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مستوى مهاراث التفكير الناقد لدى طلبت جامعت السلطان قابوس
 عائشت محمد عجوة.د
جامعت السلطان قابوس
الملخص
 باإلضافة إىل التعرؼ على الفركؽ يف التفكَت الناقد تبعان دلتغَت النوع،ىدفت الدراسة احلالية التعرؼ على مستول التفكَت الناقد لدل طلبة جامعة السلطاف قابوس

) طالبان كطالبة من022(  حيث مت اختيار عينة عشوائية من طلبة جامعة السلطاف قابوس حجمها، االجتماعي للطالب على درجات ادلقياس الكلي كلكل بعد من أبعاده

) فقرة كػلتوم على مخسة اختبارات فرعية دتثل مهارات052(  كمت استخداـ اختبار التفكَت الناقد الذم يتكوف من.أربع كليات مت اختيارىن بطريقة القرعة العشوائية

 كقد أظهرت النتائج بأف مستول التفكَت الناقد.) فقرة02( التفكَت الناقد ىي؛ (معرفة االفًتاضات كالتفسَت كتقومي ادلناقشات كاالستنباط كاالستنتاج) يتكوف كل منها من
 كمل تظهر النتائج كجود فركؽ تعزل للجنس يف الدرجة الكلية.لدل طالب جامعة السلطاف قابوس كاف مبستول منخفض على درجات ادلقياس الكلي كللمقاييس الفرعية
. باستثناء فركؽ ذات داللة إحصائية يف مهاريت معرفة االفًتاضات كاالستنتاج لصاحل اإلناث،دلقياس التفكَت الناقد أك مهاراتو

The level of critical thinking skills among students of Sultan Qaboos University
Summary
The purpose identify the level of critical thinking among the students of Sultan Qaboos University, In
addition to identifying the differences in critical thinking depending on the gender variable of the student
on the scores of the total scale and each dimension, A random sample of students from Sultan Qaboos
University (200 students) was selected from four faculties randomly selected. The critical thinking test,
which consists of (150) paragraphs, contains five sub-tests that represent critical thinking skills:
(Recognition of assumption, Interpretation, Evaluation of arguments, Deduction and Inference), each
consisting of (30) items. The results showed that the level of critical thinking among the students of
Sultan Qaboos University was low on the total and sub-scales. The results did not show gender
differences in the overall score of the critical thinking scale or skills, With the exception of statistically
significant differences in two skills (Recognition of assumption and Inference) for females .
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المقدمة
تؤدم صور التفكَت اليت يستخدمها األفراد دكران حيويان يف صلاحهم كتقدمهم داخل ادلؤسسة التعليمية كخارجها ،حيث إف أداء
األفراد يف ادلهمات األكادؽلية التعليمية كادلواقف احلياتية أثناء الدراسة كبعد انتهائها ىي نتاج تفكَتىم ،كمبوجبها يتحدد مدل صلاحهم
أك إخفاقهم( .) 0كيف عصر العودلة كالتقدـ التكنولوجي الذم أصبح فيو العامل قرية صغَتة ،كأصبح أفراده يف سلتلف الثقافات عرضة
دلواجهة العديد من التحديات ،كذلك من خالؿ االطالع كالتعرض دلختلف القيم كاألفكار كاألحداث ،مبا فيها من قيم سلتلفة بشكل
جذرم عن قيم اجملتمع الذم ينتم ي إليو الفرد ،كاألفكار السلبية مبا فيها من تعصب كتطرؼ ،تزداد أعلية أف ؽلتلك الفرد القدرة على
التفكَت الناقد الذم ؽلكنو من إصدار احلكم على األفكار كالتصورات اليت تعرض عليو كيتعرض ذلا ،دلعرفة مدل انسجامها كاتساقها
عقليان قبل اعتمادىا ،حيث أف الفرد الذم يستخدـ التفكَت الناقد ال يقبل األمور كاحلوادث كما تركل ،كما ال يسارع إىل تصديقها،
بل يعرضها على ميزاف العقل لتقيمها كاحلكم عليها كحتديد مدل صحتها أك مناسبتها .باإلضافة إىل أف ما تتعرض لو اجملتمعات من

تغيَتات متسارعة على سلتلف األصعدة؛ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ،تؤثر على أفرادىا الذين يعتربكف اللبنات األساسية لتلك
اجملتمعات كمؤسساهتا ،حيث أف العالقة بُت األفراد كرلتمعاهتم تبادلية تفاعلية.
لقد قدـ ادلختصوف كالباحثوف تعريفات متعددة للتفكَت كالتفكَت الناقد منها ما ىو مقتضب كمنها ما ىو أكثر تفصيالن ،فقد عرؼ

بياير ) (Beyer, 2001بأنو عملية يستطيع ادلتعلم عن طريقها عمل شيء ذم معٌت من خالؿ اخلربة اليت ؽلر هبا( ،)0كعرفو جركاف
( ) 0999بأنو سلسلة من النشاطات العقلية غَت ادلرئية اليت يقوـ هبا الدماغ عندما يتعرض دلثَت ما يتم استقبالو عن طريق كاحدة أك
أكثر من احلواس اخلمس ،ثحثان عن معٌت يف ادلوقف أك اخلربة ،كىو سلوؾ ىادؼ كتطورم ،يتشكل من داخل القابليات كالعوامل
الشخصية ،كالعمليات ادلعرفية كفوؽ ادلعرفية ،كادلعرفة اخلاصة بادلوضوع الذم غلرم حولو التفكَت( .)0كما أف التفكَت كنشاط عقلي
يقوـ على عمليات تتفاكت من البساطة إىل التعقيد حسب ادلواقف العملية اليت تتطلبها ،فالتذكر عملية بسيطة يقوـ الفرد خالذلا
باسًتجاع ادلعلومات ادلناسبة للموقف ،كالتحليل كاالستنتاج عمليات عقلية أكثر تعقيدان ،حيث تتطلب جتزئة ادلعلومة أك الفكرة كفقان
خلطة ما أك ألسباب كجيهة.

()0تعليم التفكَت الناقد :مفاىيم كتطبيقات ،جركاف ()0999
(Thinking Skills. In Costa, What Research Suggests about Teaching, Beyer, K., (2001) )2
( )0مرجع جركاف نفسو

Route Educational and Social Sce Journal
Volume 5(2), February 2018

834

مستوى مهاراث التفكير الناقد لدى طلبت جامعت السلطان قابوس
د .عائشت محمد عجوة
أما العمليات العقلية ذات ادلستول األعلى من التعقيد فتتطلب التقييد خبطوات دقيقة ،كما تتطلب الكثَت من الوقت كاجلهد ليمكن
تطبيقها يف مواقف عملية سلتلفة كمنها؛ التفكَت الناقد كالتفكَت اخلاص باختاذ القرار كحل ادلشكالت كالتفكَت اإلبداعي(.)4
كعلى الغرار نفسو مت تقدمي تعريفات متنوعة للتفكَت الناقد ،كقد أشارت القطامي ( )2001إىل إمكانية تنظيم تعريفات التفكَت
الناقد يف صيغتُت؛ األكىل توصف بالشخصية الذاتية ،كىي تركز على اذلدؼ الشخصي من كراء التفكَت الناقد كما كرد يف تعريف
أنيس ) (Ennisبأنو تفكَت تأملي معقوؿ يركز على اختاذ القرار فيما يفكر فيو الفرد أك يؤديو من أجل تطوير تفكَته كالسيطرة عليو،
فهو تفكَت الفرد يف الطريقة اليت يفكر فيها حىت غلعل تفكَته أكثر صحة ككضوحان كمدافعان عنو .كالثانية تركز على اجلانب االجتماعي

من كراء التفكَت الناقد ،كعملية ذىنية يؤديها الفرد عندما يطلب إليو احلكم على قضية أك مناقشة موضوع أك إجراء تقومي ،إنو احلكم
على صحة رأم أك اعتقاد كفعاليتو عن طريق حتليل ادلعلومات كفرزىا كاختبارىا هبدؼ التمييز بُت األفكار اإلغلابية كالسلبية( ،)5كما

يرل أنيس  Ennisادلشار إليو (احلمورم كالوىر0998 ،ب) أف التفكَت الناقد يتسم بسمتُت أساسيتُت؛ أكذلما أنو تفكَت عقلي
يؤدم إىل استنتاجات كقرارات سليمة مربرة أك مؤيدة بطريقة مقبولة ،كثانيهما أنو تفكَت تأملي ،كيتطلب القرارات حوؿ ما غلب
اعتقاده أك عملو نوعُت من احلكم على األقل؛ يرتبط األكؿ مبقبولية األسس اليت يقوـ عليها ذلك االعتقاد ،كيتعلق الثاين باالستدالؿ
من األسس ادلقبولة إىل االعتقاد الذم غلب األخذ بو ،كىذاف النوعاف من احلكم يوفراف أساسان لتحديد النزعات كالقدرات اليت تشكل

التفكَت الناقد( ،)6كيشَت توفيق الوارد يف جركاف أف مجيع تعريفات التفكَت الناقد تتفق يف أهنا ال تعده عملية منفصلة ،بل سلسلة من
العمليات تنتج عنها رلموعة من ادلهارات(.)7
كؼلتلف تصنيف مهارات التفكَت الناقد كفقان الختالؼ النظرة إليو كاختالؼ تعريفو( .)8كقد الحظت الباحثة أف عدد مهارات
التفكَت الناقد اليت أكردىا الباحثوف كادلنظركف تراكحت من مهارتُت إىل أثٌت عشر مهارة رئيسية باإلضافة إىل مهارات فرعية ،كمن ضمن
تلك التصنيفات تصنيف كل من؛ كاطسن كجلسر ) (Watson & Glaserك بوؿ ) (Paullكنيدير ) (Needierك اكدؿ
كدانيالز ) .(Undall & Dnielsكتتبٌت الدراسة احلالية تصنيف كاطسن كجلسر ،كذلك الستخدامو يف العديد من الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػات
( )4مهارات التفكَت :مفاىيمها كمستوياهتا ،كرـ ()0999
( )5تعليم التفكَت الناقد للمرحلة األساسية ،قطامي ()0220
( ) 6قدرة طلبة السنة اجلامعية اذلامشية على التفكَت الناقد كعالقتها بفرع دراسة الطالب يف ادلرحلة الثانوية كمستول حتصيلو يف الثانوية العامة ،احلمورم كالوىر
(0998ب)
( )7عليم التفكَت الناقد :مفاىيم كتطبيقات ،جركاف ()0999
( )8علم النفس ادلعريف :النظرية كالتطبيق ،العتوـ ()0224
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العادلية كالعربية ،كىذا التصنيف يتضمن مخس مهارات ىي؛ أكالن :االستنتاج ) (Inferenceكىي أف ػلدد الفرد درجة صحة أك
خطأ النتيجة اليت مت استنتاجها من احلقائق ادلقدمة .ثانيان :معرفة االفًتاضات ) (Recognition of assumptionكىي أف
يدرؾ الفرد االفًتاضات كادلسلمات الضمنية-غَت الظاىرة-اليت تتضمنها قضية أك دعول ما .ثالثان :االستنباط ) (Deductionكىو

أف ػلدد الفرد ما إذا كانت نتيجة معينة تًتتب أك تتبع بالضركرة باالستناد إىل مقدمات معينة .رابعان :التفسَت )(Interpretation

كىو أف يتمعن الفرد يف األدلة ادلقدمة ،كػلدد ما إذا كانت التعميمات اليت مت التوصل إليها مربرة أـ ال .خامسان :تقومي احلجج
) (Evaluation of argumentsكىي أف ؽليز الفرد بُت احلجج أك األدلة القوية ،ذات الصلة بقضية ما كاحلجج الضعيفة كغَت
ذات الصلة(.)9
كقد أكرد ادلنظركف كالباحثوف العديد من فوائد التفكَت الناقد لألفراد بشكل عاـ كللطالب بصورة خاصة ،كمن فوائده لعامة األفراد
أنو يزيد من قدرهت م على؛ التكيف مع األكضاع ادلتغَتة كفهم ادلشكالت كالتحديات كالتمييز بُت الرأم كاحلقيقة كاخلركج باستنتاجات
منطقية ،كما أنو يساىم يف التصدم لألفكار كالعادات اذلدامة كؽلكنهم من التعامل بفاعلية مع مشكالت احلياة ادلعقدة حاضران
كمستقبالن ،كيساعدىم على اختاذ القرارات الصائبة ،شلا يساعدىم على محاية أنفسهم ( ،)00 ،02كما مت الربط ما بُت مهارات
التفكَت الناقد كمفهوـ ادلواطنة الفعالة ،حيث تزيد احلاجة يف عصر التغيَت إىل مواطن قادر على التمييز بُت احلقائق كاآلراء اليت تدعم

بناء الوطن كتصنف ادلعارؼ كاألطركحات بركح ناقدة ( .)00كأكد بديسينو ) (2008على أعلية التفكَت الناقد يف عصر التضليل
السياسي كدكره يف خلق ادلواطن القادر على حتمل ادلسئولية يف اجملتمع( ،)00كما يرل اجلبيلي (404ق) أف التفكَت الناقد مهم كفعاؿ
يف تنمية اجملتمع كتطوره ،حيث أنو مؽلكن األفراد من مواجهة مواقف سلتلفة يف مجيع رلاالت احلياة ،كعلى اإلبداع كمواكبة التطورات

احلديثة(.)04

( )9أثر النوع االجتماعي والمستوى الدراسي في مهارات التفكير الناقد لدى طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية ،الرق ()3122
( )21برنامج ريتشارد باول لتعليم مهارات التفكير الناقد ،الدجاني3114 ،
( )22مبادئ علم النفس التربوي ،زغلول3115 ،
( )23تعليم التفكير أالبتكاري والناقد ،الخضراء ()3116
(Teaching Critical Thinking in an Age of Politic Disinformation and Perceived Anti- )24
)Intellectualism: Helping to Build a Responsible Citizen, Pedicino (2008
( )25مستوى التفكير الناقد لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الجبيلي (545ه)
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كمػػا أف امػػتالؾ الطػػالب دلهػػارات التفكػػَت الناقػػد ػلقػػق ذلػػم العديػػد مػػن الفوائػػد داخػػل البيئػػة الًتبويػػة كخارجهػػا ،كحليػػاهتم اآلنيػػة
كادلس ػػتقبلية ،حي ػػث يش ػػَت اخلال ػػدم ( ) 0226إىل أف الط ػػالب ال ػػذين يس ػػتخدموف مه ػػارات التفك ػػَت الناق ػػد يتص ػػفوف بالتعق ػػل كادلركن ػػة
كادلوضػػوعية يف مواجهػػة ادلواقػػف كادلشػػكالت شلػػا يسػػاعد علػػى حلهػػا كمعاجلتهػػا( .)05كيف ادلؤسسػػات الًتبويػػة تسػػاعد الطالػػب علػػى
االنفتاح الػذىٍت كتقبػل األفكػار علػى تباينهػا كاحػًتاـ اآلراء ،كدتكنػو مػن إجػراء العمليػات ادلسػاعدة يف اختبػار معتقداتػو كنرائػو بنػاء علػى
كعي كاضح ألسباب ىذا االختيار ،كؽلتد لتعلم طرؽ توجيو السؤاؿ من حيث زمانو كطبيعتو كنوعيتو كأساليب إجراء احملاكمات العقلية
كاختيار ادلنطق ادلناسب حملاكمة األمور .كيرل كوىن ) Kuhn (2005أف امتالؾ الطالب دلهػارات التفكػَت الناقػد دتكنػو مػن إصػدار
القرارات حوؿ العوامل السببية كغَت السببية كالتنبؤ بادلخرجات كالنتائج .كما أهنا تكسب الطالب القدرة على التمعن يف احملتول ادلعريف
دلا يتعلمو كػليط بو يف رلاؿ فضاء االتصاالت كتساعده على تعليل اختياراتو كرؤيتو للمشكالت احلياتية اليت ؽلر هبػا كالنظػر إليهػا نظػرة
ثاقبػػة كمتمعنػػة بعيػػدة عػػن االنسػػياؽ للبهرجػػة اإلعالميػػة كللتطػػرؼ يف اآلراء كاالنقيػػاد العػػاطفي ( .)06كتسػػاعد علػػى تطبيػػق ادلعػػارؼ
السابقة يف ادلواقف اجلديدة للمساعدة يف حل ادلشكالت كاختاذ القرارات ( .)07كيرل فشػر ) Fisher (2001أف عػادات التفكػَت
الفعاؿ تنمي لدل الطالب الثقة كجتعلهم أكثر استعدادان دلواجهة حتديات ادلستقبل(.)08
كيفًتض البعض كبوؿ ) (Pullأف القدرة على التفكَت الناقد قدرة ظلائية تنمو بتقدـ العمر ،تبػدأ يف الظهػور لػدل الطػالب يف عمػر
( )00-00سنة كال تستقر إال يف سن اخلامسة عشر مث تتزايػد إىل سػن الرشػد حػىت تصػبح شػبو ثابتػة ( .)09يػرل نخػركف أف التفكػَت
الناقد مهارة حياتية قابلة للتدريب ،حيث ال يأيت بالفطرة ،فمهاراتو متعلمة كحتتاج إىل شلارسة كتدريب ،كما أنو ال يرتبط مبرحلة عمرية
معينػػة ،ككػػل فػػرد قػػادر علػػى القيػػاـ بػػو كفػػق مسػػتول قدراتػػو العقليػػة كاحلسػػية كالتصػػورية كاجملػػردة (08؛ .)09كنظػران ألعليػػة التفكػػَت الناقػػد
لطالب ادلرحلة اجلامعية ،سعت العديد من الدراسات للتعرؼ على مستول التفكَت الناقد كمهاراتو لدل طالب اجلامعة.

( )05جودة التفكَت الناقد يف حل ادلشكالت لطالب الصف الثاين يف مدينة الرياض ،اخلالدم ()0226
( )06تعليم التفكَت أالبتكارم كالناقد ،اخلضراء ()0225
( )07علم النفس ادلعريف:قراءات كتطبيقات معاصرة ،الدرديرم كجابر ()0225
(Critical Thinking an Introduction, Fisher (2001) )08
( )09قػػدرة طلبػػة السػػنة اجلامعيػػة اذلامشيػػة علػػى التفكػػَت الناقػػد كعالقتهػػا بفػػرع دراسػػة الطالػػب يف ادلرحلػػة الثانويػػة كمسػػتول حتصػػيلو يف الثانويػػة العامػػة احلمػػورم
كالوىر (0998أ)
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إف العمليات ادلعرفية تتأثر بتفاعالت األفراد مع اآلخرين كعالقاهتم هبم ،كما تتأثر بالسياؽ االجتماعي الذم يوجد فيو ىؤالء
األفراد ،كيتكوف السياؽ االجتماعي من اجلماعات األساسية كالفرعية اليت ينتمي إليها الفرد ،كاليت تتضمن كل منها نظامان من العقائد

كالقيم الصرػلة كالضمنية كتستجيب حلاجاتو ادلتنوعة ،كيكوف لو يف كل منها دكران زلددام ( ،)02حيث يكتسب كيطور الفرد مهارات
كسلوكيات كقيم كأفكار جديدة بشكل مستمر كمن مصادر متعددة؛ كاألسرة ادلدرسة ككسائل اإلعالـ00( .؛ .)00كتعد نظرية

بياجيو أكثر النظريات مشوالن كتكامالن يف النمو العقلي؛ حيث يرل أف األطفاؿ ؽلركف مبراحل النمو مبعدالت متفاكتة ككفق تتابع ثابت،

كقد ناقش عملية النمو يف إطار النزعة البيولوجية ،كتوصل إىل أف األطفاؿ يتفاعلوف مع البيئة حىت يتحقق النمو ،فالنمو كما يراه
بياجيو ليس بسبب النضج الداخلي كال بالتعليم اخلارجي ،كإظلا ىو عملية بناء نشطة؛ إذ يبٍت األطفاؿ أنفسهم من خالؿ نشاطاهتم

اخلاصة بناءن معرفيان ،كقد أشار بياجيو إىل أربع مراحل ؽلر هبا النمو ادلعريف ىي؛ احلس حركية ،كما قبل العمليات ،كالعمليات ادلادية
(احملسوسة) ،كالعمليات الشكلية (التجريدية) ،كيف مرحلة العمليات الشكلية يستطيع الطفل أف يفكر بانتظاـ يف إطار العمليات أك
األفعاؿ العقلية ،كمن أىم مظاىر ىذه ادلرحلة القدرة على التفكَت التأملي يف احلياة االجتماعية ( .)00كيشَت بَتؾ Berk,
) (2009إىل أف مرحلة العمليات الشكلية تبدأ من سن احلادية عشر كحىت سن الرشد ،حيث يصبح الفرد قادران على تكوين ادلفاىيم

كالنظر إىل ادلشكلة من زكايا سلتلفة مع القدرة على عزؿ عناصر ادلشكلة كمعاجلة احللوؿ ادلمكنة بانتظاـ ،كمعاجلة عدة أمور بنفس

الوقت ،كما يصبح الفرد قادران على التفكَت بطريقة رلردة ،كإتباع افًتاضات منطقية ،كالتعليل استنادان إىل فرضيات ،كيصبح مهتمان
باألمور ادلستقبلية ادلفًتضة؛ حيث ؽلكنو أف يطور الفرضيات كيستنتج مبنطقية كغلرم استدالالت أكثر جتريدان( .)04كقد أقًتح بعض

الباحثُت كج ود مرحلة إضافية من التطور ادلعريف ىي مرحلة ما بعد العمليات اجملردة ،كاليت تتميز عن مرحلة العمليات الشكلية يف قدرة
الفرد على إدراؾ أف ادلعرفة نسبية ،مع تقبل إمكانية كجود التناقضات ادلعرفية ،كإمكانية تكامل تلك التناقضات (.)05
( )02األسرة كإبداع األبناء ،السيد ()0982
( ) 00الفركؽ يف إدراؾ ادلراىقُت كادلراىقات مرتفعي كمنخفضي التفكَت أالبتكارم لبعض أساليب ادلعاملة الوالدية ،الصباطي ()0224
( ) 00أظلاط التنشئة الوالدية كما يراىا األبناء كعالقتها بأنواع الذكاءات ادلتعددة لدل طلبة جامعة البلقاء التطبيقية ،الربايعة كالزعيب كالشرايرة ()0229
( )00علم نفس النمو :ادلراىقة ،احلوراين كالقنطار كالعنزم ()0220
(Child development, Berk, (2009) )04
(Postformal thinking and creativity among late adolescents: A post-Piagetian approach, Wu )05
& Chiou, 2008
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كيالحظ أف خصائص النمو ادلعريف دلرحلة العمليات الشكلية كمرحلة ما بعد العمليات دتثل خصائص ادلفكر الناقد ،كمن اجلدير
ذكره أف عددان من الباحثُت أشاركا إىل أف العديد من الراشدين ال يستطيعوف التفكَت اجملرد بشكل كامل ،كما أهنم يتفاكتوف بشكل

ملحوظ يف اجملاالت اليت ؽلكن أف يطبقوا هبا التفكَت اجملرد ،حيث أهنم قد يظهركف نفس رلموعة مهارات التفكَت احملسوسة دلرحلة
الطفولة (06؛  ،)07كقد أقًتح دبليو كتشاك ) Wu & Chiou, (2008أف  %75من طلبة الكليات ما زالوا يفكركف ضمن
مرحلة تفكَت العمليات احلسية( .)08كحيث إف تطور مهارات التفكَت الناقد يتأثر بالسياؽ االجتماعي كما يتعرض لو من خربات
حياتية كتعليمية فقد سعت الدراسة احلالية للتعرؼ على مستول مهارات التفكَت الناقد يف اجملتمع العماين لدل طالب ادلرحلة اجلامعية
اليت يتوقع استنادان لنظرية بياجية مرحلة تطور مهارات التفكَت العليا.
مشكلة الدراسة:
يعد التفكَت من أبرز األدكات اليت يستخدمها اإلنساف لتساعده على التكيف كمواجهة متطلبات احلياة ،كمن ىنا عنيت كثَت من
الدكؿ يف العامل بو ،كسخرت الكثَت من طاقاهتا لتنميتو لدل األفراد ،بغية إعدادىم للنجاح يف مواجهة متطلبات حياهتم ادلستقبلية.
كما أصبح التفكَت الناقد أحد أنواع التفكَت ادلختلفة كالذم بدأ االىتماـ بو يف ادلدة ما بُت ( )0909-0909يف أعماؿ جوف
ديوم ( ،)09كنظران ألعلية التفكَت الناقد ضمنت مؤسسة اليونسكو التفكَت الناقد ضمن ادلهارات احلياتية ،حيث عرفتها على أهنا

رلموعة من القدرات ادلعرفية كالشخصية كاالجتماعية اليت تساعد األفراد على اختاذ قرارات مدركسة كحل ادلشكالت كالتفكَت بطريقة
نقدية كإبداعية كالتواصل بفاعلية كتكوين عالقات صحية كالتعاطف مع اآلخرين كمواجهة حياهتم الشخصية كإدارهتا بشكل إغلايب
سليم ،كما حددت اليونسف مهارات صنع القرار كالتفكَت الناقد كثاين أىم مهارة يف قائمتها اليت حددت فيها أىم ادلهارات اليت تعترب
مهمة ألم فرد كتساىم يف صلاحو يف احلياة (.)02
(Education for thinking, Kuhn, 2008 )06
(Child development, Berk, (2009) )07
(Postformal thinking and creativity among late adolescents: A post-Piagetian approach, Wu )08
& Chiou, 2008
( )09فاعلية برنامج تدرييب دلهارات التفكَت الناقد يف عينة من طلبة الصفوؼ األساسية العليا يف األردف ،زلمد)0996( ،
( )02مهارات احلياة :مفهومها ،كأعليتها ،كأساليب تدريسو ،اذليم كالعجمي ()0200
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كقد شهدت دكؿ رللس التعاكف اخلليجي يف السنوات األخَتة اىتمامان غَت مسبوؽ بتدريس مهارات احلياة ،كذلك انسجامان مع
دعوات ادلنظمات العادلية الًتبوية ،كنظران إلؽلاهنا بأعلية إعداد أفرادىا إعدادان يتناسب مع مواجهة متطلبات العصر احلايل مبا فيو من
سلاطر كحتديات .كما ىو احلاؿ يف دكؿ رللس التعاكف اخللجي األخرل ػلظى النظاـ التعليمي يف سلطنة عماف بتطوير مستمر ،فقد
شهدت العقود ادلاضية عدة مراحل من التطوير كإعادة التنظيم مشلت التعليم ادلدرسي كالتعليم العايل على حد سواء ،كقد راعت
ادلؤسسات التعليمية يف السلطنة أعلية التكامل فيما بينها إلصلاح برارلها كحتقيق أىدافها ،حيث قامت كل من كزارة الًتبية كالتعليم
ككزارة التعليم العايل بصياغة رؤية مشًتكة للتعليم ،يظهر منها أف السلطنة تتبٌت منهجية جديدة ضلو التعليم تسعى إىل تزكيد ادلتعلم؛
بادلهارات الالزمة للحياة كالعمل ،كتوعيتو باألدكار ادلتوقعة منو ،مبا ؽلكنو من العيش منتجان يف عامل ادلعرفة ،كيؤىلو للتكيف مع متغَتات
العصر(.)00
كإذا كانت القدرة على التفكَت الناقد حاجة كضركرة مهمة جلميع فئات اجملتمع ،فإنو قد يعد أكثر أعلية للطلبة خالؿ ادلرحلة
اجلامعية كذلك للخصائص كادل تطلبات اليت ترتبط مبرحلتهم العمرية كالعلمية ،كإعدادىم دلواجهة متطلبات ادلستقبل كاليت لن تكوف يف
اكتساب الكم اذلائل من ادلعلومات كاحلقائق فحسب ،كإظلا يف اكتساب األساليب ادلنطقية يف استنتاج األفكار كتفسَتىا ،كإتقاف
عملية التعلم من خالؿ ربط عناصره ببعضها ،كما أف امتالؾ طالب ادلرحلة اجلامعية دلهارات التفكَت الناقد تسهم يف إعدادىم
للنجاح يف ىذا العامل .كنظران ألعلية التفكَت الناقد لطالب ادلرحلة اجلامعية فقد سعت العديد من الدراسات يف سياقات اجتماعية
سلتلفة للتعرؼ على مستول التفكَت الناقد كمهاراتو لدل طالب اجلامعة .كما اىتم العديد من الباحثُت بدراسة العوامل اليت ترتبط بو
كتؤثر يف القدرة عليو ،كذلك من خالؿ تناكؿ متغَتات شخصية للطالب؛ كالعمر كالنوع االجتماعي للطالب ،أك مرتبطة بالبيئة
األكادؽلية؛ كالتخصص األكادؽلي كادلستول الدراسي ،كقد الحظت الباحثة من خالؿ استعراض الدراسات اليت تناكلت التفكَت الناقد
كمتغَتم نوع الكلية (التخصص األكادؽلي) كالنوع االجتماعي ،كجود نتائج سلتلفة كرمبا متناقضة ،كما الحظت ندرة الدراسات اليت
اىتمت بالتعرؼ على مستول التفكَت الناقد كمهاراتو لدل طالب ادلرحلة اجلامعية ،حيث مل تقف الباحثة إال على دراسة كاحدة ىي
دراسة ادلدحاين( .) 00لذا فقد اىتمت الدراسة احلالية باإلجابة على السؤاؿ الرئيس؛ ما مستول التفكَت الناقد كمستول مهاراتو لدل
طالب جامعة السلطاف قابوس ،كذلك من خالؿ اإلجابة على األسئلة التالية:

( )00التوافق بُت سلرجات التعليم العايل كمتطلبات التنمية يف سلطنة عماف ،عيساف ()0226
( )00التفكَت الناقد لدل طلبة جامعة السلطاف قابوس كعالقتو ببعض ادلتغَتات ،ادلدحاين ()0220
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. 0ما مستويات التفكَت الناقد كمهاراتو الفرعية (معرفة االفًتاضات كالتفسَت كتقومي ادلناقشات كاالستنباط كاالستنتاج) لدل طالب
جامعة السلطاف قابوس؟
. 0ىل توجد فركؽ بُت طالب جامعة السلطاف قابوس يف التفكَت الناقد كمهاراتو الفرعية (معرفة االفًتاضات كالتفسَت كتقومي ادلناقشات
كاالستنباط كاالستنتاج) تعزل دلتغَت النوع االجتماعي؟
أهداف الدراسة:
هتدؼ ىذه الدراسة التعرؼ على اآليت:
 .0مستول التفكَت الناقد كمستول مهاراتو الفرعية لدل طالب كطالبات جامعة السلطاف قابوس.
 . 0إذا كانت ىناؾ فركؽ يف مستويات التفكَت الناقد كمهاراتو الفرعية بُت طالب كطالبات جامعة السلطاف قابوس يف التفكَت الناقد.
أهمية الدراسة:
تستمد ىذه الدراسة أعليتها من ادلوضوع الذم تناكلتو كادلتمثل يف التفكَت الناقد ،كمسايرة االىتماـ ادلتزايد بو عادليان كعربيان كزلليان،
كما تتضح أعليتها يف رلموعة من النقاط ىي:
 .0اإلضافة العلمية يف ىذا اجملاؿ؛ حيث قد تسهم يف زيادة الفهم عادليان كعربيان كزلليان ،للعوامل كادلتغَتات اليت تؤثر يف تطور التفكَت
الناقد لدل طالب اجلامعة بشكل خاص كاألفراد بشكل عاـ.

 .0ندرة الدراسات اليت تناكلت موضع التفكَت الناقد لدل طالب ادلرحلة اجلامعية يف سلطنة عماف كذلك –يف حدكد علم الباحثة.-
. 0تنبيو ادلختصُت يف الًتبية كل يف رلاؿ ختصصو إلعطاء ادلزيد من االىتماـ بالتفكَت الناقد كطرؽ تطويره لدل الطالب كالطالبات،
من خالؿ إجراء مزيد من الدراسات يف رلاؿ تنمية التفكَت النقد يف التعليم العايل.
 . 4قد خترج بنتائج كتوصيات تفيد يف رلاؿ حتسُت طرؽ كمهارات التفكَت الناقد يف ادلناىج ،كاخلطط كالربامج ،كالنشاطات العلمية
كالعملية يف التعليم العايل.
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محددات الدراسة:
تتحدد نتائج ىذه الدراسة بالعينة ادلستخدمة ادلكونة من ( )022طالب كطالبة من طالب جامعة السلطاف قابوس ادلسجلُت
خالؿ فصل ربيع  ،0207كبادلقاييس ادلستخدمة لقياس التفكَت الناقد كمهاراتو الفرعية.
مصطلحات الدراسة:
التفكَت الناقد :ىو تفكَت عقالين يركز على اختاذ القرار بشأف الفكرة اليت غلب تبنيها أك السلوؾ الذم غلب فعلو ،يعرؼ مبجموع
الدرجات اليت ػلصل عليها الفرد على مقياس التفكَت الناقد بصورة كاطسن-جلسر ) (Watson & Glaserادلكيف على البيئة
العمانية كيقيس مهارات التفكَت الناقد اآلتية؛
.0
.0
.0
.4
.5

معرفػة االفًتاضػػات  :Recognition of assumptionكتتمثػػل يف ادلهػػارة علػى فحػػص الوقػػائع كالبيانػػات الػػيت يتضػػمنها
موضوع ما؛ ثحيث ؽلكن أف ػلكم الفرد بأف افًتاضا ما كاردان أك غَت كارد عند النظر للوقائع ادلعطاة.
التفسَت  :Interpretationكيتمثل يف مهارة الفرد على استخالص نتيجة معينة من حقائق مفًتضة بدرجة معقولة من اليقُت.
تقػػومي ادلناقشػػات  :Evaluation of argumentsتتمثػػل يف مهػػارة الفػػرد علػػى إدراؾ اجلوانػػب ادلهمػػة الػػيت تتصػػل اتصػػاالن
مباشران بقضية ما ،ثحيث يتم دتييز نواحي القوة كالضعف فيها.
االستنباط  :Deductionيتمثل يف مهارة الفرد على معرفة العالقات بُت كقائع معينة تعطى لو ،ثحيث ؽلكن أف ػلكم يف ضوء
ىذه ادلعرفة إذا ما كانت نتيجة ما مشتقة من ىذه الوقائع أـ ال ،بغض النظر عن صحة الوقائع ادلعطاة أك موقف الفرد.
االسػتنتاج  :Inferenceتتمثػل يف مهػارة الفػرد علػى التمييػز بػُت درجػة احتمػاؿ صػحة أك خطػأ نتيجػة مػا تبعػان لدرجػة ارتباطهػا
بوقائع معينة تعطى لو.
الدراسات السابقة

دتاشيان مع ىدؼ الدراسة احلالية كادلتمثل بالتعرؼ إىل مستول التفكَت الناقد كمهاراتو لدل طالب جامعة السلطاف قابوس سيتم

استعراض الدراسات اليت تناكلت طالب ادلرحلة اجلامعية كىدفت للتعرؼ على مستويات التفكَت الناقد كمهاراتو ،كاليت تناكلت متغَت
النوع االجتماعي.
أجػػرل اجلنػػايب ( ) 0990دراسػػة ىػػدفت إىل حتديػػد العالقػػة بػػُت التفكػػَت الناقػػد لػػدل طػػالب كليػػة الًتبيػػة امعػػة بغػػداد كاألسػػاليب
ادلعرفيػة الػػيت يطبقوهنػػا ،كبلغػػت عينػػة الدراسػة ( )042طالبػان كطالبػػة ،حيػػث طبػػق الباحػػث مقيػاس للتفكػػَت الناقػػد مػػن إعػػداده ،كاظهػػرت

النتػػائج كجػػود فػػركؽ دال ػة إحصػػائيان تعػػزل دلتغػػَت التخصػػص الدراسػػي لصػػاحل األقسػػاـ العلميػػة ،يف حػػُت مل تظهػػر أيػػة فػػركؽ ذات داللػػة
إحصائية تعزل دلتغَت النوع االجتماعي(.)00
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كيف دراسػػة جػػوين ) Gunn (1993الػػيت ىػػدفت إىل التعػػرؼ علػػى عالقػػة التفكػػَت الناقػػد بالتقػػدـ بادلسػػتول التعليمػػي كنػػوع
التخصص كالنوع االجتماعي ،حيث تكونت عينة دراسػة مػن ( )022طالبػان كطالبػة مػن التخصصػات اجلامعيػة ادلختلفػة ،كقػد أظهػرت

النتػػائج فركق ػان تعػػزل دلسػػتول السػػنة الدراسػػية لصػػاحل السػػنوات األعلػػى ،كفػػركؽ تعػػزل للنػػوع االجتمػػاعي لصػػاحل اإلنػػاث ،كفركق ػان تعػػزل
للتخصص العلمي حيث كانت لصاحل طالب ختصصات العلوـ االجتماعية(.)04

كىدفت دراسة صاحل ( ) 0994التعرؼ على أثر االرتقاء يف ادلستول الدراسي على ظلو قدرات التفكَت الناقد لدل طالب
ادلرحلتُت اجلامعية كالثانوية يف مصر ،تكونت عينة الدراسة من ( )782طالبان كطالبة يف الصفوؼ األكؿ ثانوم كالثاين الثانوم كالثالث

ثانوم ،كاألكؿ كالثالث جامعي يف كلية الًتبية يف مصر ،كقد أشارت النتائج إىل كجود فركؽ يف درجات التفكَت الناقد ككل تعزل
للنوع االجتماعي لصاحل الذكور يف الصفوؼ األكؿ ثانوم كالثالث ثانوم ،كال يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الذكور كاإلناث
على درجات التفكَت الناقد يف الصف األكؿ جامعي ،كعند مقارنة طالب ادلرحلة الثانوية مع اجلامعية ظهر فركؽ ذات داللة إحصائية
لصاحل اإلناث يف الصف الثالث ثانوم ،أما بالنسبة دلستول الصف الدراسي فقد أشارت النتائج إىل تفوؽ ذكور األكؿ اجلامعي على
ذكور ادلراحل الثانوية الثالث كعلى ذكور الصف الثالث اجلامعي ،كما تفوقت إناث ادلرحلة الثانوية بصفوفها الثالثة(.)05
كيف دراسة احللفاكم ( ) 0997اليت ىدفت إىل دراسة العالقة بُت التفكَت ككل من متغَت التخصص كالنوع االجتماعي كادلستول
الدراسي ،على عينة من اجلامعة األردنية تكونت من ( )0200طالبان كطالبة ،أظهرت النتائج كجود فركقان لصاحل طالب الكليات
العلمية بادلقارنة مع طالب الكليات اإلنسانية ،كأظهرت كجود فركقان يف الدرجة الكلية دلقياس التفكَت الناقد كلدرجات ادلقياسُت

الفرعيُت؛ االستنتاج كحتديد ادلسلمات لصاحل اإلناث ،كفركقان على درجات ادلقياس الفرعي االستنباط لصاحل الذكور ،كما أظهرت
النتائج فركقان ذات داللة إحصائية بُت طالب السنوات الدراسية ادلختلفة كلصاحل السنوات األعلى(.)06

( )00التفكَت الناقد لدل طلبة كلية الًتبية امعة بغداد كعالقتو بأساليبهم ادلعرفية ،اجلنايب ()0990
(Assessing Critical Thinking: Development of a Constructed-response Test, Gunn (1993) )04
( )05االرتقاء يف ادلستول الدراسي كنثره يف ظلو مهارات التفكَت الناقد لدل طالب ادلرحلتُت الثانوية كاجلامعية ،صاحل ()0994
( )06اشتقاؽ معايَت األداء على مقياس التفكَت الناقد لطلبة البكالوريوس يف اجلامعات احلكومية األردنية ،احللفاكم ()0997
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كىدفت دراسة احلمورم كالوىر ( 0998أ) إىل حتديد قدرة طالب اجلامعة اذلامشية على التفكَت الناقد ،كالتعرؼ على أثر كل
من فرع الدراسة كمستول التحصيل يف الثانوية العامة كالتفاعل بينهما يف القدرة على التفكَت الناقد ،كتكونت عينة الدراسة من
( )000طالب كطالبة من طالب السنة األكىل يف اجلامعة اذلامشية للعاـ الدراسي ( )0997-0996كاستخدـ الباحثاف مقياس
كاطسوف-جلسر ادلعدؿ على البيئة األردنية ،كقد أظهرت النتائج عدـ كجود نثر للفرع الدراسي أك مستول التحصيل يف ادلرحلة الثانوية
العامة يف القدرة على التفكَت الناقد .كما أظهرت النتائج أف مستول التفكَت الناقد لدل طالب اجلامعة اذلامشية منخفض(.)07
كيف دراسة احلمورم كالوىر (0998ب) اليت ىدفت إىل استقصاء ظلط القدرة على التفكَت الناقد بتقدـ األفراد يف العمر ،كدراسة
األثر التفاضلي لعوامل فرع الدراسة كالنوع االجتماعي كادلستول العمرم كالتفاعل بُت ادلستول العمرم كأبعاد التفكَت الناقد يف ظلط
النمو احلاصل يف ىذه القدرة ،باإلضافة إىل حتديد طبيعة العالقة بُت قدرة على التفكَت الناقد كادلستول العمرم ،حيث تكونت
الدراسة من ( )400فردان من النظاـ التعليمي موزعُت كفق متغَتات الدراسة الثالثة ،كمت تطبيق اختبار كاطسوف كجلسر لقياس التفكَت
الناقد ،كقد أشارت النتائج إىل أف أفراد ادلستول العمرم ( )02-08سنة تزيد قدرهتم يف التفكَت الناقد بداللة إحصائية عن قدرة الفئة

العمرية ( )08-07سنة ،كادلستويات العمرية األربعة األعلى اليت مشلت األعمار من ( )62-02سنة ،كما أف القدرة على التفكَت
الناقد لدل طلبة الفرع العلمي كانت أعلى من األفراد الدارسُت للفرع األديب ،بينما مل يكن فركؽ ىناؾ تعزل للنوع االجتماعي(.)08
العمرية األربعة األعلى اليت مشلت األعمار من ( )62-02سنة ،كما أف القدرة على التفكَت الناقد لدل طلبة الفرع العلمي كانت
أعلى من األفراد الدارسُت للفرع األديب ،بينما مل يكن فركؽ ىناؾ تعزل للنوع االجتماعي(.)08

( )07تطور القدرة على التفكَت الناقد كعالقة ذلك بادلستول العمرم كاجلنس كفرع الدراسة ،احلمورم كالوىر (0998أ)
( )08قدرة طلبة السنة ا جلامعية اذلامشية على التفكَت الناقد كعالقتها بفرع دراسة الطالب يف ادلرحلة الثانوية كمستول حتصيلو يف الثانوية العامة ،احلمورم
كالوىر (0998ب)
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كىدفت دراسة عفانة ( )0998إىل التعرؼ على مستول مهارات التفكَت الناقد لدل طالب كلية الًتبية باجلامعة اإلسالمية بغزة،
كمشلت عينة الدراسة ( )070طالبان كطالبة .كمت استخداـ اختبار كاطسوف كجلسر للتفكَت الناقد ،أظهرت النتائج أف مستول مهارات
التفكَت الناقد لدل أفراد العينة أقل من مستول التمكن ،كما كجدت ارتباط موجب بُت التفكَت الناقد كادلعدالت التحصيلية
الًتاكمية ،كفركؽ بُت أفراد العينة تعزل للتخصص الدراسي لصاحل التخصصات العلمية ،يف حُت مل توجد فركؽ يف مهارات التفكَت
الناقد تعزل النوع االجتماعي الطالب(.)09
كيف دراسة العطارم ( )0999اليت ىدفت إىل التعرؼ على مستول التفكَت الناقد لدل طالب اجلامعات الفلسطينية كعالقتو مبركز
الضبط لديهم ،باإلضافة إىل التعرؼ إىل عالقة كل من مستول التفكَت الناقد كمركز الضبط كعدد من ادلتغَتات ىي؛ النوع االجتماعي
كالتخصص األكادؽلي ،كادلستول الدراسي كمستول تعلم األب كاألـ كترتيب الطالب يف األسرة كمكاف السكن كمنطقة السكن يف
اجلامعة ،كقد مشلت عينة الدراسة ( )080طالبان كطالبة يف السنوات الدراسية من الثانية كحىت الرابعة من مخس جامعات فلسطينية
سلتلفة ،من التخصصات العليمة كاألدبية ادلختلفة ،كأظهرت الدراسة النتائج التالية ،أف مستول التفكَت الناقد لدل الطالب منخفض،
مع عدـ كجود فركؽ تعزل للنوع االجتماعي على درجات مهارات التفكَت لناقد الكلية ،ككجود فوؽ ذات داللة إحصائية لصاحل
اإلناث على مهاريت التحليل كاستقراء ،ككجود فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل للتخصص يف درجات ادلقياس الكلية ،كيف الدرجات
الفرعية دلقاييس؛ التحليل كالتقييم كاالستدالؿ كاالستنتاج ،بُت طالب عينة الدراسة األكادؽلي لصاحل التخصصات العليمة(.)42
كيف دراسة سرحاف ( ) 0222اليت ىدفت كاف من أىدافها التعرؼ على مستول مهارات التفكَت الناقد كعالقتو بعدد من ادلتغَتات
ىي؛ ادلستول الدراسي كالنوع االجتماعي كدرجة تعليم األب كدرجة تعليم األـ كترتيب الطالب يف األسرة كمكاف السكن كمنطقة
السكن كاجلامعة اليت ينتمي إليها الطالب ،حيث مشلت عينة الدراسة على طالب كطالبات من السنة األكىل حىت السنة الرابعة من أربع
جامعات فلسطينية ،كأظهرت النتائج أف النسبة األكرب من عينة الدراسة كاف مستول مهارات التفكَت الناقد لديهم متوسط كىي نسبة
( ،)6990ككاف ما نسبتو ( )0794من العينة مستول التفكَت الناقد لديهم مرتفع ،ك ( )0094من العينة مستول التفكَت لديهم
منخفض .كمل تظهر النتائج فركقان على الدرجات الكلية للمقياس الناقد كدرجاتو الفرعية تعزل ألم من متغَتات؛ النوع االجتماعي

كتعليم األب كتعليم األـ كمكاف

( )09مستول مهارات التفكَت الناقد لدل طلبة كلية الًتبية باجلامعة اإلسالمية بغزة ،عفانة ()0998
( )42مستول مهارات التفكَت الناقد لدل طلبة كلية الًتبية كعالقتو مبركز الضبط لديهم ،العطارم ()0999
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السكن كمنطقة السكن ،يف حُت كجدت فركقان ذات داللة إحصائية يف مهارات التفكَت الناقد تعزل لكل من متغَت؛ اجلامعة اليت
يدرس فيها الطالب كالًتتيب الوالدم(.)40
كأجرل إرنست ) Ernst (2001دراسة ىدفت إىل معرفة أثر االطلراط يف معاىد متنوعة اخلربات يف تنمية التفكَت الناقد ،حيث
تكونت العينة من ( )0842طالبان كطالبة من جامعات ككليات سلتلفة ،كمت استخداـ مقياس التفكَت الناقد لواطسوف كجالسر
باإلضافية إىل التقرير الذايت من قبل الطالب يرتبط بقياس خربات الطالب يف الكلية ،كقد أظهرت النتائج أف التنوع يف اخلربات
كالتجارب يؤثر بشكل إغلايب يف تنمية التفكَت الناقد(.)40
كىػػدفت دراسػػة اجلنػػادم ( ) 0220إىل التعػػرؼ علػػى العالقػػة بػػُت التفكػػَت الناقػػد كرلموعػػة مػػن ادلتغػَتات ىػػي؛ التخصػػص الدراسػػي
كالسنة الدراسية كالنوع االجتماعي كالتحصيل الدراسي كادلستول االقتصادم كاالجتماعي لألسرة ،حيث بلغت العينة (  )0076طالبان
كطالبة من جػامعيت دمشػق كالبعػث ،كاسػتخدمت الباحثػة مقيػاس كاطسػوف كجلسػر ،كبينػت النتػائج؛ كجػود فػركؽ ذات داللػة إحصػائية
تعزل للنوع االجتماعي كالتخصص الدراسي لدل طالب جامعة البعث على كل من الدرجة الكلية دلقياس التفكَت الناقد كمهاراتو ،يف
حُت مل تظهر النتائج فركقان تعزل للنوع االجتماعي لدل طالب جامعة دمشق ،كما أظهرت ارتباطان إغلابيان بُت مهارات التفكػَت الناقػد
كادلستول االقتصادم كاالجتماعي لدل كامل العينة(.)40

كىدفت دراسة بيورغس ) Burgess (2003إىل تقصي العالقة بُت التفكَت الناقد كعدد من ادلتغَتات ىي؛ مستول السنة الدراسية
كالنوع االجتماعي كالعمر كمستول التحصيل الدراسي كاخلدمة العسكرية ،على عينة من طلبة كلية التمريض ،كأظهرت النتائج تطور
القدرة يف مهارات التفكَت الناقد لدل عينة الدراسة بعد دراستهم لفصل كاحد يف الكلية ،كما أظهرت فركقان تعزل للنوع االجتماعي
لصاحل اإلناث على الدرجات الكلية دلقياس التفكَت الناقد(.)44

كيف دراسة اجلاؼ كسلماف ( ) 0225اليت ىدؼ إىل التعرؼ على مستول التفكَت الناقد لدل طلبة اجلامعة كاستقصاء أثر كل من
متغَت؛ النوع االجتماعي كالتخصص الدراسي (علمي ،أنساين) كادلرحلة الدراسية (أكىل رابعة) مكاف السكن
( )40مهارات التفكَت الناقد كعالقتها ثحل ادلشكالت لدل عينة من طلبة اجلامعات الفلسطينية ،سرحاف ()0222
(Do diversity experiences influence the development of critical thinking, Ernest (2001) )42
( )40التفكَت الناقد كعالقتو بعدد من ادلتغَتات الدراسية-دراسة ميدانية لدل طلبة جامعيت دمشق كالبعث ،اجلنادم ()0220
(generic baccalaureate nursing students' the impact of the school of nursing curriculum on )44
)ability to think critically at Austin Peary state university, Burgess (2003
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(بغداد ،احملافظات) ،كبلغت العينة ( )605طالبان كطالبة من الكليات العلمية كاإلنسانية من اجلامعػة ادلستنصػرية .كقػد أظهػرت النتػائج
أف التفكػػَت الناقػػد لػػدل أفػراد العينػػة مرتفػػع سػواء علػػى الدرجػػة الكليػػة للمقيػػاس أك ادلقػػاييس الفرعيػػة .كأظهػػرت النتػػائج كجػػود فركقػان دالػػة

إحصػائيان تعػػزل دلتغػَت التخصػػص الدراسػػي علػى مجيػػع أبعػػاد ادلقيػاس لصػػاحل للتخصػػص العلمػي ،كمػػا أظهػػرت النتػائج كجػػود فػػركؽ ذات
داللة إحصائية على مجيع أبعاد ادلقياس كفق تفاعل متغَتات النوع االجتماعي كادلرحلة الدراسية كمكػاف السػكن ،حيػث كانػت الفػركؽ

لصاحل الطالبات أحيانان كلصاحل الط الب يف أحياف أخرل .كقد مت تفسَت ىذه النتيجة باعتباره أف مكػاف السػكن مػن العوامػل الػيت تػؤثر
يف قدرة الفرد للتعامل مع الظواىر ادلختلفة كاستخدامو لنمط التفكَت الذم غلعلو قادران على مواجهة كحل مشكالتو كذلك دلػا يتضػمنو
ىذا ادلتغَت من التأثَتات األسرية كادلدرسية احمليطة بالفرد (.)45

كدراسة المبَتت ) Lambert (2005اليت ىدفت إىل مقارنة النزعػة للتفكػَت الناقػد بػُت طػالب مػن كليػة اآلداب كالطػالب مػن
غػػَت كليػػة اآلداب ،مػػن مسػػتويات دراسػػية سلتلفػػة مشلػػت السػػنة األكىل كالثالثػػة كالسػػنة األخػػَتة ،كتكونػػت العينػػة مػػن ( )040طالبػان ،كقػػد

أظهرت النتائج فركقان ذات داللة إحصائية لصاحل طالب كلية اآلداب يف السنة الثالثة كاألخَتة على الدرجة الكلية للمقياس كعػدد مػن
أبعاده الفرعية مقارنة بطالب السنة األكىل من كلية اآلداب كطالب الكليات من غَت كلية اآلداب(.)46

كىدفت دراسة بطاينة كزغوؿ ) Batinch & Zghoul (2006التعرؼ إىل مستول مهارات التفكَت الناقد لدل ( )52مػن
طالب كطالبات برنامج ادلاجستَت يف جامعة الَتموؾ األردنية يف ضوء متغَتات التوع االجتمػاعي كالعمػر كادلسػتول التعليمػي ،كأظهػرت
النتػػائج أف أداء الطػػالب علػػى اختبػػار التفكػػَت الناقػػد كػػاف مبسػػتول مػػنخفض ،كمػػا أظهػػرت فػػركؽ لصػػاحل الػػذكور علػػى اإلنػػاث ،كتفػػوؽ
للذكور األكرب سنان على األصغر سنان ،كتفوؽ لإلناث األصغر سنان على األكرب سنان(.)47

( ) 45مستول التفكَت الناقد لدل طلبة اجلامعة كعالقتو ببعض ادلتغَتات ،اجلاؼ كسلماف ()0225
(A comparison of the critical thinking dispositions of art and not-art undergraduates, Lambert )46
)(2005
(Jordanian TEFL Graduate students, Use of Critical Thinking Skills (as Measures by the )47
)Cornell Critical Thinking Test, (Level Z) . Batinch & Zghoul (2006
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أجرل مايرز كداير ) Myers & Dyer (2006دراسة ىدفت إىل دراسة تػأثَت ظلػط التعلػيم علػى مهػارات التفكػَت الناقػد لػدل
( )005طالبان من كلية الزراعة كيف برنامج تطوير مهارة القيادة يف العلوـ احلياتية امعة فلوريدا ،كقد بينت

النتائج اخلاصة بالفركؽ ادلرتبطة بالنوع االجتماعي عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الطالب كالطالبات(.)48
كىدفت دراسة ىدركس كالفرا ( )0228إىل حتديد مستول مهػارات التفكػَت الناقػد كمسػتول التوافػق الشخصػي كاالجتمػاعي لػدل
طلبػػة كليػػة الًتبيػػة امعػػة األقصػػى بغػػزة ،كالتعػػرؼ علػػى العالقػػة بينهمػػا يف ضػػوء متغػػَتم النػػوع االجتمػػاعي كادلسػػتول األكػػادؽلي ،حيػػث
بلغػػت عينػػة الدراسػػة ( )080طالب ػان كطالبػػة مػػن السػػنة األكىل كالرابعػػة ،كمت تطبيػػق مقيػػاس عبػػد السػػالـ ( )0980ادلشػػتق مػػن مقيػػاس

كاطسوف كجلسر ،كأشارت النتائج إىل اطلفاض مستول التفكَت الناقد لدل طالب جامعة غزة ( ،)5797كفركؽ ذات داللػة إحصػائية
يف مستول مهارات التفكَت الناقد تعزل للنوع االجتماعي لصاحل الذكور ،كبُت ادلستول األكادؽلي األكؿ كالرابع لصاحل طالب ادلستول
الرابع(.)49
كىدفت دراسة سعادة ( )0229إىل الكشف عن أثر بعض ادلتغَتات؛ الًتتيب الوالدم كمستول التحصيل كالتخصص األكادؽلي
يف ادلرحلة الثانوية كمكاف السكن كالنوع االجتماعي؛ يف اكتساب طلبة كلية الًتبية يف جامعة األسراء اخلاصة لثالث مهارات من
التفكَت الناقد ىي :االستنتاج كاالستقراء كالتمييز ،كقد بلغت عينة الدراسة ( )80من طلبة كلية الًتبية ،كأظهرت النتائج عدـ كجود
فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات اكتساب الطلبة دلهارات التفكَت الناقد تعزل دلتغَتات؛ الًتتيب الوالدم ،كمكاف السكن
كالنوع االجتماعي .يف حُت أظهرت النتائج فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات اكتساب الطالب دلهارات التفكَت الناقد تعزل
دلتغَت؛ التخصص األكادؽلي يف ادلرحلة الثانوية لصاحل طلبة التخصص العلمي(.)52
كىدفت دراسة القحطاين ( ) 0202إىل ادلقارنة بُت مهارات التفكَت الناقد لدل الطالبات بكلية الًتبية امعيت ادللك سعود
بادلملكة العربية السعودية كاإلمارات بدكلة اإلمارات العربية ادلتحدة ،كذلك يف ضوء التخصص األكادؽلي كاجلامعة .كتكونت العينة من
( ) 057طالبة من كليت الًتبية اخلاصة كرياض األطفاؿ ،حيث مت استخداـ اختبار كاطسوف كجلسر للتفكَت الناقد ،كأظهرت النتائج
عدـ كجود اختالؼ يف ترتيب مهارات التفكَت الناقد بُت طالبات جامعيت ادللك سعود كاإلمارات بقسمي الًتبية اخلاصة كرياض
األطفاؿ .كظهر كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت طالبات جامعة ادللك السعود كاإلمارات من ختصص رياض األطفاؿ على
الدرجة الكلية دلهارات التفكَت الناقد يف بعدم
(The Influence of Student Learning Style on Critical Thinking Skills, Myers & Dyer (2006) )48
( )49مستول مهارات التفكَت الناق د كعالقتو بالتوافق الشخصي كاالجتماعي لدل طلبة كلية الًتبية امعة األقصى بغزة ،ىدركس كالفرا ()0228
( )52أثر عدد من ادلتغَتات يف اكتساب طلبة اجلامعة دلهارات التفكَت الناقد ،سعادة ()0229
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االستنباط كتقومي احلجج لصاحل طالبات جامعة ادللك سعود .كما ظهر فركؽ بُت طالبات اجلامعتُت من ختصص الًتبية اخلاصة يف
بعدم االفًتاضات لصاحل طالبات جامعة اإلمارات كتقومي احلجج لصاحل طالبات جامعة ادللك سعود .كفركقان بُت طالبات جامعة

ادللك سعود من ختصص الًتبية اخلاصة كرياض األطفاؿ يف بعدم االستنباط كالتفسَت لصاحل طالبات قسم رياض األطفاؿ ،كمل تظهر

أم فركؽ بُت طالبات جامعة اإلمارات على أم بعد من أبعاد ادلقياس يعزل للقسم(.)50
كيف دراسة الزؽ ( ) 0200اليت ىدفت التعرؼ إىل الفركؽ يف التفكَت الناقد لدل طالب كليػة العلػوـ الًتبويػة يف اجلامعػة األردنيػة
تبعان دلتغَتم ادلستول الدراسي كالنوع االجتماعي كالتفاعل بينهما .كتكونت العينة من ( )002طالب كطالبة من السنة اجلامعية األكىل
حىت الرابعة ،كاستخدـ الباحث مقياس كاطسوف كجلسر ادلعدؿ على البيئة األردنية ،كقد أظهرت نتائج الدراسة كجود فركؽ ذات داللة

إحصائية بُت طالب السنة الثالثة كالرابعة لصاحل طالب السنة الرابعة علػى الدرجػة الكليػة للمقيػاس ،كبػُت طػالب السػنة الثانيػة كالرابعػة
علػى لصػػاحل طػػالب السػػنة الرابعػػة يف بعػػد كاحػد فقػػط ىػػو بعػػد االسػػتنباط ،كمػػا مل تظهػر فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل دلتغػػَت النػػوع
االجتماعي إال على بعد كاحد ىو بعد االستنتاج لصاحل اإلناث .كمل تشَت النتائج إىل كجود أثر للتفاعل بُت متغَتم النوع االجتمػاعي
كادلستول الدراسي يف الدرجة الكلية أك أيان من ادلهارات الفرعية .كىذه النتائج تعٍت بأف التقدـ يف ادلستول الدراسي يف ادلرحلة اجلامعية
ال يؤدم إىل حدكث تطور يف أكثر مهارات التفكَت الناقد.

كيف دراسة اجلبيلي (404ق) كاليت ىدفت إىل التعرؼ على مستول التفكَت الناقد لدل طالب جامعة اإلماـ زلمد بن سعود
اإلسالمية كالفركؽ بينهم ثحسب النوع االجتماعي كادلستول الدراسي .حيث استخدـ الباحث اختبار التفكَت الناقد الذم أعده
اجمللس األسًتايل للبحوث الًتبوية ) ،(ACERالذم يتكوف من أربع مهارات فرعية كأظهرت النتائج أف مستويات التفكَت الناقد
لدل طالب اجلامعة كاف متوسطان ،كما بينت النتائج كجود فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل دلتغَت النوع االجتماعي لصاحل الطالبات

على مقياس التفكَت الناقد ،كأظهرت النتائج كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كلية احلاسب اآليل كالكليات األخرل مبا فيها

الكليات العلمية كاألدبية .يف حُت مل يظهر فركؽ بُت كلييت الطب كاذلندسة كالكليات األخرل.

( ) 50مهارات التفكَت الناقد لدل طالبات كلية الًتبية امعيت ادللك سعود بادلملكة العربية السعودية كبدكلة اإلمارات العربية ادلتحدة ،القحطاين ()0202
( )50أثر النوع االجتماعي كادلستول الدراسي يف مهارات التفكَت الناقد لدل طلبة كلية العلوـ الًتبوية يف اجلامعة األردنية ،الرؽ ()0200
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( )50مستول التفكَت الناقد لدل طالب جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية ،اجلبيلي (404ق)

من خالؿ استعراض األدب ادلتعلق مبستول التفكَت الناقد ،كالفركؽ اليت تعزل دلتغَتم النوع االجتماعي لطالب ادلرحلة اجلامعية
الحظ الباحثة ما يلي:
. 0نتائج معظم الدراسات أظهر أف مستويات التفكَت الناقد كمهاراتو مبستول منخفض أك متوسط ،كالقليل منها أظهر كجود
مستويات عالية لدل طالب ادلرحلة اجلامعية.
. 0كجود اختالؼ نتائج الفركؽ اليت تعزل دلتغَت النوع االجتماعي بُت الدراسات أك ضمن عينة الدراسة ذاهتا.
. 0أظهرت الدراسات اليت تناكلت متغَتات السياؽ الثقايف كمكاف السكن أثر للسياؽ الثقايف دلستول التفكَت الناقد ،كما أف عدد من
الدراسات أظهرت تطور مع االرتقاء بالسنوات الدراسية.
 . 4معظم الدراسات العربية بشكل خاص استخدمت مقياس كاطسوف كجلسر للتفكَت الناقد شلا يعٍت دتتعو خبصائص سيكومتَتية
جيدة كمناسبتو للبيئات العربية ،إضافة إىل أف حجم عينات الدراسات تراكح ما بُت ( 022إىل  )022طالب كالقليل منها شذ عن
ذلك.
كيف ضوء ىذه ادلالحظات ،كحيث إف السياؽ الثقايف كاالجتماعي كاخلربات التعليمية قد يؤثر يف تطور التفكَت الناقد لدل طالب
ادلرحلة اجلامعية ،فقد صوغ للباحثة دراسة مستول التفكَت الناقد لدل طالب جامعة السلطاف قابوس ،كالوقوؼ على الفركؽ ادلرتبطة
بالنوع االجتماعي ،كذلك باستخداـ مقياس كاطسوف كجلسر على عينة تبلغ ( )022طالب كطالبة .حيث قد يعكس ذلك مدل
فعالية النظاـ كاألساليب التعليمة ادلتبعة يف كليات اجلامعة بتمية التفكَت الناقد لدل طالهبا باختالؼ نوعهم االجتماعي.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
مت استخداـ ادلنهج الوصفي للتعرؼ على مستول التفكَت الناقد كمهاراتو لدل طالب جامعة السلطاف قابوس ،كالوقوؼ على
الفركؽ بُت أفراد العينة بناء على نوع الطالب (ذكر-أنثى).
مجتمع وعينة الدراسة:
تكوف رلتمع الدراسة من رلموع طالب جامعة السلطاف قابوس يف سلطنة عماف ادلسجلُت خالؿ فصل ربيع  0207كالبالغ
عددىم ( ) 05456حسب إحصائية عمادة القبوؿ كالتسجيل ،كقد مت اختيار عينة عشوائية حجمها اإلمجايل ( )022طالبان كطالبة

بواقع ( )022طالبان ك ( )022طالبة ،من أربع كليات ىي؛ التمريض كالعلوـ الزراعية كالبحرية كالًتبية كاآلداب كالعلوـ االجتماعية ،مت
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اختيار الكليات بطريقة عشوائية عن طريق القرعة لتكوف شلثلة جلميع طالب اجلامعة بكلياهتا العلمية كاألدبية ،كمت توزيع أداة الدراسة
بالتنسيق مع إدارات الكليات كأستاذهتا.
أداة الدراسة (مقياس التفكير الناقد):
مت استخداـ اختبار التفكَت الناقد ادلعدؿ على البيئة العمانية من قبل ادلدحاين كادلعد من قبل عبد السالـ كسػليماف ( )0980عػن
صورة اختبار كاطسن-جلسر للتفكَت الناقد ) ،(WGCTAكيتكوف االختبػار مػن ( )052سػؤاؿ مت توزيعهػا بالتسػاكم علػى مخسػة
اختبارات فرعية للتفكَت الناقد ،بواقع ( ) 02سػؤاؿ لكػل اختبػار فرعػي ،ثحيػث يعطػى لكػل إجابػة صػحيحة درجػة كاحػدة ،كصػفر لكػل
إجابة خاطئة ،كبذلك فإف النتيجة الكلية لالختبار ( )052درجة ،كتقيس ىذه االختبارات الفرعية مهارات التفكَت الناقد ىي :معرفة
االفًتاضات ك التفسَت ك تقػومي ادلناقشػات كاسػتنباط كاالسػتنتاج .كيتمتػع االختبػار بنسػختو ادلعدلػة علػى البيئػة العمانيػة مبؤشػرات صػدؽ
جيػػد ،حيػػث اعتمػػد عبػػد السػػالـ كسػػليماف الصػػدؽ الظػػاىرم بعرضػػو علػػى رلموعػػة مػػن احملكمػػُت ادلختصػػُت ،باإلضػػافة إىل اعتمػػاد
االتسػػاؽ الػػداخلي مػػن قبػػل كػػل عبػػد السػػالـ كسػػليماف كاذلنػػائي كادلػػدحاين ،كذلػػك ثحسػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػُت االختبػػارات الفرعيػػة
اخلمس ػػة كالدرج ػػة الكلي ػػة لالختب ػػار ،ثحي ػػث تراكح ػػت معامل ػػة االرتب ػػاط م ػػا ب ػػُت؛ ( 29652ك  )29489ك ( 29804ك  )29577ك
( 29862ك  )29662لكػػل مػػن البػػاحثُت علػػى التوايل.كمػػا حتقػػق كػػل مػػنهم مػػن ثبػػات االختبػػار بصػػورتو ادلعدلػػة ثحسػػاب معامػػل ألفػػا
كركنبػػاخ ) ،(Cranbchs Alphكبلػػغ معامػػل الثبػػات لكػػل مػػن البػػاحثُت علػػى التػوايل علػػى النحػػو التػػايل؛ (29759؛ (29759؛
.)56-54()29842
كيف الدراسة احلالية مت عرض ادلقياس على ( )7من ادلختصُت يف علم النفس كاإلرشاد النفسػي امعػة السػلطاف قػابوس هبػدؼ التحقػق
مػػن الصػػدؽ الظػػاىرم ،كاسػػتخراج االرتباطػػات بػػُت كػػل مقيػػاس فرعػػي كالدرجػػة الكليػػة علػػى عينػػة مكونػػة مػػن ( )54طالػػب كطالبػػة مػػن
جامعة السلطاف قابوس ،حيث كانت االرتباطات على النحو التايل؛ معرفة االفًتاضات ( )،557كالتفسَت ( )،550كتقومي ادلناقشات
( )،455كاالسػػتنباط ( )،609كاالسػػتنتاج ( .)،677كمػػا مت اسػػتخراج الثبػػات مػػن خػػالؿ حسػػاب معامػػل ألفػػا كركمبػػاخ كبلػػغ معامػػل
الثبات الكلي دلقياس التفكَت الناقد (.)،740
( )54اختبار التفكَت الناقد :كراسة التعليمات ،عبد السالـ كسليماف ()0980
( )55التفكَت الناقد كعالقتو ببعض ادلتغَتات لدل طلبة ادلرحلة الثانوية بسلطنة عماف ،اذلنائي ()0225
( )56التفكَت الناقد لدل طلبة جامعة السلطاف قابوس كعالقتو ببعض ادلتغَتات ،ادلدحاين ()0220
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وإجراءات التطبيق:
بعد احلصوؿ على موافقة إجراء الدراسة من اجلهات ادلختصة يف جامعة السلطاف قابوس مت تطبيق ادلقاييس على عينة الدراسة الػيت
مت اختيارىػػا بطريقػػة عش ػوائية بالتنسػػيق مػػع إدارات الكليػػات ،كذلػػك بواسػػطة بػػاحثُت ميػػدانيُت يف الكليػػات ادلختػػارة؛ حيػػث يقػػوـ كػػل
باحث بتوضيح تعليمات تعبئة االستمارة كالتأكيد على سرية ادلعلومات ،كمجع االستمارات كالتأكد من اإلجابة على مجيع فقراهتا حاؿ
انتهائهم من تعبئتها.
األساليب اإلحصائية:
لإلجابػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػن أس ػ ػ ػػئلة الدراس ػ ػ ػػة ،مت إدخ ػ ػ ػػاؿ البيان ػ ػ ػػات يف الربن ػ ػ ػػامج اإلحص ػ ػ ػػائي  ،SPSSكمت اس ػ ػ ػػتخداـ معام ػ ػ ػػل الف ػ ػ ػػا كركنب ػ ػ ػػاخ
 ،Cronbach's alphaكاستخداـ اختبار "ت" للعينة الواحدة ،كاختبار "ت" لعينتُت مستقلتُت.
النتائج
السؤال األول :ما مستويات التفكير الناقد ومهاراته الفرعية (معرفة االفتراضات والتفسير وتقويم المناقشات واالستنباط
واالستنتاج) لدى طالب جامعة السلطان قابوس؟ مت حتليل نتائج السؤاؿ عن طريق اختبار "ت" للعينة الواحدة كذلك مبقارنة

ادلتوسط الفعلي بادلتوسط النظرم لالختبار الكلي كالبالغ ( ،)98كادلتوسطات النظرية لكل من ادلهارات الفرعية األربعة (معرفة
االفًتاضات كالتفسَت كتقومي ادلناقشات كاالستنباط) كالبالغ ( ،)42كلالستنتاج البالغ ( ،)48كيوضح جدكؿ ( )0خالصة نتائج
اختبار "ت" للعينة الواحدة.
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جدول ( )1اختبار ت لمعينة الواحدة لمحكم عمى مستوىالتفكير الناقد ومهاراته الفرعية مرتبة تنازليا(ن=)222
م
1

البعد

االنحراف

المتوسط

قيمة ت

المعياري المحسوبة
الحسابي
معرفة 122.214 . 2.29581 25.3400

الداللة

االحصائية
.022

االفتراضات

2
3
4
5
6

االستنباط 19.4400
تقويم المناقشات 19.8400
التفسير 17.9550
االستنتاج

المقياس الكمي

المستوى
منخفض
منخفض

4.04577

67.953

.021

3.04036

89.866

.,222

منخفض

3.62196

70.106

,,221

منخفض

2.89036

45.308

,222

115.612 10.49723 85.8152

,222

27.2602

منخفض
منخفض

يالحظ من خالؿ النتائج أف قيمة "ت" الختبار التفكَت الناقد الكلي كدلهاراتو اخلمسة (معرفة االفًتاضات كالتفسَت كتقومي احلجج
كاالستنباط كاالستنتاج) دالة إحصائيان عند مستول <2.225كادلتوسط الفعلي لكل منهما أقل من ادلتوسط النظرم شلا يشَت إىل أف
مستول التفكَت الناقد كمهاراتو منخفض عند طالب جامعة السلطاف قابوس.

السؤال الثاني :هل توجد فروق بين طالب جامعة السلطان قابوس في التفكير الناقد ومهاراته الفرعية (معرفة االفتراضات
والتفسير وتقويم المناقشات واالستنباط واالستنتاج) تعزى لمتغير النوع االجتماعي؟ دلعرفة أثر متغَت النوع االجتماعي على
مستول التفكَت الناقد كمهاراتو لدل طالب جامعة السلطاف قابوس مت استخداـ اختبار "ت" للعينتُت ادلستقلتُت .كاجلدكؿ رقم ()0
يوضح خالصة نتائج السؤاؿ الثاين.

Route Educational and Social Sce Journal
Volume 5(2), February 2018

853

مستوى مهاراث التفكير الناقد لدى طلبت جامعت السلطان قابوس
د .عائشت محمد عجوة
جدول( )2اختبار ت لعينيتين مستقمتين لمعرفة الفروق في مستوى التفكير الناقد ومهاراته لدى الطالب وفقا
لمتغير النوع االجتماعي

أبعااااااااااااااااااااد الناااااااااااااااااااااو

المشااااا ت

العدد المتوسااااااط االنحااااااااااراف قيماااااة ت

االجتماعي

الحسابي

ذكر

19.6200 122

. 2.2731

أنثى

31.0600 122

. 2.3086

ذكر

3.52450 18.1100 122

أنثى

17.8000 122

3.72813

تقة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةويم

ذكر

19.3700 122

3.1128

المناقشات

أنثى

19.2700 122

2.98093

ذكر

19.3400

122
19.5400 122

3.99297
4.11555

ذكر

21.9600 122

.2.75578

أنثى

33.5600 122

.3.00276

ذكر

85.4000
10.23857
011
10.78519 86.2302
011

الجنسية

معرفة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة

االفتراضات
التفسير

االستنباط

أنثى
االستنتاج
االختبار

الكمي

أثنى

المعياري المحسوبة

الداللااااااااااااة اتجااااااااااا
االحصائية

الفروق
دالة

.
.690

.462

.222
 .غية ة ة ة ة ة ة ة ة ةةر
412
دالة
غية ة ة ة ة ة ة ة ة ةةر

956
.732

.412
.872
.

306

.943

دالة

.221

.226

دالة

غير
دالة

يتضح من النتائج الواردة يف اجلدكؿ عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة < 2.225تعزل إىل متغَت النوع
االجتماعي على مقياس التفكَت الناقد كادلهارات الفرعية (التفسَت كتقومي ادلناقشات كاالستنباط) ،كما يتضح كجود فركؽ دالة إحصائيان
على مهاريت (معرفة االفًتاضات كاالستنتاج) لصاحل الطالبات.
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مناقشة النتائج
أظهرت النتائج بأف مستول التفكَت الناقد لدل طالب جامعة السلطاف قابوس سواء على درجات االختبار الكلي أك مهاراتو
الفرعية منخفض ،كتتفق ىذه النتيجة مع عدد من الدراسات منها دراسة؛ (احلمورم كالوىر0998 ،أ؛ عفانة0998 ،؛ العطارم،
0999؛ سرحاف0222 ،؛ Rucks, 2001؛ Batinch & Zghoul 2006؛ ىدكس كالفرا0228 ،؛ & Grosser
 )Lombard, 2008كما ختتلف مع دراسة؛ (إبراىيم0220 ،؛ ادلطارنة0220 ،؛ اجلبيلي )0200 ،اليت كجدت أف مستول
التفكَت الناقد كمهاراتو متوسط لدل عينات الدراسة من طالب اجلامعة ،كما ختتلف مع دراسة اجلاؼ كسليماف ( )0225اليت
كجدت أف التفكَت الناقد لدل طالب اجلامعة ادلستنصرية كاف مرتفعا سواء على الدرجة الكلية أك مقاييسو الفرعية.
إف اختالؼ نتائج الدراسات يعكس بأف ىناؾ العديد من العوامل قد تلعب دكران يف تطور التفكَت الناقد لدل طالب ادلرحلة
اجلامعية كاليت من ادلتوقع حسب نظرية بياجية بأهنا مرحلة تطور مهارات التفكَت الناقد؛ كمن ىذه العوامل التجارب كاخلربات اليت ؽلركف
هبا سواء احلياتية أك التعليمية ،كىذا ما تؤكده نتائج دراسة إرنست ) Ernst (2000اليت أظهرت بأف التفكَت الناقد يتطور لدل
طالب اجلامعة مع تطور التجارب كاخلربات ،كما يؤكد على أعلية أف تأخذ اجلامعات بعُت االعتبار ادلناىج كأساليب التدريس كأنظمة
القيادة كاإلدارة الصفية كاألنشطة سواء ادلنهجية أك غَت ادلنهجية اليت من شأهنا تعريض الطالب للخربات كالتجارب التعليمية كاحلياتية
اليت تساعد على تنمية كتطوير التفكَت الناقد لدل طالهبا.
باإلضافة إىل أف اختالؼ النتائج قد يعكس نثر السياؽ الثقايف مبا فيو تأثَت القيم كادلعايَت الثقافية العامة للمجتمع اليت ينتمي إليو
الطالب ،كاألسرة كمبا تتضمنو من نظاـ القيم كاالعتقادات كخصائص األفراد الشخصية كتفاعالهتم باإلضافة إىل ادلدرسة كسائل
اإلعال ـ ،إذ أف السياؽ االجتماعي يؤثر على تطور الفرد ادلعريف ،كبالتايل قد يكوف من ادلؤثرات ادلهمة يف تطوير التفكَت الناقد .كىذا
ما أكدتو دراسة اجلاؼ كسليماف ( )0225اليت كجدت أف مكاف السكن من العوامل اليت تؤثر يف قدرة الفرد للتعامل مع الظواىر
ادلختلفة كاستخدامو لنمط التفكَت الذم غلعلو قادران على مواجهة كحل مشكالتو كذلك دلا يتضمنو ىذا ادلتغَت من التأثَتات األسرية
كادلدرسية احمليطة بالفرد.

كمن ادلهم الوقوؼ على أثر تفاعل ادلتغَتات الشخصية للطالب نفسو مع متغَتات البيئة التعليمية كالسياؽ الثقايف مبا فيها ادلتغَتات
األسرية .كشلا قد يؤدم إىل رسم صورة أكثر كضوحان حوؿ العوامل كتفاعالهتا ادلؤثرة على تطور التفكَت الناقد كمهاراتو تناكؿ متغَتات

جديدة؛ كخائص الطالب الشخصية كادلركنة كدتايز الذات ،كأظلاط االعتقادات الثقافية أنواع االضطرابات اليت قد تؤثر على ظلط

التفكَت.
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كبالنظر إىل نتائج الدراسة اخلاصة بالفركؽ ادلرتبطة بالنوع اجتماعي للطالب كادلتمثلة بعدـ كجود فركؽ تعزل دلتغَت النوع االجتماعي
علػػى درجػػات اختبػػار التفكػػَت الناقػػد الكليػػة ،كمهاراتػػو الفرعيػػة ،فيمػػا عػػدا فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية لصػػاحل اإلنػػاث يف مهػػاريت (معرفػػة
االفًتاضػػات كاالسػػتنتاج) ،يالحػػظ أف نتػػائج الدراسػػة تتفػػق مػػع مػػع بعػػض الدراسػػات الػػيت مل جتػػد فػػركؽ علػػى درجػػات االختبػػار الكلػػي
للتفكػػَت النقػػاد مػػع كجػػود فػػركؽ علػػى بعػػض ادلهػػارات لصػػاحل اإلنػػاث كدراسػػة (احللفػػاكم 0997؛ العطػػارم 0999؛ الػػزؽ .)0200
كتتفق جزئيان مع رلموعة من الدراسات اليت مل جتد ف ركؽ تعزل للنوع االجتماعي للطالب كمنها سواء على االختبػار الكلػي أك مهاراتػو

كدراس ػػة (اجلن ػػايب0990 ،؛ احلم ػػورم كال ػػوىر أ0998 ،؛ عفان ػػة 0998؛ س ػػرحاف0222 ،؛ س ػػعادة0229 ،؛ احل ػػدايب ،)0200

كتتفػق جزئيػان مػع دراسػة (Burgess, 2003؛) الػيت أظهػرت فركقػان لصػاحل اإلنػاث .كختتلػف مػع بعػض الدراسػات الػيت أظهػرت فركقػان
لصاحل الذكور كدراسة؛ ( Bennette, 1976؛ Batinch & Zghoul 2006؛ ىدكس كالفرا؛ .)0228
إف نتائج الدراسة احلالية اخلاصة بالفركؽ ادلرتبطة بالنوع االجتماعي للطالب تؤكد االختالؼ يف أثر أك عالقة النوع االجتماعي
على تطور التفكَت الناقد كمهاراتو كالذم ينعكس يف نتائج العديد من الدراسات السابقة؛ حيث أظهرت نتائج عدد من الدراسات
اليت تناكلت نوع اجلنس عدـ كجود فركؽ يف مستول التفكَت الناقد لدل طالب اجلامعة تعزل للجنس كدراسة؛ (اجلنايب0990 ،؛
احلمورم كالوىرأ0998 ،؛ عفانة 0998؛ العطارم0999 ،؛ سرحاف0222 ،؛ سعادة0229 ،؛ الرزؽ0200 ،؛) ،بينما أظهر
عدد منها كجود فركؽ لصاحل اإلناث كدراسة؛ (Gunn, 1993؛ احللفاكم 0997؛ Burgess, 2003؛ اجلبيلي،
،)0200كأظهر بعضها فركقان لصاحل الذكور كدراسة؛ ( Bennette, 1976؛ىدكس كالفرا؛  ،)0228كما أظهر بعضها اختالفان
يف النتائج ادلرتبطة يف اجلنس ضمن العينة اليت تناكلتها الدراسة؛ كدراسة صاحل ( )0994اليت أظهرت نتائجها عدـ كجود فركؽ تعزل
للجنس يف السنة اجلامعية األكىل يف حُت أظهرت فركقان لصاحل اإلناث لدل طالب السنة اجلامعية الثالثة ،كدراسة اجلنادم ()0220

اليت كجدت فركقان تعزل للجنس لدل طالب جامعة البعث يف حُت مل تظهر فركقان لدل طالب جامعة دمشق.

إف نتائج الدراسة احلالية مع نتائج الدراسات السابقة تؤكد بأف متغَت النوع االجتماعي منفردان يبدك أنو غَت مؤثر بشكل كبَت أك

رئيسي يف اختالؼ مستول التفكَت الناقد كمهاراتو لدل طالب ادلرحلة اجلامعية ،كيؤكد على أعلية تناكؿ تفاعل متغَتات متعددة لفهم
تطور التفكَت الناقد كمهاراتو ،كقد يدعم ىذا االستنتاج اختالؼ نتائج الدراسات اليت أجريت يف اجملتمعات كالبيئات التعليمية
ادلختلفة ،باإلضافة إىل نتائج دراسة القحطاين ( )0202كاليت عملت على مقارنة التفكَت الناقد لدل من نوع اجتماعي كاحد
(طالبات ادلرحلة اجلامعية) من جامعتُت يف السعودية كاإلمارات كمن ختصصُت متقاربُت من حيث نوع الكلية ،كاسفرت عن نتائج
الفركؽ عن دالئل ألثر متغَتات أخرل لالختالفات يف تطور التفكَت الناقد أبعد من النوع االجتماعي كالسياؽ الثقايف كاألساليب
كاخلربات التعليمية.
التوصيات:
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يف ضوء نتائج الدراسة كاليت تظهر اطلفاض مستول التفكَت الناقد كمهاراتو مع عدـ كجود أثر كبَت للنوع االجتماعي لطالب على
تطوره ،ؽلكن للباحثة تقدمي التوصيات كادلقًتحات اآلتية:
.0إجراء دراسات أكثر عمقان كالدراسات الطولية كالنوعية لتتبع كيف ؽلكن أف تؤثر أظلاط التنشئة متغَتات أخرة على تطور التفكَت
الناقد كمهاراتو منذ الطفولة كحىت مرحلة الشباب.

.0توسيع العينة على قاعدة إقليمية أك كطنية متنوعة كأكسع لتحسُت القدرة لتعميم النتائج.
.0إجرا ء دراسات مقارنة تأخذ بعُت االعتبار اختالؼ الثقافات مبا يف ذلك؛ الثقافات الفرعية ضمن اجملتمع الواحد ،كالتنوع على
مستول الثقافات العربية كالغربية.
.4إجراء دراسات تأخذ بعُت االعتبار خصائص شخصية لألبناء مع ربطها مع متغَتات السياقات الثقافية كالبيئات التعليمية لتأسيس
فهم أعمق لكيفية تفاعلها مع خصائص شخصية للطالب لتطور مهارات التفكَت الناقد.
.5اىتماـ ادلؤسسات الًتبوية بدءن مبرحلة رياض األطفاؿ بتعريض األطفاؿ خلربات كجتارب تعزز تطور التفكَت الناقد كمهاراتو.
.6اىتماـ ادلؤسسات الًتبوية مبا فيها اجلامعات بتدريب الطالب على مهارات التفكَت الناقد باعتبارىا من أحد أىم مهارات احلياة
خالؿ العصر احلاضر.
 .7االىتماـ بإجراء دراسات تستكشف العالقة بُت أظلاط القيادة كالتفاعالت الصفية كالتفكَت الناقد لدل الطالب يف ادلرحلة اجلامعية
كادلراحل التعليمية األخرل.
.8االىتماـ بإجراء دراسات تتناكؿ كسائل اإلعالـ مبا فيها الوسائل احلديثة كتفاعلها مع خصائص الطالب الشخصية كأثر ذلك
التفاعل على تطور التفكَت الناقد كمهاراتو.
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ادلراجع
مستول مهارات التفكَت الناقد كعالقتو بالتوافق الشخصي كاالجتماعي لدل طلبة كلية الًتبية امعة األقصى بغزة ،رللة كلية الًتبية
جامعة اإلسكندرية ،006-050 :)0(8 ،أبو ىدركس ،ياسرة كالفرا معمر (.)0228
علم النفس ادلعريف :قراءات كتطبيقات معاصرة ،القاىرة ،عامل الكتب( ،الدرديرم ،عبد ادلنعم كجابر ،زلمد (.)0225
برنامج ريتشارد باكؿ لتعليم مهارات التفكَت الناقد ،رللة رؤل تربوية ،مركز القطاف كالتطور الًتبػوم .00-08 :)02( ،دجػاين ،دعػاء
(.)0220
مستول التفكَت الناقد لدل طالب جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية ،اجمللة السعودية للتعليم العايل،069-047 :)9( ،
اجلبيلي ،أمحد ػلي (404ق).
التفكَت الناقد لدل طلبة كلية الًتبية امعة بغداد كعالقتو بأساليبهم ادلعرفية ،أطركحة دكتوراه غَت منشورة ،جامعة بغداد ،العراؽ.
اجلنايب ،فاضل زامل (.)0990
التفكَت الناقد كعالقتو بعدد من ادلتغَتات الدراسية-دراسة ميدانية لدل طلبة جامعيت دمشق كالبعث ،رسالة دكتوراه ،رللة جامعة
دمشق ،)0( 08 ،اجلنادم ،لينة (.)0220
تعليم التفكَت الناقد :مفاىيم كتطبيقات ،ط .0العُت :دار الكتاب اجلامعي ،جركاف ،فتحي (.)0999
اشتقاؽ معايَت األداء على مقياس التفكَت الناقد لطلبة البكالوريوس يف اجلامعات احلكومية األردنية ،رسالة ماجستَت ،اجلامعة األردنية.
احللفاكم ،مسعف عثماف (.)0997
تطور القدرة على التفكَت الناقد كعالقة ذلك بادلستول العمرم كاجلنس كفرع الدراسة ،دراسات العلوـ الًتبوية ،تصدر عن اجلامعة
األردنية .006-000 :)0( 05 ،احلمورم ،ىند كالوىر ،زلمد (0998أ).
قدرة طلبة السنة اجلامعية اذلامشية على التفكَت الناقد كعالقتها بفرع دراسة الطالب يف ادلرحلة الثانوية كمستول حتصيلو يف الثانوية
العامة ،دراسات العلوـ الًتبوية ،اجلامعة األردنية .058-045 :)0( 05 ،احلمورم ،ىند كالوىر ،زلمد (0998ب).
علم نفس النمو :ادلراىقة ،الصفاة ،الكويت ،اجلامعة العربية ادلفتوحة ط ،0احلوراين ،زلمد كالقنطار ،فايز ،كالعنزم ،فريج (.)0220
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جودة التفكَت الناقد يف حل ادلشكالت لطالب الصف الثاين يف مدينة الرياض ،رسالة ماجستَت ،جامعة اإلماـ زلمد بن سعود
اإلسالمية ،الرياض ،ادلملكة العربية السعودية .اخلالدم ،ىادم حسن مقبوؿ (.)0226
تعليم التفكَت أالبتكارم كالناقد ،دراسة ميدانية ،ط ،0ديبونو للطباعة كالنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف .اخلضراء ،فادية عادؿ
(.)0225
أظلاط التنشئة الوالدية كما يراىا األبناء كعالقتها بأنواع الذكاءات ادلتعددة لدل طلبة جامعة البلقاء التطبيقية .رللة كلية الًتبية ،جامعة
عُت مشس .607-620 :)0( 00 ،الربايعة ،جعفر كالزعيب ،أمخد كالشرايرم ،خالد (.)0229

أثر النوع االجتماعي كادلستول الدراسي يف مهارات التفكَت الناقد لدل طلبة كلية العلوـ الًتبوية يف اجلامعة األردنية ،مؤتة للبحوث
كالدراسات ،سلسلة العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية .042-002 :)5( 06 ،الزؽ ،أمحد ػلي (.)0200
مبادئ علم النفس الًتبوم ،ط .0العُت ،اإلمارات العربية ادلتحدة :دار الكتاب اجلامعي .الزغلوؿ ،عماد (،)0224
مهارات التفكَت الناقد كعالقتها ثحل ادلشكالت لدل عينة من طلبة اجلامعات الفلسطينية ،أطركحة ماجستَت ،جامعة القدس،
فلسطُت .سرحاف ،زلمد عبد اهلل (.)0222
أثر عدد من ادلتغَتات يف اك تساب طلبة اجلامعة دلهارات التفكَت الناقد ،دراسات العلوـ الًتبوية ،اجلامعة األردنية-025 :)06( ،
 .005سعادة ،جودت أمحد (.)0229
األسرة كإبداع األبناء ،القاىرة ،دار ادلعارؼ .السيد ،عبد احلميد (.)0982
الفركؽ يف إدراؾ ادلراىقُت كادلراىقات مرتفعي كمنخفضي التفكَت أالبتكارم لبعض أساليب ادلعاملة الوالدية ،اجمللة العلمية جلامعة ادللك
فيصل (العلوـ اإلنسانية كاإلدارية) .020-47 :)0( 5 ،الصباطي ،إبراىيم سامل (.)0224
االرتقاء يف ادلستول الدراسي كنثره يف ظلو مهارات التفكَت الناقد لدل طالب ادلرحلتُت الثانوية كاجلامعية ،رللة كلية الًتبية ،جامعة
ادلنصورة .006-099 :)05( ،صاحل ،أمحد حسن (.)0994
ا ختبار التفكَت الناقد :كراسة التعليمات ،جامعة أـ القرل ،كلية الًتبية ،مركز البحوث الًتبوية كالنفسية .عبد السالـ ،فاركؽ كسليماف،
شلدكح (.)0980
علم النفس ادلعريف :النظرية كالتطبيق  ،دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع  ،عماف ،األردف .العتوـ  ،عدناف يوسف)( 2004
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مستول مهارات التفكَت الناقد لدل طلبة كلية الًتبية باجلامعة اإلسالمية بغزة ،رللة البحوث كالدراسات الًتبوية الفلسطينية:)0( ،
 .84-08عفانة ،عزك (.)0998
مستول مهارات التفكَت الناقد لدل طلبة كلية الًتبية كعالقتو مبركز الضبط لديهم ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس-فلسطُت ،العطارم ،ىند ()0999
التوافق بُت سلرجات التعليم العايل كمتطلبات التنمية يف سلطنة عماف ،كرقو مقدمة للورشة اإلقليمية حوؿ استجابة التعليم دلتطلبات
التنمية االجتماعية ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلوـ كالثقافة (االيسيسكو) مسقط ،عماف ،عيساف ،صاحلة ()0226
مهارات التفكَت الناقد لدل طالبات كلية الًتبية امعيت ادللك سعود بادلملكة العربية السعودية كبدكلة اإلمارات العربية ادلتحدة :دراسة
مقارنة ،رللة رابطة الًتبية احلديثة ،426-009 :)0(7 ،القحطاين ،نورة (.)0202
تعليم التفكَت الناقد للمرحلة األساسية ،دار الفكر للطباعة كالنشر ،عماف-األردف .قطامي ،نايفة (.)0220
مهارات التفكَت :مفاىيمها كمستوياهتا ،رللة الًتبية :تصدر عن مركز البحوث الًتبوية كادلناىج بوزارة الًتبية .كرـ ،إبراىيم (.)0996
التفكَت الناقد لدل طلبة جامعة السلطاف قابوس كعالقتو ببعض ادلتغَتات ،رسالة ماجستَت ،كلية الًتبية ،جامعة السلطاف قابوس،
ادلدحاين ،نورا (.)0220
فاعلية برنامج تدرييب دلهارات التفكَت الناقد يف عينة من طلبة الصفوؼ األساسية العليا يف األردف ،رسالة ماجستَت غَت منشورة،
اجلامعة األردنية ،عماف ،األردف ،زلمد ،رائد (.)0996
مهارات الحياة :مفهىمها ،وأهميتها ،وأساليب تدريسها .مجلة القراءة والمعرفة ،316-265 :)1(131 ،الهيم،
عيد والعجمي ،عمار ()2212
التفكَت الناقد كعالقتو ببعض ادلتغَتات لدل طلبة ادلرحلة الثانوية بسلطنة عماف ،رسالة جامعية ،كلية الًتبية ،جامعة السلطاف قابوس.
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