02 45 لثالمستوى الثا

 دالة 2.77
 4.91 17.49 59 المستوى الرابع

مهارة التعرف عمى 
 االفتراضات

 7.57 18.04 45 المستوى الثالث
 دالة 2.38

 8.07 21.44 59 المستوى الرابع

 مهارة االستنباط
 4.99 12.69 45 المستوى الثالث

 غير دالة 1.80
 5.01 11.05 59 المستوى الرابع

 هارة التفسيرم
 1.91 11.70 7.60 45 المستوى الثالث

 دالة 
 10.81 8.75 59 المستوى الرابع

 مهارة تقييم الحجج
 10.70 11.60 45 المستوى الثالث

 دالة 1.99
 8.81 14.75 59 المستوى الرابع

 مستوى  التفكير الناقد ككل
 4.87 15.02 45 المستوى الثالث

 دالة 2.77
 4.91 17.49 59 رابعالمستوى ال

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

االختبار ككؿ وىذا ميارات التفكير الناقد تعزى لمتغير المستوى الدراسى فى ميارات التفكير الناقد و 
بينما ال يوجد ,  (0226,وآخراف ىايس, دراسة ) (0221)دونس ومييميورف,يتفؽ مع دراسة كؿ مف 

( بيف متوسطى درجات طالبات كمية التربية α ≥2023فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى )
تغيرات بجامعة الكويت تخصص رياض أطفاؿ فى ميارة االستنباط وىذا يرجع إلى العوامؿ والم

 .(0224براىيـ, إالدخيمة عمى المحتوى وىذا يتفؽ مع دراسة )
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فرؽ ذى داللة إحصائية  يوجدبالنسبة لمفرض الثالث مف فروض البحث والذى ينص عمى " .4
كمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ ( بيف متوسطى درجات طالبات α ≥2023عند مستوى )

مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى لمتغير المستوى  فىفاؿ تخصص رياض أطوالتدريب  التطبيقى
لمتحقؽ مف صحة الفرض: تـ حساب قيمة )ت(  لعينتيف غير مرتبطيف ومستقمتيف لممقارنة ."الدراسى

بيف متوسطى درجات مجموعة طالبات كمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب 
الختبار ميارات التفكير الناقد, ويتضح ذلؾ مف  بعدىالتطبيؽ ال فىى بالنسبة لممستوى الدراس

 الجدوؿ التالى:

 (4جدول )
قيمة ت ومستوي داللتها لمفروق فى مستوى مهارات التفكير الناقد بين طالبات كمية التربية التابعة لمهيئة 

 العامة لمتعميم التطبيقى والتدريب وفقًا لممستوى الدراسى

 العدد المستوى البيان
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

مستوى  
عند الداللة 

(0905) 

 مهارة االستنتاج
 4.87 13.22 86 المستوى الثالث

 دالة 3.27
 4.91 18.34 100 المستوى الرابع

مهارة التعرف عمى 
 االفتراضات

 7.57 19.54 86 المستوى الثالث
 دالة 3.28

 8.07 14.22 100 المستوى الرابع

 مهارة االستنباط
 4.99 11.79 86 المستوى الثالث

 دالة 1.90
 5.01 12.15 100 المستوى الرابع

 مهارة التفسير
 1.07 87.11 58.7 86 المستوى الثالث

 
 غير دالة

 13.11 50.9 100 المستوى الرابع

 مهارة تقييم الحجج
 7021. 5.621 86 المستوى الثالث

 دالة 1.99
 8113. 52.14 100 مستوى الرابعال

 مستوى  التفكير الناقد ككل
 5.77 13.02 86 المستوى الثالث

 دالة 2.91
 5.01 14.49 100 المستوى الرابع
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( α ≥2023فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ) يوجد( أنو 2يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )    
تخصص رياض  التطبيقىابعة لمييئة العامة لمتعميـ طالبات كمية التربية التبيف متوسطى درجات 

وىذا يتفؽ مع  الدراسىمستوى ميارات التفكير الناقد واالختبار ككؿ تعزى لمتغير المستوى  فىأطفاؿ 
, بينما ال يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية (4776)عفانة, دراسة (, Ruland, 2000)دراسة كؿ مف 
ات طالبات كمية التربية بجامعة الكويت تخصص ( بيف متوسطى درجα ≥2023عند مستوى )

رياض أطفاؿ فى ميارة االستنباط وىذا يرجع إلى العوامؿ والمتغيرات الدخيمة عمى المحتوى وىذا 
 .(0224يتفؽ مع دراسة )ابراىيـ, 

( بيف متوسطى درجات لدى طالبات α ≥2023فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ) يوجد .5
كويت وطالبات كمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب كمية التربيةبجامعة ال

مستوى ميارات التفكير الناقد تعزى لمتغير المؤسسة التعميمية. لمتحقؽ  فىتخصص رياض أطفاؿ 
مف صحة الفرض: تـ حساب قيمة )ت(  لعينتيف غير مرتبطيف ومستقمتيف لممقارنة بيف متوسطى 

لبات كمية التربية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ التطبيقى والتدريب بالنسبة درجات مجموعة طا
الختبار ميارات التفكير الناقد, ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ  بعدىالتطبيؽ ال فىلممؤسسة التعميمية 

 التالى:
 (5جدول )

تربية بجامعة كمية القيمة ت ومستوي داللتها لمفروق فى مستوى مهارات التفكير الناقد بين طالبات 
 لممؤسسة التعميمية.كمية التربية التابعة لمهيئة العامة لمتعميم التطبيقى والتدريب وفقًا الكويت وطالبات 

المتوسط  العدد ؤسسة التعميميةالم البيان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى  
عند الداللة 

(0905) 

 طالبات كمية التربية

 

 3.87 12.82 104 الكويتجامعة 
الهيئة العامة لمتعميم  دالة 3.07

 3.91 17.94 186 والتدريب

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

(Hayes, Kirby, Devitt,2008,ودراسة 0227 (, ودراسة )الزيادات والعوامرة ,)
 .(0240شوؿ ,واأل ى(, ودراسة ) الحداب0226,فى)السنا

 

 :التوصيات والمقترحات

 :توصى الباحثة بما يمىتوصل إليها تم الفى ضوء النتائج السابقة والتى   

 .طالبيـتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى التفكير الناقد ومياراتو الفرعية وتنميتو لدى  .4

  وضع محتوى مستقؿ يتضمف ميارات التفكير الناقد وتدريسة لمطالب.ضرورة  .0

توجيو نظر مصممى المناىج إلى ضرورة دمج الميارات ووضع أمثمة مف واقع الحياة  .1
 العممية والحياتية لمطالب.

 عقد الدورات والورش التعميمية لمطمبة ومعممييـ إلى أىمية التفكير الناقد ومياراتو. .2

دراسى مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالب عند دمج ميارات التفكير الناقد فى المحتوى ال .3
 مف حيث الدرجة والنوع.

ضرورة أف يقـو واضعى المناىج بتضميف كتب رياض األطفاؿ دروس لتنمية التفكير الناقد  .4
 ومياراتو. 
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 :عـــــــــــــــــــــــــــــالمراج
 .ةـــــــع العربيــــــــــ: المراجوالً أ

داب آلا ىكميت فىطمبة التاريخ  مستوى التفكير الناقد لدى (.0224)براىيـ, فاضؿ خميؿإ .4
  .(16) ددالع .مجمة اتحاد الجامعات العربية .والتربية بجامعة الموصؿ

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

مكتبة  .القاىرة. لمعاصرالناقد وقضايا المجتمع ا التفكير(. 0224نور )أمحمد  ابراىيـ, .3
 .نجمو المصريةألا

 وتنمية التحصيؿ في المتعددة الوسائط باستخداـ التدريس (. أثر0243الخوالدة, ناصر أحمد ) .2
مجمة كمية األساسية.  لممرحمة التربية اإلسالمية مبحث في الناقد التفكير رت ا ميا

 (.1عدد )(.ال20المجمد ) عماف... الجامعة األردنيةالعموم التربوية
دار  .سكندريةإلا .فىعمم النفس المعر  فىاقد: دراسة التفكير الن .(4773السيد,عزيزة ) .3

 .المعرفة االجتماعية
مديرية  فىمبحث التاريخ  ىمدى امتالؾ معمم .(0227العوامرة, محمد ) ؛لزيادات, ماىرا .4

 .(1), العدد(43)المجمد. المنارة مجمة ة السمط لميارات التفكير الناقد.تربي
 .الرياض. 0ط ."دراسات -برامج "التفكير الناقد تعميم .(0226حمد )أالزمزمي, عواطؼ  .5

  .مكتبة الرشد
فعالية برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير الناقد لدى  .(0224السيد, ماجدة مصطفى ) .6

العممية التعميمية لدى  ثره عمى بعض نواتجأالطالب المعمـ بميداف التربية الفنية و 
اىج , الجمعية المصرية لممنالمناهج وطرق التدريس فىدراسات مجمة تالميذ. ال

 (.54)العدد . كمية التربية .جامعة عيف شمس.وطرؽ التدريس
كمية  .لممعمم ىالمنتدى الثان .داء المعمـأرؤية جديدة نحو تطوير  .(0227القالؼ, نبيؿ ) .7

 .. األردف. عمافساسيةألالتربية ا
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ر الناقد لدى طالب نشطة الفنية لتنمية ميارات التفكيألبرنامج ا .(0227) ىلياـ عمإكشموط,  .42
رسالة دكتوراه غير منشورة, كمية  .الدراسىالفنية وعالقتو بالتحصيؿ كمية التربية 
 .موافجامعة حالقاىرة .  .التربية الفنية

بة تربوية تجر  فىتعميـ التفكير الناقد : قراءة " .(0223عبدالقادر) , عبدالعزيزالمغيصيب .44
 .جامعة قطر .قسـ عمـ النفس .كمية التربية ".معاصرة

بجدة  "ولل ممتقى التفكير ا"روؤى وتجارب.  التفكير .(0226عالـ العربية) محيط( )إلشبكة ا .40
 .جدة .نوفمبر 04-03الفترة مف  فى, رعاية التفكير واإلبداع فىبدور فاعؿ  طالبي

 .المممكة العربية السعودية
القاىرة.  .ة تعميمات اختبار التفكير الناقدكراس .(4754ىنداـ, يحيى )؛بدالحميدع , جابرجابر .41

 .ضة العربيةدار الني
تنمية ميارات  فىالتاريخ بالمرحمة الثانوية  ىمستوى مساىمة معمم .(0224الخربشة, عمي ) .42

 (.0) مجمد. مجمة مركز البحوث التربويةر الناقد واالبداعي لدى طمبتيـ. التفكي
 .قطر جامعة

ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية بجامعتي  .(0242, نورة بنت سعد )ىالقحطان .43
العربية المتحدة:  الممؾ سعود بالمممكة العربية السعودية واالمارات بدولة االمارات

 يوليو.(. 5) العدد (.1) السنة .مجمة رابطة التربية الحديثةدراسة مقارنو. 
مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طمبة كمية العمـو  .(0225فؿ, محمد )نو ؛ ؽيفتو  ,ىمرع .44

 .(2) العدد(. 41), مجمدمة المنارةمجونوروا(. ألالتربوية الجامعية ) ا
االجتماعيات لميارات التفكير الناقد ومدى ممارستيـ  ىمعرفة معمم .(0226سامية ) ,فىالسنا .45
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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. 

 
 
 


