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 الفصل األول

 خلفٌة الدراسة ومشكلتها 

 مقدمة:مقدمة:

التربٌة الحدٌثة بتدرٌب المتعلمٌن على ممارسة مهارات التفكٌر، لٌصبحوا قادرٌن  تهتم

، وعلى المجتمع اإلنسانً ، والتؽٌرات التً طرأت فًعلى التكٌؾ مع متطلبات حٌاتهم الواقعٌة

التفكٌر من أبرز الصفات التً اتصؾ بها البشر عن ؼٌرهم من مخلوقات  عد  وٌ   الناقد.التفكٌر 

من أكثر األهداؾ  أنهومن الحاجات المهمة التً ال تستقٌم حٌاة اإلنسان بدونها.  ؛ باعتبارههللا

والزدٌاد المشكالت التً  ،هذا القرنالذي ٌشهده  ،العصرٌة إلحاحا  نظرا  للتفجر المعرفً الهائل

 .فً جمٌع مراحل عمره لتدبٌر شؤون حٌاته إلٌهٌبحث لها عن حلول. وألن اإلنسان ٌحتاج 

دٌننسا اإلسسالمً العقسل والتفكٌسر دٌننسا اإلسسالمً العقسل والتفكٌسر   فقسد مسن فقسد مسن ، ورسس  مهاراتسه ، ورسس  مهاراتسه التفكٌسرالتفكٌسر  أرسى اإلسالم أسسسأرسى اإلسالم أسسسوو

مساحة كبٌرة من االهتمام. وعندما ٌخاطسب القسر ن الكسرٌم اإلنسسان المسسلم فرنسه ٌركسز علسى عقلسه مساحة كبٌرة من االهتمام. وعندما ٌخاطسب القسر ن الكسرٌم اإلنسسان المسسلم فرنسه ٌركسز علسى عقلسه 

سسات    ،،ووعٌسسه وتفكٌسسرهووعٌسسه وتفكٌسسره ٌا ا سسارف  ا ها الني سسلف وا ٌس ؾف اللي سستفالا اخس َلف وا ارس األس اتف وا اوا سسما لسسسقف السي سسات  قسسال تعسسالىإ ن إفني ففسسً خا ٌا ا سسارف  ا ها الني سسلف وا ٌس ؾف اللي سستفالا اخس َلف وا ارس األس اتف وا اوا سسما لسسسقف السي قسسال تعسسالىإ ن إفني ففسسً خا

سسابف  با الس ُولفسسً األس سسابف ألف با الس ُولفسسً األس اتف ألف اوا سسما لسسسقف السي سسُرونا ففسسً خا فاكي تا ٌا مس وا لاسسى ُجُنسسوبفهف عا قُُعسسوداع وا امسساع وا ٌا ا قف ُكُرونا هللاي
سسذس ٌا ٌنا  اتف * اليسسذف اوا سسما لسسسقف السي سسُرونا ففسسً خا فاكي تا ٌا مس وا لاسسى ُجُنسسوبفهف عا قُُعسسوداع وا امسساع وا ٌا ا قف ُكُرونا هللاي
سسذس ٌا ٌنا  * اليسسذف

﴾) ل عمرانإ ابا النيارف ذا ا عا اناكا فاقفنا حا الع ُسبس اطف ا با ذا لاقستا ها ا خا ا ما نا بي َلف را ارس األس ﴾) ل عمرانإوا ابا النيارف ذا ا عا اناكا فاقفنا حا الع ُسبس اطف ا با ذا لاقستا ها ا خا ا ما نا بي َلف را ارس األس  (.(.090090-091091وا

ٌ ع أصسسب  تعلسسٌم التفكٌسسر هسسدفا أصسسب  تعلسسٌم التفكٌسسر هسسدفا وو ٌ ع أساسسس فسسً صسسدارة األهسسداؾ التربوٌسسة ألٌسسة مسسادة فسسً صسسدارة األهسسداؾ التربوٌسسة ألٌسسة مسسادة   صسسارصسساراإذ اإذ أساسسس

وما ٌصسحبها مسن طرائسق تسدرٌس ونشساطات وما ٌصسحبها مسن طرائسق تسدرٌس ونشساطات   ،،وثٌق الصلة بالمواد الدراسٌة كافةوثٌق الصلة بالمواد الدراسٌة كافة  وصفةوصفةبب  ،،دراسٌةدراسٌة

المنساه  المنساه    وضع التفكٌر ضمن قوائم األهداؾ التربوٌة فًوضع التفكٌر ضمن قوائم األهداؾ التربوٌة فً  لكنلكنووسائل تعلٌمٌة وعملٌات تقوٌمٌة. وووسائل تعلٌمٌة وعملٌات تقوٌمٌة. و

ؾ المعلم منه ٌتسسم بالشسكلٌة أٌضساع؛ وهسذا ؾ المعلم منه ٌتسسم بالشسكلٌة أٌضساع؛ وهسذا موقموق، فضال عن أن ، فضال عن أن أؼلب األحٌان أمر شكلًأؼلب األحٌان أمر شكلًالمقررةفً المقررةفً 

انعكسسسسس علسسسسسى ممارسسسسساته فسسسسسً المواقسسسسؾ التعلٌمٌسسسسسة التسسسسً أخسسسسسذت شسسسسكالع ٌباعسسسسسد بٌنسسسسه وبسسسسسٌن انعكسسسسس علسسسسسى ممارسسسسساته فسسسسسً المواقسسسسؾ التعلٌمٌسسسسسة التسسسسً أخسسسسسذت شسسسسكالع ٌباعسسسسسد بٌنسسسسه وبسسسسسٌن 

 (.         (.         61166116التفكٌر)الكٌومً،التفكٌر)الكٌومً،

تمساد تمساد االعاالعٌنبؽً بناء شخصٌته المسستقلة، وتربٌتسه علسى ٌنبؽً بناء شخصٌته المسستقلة، وتربٌتسه علسى الكثٌرة الكثٌرة التحدٌات التحدٌات   لكً ٌواجه المعلملكً ٌواجه المعلموو              

على نفسسه، وزٌسادة مسستوم طموحسه، واحترامسه لذاتسه لٌكسون مسسؤوالع عسن تعلمسه، وباحثساع مفكسراع على نفسسه، وزٌسادة مسستوم طموحسه، واحترامسه لذاتسه لٌكسون مسسؤوالع عسن تعلمسه، وباحثساع مفكسراع 

 (. (. 61126112مستجٌباع للقضاٌا والمشكالت الحٌاتٌة باهتمام وفاعلٌة )زٌتون،مستجٌباع للقضاٌا والمشكالت الحٌاتٌة باهتمام وفاعلٌة )زٌتون،
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ٌ عا هسو التفكٌسر الناقسد،  ا ضسرور ٌ عا هسو التفكٌسر الناقسد، ومن أنواع التفكٌر التً أصب  التركٌز علٌها فً العلٌم أمرع ا ضسرور ومن أنواع التفكٌر التً أصب  التركٌز علٌها فً العلٌم أمرع

من المسائل التربوٌة التً بسدأ التربوٌسون وعلمساء السنفس ٌولونهسا اهتمامساع كبٌسراع؛ من المسائل التربوٌة التً بسدأ التربوٌسون وعلمساء السنفس ٌولونهسا اهتمامساع كبٌسراع؛   ٌرٌروٌعد هذا التفكوٌعد هذا التفك

استخدام أقصسى استخدام أقصسى ببالذي ٌسم  للطالب الذي ٌسم  للطالب   ،،لضمان التطور المعرفً الفعاللضمان التطور المعرفً الفعال  المهمةالمهمةأحد المفاتٌ  أحد المفاتٌ    بوصفهبوصفه

طاقاته العقلٌة للتفاعل بشكل اٌجابً مع بٌئته، ومواجهة ظروؾ الحٌاة التً تتشابك فٌها المصسال  طاقاته العقلٌة للتفاعل بشكل اٌجابً مع بٌئته، ومواجهة ظروؾ الحٌاة التً تتشابك فٌها المصسال  

 (.(.  61156115الؽامدي، الؽامدي، ))وتزداد المطالب، وتحقٌق النجاح والتكٌؾ مع مستجدات الحٌاةوتزداد المطالب، وتحقٌق النجاح والتكٌؾ مع مستجدات الحٌاة

  ،،فهسم عمٌسق للمحتسوم المعرفسً لهسمفهسم عمٌسق للمحتسوم المعرفسً لهسم  هكذا فرن التفكٌر الناقد له فوائد متعسددة فهسو ٌسؤدي إلسىهكذا فرن التفكٌر الناقد له فوائد متعسددة فهسو ٌسؤدي إلسىوو          

وٌقودهم إلسى االسستقاللٌة فسً تفكٌسرهم، وٌحسررهم مسن التبعٌسة والتمحسور حسول السذات، وٌشسجعهم وٌقودهم إلسى االسستقاللٌة فسً تفكٌسرهم، وٌحسررهم مسن التبعٌسة والتمحسور حسول السذات، وٌشسجعهم 

وٌعسسزز مسسن سسسعٌهم لتطبٌقهسسا وٌعسسزز مسسن سسسعٌهم لتطبٌقهسسا   ،،جعسسل مسسن خبسسراتهم المدرسسسٌة ذات معنسسىجعسسل مسسن خبسسراتهم المدرسسسٌة ذات معنسسىوٌوٌ،،والبحثوالبحث  التسسساؤلالتسسساؤل  علسسىعلسسى

وٌعسزز مسن قسدرتهم علسى تلمسس الحلسول لمشسكالتهم وٌعسزز مسن قسدرتهم علسى تلمسس الحلسول لمشسكالتهم ، ، وممارستها، وٌرفع من مسستواهم التحصسٌلًوممارستها، وٌرفع من مسستواهم التحصسٌلً

 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.  واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.  

ي ٌتعلمونه؛ ألن وٌسهم تعلٌم التفكٌر الناقد بمساعدة الطلبة فً فهم أعمق للمحتوم المعرفً الذ

التعلم فً أساسه عملٌة تفكٌر. وأن استثمار التفكٌر فً التعلٌم ٌحول عملٌة اكتساب المعرفة من 

وإلى ربط عناصره  ،عملٌة خاملة إلى نشاط عقلً ٌفضً إلى إتقان أفضل للمحتوم المعرفً

 (.  6111بعضها ببعَل )حاجً، 

مساعدة الطلبة على اكتساب مهسارات التفكٌسر مساعدة الطلبة على اكتساب مهسارات التفكٌسر ومن الؽاٌات األساسٌة للتربٌة العلمٌة الٌوم ومن الؽاٌات األساسٌة للتربٌة العلمٌة الٌوم 

الناقد، والعمل طبقساع للقضساٌا المتعسددة والتحسدٌات التسً ٌواجهونهسا كسأفراد ومسواطنٌن، والتصسرؾ الناقد، والعمل طبقساع للقضساٌا المتعسددة والتحسدٌات التسً ٌواجهونهسا كسأفراد ومسواطنٌن، والتصسرؾ 

 (.(.61156115وفقاع لمتطلبات العلم والتكنولوجٌا على الصعٌدٌن المحلً والعالمً )قطامً ،وفقاع لمتطلبات العلم والتكنولوجٌا على الصعٌدٌن المحلً والعالمً )قطامً ،

تمسام المسستمر بتسوفٌر الفسر  تمسام المسستمر بتسوفٌر الفسر  وهناك مجموعة من األسباب التً تحتم علسى مدارسسنا االهوهناك مجموعة من األسباب التً تحتم علسى مدارسسنا االه

إذا أرادت بالفعسسل إذا أرادت بالفعسسل   ،،المالءمسسة لتحسسسٌن مهسسارات التفكٌسسر الناقسسد لسسدم الطلبسسة بصسسورة منظمسسة وهادفسسةالمالءمسسة لتحسسسٌن مهسسارات التفكٌسسر الناقسسد لسسدم الطلبسسة بصسسورة منظمسسة وهادفسسة

ومنهسسا أن هسسذه المهسسارات تزٌسسد مسسن نشسساطهم ومنهسسا أن هسسذه المهسسارات تزٌسسد مسسن نشسساطهم   ،،مسسساعدتهم علسسى التكٌسسؾ مسسع متطلبسسات عصسسرهممسسساعدتهم علسسى التكٌسسؾ مسسع متطلبسسات عصسسرهم

خدموها فسً حسل مسا خدموها فسً حسل مسا لٌسستلٌسست  ،،من متلقٌن للمعرفة إلى بساحثٌن عنهسا ومعسالجٌن لهسامن متلقٌن للمعرفة إلى بساحثٌن عنهسا ومعسالجٌن لهسا  مموحٌوٌتهم وتحولهوحٌوٌتهم وتحوله

 (. (. 09990999ٌواجههم من مشكالت ) جروان ٌواجههم من مشكالت ) جروان 

أنه ال بد  من مساعدة طلبة المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌست فسً تنمٌسة أنه ال بد  من مساعدة طلبة المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌست فسً تنمٌسة إلى إلى الباحث الباحث   ٌخل ٌخل وو

الصفات التسً تتسسم بهسا شخصسٌتهم الناقسدة؛ كالقسدرة علسى الحسوار واإلقنساع، وتقبسل  راء ا خسرٌن الصفات التسً تتسسم بهسا شخصسٌتهم الناقسدة؛ كالقسدرة علسى الحسوار واإلقنساع، وتقبسل  راء ا خسرٌن 

  ،،د نقسسده والدقسسة فسسً عرضسسه وتحلٌلسسه بطرٌقسسة منطقٌسسةد نقسسده والدقسسة فسسً عرضسسه وتحلٌلسسه بطرٌقسسة منطقٌسسةواإللمسسام بالموضسسوع المسسراواإللمسسام بالموضسسوع المسسرا، ، والتعامسسل معهسسموالتعامسسل معهسسم

 وتقوٌمه ونقده بموضوعٌة، وصٌاؼة األسئلة التً تسهم فً فهم المشاكل التً تواجههم وحلها.وتقوٌمه ونقده بموضوعٌة، وصٌاؼة األسئلة التً تسهم فً فهم المشاكل التً تواجههم وحلها.
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ممارسة المعلمٌن لمهارات التفكٌر الناقد فً المواقؾ التعلٌمٌة المختلفسة أدم إلسى ممارسة المعلمٌن لمهارات التفكٌر الناقد فً المواقؾ التعلٌمٌة المختلفسة أدم إلسى   قلةقلةوإن وإن 

لمواقسسؾ التعلٌمٌسسة داخسسل ؼرفسسة الصسسؾ، وهسسذا لمواقسسؾ التعلٌمٌسسة داخسسل ؼرفسسة الصسسؾ، وهسسذا ضسسعفهم فسسً امتالكهسسا واسسستخدامها وتوظٌفهسسا فسسً اضسسعفهم فسسً امتالكهسسا واسسستخدامها وتوظٌفهسسا فسسً ا

(.  (.  Gunu، ، 09920992التفكٌسر الناقسد )التفكٌسر الناقسد )  هسذا النسوع مسنهسذا النسوع مسن  انعكس سلباععلى قدرة الطلبة على تعلسم مهساراتانعكس سلباععلى قدرة الطلبة على تعلسم مهسارات

( عدم تنمٌسة مهسارات التفكٌسر الناقسد فسً الحٌساة الواقعٌسة التسً ( عدم تنمٌسة مهسارات التفكٌسر الناقسد فسً الحٌساة الواقعٌسة التسً 61156115مرعً ونوفل )مرعً ونوفل )  وعزا كل منوعزا كل من

 عملٌاتها الفرعٌة. عملٌاتها الفرعٌة. صعوبة توظٌفها عملٌاع، وتداخل صعوبة توظٌفها عملٌاع، وتداخل   إلىإلىٌعٌشها الطالب ٌعٌشها الطالب 

ٌعد المعلم أهسم عوامسل نجساح بسرام  تعلسٌم التفكٌسر الناقسد؛ ألن أي تطبٌسق لتعلسٌم التفكٌسر ٌعد المعلم أهسم عوامسل نجساح بسرام  تعلسٌم التفكٌسر الناقسد؛ ألن أي تطبٌسق لتعلسٌم التفكٌسر وو

ٌتوقؾ على نوعٌة التعلٌم الذي ٌمارسه داخسل الؽرفسة الصسفٌة، ومسن أهسم الخصسائ  التسً ٌنبؽسً ٌتوقؾ على نوعٌة التعلٌم الذي ٌمارسه داخسل الؽرفسة الصسفٌة، ومسن أهسم الخصسائ  التسً ٌنبؽسً 

فكٌسسر وتعلمسسه فكٌسسر وتعلمسسه أن ٌتصسسؾ بهسسا المعلمسسون مسسن أجسسل تسسوفٌر بٌئسسة صسسفٌة مهٌئسسة لنجسساح عملٌسسة تعلسسٌم التأن ٌتصسسؾ بهسسا المعلمسسون مسسن أجسسل تسسوفٌر بٌئسسة صسسفٌة مهٌئسسة لنجسساح عملٌسسة تعلسسٌم الت

الحر  على االستماع للطلبة، وإعطائهم الوقت الكافً للتأمل والتفكٌر، وتهٌئة الفسر  للمناقشسة الحر  على االستماع للطلبة، وإعطائهم الوقت الكافً للتأمل والتفكٌر، وتهٌئة الفسر  للمناقشسة 

التسً تتعامسل مسع التسً تتعامسل مسع   ،،سسئلةسسئلةاألاألوالتعبٌر، وتشجٌعهم على التعلم النشط القائم على تولٌد األفكار بتوجٌسه والتعبٌر، وتشجٌعهم على التعلم النشط القائم على تولٌد األفكار بتوجٌسه 

واحتسرام مسا بٌسنهم مسن فسروق، ومحاولسة واحتسرام مسا بٌسنهم مسن فسروق، ومحاولسة   ،،مسٌن أفكسارهممسٌن أفكسارهمثثمهارات التفكٌر العلٌسا، وتقبسل  رائهسم، وتمهارات التفكٌر العلٌسا، وتقبسل  رائهسم، وت

 (.(.61126112تنمٌة ثقتهم بأنفسهم، وتزوٌدهم بالتؽذٌة الراجعة )السوٌدي وأبو النور وعبد الحمٌد،تنمٌة ثقتهم بأنفسهم، وتزوٌدهم بالتؽذٌة الراجعة )السوٌدي وأبو النور وعبد الحمٌد،

وٌرم الباحث أن التربٌة تتحمل مسؤولٌة كبٌرة فً تنمٌة التفكٌر الناقد لدم الطلبة، وٌنبؽً 

وتشجٌعهم على ممارسته، بدال  من  ،اتهالتفكٌر وإكسابهم مهار هذا على المدرسة تدرٌبهم على

 تزوٌدهم بمعارؾ ومعلومات لم ٌعد لها قٌمة أمام هذا التقدم المعرفً والتكنولوجً. 

( Melancon, Shauy, Gaedke , 2003)  وشاي وكادك وأشارت دراسة مٌالنكون

طوٌر التفكٌر الناقد لدم إلى أثر تعلٌم المعلمٌن ألنشطة التفكٌر الناقد بالمواد التعلٌمٌة المختلفة، وت

طلبتهم. وأكدت الدراسة أهمٌة دور المعلمٌن فً أن ٌفكروا بشكل ناقد حتى ٌنعكس ذلك على 

طلبتهم، وأوصت الدراسة بوجوب استخدام المعلمٌن فً تدرٌبهم نشاطات التفكٌر الناقد بشكل 

 المقرر.تعلٌم التفكٌر الناقد ببرام  مستقلة خارج المنهاج ،فضال عن أكثر كثافة

( التفكٌر الناقد "بأنه الحكم الهادؾ المنظم، Facione,1998,p.21وعرؾ فاشٌون )

وأشارت السرور ، والمحرك المعرفً الذي ٌؤدي إلى حل المشكالت واتخاذ القرارات "

 ،( إلى أن التفكٌر الناقد ٌتمثل فً قدرة الفرد على التمٌٌز بٌن الفرضٌات والتعمٌمات6112)

، فً حٌن ذكر وبٌن المعلومات المنقحة والمعلومات ؼٌر المنقحة ،واالدعاءاتوبٌن الحقائق 

( أن التفكٌر الناقد هو القدرة على تقٌٌم المعلومات وفح  جمٌع وجهات Cotton,1999كوتون)
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التفكٌر الناقد " فقد أورد أن ( 92 - 95إ  6112)، أما ؼانم النظر فً الموضوع قٌد البحث

والمتمثلة فً القدرة على تقٌٌم  ،ٌمكن تعلمها والتدرب علٌها وإجادتها مجموعة المهارات التً

المعلومات، وفح  ا راء مع األخذ بعٌن االعتبار وجهات النظر المختلفة حول الموضوع قٌد 

 البحث " .

(  أن التفكٌر الناقد ٌتمثل بالعملٌات واالستراتٌجٌات wakefied,1996واكفٌلد) وٌرم 

ة التً ٌستخدمها اإلنسان من أجل حل المشكالت وتعلم المفاهٌم واتخاذ والتمثٌالت العقلٌ

( مهارات التفكٌر الناقد  Facion& Facion,2002فٌسون وفٌسون )فً حٌن حدد  القرارات

 با تًإ 

التفسٌرإ وتشٌر إلى قدرة المتعلم على استخال  المؽزم، وتوضٌ  المعنى أو المعطٌات أو  1.

 اإلجراءات. 

التحلٌلإ وٌتضمن فح  ا راء واكتشاؾ الحج  وتحلٌلها وتحدٌد العالقات بٌن العبارات أو  2.

 المفاهٌم أو الصفات. 

التقوٌم إ وٌتضمن تقوٌم االدعاءات والحج  ومصداقٌة العبارات أو قوة العالقات المقصودة أو 3.

 الفعلٌة بٌن تلك العبارات. 

ٌن البدائل، وتحدٌد العناصر الالزمة للتوصل إلى االستداللإ وٌتضمن تقصً األدلة، وتخم4.

 االستنتاجات. 

 . الشرحإ وٌتضمن إعالن النتائ  وتبرٌر اإلجراءات وعرَل الحج  واألدلة بالطرق المنطقٌة. 5

المتعلم باستخدام التفكٌر  وٌرم الباحث أن التفكٌر الناقد هو تقوٌم المعلومات التً ٌواجهها

ً الذي ٌقوم على وضوح السبب الذي ٌقدمه الفرد حول ما ٌعتقده أو التأملً التحلٌلً العقالن

ٌعمل به. وٌتطلب منه إبداء رأي او اتخاذ قرار أو إصدار حكم موضوعً مدعم باألدلة 

 فٌما ٌتوجب عمله أو االعتقاد به.  ،والشواهد المنطقٌة

ا ال بد منه، وال إن ممارسة مهارات التفكٌر الناقد من معلمً المواد المختلفة أصحبت أمر  

ٌختلؾ معلمو علم النفس عن ؼٌرهم فً ضرورٌة هذه المهارات، فعلم النفس ٌأتً فً مقدمة 

( ٌتقدم على سائر العلوم 6116العلوم ذلك ألنه العلم بالنفس، كما ذكر الهنداوي والزؼلول )

 الطبٌعٌة، فكل علم بحاجة إلى علم النفس.
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م النفس التطبٌقٌة، فهو ٌهتم بدراسة السلوك وٌعد علم النفس التربوي أحد فروع عل

اإلنسانً الذي ٌصدر فً العلٌمات التربٌة، بل ٌعد مزٌجا  من نظرٌات التعلم، وعلم نفس النمو، 

والصحة النفسٌة، والقٌاس النفسً، فهو مستقل ومتمٌز، وٌفٌد جمٌع فروع علم النفس 

 (. 6110األخرم)إبراهٌم،

لما ٌقدمه من فوائد جمة للفرد  ،فً حٌاة األمم والشعوب وٌحتل علم النفس مكانة مهمة 

التً تمٌزه عن  ،فهو ٌساعد الفرد على أن ٌفهم ذاته وٌحدد قدراته واستعداداته وسماته ،والمجتمع

مما ٌجعله أكثر قدرة على مواجهة متطلبات الحٌاة، وٌساعده أٌضا فً فهم ؼٌره ومجتمعه  ،ؼٌره

 . ) 0990ع التكٌؾ مع البٌئة التً ٌعٌش فٌها ) الجراح، من النواحً جمٌعها حتى ٌستطٌ

( علم النفس "بأنه ذلك الحقل الذي 61، إ6116وعرؾ كل من الهنداوي والزؼلول)       

ٌهتم بتفسٌر السلوك اإلنسانً فً مواقؾ التعلم، والتعلٌم بمعرفة المبادئ، والمفاهٌم، والمناه ، 

ث عملٌة التعلم والتعلٌم لدم األفراد، وتسهم فً التعرؾ واألسالٌب النظرٌة التً تمكن من حدو

 إلى المشكالت التربوٌة، والعمل على حلها والتخل  منها". 

  تسهتسهجاالجاالونتٌجة لألهمٌة الكبٌرة للتفكٌر الناقد ومهاراته المختلفة فسً واقسع الحٌساة الطبٌعٌسة بمونتٌجة لألهمٌة الكبٌرة للتفكٌر الناقد ومهاراته المختلفة فسً واقسع الحٌساة الطبٌعٌسة بم

لطلبسسة، وتبنسسً اسسستراتٌجٌات لطلبسسة، وتبنسسً اسسستراتٌجٌات ، ٌنبؽسسً علسسى المؤسسسسات التعلٌمٌسسة دراسسسته وتنمٌتسسه لسسدم ا، ٌنبؽسسً علسسى المؤسسسسات التعلٌمٌسسة دراسسسته وتنمٌتسسه لسسدم االمختلفسسةالمختلفسسة

 ..تدرٌسٌة فاعلة فً هذا المجالتدرٌسٌة فاعلة فً هذا المجال

لسسذا جسساءت هسسذه الدراسسسة لتسسسهم فسسً تحقٌسسق هسسذا الهسسدؾ الكبٌسسر المتمثسسل فسسً معرفسسة درجسسة  لسسذا جسساءت هسسذه الدراسسسة لتسسسهم فسسً تحقٌسسق هسسذا الهسسدؾ الكبٌسسر المتمثسسل فسسً معرفسسة درجسسة  

المرحلسة الثانوٌسة بدولسة الكوٌست، المرحلسة الثانوٌسة بدولسة الكوٌست، فسً فسً ممارسة معلمً علم النفس ومعلماته لمهارات التفكٌسر الناقسد ممارسة معلمً علم النفس ومعلماته لمهارات التفكٌسر الناقسد 

بهسدؾ تطسوٌر مهسارات بهسدؾ تطسوٌر مهسارات   ،،ث الجدٌسدةث الجدٌسدةووالدراسسات والبحسالدراسسات والبحسعلى أمل أن ٌقوم على نتائجه مجموعة من على أمل أن ٌقوم على نتائجه مجموعة من 

 التفكٌر وتنمتها لدم الطلبة فً المراحل الدراسٌة عامة، والثانوٌة بشكل خا .التفكٌر وتنمتها لدم الطلبة فً المراحل الدراسٌة عامة، والثانوٌة بشكل خا .

وبما أن التفكٌر الناقد هدؾ مسن أهسداؾ التربٌسة المعاصسرة، وأن قسدرة الطلبسة علسى امستالك وبما أن التفكٌر الناقد هدؾ مسن أهسداؾ التربٌسة المعاصسرة، وأن قسدرة الطلبسة علسى امستالك 

ائ  ومواصفات ومطالسب العصسر ائ  ومواصفات ومطالسب العصسر مهاراته وتوظٌفها عملٌاع فً الحٌاة االعتٌادٌة ٌعد من أهم خصمهاراته وتوظٌفها عملٌاع فً الحٌاة االعتٌادٌة ٌعد من أهم خص

درجة ممارسة معلمً علم النفس فً المرحلة الثانوٌة لمهسارات درجة ممارسة معلمً علم النفس فً المرحلة الثانوٌة لمهسارات الحالً جاءت هذه الدراسة لمعرفةالحالً جاءت هذه الدراسة لمعرفة

 . . التفكٌر الناقد بدولة الكوٌتالتفكٌر الناقد بدولة الكوٌت

 

 

 

 



6 
 

 مشكلة الدراسة وسؤاالها:مشكلة الدراسة وسؤاالها:

علسسى السسرؼم مسسن التقسسدم العلمسسً والتكنولسسوجً، أصسسب  التعلسسٌم مسسن أجسسل المعلومسسات محسسدود علسسى السسرؼم مسسن التقسسدم العلمسسً والتكنولسسوجً، أصسسب  التعلسسٌم مسسن أجسسل المعلومسسات محسسدود 

الفائدة، وأصبحت الحاجة للتفكٌر فً هذه المعلومات وفً مستجدات العصر مطلبساع حٌوٌساع للتعلسٌم، الفائدة، وأصبحت الحاجة للتفكٌر فً هذه المعلومات وفً مستجدات العصر مطلبساع حٌوٌساع للتعلسٌم، 

وهذا األمر ألقسى عبئساع علسى المعلسم، إذ جعلسه ٌسسعى إلسى تنمٌسة مهسارات التفكٌسر الناقسد لسدم طلبتسه وهذا األمر ألقسى عبئساع علسى المعلسم، إذ جعلسه ٌسسعى إلسى تنمٌسة مهسارات التفكٌسر الناقسد لسدم طلبتسه 

 لها. لها.   مارستهمارستهبمبم

المشاركة الفعالسة المشاركة الفعالسة   علىعلى  وباتت مهارات التفكٌر الناقد مهمة وضرورٌة للطلبة؛ ألنها تساعدهموباتت مهارات التفكٌر الناقد مهمة وضرورٌة للطلبة؛ ألنها تساعدهم            

فً المجتمع، وتكسبهم التجارب المختلفة التً تعدهم للتكٌؾ مع مقتضسٌات الحٌساة ا نٌسة وتهٌسؤهم فً المجتمع، وتكسبهم التجارب المختلفة التً تعدهم للتكٌؾ مع مقتضسٌات الحٌساة ا نٌسة وتهٌسؤهم 

القدرة على اتخاذ القرارات القدرة على اتخاذ القرارات   للنجاح فً المستقبل، وإذا كان التعلٌم ٌهدؾ إلى إعداد مواطنٌن لدٌهمللنجاح فً المستقبل، وإذا كان التعلٌم ٌهدؾ إلى إعداد مواطنٌن لدٌهم

واختٌار ما ٌرٌدون بناء على حقهسم فسً االختٌسار الحسر، فسرن هسذا ٌسستدعً مسن المعلمسٌن االهتمسام واختٌار ما ٌرٌدون بناء على حقهسم فسً االختٌسار الحسر، فسرن هسذا ٌسستدعً مسن المعلمسٌن االهتمسام 

أصسسب  تعلسسٌم مهسسارات التفكٌسسر الناقسسد ؼاٌسسة أساسسسٌة لمعظسسم السٌاسسسات أصسسب  تعلسسٌم مهسسارات التفكٌسسر الناقسسد ؼاٌسسة أساسسسٌة لمعظسسم السٌاسسسات إذإذ. . بسسالتفكٌر الناقسسد ومهاراتسسهبسسالتفكٌر الناقسسد ومهاراتسسه

االتربوٌة لدول العالم وهدفاع رئٌالتربوٌة لدول العالم وهدفاع رئٌ اسع تسعى مناهجها لتحقٌقه، وذلك لمسا حققسه مسن نتسائ  إٌجابٌسة ثبست تسعى مناهجها لتحقٌقه، وذلك لمسا حققسه مسن نتسائ  إٌجابٌسة ثبست   سع

 (. (. 61126112العتومالعتومالمجتمع )المجتمع )  على حٌاةعلى حٌاة  على حٌاة الفرد أوعلى حٌاة الفرد أوأكان ذلك أكان ذلك أثرها سواء أثرها سواء 

وتعد تنمٌة مهارات التفكٌر الناقد لدم طلبة المرحلسة الثانوٌسة بدولسة الكوٌست مطلبساع رئٌسساع وتعد تنمٌة مهارات التفكٌر الناقد لدم طلبة المرحلسة الثانوٌسة بدولسة الكوٌست مطلبساع رئٌسساع  

سسواء سسواء   ،،ة أن تبقى ماثلة فً عملٌات التعلم والتعلسٌمة أن تبقى ماثلة فً عملٌات التعلم والتعلسٌممن مطالب العملٌة التعلٌمٌة، وهً من الضرورمن مطالب العملٌة التعلٌمٌة، وهً من الضرور

وزارة التربٌسسة بدولسسة الكوٌسست وزارة التربٌسسة بدولسسة الكوٌسست بسسالرؼم مسسن أن بسسالرؼم مسسن أن ؼٌرهسسا.  وؼٌرهسسا.  و  فسسًفسسً  فسسً منسساه  علسسم السسنفس أمفسسً منسساه  علسسم السسنفس أمأكسسان ذلسسك أكسسان ذلسسك 

وتدرٌبهم على ممارسة مهارات التفكٌر الناقد عنسد وتدرٌبهم على ممارسة مهارات التفكٌر الناقد عنسد   ،،عملت على إعداد معلمً علم النفس ومعلماتهعملت على إعداد معلمً علم النفس ومعلماته

(، ودراسسسة (، ودراسسسة 61126112ث التربوٌسسة كدراسسسة وزارة التربٌسسة)ث التربوٌسسة كدراسسسة وزارة التربٌسسة)ووإال أن الدراسسسات والبحسسإال أن الدراسسسات والبحسس  ،،تدرٌسسسهم للطلبسسةتدرٌسسسهم للطلبسسة

العلٌسا فسً العلٌسا فسً   مهارات التفكٌسر الناقسدمهارات التفكٌسر الناقسد  أشارت نتائجها إلى محدودٌة تفعٌلأشارت نتائجها إلى محدودٌة تفعٌل  وؼٌرهما،وؼٌرهما،  ((61126112السنافً )السنافً )

 التدرٌس الصفً.التدرٌس الصفً.

وٌسسرم الباحسسث بخبرتسسه مدرسسساع لعلسسم السسنفس فسسً الكوٌسست أن هنالسسك ضسسعفاع ظسساهراع لسسدم طلبسسة وٌسسرم الباحسسث بخبرتسسه مدرسسساع لعلسسم السسنفس فسسً الكوٌسست أن هنالسسك ضسسعفاع ظسساهراع لسسدم طلبسسة             

م م ٌعسزٌعسزقسد قسد فسً مهسارات التفكٌسر الناقسد؛ وفسً مهسارات التفكٌسر الناقسد؛ و  حلسة الثانوٌسة بدولسة الكوٌستحلسة الثانوٌسة بدولسة الكوٌستالحادي عشر من المرالحادي عشر من المر  الصؾالصؾ

، وعسدم اتبساعهم اسستراتٌجٌات ، وعسدم اتبساعهم اسستراتٌجٌات مسن معلمسً علسم السنفسمسن معلمسً علسم السنفس  لى استخدام طرائق التدرٌس التقلٌدٌسةلى استخدام طرائق التدرٌس التقلٌدٌسةذلك  إذلك  إ

 تدرٌس حدٌثة تعمل على تنمٌة مهارات التفكٌر عامة، والتفكٌر الناقد خاصة.تدرٌس حدٌثة تعمل على تنمٌة مهارات التفكٌر عامة، والتفكٌر الناقد خاصة.

الطلبسسة فسسً امسستالك مهسسارات التفكٌسسر الطلبسسة فسسً امسستالك مهسسارات التفكٌسسر   لسسدملسسدما ا ضسسعفع ضسسعفع توصسسلت دراسسسات متعسسددة إلسسى أن هنسساك توصسسلت دراسسسات متعسسددة إلسسى أن هنسساك وو

(  (  Pratt، ، 61176117(، ودراسسسسة بسسسرات )(، ودراسسسسة بسسسرات )61126112(ودراسسسسة الربضسسسً)(ودراسسسسة الربضسسسً)61156115عزٌسسسز)عزٌسسسز)  كدراسسسسةكدراسسسسة  ،،الناقسسسدالناقسسسد
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إعطساء مهسارات التفكٌسر الناقسد أولوٌسة خاصسة فسً المنساه  إعطساء مهسارات التفكٌسر الناقسد أولوٌسة خاصسة فسً المنساه    أخرم إلى ضسرورةأخرم إلى ضسرورةوأشارت دراسات وأشارت دراسات 

ودراسسة  ودراسسة    ،،( ( Melancon, Shauy, Gaedke, 2003ن  )ن  )ٌٌمٌالنكسون و خسرمٌالنكسون و خسركدراسسة كدراسسة   ،،الدراسسٌةالدراسسٌة

 عن السؤالٌن ا تٌٌن.    عن السؤالٌن ا تٌٌن.      أما الدراسة الحالٌة فتجٌبأما الدراسة الحالٌة فتجٌب.   .   ((2008Smith ,سمث )سمث )

: ما درجة ممارسة معلمً علم النفس فً المرحلة الثانوٌةة لمهةارات التفكٌةر الناقةد بدولةة : ما درجة ممارسة معلمً علم النفس فً المرحلة الثانوٌةة لمهةارات التفكٌةر الناقةد بدولةة 11سس

 الكوٌت؟الكوٌت؟

:هل هناك اخةتف  فةً درجةة ممارسةة معلمةً علةم الةنفس فةً المرحلةة الثانوٌةة لمهةارات :هل هناك اخةتف  فةً درجةة ممارسةة معلمةً علةم الةنفس فةً المرحلةة الثانوٌةة لمهةارات 22سس

 التفكٌر الناقد بدولة الكوٌت ٌعزى إلى متغٌري الجنس، والخبرة؟التفكٌر الناقد بدولة الكوٌت ٌعزى إلى متغٌري الجنس، والخبرة؟

 أهمٌة الدراسة:أهمٌة الدراسة:

 تكمن أهمٌة الدراسة فً ا تًإتكمن أهمٌة الدراسة فً ا تًإ

توفر محتوم علمٌ  ا ٌتناول مهارات التفكٌر الناقد، وتنمٌته وأهمٌته فً  إن هذه الدراسة -

علم النفس جوانب الحٌاة المتعددة، وٌمكن أٌضا  أن تسهم فً تشجٌع الباحثٌن فً مجال 

 على إجراء دراسات أعمق وذات عالقة بالموضوع.

انطالقا من ندرة البحوث، فً حدود علم الباحث، فً هذا المجال فرن هذه الدراسة سترفد  -

 المكتبة العربٌة رافدا  فً تعرؾ درجة ممارسة معلم علم النفس لمهارات التفكٌر الناقد.

طبٌعة ممارسة معلمً علم النفس التربوي أما األهمٌة التطبٌقٌة للدراسة فرنها توض   -

 ومعلماته لمهارات التفكٌر الناقد فً أثناء تدرٌسهم لطلبتهم.

تمهد الدراسة لدراسات مستقبلٌة للتعرؾ إلى درجة ممارسة معلمً علم النفس التربوي  -

 والمواد األخرم لمهارات التفكٌر الناقد لصفوؾ أخرم وفً مواد دراسٌة أخرم.

 ومحدداتها: ومحدداتها: حدود الدراسة حدود الدراسة 

 تلتزم الدراسة بالحدود والمحددات ا تٌةإ تلتزم الدراسة بالحدود والمحددات ا تٌةإ 

إ جرم التطبٌق على معلمسً علسم السنفس ومعلماتسه فسً مسدارس العاصسمة إ جرم التطبٌق على معلمسً علسم السنفس ومعلماتسه فسً مسدارس العاصسمة الحدود المكانٌةالحدود المكانٌة -

 التعلٌمٌة بدولة الكوٌت.التعلٌمٌة بدولة الكوٌت.

إ جسسسرم تطبٌسسسق هسسسذه الدراسسسسة خسسسالل الفصسسسل الدراسسسسً الثسسسانً للعسسسام إ جسسسرم تطبٌسسسق هسسسذه الدراسسسسة خسسسالل الفصسسسل الدراسسسسً الثسسسانً للعسسسام الحةةةدود الزمانٌةةةةالحةةةدود الزمانٌةةةة -

 ..21162116الدراسًالدراسً
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ومهارة ومهارة ،،مهسسارة فهسسم الموضسسوع وتحدٌسسدهمهسسارة فهسسم الموضسسوع وتحدٌسسده  ارات التفكٌسسر الناقسسدإ)ارات التفكٌسسر الناقسسدإ)إ مهسسإ مهسسالحةةدود الموضةةوعٌةالحةةدود الموضةةوعٌة -

 (.(.ومهارة التقوٌمومهارة التقوٌمومهارة االستنتاج،ومهارة االستنتاج،،،ومهارة التفسٌرومهارة التفسٌر،،تحلٌل الموضوع ونقدهتحلٌل الموضوع ونقده

إ تناولت الدراسةمعلمً علم النفس ومعلماته الذٌن ٌدرسسون الصسفالحادي إ تناولت الدراسةمعلمً علم النفس ومعلماته الذٌن ٌدرسسون الصسفالحادي الحدود البشرٌةالحدود البشرٌة -

 ..21162116عشر من المرحلة الثانوٌة للفصل الدراسً الثانً عشر من المرحلة الثانوٌة للفصل الدراسً الثانً 

 تتحدد نتائ  الدراسة بصدق األداة وثباتها.تتحدد نتائ  الدراسة بصدق األداة وثباتها. -

 التعرٌفات اإلجرائٌة: التعرٌفات اإلجرائٌة: 

 اشتملت الدراسة على التعرٌفات اإلجرائٌة ا تٌةإاشتملت الدراسة على التعرٌفات اإلجرائٌة ا تٌةإ

وٌقصد بها فٌهذه الدراسة أداءمعلمً علم النفس ومعلماته)عٌنة درجة الممارسة:  -

 باحث.الدراسة( مقاسا  ببطاقة مالحظة الخاصة بمهارات التفكٌر الناقد التً أعدها ال

مهارة فهم الموضوع إ وتشتمل مهارات التفكٌر الناقد علىإ)مهارات التفكٌر الناقد -

ومهارة  ومهارة االستنتاج، ،ومهارة التفسٌر ،ومهارة تحلٌل الموضوع ونقده ،وتحدٌده

وتقاس بالدرجة التً ٌحصل علٌها معلمو علم النفس ومعلماته بمالحظتهم (. التقوٌم

 مادة علم النفس.  بالموقؾ الصفً فً تدرٌس

إ وهم المعلمون الحاصلون على درجة البكالورٌوس معلمو علم النفس ومعلماته -

والعاملون فً وزارة التربٌة بدولة الكوٌت، الذٌن ٌدرسون مادة علم النفس للصؾ 

 الحادي عشر من المرحلة الثانوٌة.

تتألؾ من إ أحد صفوؾ المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت، والتً الص  الحادي عشر -

 ( سنة.17- 15ثالثة مراحل، والذٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن )
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