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Abstract: 
The aim of this study was to reveal the level of critical thinking among Zarqa University students according to 

the California test of critical thinking skills and its relation to some variables. The study population was the students 

of Zarqa University for the first semester of the academic year 2016/2017 and the random sample of 387 first year 

students and the third of all university faculties.The researchers used the descriptive methodology, the study tool the 

California test of critical thinking skills, which was modified to the Jordanian environment. The test was applied and 

corrected, and the data was monitored and computerized. The statistical averages, standard deviations and ANOVA 

were calculated to answer the question and examine the hypothesis of the study. 

      The arithmetical mean of critical thinking among Zarqa University students was in accordance with the California 

Critical Thinking Skills Test (13.58) and the mean level according to the mean average. The researchers 

recommended that the curriculum be structured to reflect the critical thinking skills of students, support decisions to 

include critical thinking subjects in study plans, and conduct similar studies in other settings. 
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وث والدراسات اإلنسانية ء للبحمجلة الزرقا  

 

ار مستوى التفكير الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء وفقا الختب
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42/10/4102استالم البحث: 14/10/4141قبول البحث:   

 :الملخص
الكشف عن مستوى التفكير الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء وفقا الختبار كالفورنيا لمهارات التفكير الناقد وعالقته ببعض هدفت هذه الدراسة إلى 

( طالبًا وطالبة 782والعينة عشوائية طبقية مقدارها ) 6102/6102المتغيرات, وكان مجتمع الدراسة طلبة جامعة الزرقاء للفصل األول من العام الدراسي 
تفكير الناقد ة السنة األولى والثالثة من كليات الجامعة جميعها, واعتمد الباحثان المنهجية الوصفية, وأداة الدراسة اختبار كاليفورنيا لمهارات المن طلب

دخالها حاسوبيًا, وتم حساب المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية المعّدل للبيئة األردنية, وجرى تطبيق االختبار وتصحيحه ورصد البيانات وا 
 .إلجابة السؤال وفحص فرضيات الدراسة (ANOVA) واالستعانة باإلحصائي

(  والمستوى متوسط بحسب 07.38وبلغ المتوسط الحسابي  للتفكير الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء وفقا الختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد )
ة  بناء المناهج لواقع مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة, ودعم القرارات المتصلة بتضمين مواد دراسية تعنى المتوسط الفرضي.  وأوصى الباحثان بمراعا

 بالتفكير الناقد ضمن الخطط الدراسية, فضال عن إجراء دراسات مماثلة في بيئات أخرى.

بار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقداخت ,مهارات التفكير الناقد  ,المفتاحية: التفكير الناقد  :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

التفكيرررر الناقرررد ومهاراتررره مطلرررب أساسررري للطلبرررة فررري  رررل اقتصررراد 
وهرررو مرررن أهرررداف التعلررريم العرررالي المعرفرررة واسرررتثمار رأل المرررال الفكرررر , 

وعّبرر . (03)( 6108-6103بحسب  وثيقة الخطرة اإلسرتراتيجية لوعروام )
ة عرررن قلقهرررم مرررن ضرررعف قررردرة الطلبرررة فررري التربرررويين فررري السرررنوات األخيرررر 

, ودعا العديد من المؤتمرات محليًا وعربيًا إلى المزيرد مرن ه المتنوعةمهارات
العنايررة بمهررارات التفكيررر وبرراألخص التفكيررر الناقررد, فالطالررب يتعرررض لكررم 
كبيرررر جررردًا مرررن المعرررارف عبرررر األوعيرررة المختلفرررة والمررردى الزمنررري المترررا  

الناقد من  فالتفكيرما يرد إليه وتحليله ونقده,  محدود. وهو مضطر لتمييز
الموضررروعات المهمرررة والحيويرررة التررري انشرررغلت بهرررا التربيرررة قرررديمًا وحرررديثًا, 
وذلك لما له من أهمية بالغة من تمكين المتعلمين من مهارات أساسية في 

ميررررل التربررررويين علررررى اخررررتالف باألهميررررة  تتجلررررو عمليرررة الررررتعلم والتعلرررريم  
 سرتراتيجيات تعلريم وتعلرم مهرارات التفكيرر الناقردإلى تبنري إة مواقعهم العلمي

إلى قيمة التدريب فري تحسرين مهرارات التفكيرر,  (8) . وأشار غويدولين (01)
إلى ضرورة تحليل المحتوى الدراسري للمرواد المختلفرة لتبرّين مردى  (9)وُدعي

لرررى بررررامج تدريبيرررة لتنميتهرررا, وأو  صرررت عنايتهرررا بتنميرررة مهرررارات التفكيرررر, وا 
بتقديم المحتوى مصحوبا بالتفكير الناقرد, وتخطريط منراهج التعلريم  (7)دراسة

العررررالي وتعررررديلها بررررالتركيز علررررى الررررتعلم القررررائم علررررى المشرررركالت والررررتعلم 
 والنشط.
الهدف األساسي من تعليم وتعلم التفكير الناقد هو تحسين مهارات و 

وانرب حيراتهم, التفكير لدى الطلبرة التري تمكرنهم مرن النجرا  فري مختلرف ج
فهررو مررن أبرررز األدوات الترري يسرررتخدمها اإلنسرران لتسرراعده علررى التكيرررف, 
فعنيت لذلك األن مة التعليميرة فري العرالم بره وسرخرت الكثيرر مرن جهودهرا 

, (66) لتنميته, بغية اإلعداد للنجا  في مواجهرة متطلبرات الحيراة المسرتقبلية
تسرررليم بالحقرررائق دون فتشرررجيع رو  التسررراؤل والبحرررث واالسرررتفهام, وعررردم ال

التحر  أو االستكشاف كرل ذلرك يرؤد  إلرى توسريع افراق الطلبرة المعرفيرة, 
ويررردفعهم نحرررو االنطرررالق إلرررى مجررراالت علميرررة أوسرررع, ممرررا يثرررر  أبنيرررتهم 

ويمررنحهم االسررتقالل فرري التفكيررر, والقرردرة . المعرفيررة ويزيررد تعلمهررم النرروعي
علرى األمرور وفرق معرايير على اتخاذ القرارات الصائبة في حياته, والحكرم 

ت الدراسرة إلرى بيران مسرتوى هردف برالن ر لمرا سربقو    (9) واضحة ومحرددة
وفقررا الختبررار كاليفورنيررا لمهررارات التفكيررر الناقررد لرردى طلبررة جامعررة الزرقرراء 

وعالقترررره برررربعض المتغيرررررات لمعرفررررة واقررررع الحررررال وتقررررديم التفكيررررر الناقررررد 
 .  يسيةالتوصيات المناسبة لتطوير العملية التدر 
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها
فررري ضررروء مرررا سررربق فررري المقدمرررة ولمرررا يلمسررره المباشرررر للتررردريل 
الجررامعي مررن أهميررة التركيررز علررى المهررارات العقليررة العليررا ومنهررا مهررارات 

مسررتوى التفكيررر الناقررد لرردى معرفررة مشرركلة الدراسررة ب التفكيررر الناقررد هرردفت
وانبثق يا لمهارات التفكير الناقد ختبار كاليفورنال وفقاطلبة جامعة الزرقاء 
 : ة اآلتيفرضيات عن مشكلة الدراسة ال

( لمسرتوى α ≤ 1013ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنرد  )  -0
 لمستوى الدراسي.إلى ار الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء تعزى يالتفك
( لمسرتوى α ≤ 1013ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنرد  )  -6
 نوع الكلية.إلى الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء تعزى  رالتفكي
( لمسرتوى α ≤ 1013ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنرد  )  -7

التفكيررر الناقررد لرردى طلبررة جامعررة الزرقرراء تعررزى لتفاعررل متغيررر  المسررتوى 
 . الدراسي ونوع الكلية

 أهمية الدراسة
 وسباب التالية :لتأتي أهمية هذه الدراسة 

بضرررورة التقررويم الرردور  ألغررراض التربررو   تجرراهنسررجامها مررع االا -0
متطلبرررات التطررروير  تقرررديم بيانرررات مناسررربة لمسررراعدة المخططرررين لتحقيرررق 

 التربو  المنشود .
معرفررة مسررتوى التفكيررر الناقررد لرردى طلبررة جامعررة الزرقرراء وعالقترره  -6

 , وفقررررررررررررررررررررا    بمتغيررررررررررررررررررررر  المسررررررررررررررررررررتوى الدراسرررررررررررررررررررري ونرررررررررررررررررررروع الكليررررررررررررررررررررة
 ستخدمة في بلدان عديدة.ألداة مقننة وم

الجهة ذات الصلة في بناء المناهج بواقرع مسرتوى التفكيرر  تعريف -7
 الناقد لدى طلبة الجامعة.

دعم القرارات المتصلة بتضمين مواد دراسية تعنرى برالتفكير الناقرد  -1
 الخطط الدراسية. ضمن
 . لباحثين إلجراء دراسات مماثلة في بيئات أخرىاحفز  -3

 دراسةمصطلحات ال
عمليررررة عقليررررة هادفررررة تتضررررمن تن رررريم الحكررررم الررررذاتي  :التفكيررررر الناقررررد

المسررتند إلررى التحليررل والتقررويم واالسررتدالل واالسررتنتا  واالسررتقراء. ويتمثررل 
 ( سؤاال.71في هذه الدراسة بأسئلة األداة وعددها )

اختبرررررار كاليفورنيرررررا للتفكيرررررر الناقرررررد: االختبرررررار الرررررذ  أصررررردرته مؤسسرررررة 
( فقررررة 71( ويتكرررون مرررن )6111لنشرررر األكررراديمي, نمررروذ  )كاليفورنيرررا ل

تقرريل مهررارات التحليررل والتقررويم واالسررتدالل واالسررتنتا  واالسررتقراء.ويمثل 
 أداة الدراسة مكيفة بحسب البيئة األردنية.

مستوى التفكير الناقد: وزن الدرجة التي يحصل عليها المفحوص عند 
لناقررررد, فأمررررا أن يكررررن مرتفعررررا أو اسررررتجابته الختبررررار كاليفورنيررررا للتفكيررررر ا

 متوسطا أو منخفضا.
 

 حدود الدراسة
 للدراسة مجموعة من الحدود تفصيلها في اآلتي:

الحررررررررررررد الزمرررررررررررراني: الفصررررررررررررل الدراسرررررررررررري األول للعررررررررررررام الدراسرررررررررررري 
(6102/6102  .) 

 الحد المكاني: جامعة الزرقاء بكلياتها جميعا.
جتمعررا للدراسررة الحررد البشررر : اقتصررارها علررى طلبررة جامعررة الزرقرراء م

 والعينة منه. 
الحرررد الموضرررروعي: األداة الترررري اسررررتخدمها الباحثرررران, وترررررتبط نتررررائج 

  .الدراسة بمدى صدقها وثباتها 

 والدراسات السابقة اإلطار النظري
 اإلطار النظري

يواجرره اإلنسرران فرري حياترره مواقررف متنوعررة تضررعه أمررام اختيررارات 
اسررب, وفرري هررذه الحررال تلزمررره متعررددة, ويقررف أمامهررا التخرراذ القررررار المن

القرردرة علررى قيررال الخيررارات وتقويمهررا تقويمررا سررليما, مسررتندا إلررى مهررارات 
مركبررة مررن تحليررل واسررتقراء واسررتدالل واسررتنتا , وهررذه الممارسررة الحياتيررة 
فرري حقيقتهررا أسررال التفكيررر الناقررد, فمررا التفكيررر الناقرردم ومررا مهاراتررهم ومررا 

 أهميتهم وما صفات من يتحلون بهم
ُعرف التفكيرر الناقرد بأنره تقريرر حقيقرة المعرفرة ودقتهرا وقيمتهرا,  

والحكرررم علرررى علرررى األخبرررار المسرررتندة إلرررى مصرررادر مقبولرررة, وفحرررص 
. (6)المررواد فرري ضرروء الرردليل, ومقارنررة الحرروادث واألخبررار ثررم االسررتنتا 

ويعررررف بأنررره عمليرررة ذهنيرررة يتطرررور فيهرررا المرررتعلم مرررن خرررالل عمليرررات 
ك فيهرررا مرررع المرررواد والخبررررات والمواقرررف واألحرررداث التفاعرررل التررري يشرررتر 

البيئيررررررة والوصررررررول إلررررررى اسررررررتنتاجات وافتراضررررررات ومعرررررران وتوقعررررررات 
. وعرفررره فاشرررون بأنررره عمليرررة الحكرررم الهرررادف المرررن م ذاتيرررا, (00)جديررردة

. (3)والمحرك المعرفري الرذ  يرؤد  إلرى حرل المشركالت واتخراذ القررارات
ترررأني لمرررا ينبغررري علينرررا قبولررره أو والتفكيرررر الناقرررد هرررو الحكرررم الحرررذر والم

رفضرره أو تأجيرررل البررت فيررره حرررول مطلررب أو قضرررية معينررة, مرررع تررروفر 
 .(09)درجة من الثقة لما نقبله أو نرفضه

وبتحليررل مررا سرربق يتبررين أن التفكيررر الناقررد عمليررة عقليررة من مررة  
هادفرررة, تتضرررمن مهرررارات مركبرررة مرررن تحليرررل وتقرررويم واسرررتدالل واسرررتنتا  

اء, فهو منهج تفكير يتضمن مهارات عقلية متقدمرة عاليرة واستقراء واستقر 
 الرتبة لتساعد اإلنسان على  حسن االختيار والتكيف . 

وأمررا مهررارات التفكيررر الناقررد فقررد تفرراوت البرراحثون فرري تحديرردها,  
فمررن مهاراترره التركيررز علررى سررؤال معررين وتحليررل الحجررج والبررراهين الترري 

ى مصررداقية مصرردر المعلومررات يمكررن أن تحررل هررذا السررؤال, والحكررم علرر
والبيانات التي تفيد في اإلجابة عن السؤال, وتجنب االنردفاع فري إصردار 

أربرررع عشررررة مهرررارة منهرررا االسرررتقراء وتحديرررد السررربب  (61). وأورد(1)األحكرررام
إحدى عشرة مهارة منها التمييز بين الحقائق واآلراء,  (02)والنتيجة. وانتقى

بيررران لمهررررارات التفكيرررر الناقرررد مررررا أورده وتوليرررد الحجرررج واألدلررررة. وأقررررب 
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معتمدا على تعريرف خبرراء دلفري, ويشرمل : التفسرير  ويتضرمن  (2)فاشون
التصنيف واستخالص النتيجة, ويعني التعبير عن الفهم والمعنى المسرتند 
إلى الخبرة والمعطيرات واإلجرراءات والمعرايير, والتحليرل ويتضرمن فحرص 

بتحديرررد العالقرررات االسرررتداللية والعقليرررة  اآلراء واكتشررراف الحجرررج وتحليلهرررا
بررررين العبررررارات واألسررررئلة والمفرررراهيم والصررررفات, والتقررررويم ويتضررررمن تقررررويم 
دراك الشخص وحكمه واعتقراده,  االدعاءات وتقويم الحجج ويصف فهم وا 
واالسررررتدالل ويتضرررررمن تقصررررري األدلرررررة وتخمررررين البررررردائل والتوصرررررل إلرررررى 

النتررائج وتسررويغ اإلجررراءات اسررتنتاجات, ومهررارة الشررر  وتتضررمن إعررالن 
وعررررض الحجرررج المقنعرررة, ومهرررارة تن ررريم الرررذات وتتضرررمن تقرررويم الرررذات 
وتصرررحيل الرررذات بمراقبرررة الفررررد لنشررراطاته بررروعي وباسرررتخالص العناصرررر 

 المشتركة في أنشطته والنتائج المستخلصة.
وتكمررن أهميررة التفكيررر الناقررد وتعليمرره فرري تشررجيع رو  التسرراؤل والبحررث 

, ممرررا يرررؤد  إلرررى توسررريع واالسرررتفهام,  وعررردم التسرررليم بالحقرررائق دون تحررررإ
اآلفرررراق الفكريررررة للطلبررررة وجعلهررررم يبتعرررردون عررررن التمحررررور الضرررريق حررررول 

, وقدرة المتعلم على الحكم على األشياء وفهمها وتقويمهرا طبقرا (02)ذواتهم
لمعررررايير معينررررة بطررررر  أسررررئلة وعقررررد مقارنررررات, ودراسررررة الحقررررائق دراسررررة 

ار للوصول إلى االستنتا  الصحيل. وتحويل عملية دقيقة,وتصنيف األفك
اكتسرراب المعرفرررة مرررن عمليرررة خاملرررة إلرررى نشررراط عقلررري يرررؤد  إلرررى إتقررران 

, ويكسرررررررب المرررررررتعلم تعلررررررريالت مقبولرررررررة (08)أفضرررررررل للمحتررررررروى المعرفررررررري
للموضرروعات المطروحرررة فرري مررردى واسررع مرررن مشرركالت الحيررراة اليوميرررة. 

ة مرع التفكيرر اإلبرداعي والتفكيرر والتفكير الناقد لره عالقرة ارتباطيرة إيجابير
, ويمكن الفررد منحرل المشركلة والتفكيرر العلمري وقردرات التفكيرر (60)الجيد 

 العليا. وله عالقته ارتباطية إيجابية بمتغيرات مثل الذكاء والتحصيل.
والشخص الذ  يتمتع بالتفكير الناقد له صفات دالة, منها أنه منفتل علرى 

تى يحترا  إلرى معلومرات أكثرر حرول شريء مرا, األفكار الجديدة, ويعرف م
( 0992نقررال عررن فيرررت ) (01). وذكررر (02)ويبحررث عررن األسررباب والبرردائل

صررفات منهررا أن لديرره القرردرة علررى االعتررراف بررأن لديرره نقصررا فرري الفهررم أو 
المعلومات, ولديه قدرة واضحة على تحديرد مجموعرة مرن المعرايير لتحليرل 

وصررفا مفصررال لصررفات المفكررر الناقررد  (2)األفكررار والتقرردير الررذاتي. وعرررض
, فررررالمفكر الناقررررد فضررررولي حسررررن  (Delphiبحسررررب رأ  خبررررراء دلفرررري

االسرررتطالع واثرررق التفكيرررر مررررن منفرررتل منصرررف فررري التقرررويم, صرررادق فررري 
مواجهة التحيرز أو النزعرات الشخصرية, مترروإ فري إصردار  األحكرام, يعيرد 

هد فري إدارة المعلومرات الن ر في األشياء, من م في األمور المعقدة, مجت
ذات الصلة, معتدل في اختيار المعايير, مثابر في التمال النتائج الدقيقة 

 وضوعات بقدر ما تسمل به ال روف.للم

  الدراسات السابقة
نمرروذ  الترردريب دراسررة نوعيررة كميررة هرردفت إلررى تطرروير  (8)يررت أجر 

 د إلررررىواسررررتنالعملرررري لتحسررررين مهررررارات التفكيررررر النقررررد  وتطرررروير القيررررادة. 
,  لحرل المشركالت APAمهارات التفكير النقرد  التري حرددها تقريرر دلفري 

فررري القررروى  الجررردد مرررو فينال مرررع المقابلرررةبرررأداة البيانرررات النوعيرررة جمعرررت 
 بررأجراء اختبررارتررم قيررال التحسررين فرري مهررارات التفكيررر النقررد  و العاملررة. 
أ هرررت و . )قبلرري, منتصررف, وبعررد (  مهررارات التفكيررر النقررد لكاليفورنيررا 

لجميررع المشرراركين تقريبررا )قررادة  التفكيررر النقررد مهررارات فرري  االنتررائج تحسررن
تنميررة مهررارات التفكيررر فرري و المسررتقبل(. هررذه النتررائج ترردعم قيمررة الترردريب 

القيررادة , أو أ  برنررامج يركررز علررى الشخصررية أو  وبرررامج تطرروير اإلدارة 
 التطوير المهني. 

العالقرررة برررين مهرررارات التفكيرررر  إلرررى الكشرررف عرررن (06)هررردفت دراسرررة و      
 والتحصررريل األكررراديمي لررردى الطلبرررة الجرررامعيين. الناقرررد والقرررراءة الطوعيرررة

 األمريكري طالًبا في كلية الفنون الحرة في الجنوب 009تكونت العينة من 
 واسررتخدم اختبررار فرري سرربعة أقسررام مررن المرحلررة الجامعيررة للغررة اإلنجليزيررة

إيجابيةالعالقرة برين  عرن وجرودفرت النترائج مهارات التفكير , أسلكاليفورنيا 
  والتحصيل األكاديمي. التفكير الناقد والقراءة الطوعية

اختبررررار كاليفورنيررررا لمهررررارات  تطرررروير  قصرررردت إلررررى (0)دراسررررةوفرررري       
السررمات الكامنررة, ترررجم   التفكيررر الناقررد لرردى طلبررة الجامعررة وفقررا لن ريررة 

العربيرة وعكسريا, وطبرق االختبرار  الباحث فقرات االختبرار والتعليمرات إلرى
( مررن الطلبررة فرري الجامعررات الرسررمية فرري بغررداد, 311علررى عينررة عررددها )

اختيروا عشوائيا طبقيا, واستند الباحث على أنمروذ  )را(( أحراد  المعلرم 
مررن نمرراذ  ن ريررة السررمات الكامنررة لتحليررل فقرررات االختبررار وفقررا للطريررق 

الختبررار لمسررتوى أفررراد العينررة, التسرراق العلميررة. ومررن أهررم النتررائج مناسرربة ا
قردرات العينرة وصررعوبة الفقررات, والسرتبعاد التخمررين فري اإلجابرة. وأوصررى 
جرراء دراسرات مماثلرة  باعتماد االختبار فري المجراالت النفسرية والتربويرة, وا 

 .لمراحل دراسية أخرى 
تنميرررة مهرررارات التفكيرررر الناقرررد لررردى إلرررى دراسرررة هررردفت  (01)وأجررررى       

الب المرحلررة الثانويررة فرري األردن باسررتخدام إسررتراتيجية مررونرو وسررليتر طرر
(Monro & (Slater   ( سررتراتيجية مكفارالنررد شررملت  . McFarland)وا 

 ثرررالث مجموعررررات فررريطرررالب الصرررف الثامن,مقسرررمة مرررن  619  العينرررة
مهارات التفكير ل اختبار كاليفورنياواألداة . ضابطة وواحدة تنتجريبي نتياثن
وجررود فررروق لمصررلحة المجمرروعتين التجررريبيتين, نتررائج وأ هرررت ال. قررداالن

التفكيرر  مما يعنري فاعليرة اإلسرتراتيجيتين وأوصرت الدراسرة بتروفير مهرارات
 في المناهج. النقد 

 
تحديرررد مرررا إذا كانرررت هنررراك  هررراكررران الغررررض من (7)دراسرررةوأجريرررت 

 .والجررنلة الكليرر برراختالفاختالفررات فرري األبعرراد الخمسررة للتفكيررر النقررد  
جنروب  ( 6101-6119 )ةدراسريلسرنة المرن اطالًبرا  0133شملت العينة 

 المنهجيرةاسرتخدمت و   (CCTST) , وأداتها اختبارشرق الواليات المتحدة
النتررائج إلررى أن الجررنل وكليررة الدراسررة وأشررارت وصررفية لتحليررل البيانررات. ال

  لهما أثر في مستوى االنضباط الدراسي لمصلحة الذكور.
إلررى التعرررف إلررى درجررة امررتالك الطلبررة المتفرروقين مررن  (9)دراسررة هرردفت و 

مدرسررررة اليوبيررررل فرررري األردن لمهررررارات التفكيررررر الناقررررد, واسررررتخدم الباحثرررران 



وث والدراسات اإلنسانية ء للبحمجلة الزرقا  

 

( مرن الطلبرة 91اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقرد, وعينرة الدراسرة )
ة وأ هرررت نتيجررة الدراسرر .المتفرروقين اختيررروا عشرروائيا مررن مجتمررع الدراسررة

تدني درجاتهم ككل وفي المهارات الفرعية, وأشارت إلى عردم وجرود فرروق 
تعررررزى لمتغيررررر الجررررنل, أو لمتغيررررر الصررررف الدراسرررري. وأوصررررى الباحثرررران 
بتحليل المحتويات الدراسية المختلفة لتبرين عنايتهرا بتنميرة مهرارات التفكيرر 

لردى الطلبرة  الناقد, وكذلك بناء برامج تدريبية لتنمية مهارات التفكيرر الناقرد
 بعامة وطلبة اليوبيل بخاصة.

إلى استقصاء مستوى مهرارات الناقرد لردى  تهدف (01)دراسةيت وأجر 
مررن جميررع  العينررة تطلبررة كليررة العلرروم التربويررة الجامعيررة )األونررروا(, تكونرر

اسررتخدم الباحثرران اختبررار  بررة.طلمررن ال( 301طلبررة الكليررة والبررالغ عررددهم )
( بعرررررد التحقرررررق مرررررن 6111ر الناقرررررد نمررررروذ  )كاليفورنيرررررا لمهرررررارات التفكيررررر

نتائج أن درجة امتالك مهارات التفكير الأ هرت و  خصائصه السيكومترية,
الناقد لدى أفراد عينة البحرث دون المسرتوى المقبرول تربويرًا والرذ  حردد ب 

أ هرررت نتررائج البحررث وجررود فرررق فرري مسررتوى مهررارات التفكيررر و (, 81%)
لصررالل اإلنرراث, فيمررا كانررت هنرراك فررروق  لرركوذالناقررد تبعررًا لمتغيررر الجررنل 

 .تبعًا للمستوى الدراسي وذلك لصالل طالب السنة األولى والثانية
التعرف على أثر برنرامج تردريبي قرائم علرى مهرارات إلى  (08)ت دراسةهدفو 

التفكيرررر الناقرررد فرررري اكتسررراب معلمرررري الدراسرررات االجتماعيررررة فررري المرحلررررة 
ت ودرجرررة ممارسرررتهم لهرررا, تكونرررت عينرررة الثانويرررة فررري األردن لتلرررك المهرررارا

( معلمرررا ومعلمرررة واسرررتخدمت الباحثرررة اختبرررار كاليفورنيرررا 81الدراسرررة مرررن )
لمهررررارات التفكيررررر الناقررررد. وأ هرررررت النتررررائج أن درجررررة اكتسرررراب المعلمررررين 
لمهرررارات التفكيرررر الناقرررد منخفضرررة بعامرررة وكرررذلك درجرررة الممارسرررة. وكررران 

 ة.  للبرنامج أثر إيجابي اكتسابا وممارس
إلررى تقنررين اختبررار كاليفورنيررا لمهررارات التفكيررر   (60)و هرردفت دراسررة

الناقررد, واشررتقاق معررايير أداء طلبررة الجامعررات األردنيررة عليرره بعررد تطررويره 
وتعديلرره للبيئررة األردنيررة, وطبررق االختبررار علررى عينررة التقنررين الترري اختيرررت 

البررررة مررررن ( طالبررررا وط0183عشرررروائيا عنقوديررررا. وبلررررغ عرررردد أفررررراد العينررررة )
جامعررة مؤتررة. وأ هرررت النتررائج فروقررا دالررة إحصررائيا بررين متوسررطات أداء 
الطلبررة تعررزى للتخصررص وللتفاعررل بررين التخصررص والجررنل والعمررر. وتررم 

التائيرة ألداء الطلبرة  اشتقاق الرتب المئينية والعالمات المعيارية والعالمات
في الكليات العلمية والكليات اإلنسانية وطلبة الجامعة ككل على الدرجات 

 الكلية والمهارات الفرعية لالختبار.

 السابقةتعقيب على الدراسات 
ها بعضررتنّوعررت الدراسررات فرري بيئتهررا بررين محليررة وعربيررة وعالميررة. وقصررد 

 تطرررويرهررردفت أخرررى إلرررى التعررررف علررى واقرررع البيئررة التررري درسررتها, و إلررى 
واتجهررت بعضررها إلررى قيررال فاعليررة برنررامج , االختبررار ليناسررب بيئررة معينررة

فرري منطلقاتهررا  اعتمررد مع مهرراو تدريسري فرري تنميررة مهررارات التفكيررر الناقررد. 
علرررى مفهررروم دلفررري للتفكيرررر الناقرررد واسرررتخدمت اختبرررار كاليفورنيرررا لمهرررارات 

 المرنهج الوصرفي بعضرهاتمدت . وتعددت المنهجية لديهم فاعالتفكير الناقد

وقرررد  شررربه التجريبررري.المرررنهج  بعضرررهاواخترررارت وأخررررى المرررنهج التحليلررري, 
ة فرري اإلطررار الن ررر  والمنهجيررة السررابقأفررادت هررذه الدراسررة مررن الدراسررات 

اسررتقراء حالررة ومناقشررة النتررائج, وافترقررت عنهررا بالبيئررة الترري ُأجريررت فيهررا, و 
طلبرة جامعرة الزرقراء وفقرا الختبرار  محددة وهي مستوى التفكير الناقد لدى

 .كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد وعالقته ببعض المتغيرات 

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 
 اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

 مجتمع الدراسة وعينتها
لزرقاء لمرحلة البكالوريول جامعة اطلبة يتكون مجتمع الدراسة من 

. 2322م وعرررددهم 6102/6102ن العرررام الدراسررري فررري الفصرررل األول مررر
(توزيرع أفرراد عينرة 0ويبرين الجردول ) 782عشوائية طبقيرة وعرددها والعينة 

 . الدراسة بحسب متغير  السنة الدراسية ونوع الكلية إنسانية أم علمية
 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغيري السنة الدراسية ونوع الكلية (1الجدول )

نوع الكلية  السنة                     

 الدراسية         
 املجموع علمية إنسانية

 101 00 101 األولى

 202 18 121 الثالثة

 810 158 282 املجموع

 الدراسة ةأدا
وفحرررص فرضرررياتها, اسرررتخدم الباحرررث الدراسرررة  عرررن سرررؤالإلجابرررة ل

. (A( النمررررروذ  )CCTSTاختبرررررار كاليفورنيرررررا لمهرررررارات التفكيرررررر الناقرررررد )
 Californiaاالختبررررار أصرررردرته مؤسسررررة كاليفورنيررررا للنشررررر األكرررراديمي )و 

Academic Press  استنادا إلى إجماع الخبراء في جمعية علم الرنفل )
( علرررررى مررررردى Delphi( باسرررررتخدام إسرررررتراتيجية دلفررررري )APAاألمريكيرررررة )

سرررنتين. واالختبرررار معرررد لقيرررال مجموعرررة مرررن المهرررارات بحسرررب تعرررريفهم 
قد, وتشمل: التحليل والتقويم واالستدالل واالستنتا  واالسرتقراء. للتفكير النا

ولهرذا االختبرار سرت درجررات, درجرة كليرة لمجمرروع مهرارات التفكيرر الناقررد, 
( فقرة من نوع االختيرار 71وخمل درجات فرعية . ويتكون االختبار من )

مررن متعرردد , ويصررحل االختبررار بأعطرراء درجررة واحرردة لإلجابررة الصررحيحة 
لإلجابررة الخطررأ, وتتبررع كررل فقرررة مررن الفقرررات واحرردة مررن المهررارات وصررفر 

( فقررة  71الفرعية الرثالث )التحليرل  والتقرويم واسرتدالل(. ويعراد تصرنيف )
ضررررررمن مهررررررارة االسررررررتقراء أو االسررررررتنتا .  ويمترررررراز االختبررررررار بعرررررردد مررررررن 
الخصائص, فهو معد ليالئم المرحلتين الجامعية والثانوية, وال يعطي ميرزة 

يلية علررى أسررال الجررنل أو المجموعررة أو الثقافررة أو التخصررص, وال تفضرر
تحتررو  فقرررات االختبررار مصررطلحات تخصصررية, ويتمتررع بمؤشرررات صرردق 

 وثبات عالية.
لالختبار علرى البيئرة األردنيرة.  (60)واعتمد الباحثان تقنين الشطناو 

وعرضررررراه علرررررى مجموعرررررة مرررررن المحكمرررررين المتخصصرررررين إلبرررررداء الررررررأ  
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داة للدراسة واقترا  أ  تعديالت  وأخذ بتوجيههم بتعديل بعض بمناسبته كأ
التعبيرات لتناسب التغير  بسبب الزمن, وعليه فقرد عردلت بعرض العبرارات 
لررتكن أكثررر ارتباطررا بالبيئررة األردنيررة وأكثررر حداثررة, مررن ذلررك عرردلت عبررارة 
سرررطوانات الليرررزر( إلرررى )يترررابعون المقررراطع (,  )يقتنرررون أشررررطة الفيرررديو وا 

 ت عبارة )مترو األنفاق( إلى )حافلة(, فضال عن التصحيل اللغو .وعدل
راء االختبررررار علررررى عينررررة وتررررم التأكررررد مررررن وضررررو  التعليمررررات بررررأج

( طالبررررا وطالبررررة ينتمررررون إلررررى مجتمررررع الدراسررررة وليسرررروا مررررن 31)مقرررردارها 
( دقيقررة, ويتوافررق هررذا التقرردير مررع 31عينتهررا, وقررد قرردر وقررت اإلجابررة بررر )

 ( دقيقة.21بر ) (60), وغيرهما(01) دره المرعي ونوفل, وقد ق(0) عزيز
 تطبيق االختبار

أعد االختبار حاسروبيا, وعرضرت األسرئلة عشروائيا علرى أفرراد الدراسرة مرع 
مراعرراة تتررابع األسررئلة العنقوديررة, ويرردخل المفحرروص علررى الشاشررة بوضررع 

ف علرى بياناته ثم البدء باالختبار المقيد بالزمن المحدد حاسوبيا, وقرد أشرر 
تنفيرررذ االختبرررار أحرررد البررراحثين وشرررر  للطلبرررة إجرررراءات تطبيقررره, بحضرررور 

 مشرفي مختبرات الحاسوب لتيسير المهمة. وصحل االختبار حاسوبيا.
محك األداء : اتجه اختبرار كالفورنيرا إلرى تمرايز المتوسرط الحسرابي 
برررررراختالف بيئررررررات المسررررررتجيبين, واتجهرررررررت هررررررذه الدراسررررررة إلررررررى اعتمررررررراد 

لحسابية محكا  لوداء بناء على الوسط الفرضي ومقداره هنا المتوسطات ا

(. وتررم حسررابه بجمررع أوزان البرردائل مقسررومة علررى البرردائل مضررروبة 8.3)
  .  (07) بعدد الفقرات

 متغيرات الدراسة:
 المتغير المستقل: اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد.

لبررة جامعررة الزرقرراء , ولرره المتغيررر التررابع: مسررتوى التفكيررر الناقررد لرردى ط
ثالثة مستويات: مرتفع ومتوسط ومنخفض. بحسب الوسط الفرضي, فمرن 

- 2 >فمسررتواه مررنخفض, ومررن كرران متوسررطه   8.5 <كانررت متوسررطه 
 فمستواه مرتفع. 24.5 >فمستواه متوسط, ومن كان متوسطه   8.5

المسررررتوى الدراسرررري ولرررره مسررررتويان: طلبررررة السررررنة  -0المتغيررررر المعررررّدل: 
 ولى, وطلبة السنة الثالثة.األ

 نوع الكلية وله مستويان: الكليات العلمية والكليات اإلنسانية.   -
األسرررراليب اإلحصرررررائية: اسرررررتخدم الباحثرررران المتوسرررررطات الحسرررررابية 

 واالنحرافات المعيارية, والوسط الفرضي, وتحليل االختبار الثنائي. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
مرا مسرتوى التفكيرر الناقرد لردى  ونصره:   ةالدراسلإلجابة عن سؤال 

م    طلبة جامعرة الزرقراء بحسرب  اختبرار كاليفورنيرا لمهرارات التفكيرر الناقرد
فقرررد ترررم حسررراب المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة لكرررل مهرررارة 

 . ذلك( 6ويوضل الجدول )  ولالختبار ككل
 يارية الستجابات طلبة جامعة الزرقاء املتوسطات الحسابية واالنحرافات املع (2الجدول )

 على اختبار كاليفورنيا ملهارات التفكير الناقد

 البيان املستوى الدراس ي الكلية نوع

 املهارات

 الكلي 

 االستقراء  االستنتاج االستدالل التقويم التحليل

 علمية

 سنة أولى

Mean 4.76 4.71 3.54 7.09 4.10 13.01 

N 68 68 68 68 68 68 

Std. Deviation 1.720 1.796 1.606 1.991 1.813 1.750 

 سنة ثالثة

Mean 4.86 4.84 3.73 7.25 4.18 13.43 

N 73 73 73 73 73 73 

Std. Deviation 1.475 1.826 1.377 1.690 1.531 1. 572 

Total 

Mean 4.82 4.77 3.64 7.17 4.14 13.23 

N 141 141 141 141 141 141 

Std. Deviation 1.593 1.806 1.489 1.836 1.667 3.467 
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 إنسانية

 سنة أولى

Mean 4.94 4.89 4.00 7.54 4.31 13.83 

N 112 112 112 112 112 112 

Std. Deviation 1.601 1.721 1.616 2.004 1.655 1.754 

 سنة ثالثة

Mean 4.95 5.02 3.78 7.29 4.47 13.57 

N 134 134 134 134 134 143 

Std. Deviation 1.426 1.453 1.427 1.818 1.759 1.357 

Total 

Mean 4.94 4.96 3.88 7.41 4.40 13.79 

N 246 246 246 246 246 246 

Std. Deviation 1.505 1.579 1.517 1.905 1.711 3.284 

Total 

Mean 4.90 4.89 3.79 7.32 4.30 13.58 

N 387 387 387 387 387 387 

Std. Deviation 1.537 1.665 1.509 1.881 1.697 3.359 

عرررن أثرررر وسرررائل التواصرررل االجتمررراعي التررري يتفاعرررل معهرررا الطلبرررة 
فحررّدت مررن الفجرروات بيررنهم فرري الخبرررات. ولكررون المررواد الدراسررية الجامعيررة 
تعتني بالمحتوى المعرفي والتطبيقي التخصصي, وليست مبنيرة علرى دمرج 

كيررر والترردريب عليهررا ممررا يقلررل فرررص تحسررين هررذه المهررارات مهررارات التف
( إلرررى قيمرررة التررردريب فررري تحسرررين مهرررارات 8لرررديهم, فقرررد أشرررار غويررردولين)

( إلى ضررورة تحليرل المحتروى الدراسري للمرواد المختلفرة 9التفكير, وأشار )
لتبرررّين مررردى عنايتهرررا بتنميرررة مهرررارات التفكيرررر, ودعرررت إلرررى بررررامج تدريبيرررة 

وصرررررت دراسرررررة بتقرررررديم المحتررررروى مصرررررحوبا برررررالتفكير الناقرررررد, لتنميتهرررررا, وأ
وتخطرريط منرراهج التعلرريم العررالي وتعررديلها بررالتركيز علررى الررتعلم القررائم علررى 

( ولعررل هررذا ال يتسررنى فرري الجامعررات لكثافررة 7المشرركالت والررتعلم والنشررط)
 عدد الطلبة في الشعبة الواحدة.

 أفرضيات الدراسة
( α ≤ 1013ائية عنررررررد  ) ال توجررررررد فررررررروق ذات داللررررررة إحصرررررر -0

 ر الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء تعزى للمستوى الدراسي.يلمستوى التفك
( α ≤ 1013ال توجررررررد فررررررروق ذات داللررررررة إحصررررررائية عنررررررد  )  -6

 الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء تعزى لنوع الكلية. رلمستوى التفكي
( α ≤ 1013ال توجررررررد فررررررروق ذات داللررررررة إحصررررررائية عنررررررد  )  -7

سررتوى التفكيررر الناقررد لرردى طلبررة جامعررة الزرقرراء تعررزى لتفاعررل متغيررر  لم
  المستوى الدراسي ونوع الكلية.

( 7, وفررري الجررردول )فالختبارهرررا ترررم إجرررراء التحليرررل الثنرررائي للبيانرررات
 بيان ذلك

 (8الجدول )

تحليل التباين الثنائي ألثر متغيري املستوى الدراس ي ونوع الكلية والتفاعل بينهما 

لدى طلبة جامعة الزرقاء وفقا الختبار كاليفورنيا ملهارات  ى التفكير الناقدملستو 

 التفكير الناقد

 مصدر

 التباين

 مجموع

 املربعات

 درجات

 الحرية

 وسط

 املربعات

 قيمة

 ) ف(

 مستوى 

 الداللة

املستوى 

 الدراس ي
2.480 1 2.480 .220 .639 

 108. 2.594 29.253 1 29.253 نوع الكلية

 494. 469. 5.285 1 5.285 ستوى امل× النوع 

   11.278 383 4319.471 الخطأ

    387 75765.000 املجموع

( أن قيمة ف المحسوبة ألثر نوع الكلية فري  7يتبين من الجدول ) 
( وهرررري غيررررر دالررررة  60391أداء الطلبررررة علررررى اختبررررار التفكيررررر الناقررررد ) 

م وجرود فرروق عرد وهرذا يعنري, (α ≤ 1013) إحصائيا عنرد مسرتوى داللرة 
علررى اختبررار التفكيررر الناقررد تعررزى  ة الزرقرراءمعنويررة فرري أداء طلبررة جامعرر

 لمتغير نوع الكلية )علمية, إنسانية(. 
ولعررل هررذه النتيجررة تعررود إلررى تشررابه البيئررة الجامعيررة, ولبنرراء المررواد 
الدراسرررية التررري تعنرررى بالمعرفرررة غالبرررا وتسرررتند إلرررى إسرررتراتيجيات التررردريل 

ثافة المواد يتجنب مدرسوها إستراتيجيات التعلم النشط كونها المباشرة , ولك
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تسرررتوفي وقترررا أطرررول فررري الموقرررف التعليمررري, وهرررم يرغبرررون بأنهررراء المرررواد 
وال مررع  (01) بحسررب الخطررط الدراسررية. ولررم تتفررق النتيجررة مررع مرعرري ونوفررل

التررري أ هررررت فرقرررا يعرررزى للكليرررة  (7)واختلفرررت مرررع الدراسرررة  (60)الشرررطناو 
 تمريض بالمقارنة بكلية األعمال. لمصلحة ال
( أن قيمة ف المحسوبة ألثر المستوى الدراسري 7يشير الجدول ) و

( وهري  غيرر دالرة  10661على أداء الطلبة على اختبرار التفكيرر الناقرد ) 
عردم وجرود فرروق  يعنري, وهرذا (α ≤ 1013) إحصائيا عنرد مسرتوى داللرة 
إلرى ختبار التفكير الناقد تعزى على ا ة الزرقاءمعنوية في أداء طلبة جامع

 متغير المستوى الدراسي ) سنة أولى, سنة ثالثة(. 
ولعرررل هرررذا ُيعرررزى إلرررى تشرررابه الخبررررات العقليرررة التررري يتعررررض لهرررا 
الطلبة, ولطبعة عملية التدريل والمرواد الدراسرية, واتفقرت هرذه النتيجرة مرع 

إذ  (01) عي ونوفل ولم تتفق مع المر  (9)والجعافرة والخرابشة  (60) الشطناو 
 أشارت دراستهما إلى وجود فرق لمصلحة طالب السنة األولى والثانية.   

( عرردم وجررود فررروق ذات داللررة معنويررة فرري 7 هررر مررن الجرردول )يو 
لتفاعررل إلررى اعلررى اختبررار التفكيررر الناقررد تعررزى  ة الزرقرراءأداء طلبررة جامعرر

( وهرري 10129قيمررة ) ف ( المحسرروبة ) فبررين النرروع والمسررتوى الدراسرري, 
 غيرررررررررررررررررررررررررر دالرررررررررررررررررررررررررة إحصرررررررررررررررررررررررررائيا عنرررررررررررررررررررررررررد مسرررررررررررررررررررررررررتوى داللرررررررررررررررررررررررررة 

 (α ≤ 1013). وهذه نتيجة متسقة مرع الصفرية.  ةمما يعني قبول الفرضي
مرررا سررربقها إذال توجرررد فرررروق جوهريرررة تعرررزى للكليرررة أو للمسرررتوى الدراسررري 
ابترررداء, وهرررذا يعرررزز تفسرررير البررراحثين برررالعزو إلرررى تشرررابه الخبررررة التعلميرررة 

مرن معرارف ومهرارات فري التعلريم العرام وبخاصرة فري إجماال بما مر معهم 
المرحلررة الثانويررة, وتشررابه العمليررة التدريسررية فرري الجامعررة مررن حيررث بنيررة 

ستراتيجيات التدريل.   المواد التدريسية, وا 

 التوصيات: 
 في الجامعات. مراعاة  بناء المناهج لواقع مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة

بتضمين مواد دراسية تعنى بالتفكير الناقد ضمن الخطط دعم القرارات المتصلة 
 الجامعية. الدراسية

 .إلجراء المقارنات رىأخفي بيئات  ةإجراء دراسات مماثل 
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