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امللخ�ص

هدف البحث للتعرف على م�ستوى التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة املتو�سطة من التعليم
العام يف اململكة العربية ال�سعودية ،وا�ستخدم املنهج الو�صفي الذي اعتمد على اختيار مقيا�س
واط�سون وجال�سر للتفكري الناقد وتطبيقه على عينة الدرا�سة والتي تكونت من ( )611طالبة
جرى اختيارهن ع�شوائ ًيا من مدار�س املرحلة املتو�سطة مبدينة الريا�ض .وقد �أظهرت النتائج �أن
متو�سط درجات الطالبات يف املقيا�س قد بلغ ( )79.60من درجة املقيا�س الكلية ( 133درجة)،
�أي ما يعادل ن�سبة ( )%59.85من الدرجة الكلية ،وتدل على �ضعف م�ستوى التفكري الناقد لدى
الطالبات كون امل�ستوى �أقل من الن�سبة املقبولة تربو ًيا للإتقان والتي مت ُحدِّ دت يف هذا البحث
بن�سبة ( ،)%80.0كما �أظهرت النتائج وجود فروق يف م�ستوى التفكري الناقد بني الطالبات تعزى
لل�صف الدرا�سي ول�صالح عينة طالبات ال�صف الأول املتو�سط ،الأمر الذي قد يدل على تدين
م�ستوى التفكري الناقد كلما تقدمت الطالبات يف امل�ستوى الدرا�سي ،مما ي�شري ل�ضعف ت�أكيد
املعلمات على تنمية مهارات التفكري الناقد.
الكلمات املفتاحية :م�ستوى التفكري الناقد ،مقيا�س واط�سون وجال�سر ،املرحلة املتو�سطة.
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Abstract
This study aimed to identify the mastery level of critical thinking skills
amongst female middle school students in Saudi Arabia. A descriptive
methodology was adopted, and Watson-Glaser scale for critical thinking was
applied to a randomly selected sample of (611) students from several middle
schools in Riyadh. The results showed that the mean scores of the student sample
on the scale had reached (79.60) out of (133) for the whole scale, equevellent
to (59.85%), which indicates that the mastery level of students' critical thinking
is lower than the acceptable level in this research, which is (80.0%). Also,
the results showed that there were differences in the level of critical thinking
among students due to the grade level in favor of seventh-graders. This may
also indicate that there is a decline in students' critical thinking as they grow up
in the academic level, whick implies.
Keywords: critical thinking level, watson-glaser scale, middle school.
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املقدمة
خالل ال�سنوات الأخرية� ،شهدت املجتمعات مرحلة حتمل فـي طياتهـا متغيـرات عميقة �أثرت
يف كل جوانب حياة �أفرادها ،وذلك بفعل التطورات العلميـة والتكنولوجيـة فـي جمـال تقنيـات
نتاجا لإعمال التفكري ،ويتطلب التعامل معها قد ًرا منا�س ًبا
املعلومـات واالت�صاالت والتي كانت ً
من مهارات التفكري .لذلك اتخذت ال�شعوب التي بلغت درجة عالية من التقدم والتطور التفكري
ومنهجا يف حياة �أفرادها ،وحققت مزيدً ا من التقدم والريادة جراء اتباع ذلك
�سم ًة من �سماتها
ً
املنهج ،نتيجة لالهتمام بالتفكري وعك�سه يف مناهج التعليم ،وعلى وجه اخل�صو�ص يف تعليم
العلوم (�إبراهيم2003 ،؛ �أبو جادو ونوفل.)2007 ،
فالتفكري عملية عقلية متطلبة ملعرفة الكثري من الأمور وفهمها وتقبلها ،ويعد التفكري الناقد
من �أهم �أنواع التفكري العلمي ،حيث يعرف النقد ب�أنه عملية عقلية تعتمد على فح�ص املعرفة
بطريقة علمية للحكم عليها و�إيجاد ال�شواهد التي تربرها بهدف توظيفها يف اتخاذ قرار
(العيا�صرة ،)2011 ،والتفكري الناقد يبني قدرة الفرد على الت�أمل يف الأ�شياء ،قبل �إ�صدار
احلكم عليها وفق معايري معينة ،ويوظف يف هذا جمموعة من املهارات كاالفرتا�ض ،والتف�سري،
والتقييم ،واال�ستنباط واال�ستنتاج (�أبو جزر)2005 ،؛ وذكر احلارثي (� ،2006ص� )101أن
التفكري الناقد "عبارة عن تفكري ت�أملي عقلي يركز على جميع الأدلة امل�ؤيدة �أو املعار�ضة
ال�ستنتاج ما ،ويهدف �إىل تقومي وجهة النظر �أو حل م�شكلة ما ،يف �ضوء معايري حمددة ،كما
ي�سعى �إىل فح�ص الأدلة والت�أكد من منطقية املعلومات وم�صداقية م�صادرها" ،وهو ما مي ِّكن
الفرد من التمييز بني احلق والباطل وبني النافع وال�ضار ،من خالل حتليل ومتحي�ص املعلومات
واحلكم على م�صداقيتها ،وفح�ص وحتليل احللول املطروحة حلل امل�شكالت.
وقد �أورد الأدب ب�شكل خا�ص تعريفات ا�صطالحية ومفاهيمية متعددة للتفكري الناقد ،ففي
ل�سان العرب ورد الفعل "نقد مبعنى م َّيز الدراهم و�أخرج الزيف منها" (ابن منظور1388 ،هـ،
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.)2009; Karami, Pakmehr, & Aghili, 2012

وقد �صنف علي ( )2009مهارات التفكري الناقد يف �ست مهارات �أ�سا�سية ،وهي :اال�ستنتاج،
املقارنة ،التحليل ،الرتتيب والت�صنيف ،اتخاذ القرار ،البحث والتق�صي .ووافق بوقحو�ص
( )2009بارنيز وبوردوف و�ستانلي ( )2006يف ت�صنيف مهارات التفكري الناقد يف ثالثة
حماور �أ�سا�سية هي :حمور فهم املو�ضوع وحتديده ويندرج حتته ( )10مهارات فرعية ،وحمور
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�ص ،)425كما ورد تعبري نقد ال�شعر ونقد النرث يف املعجم الو�سيط مبعنى�" :أظهر ما فيهما
من عيب �أو ح�سن" (�أحمد ،منت�صر ،ال�صواحلي ،والأحمد� ،1973 ،ص  .)982ولذلك ينظر
حمدود من ال�سلوكيات
بعدد غري
ٍ
للتفكري الناقد تربو ًيا على �أنه مفهوم مر َّك ٌب ،له ارتباطات ٍ
حمدود من املواقف والأو�ضاع ،وهو متداخ ٌل مع مفاهيم �أخرى؛ كاملنطق ،وحل
عدد غري
ٍ
يف ٍ
امل�شكلة ،والتعلم ،ونظرية املعرفة؛ ويعرفه ديوي ( )Dewey, 1982يف كتابه كيف تفكر ب�أنه
التمهل يف �إعطاء الأحكام وتعليقها حلني التحقق من الأمر .ويع ّرف التفكري الناقد بالقدرة على
تقييم املعلومات ،وفح�ص الآراء مع الأخذ بعني االعتبار وجهات النظر املختلفة حول املو�ضوع
قيد البحث (فخرو وح�سني .)2010 ،ويعمل هذا التفكري بفعل دافع داخلي ثابت يحث ال�شخ�ص
لالنخراط يف امل�شكالت واتخاذ القرارات (.)Facione, 2000; Facion & Fcaion, 2002
نوعا من التفكري الت�أملي الذي
وذكر �أبو جادو ونوفل (� )2007أن التفكري الناقد يعك�س ً
يعتمد على جمموعة من املهارات والعمليات العقلية املتداخلة كالتف�سري ،والتحليل ،والتقييم،
واال�ستنتاج ،وذلك لتق�صي الأفكار واملفاهيم ،والفر�ضيات وال�شواهد قبل اتخاذ القرار والتو�صل
حلل �أو حكم ما مع الأخذ بعني االعتبار وجهات نظر الآخرين؛ ووافقه يف هذا العتوم واجلراح
وب�شارة ( .)2009و�أكد اين�س ( )Ennis, 1993, 2011كذلك �أن التفكري الناقد هو نوع من
التفكري الت�أملي الذي يعتمد على ما يعتقد به الفرد �أو يقوم ب�أدائه ،لفح�ص احللول املعرو�ضة
و�إ�صدار حكم حول قيمة ال�شيء.
وو�صف �آجنلو ( )Angelo, 1995التفكري الناقد بعملية عقلية ومهارة تفكري عليا تت�ضمن
التحليل والبناء وحل امل�شكالت والتقييم .و�أكدت درا�سة هارندك (� )Harnadek, 1976أن
�إتاحة فر�ص التدرب واملمار�سة الفعلية ملهارات التفكري الناقد للطلبة يف ال�صفوف الدرا�سية
تقع على عاتق املعلم ،بحيث ينمي �شخ�صياتهم ويك�سبهم الثقة بالنف�س .وقد حدد الباحثون عدة
فهم �أعمق للمحتوى ،فهي حتفز املتعلمني
فوائد للتفكري الناقد فبالإ�ضافة لكونها ت�ساهم يف ٍ
على البحث والتحقق من املعلومات وتقييمها قبل قبولها ،وت�ساعدهم يف البحث عن التعليالت
ال�صحيحة للمو�ضوعات والبعد عن التعليالت اخلاطئة ،وبالتايل ت�سهم يف اتخاذهم لقرارات
�سليمة ،مما يبعدهم عن التطرف والتبعية لأفكار الآخرين (Paul, 1995; Buerdsell,
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حتليل املو�ضوع ونقده ويندرج حتته ( )15مهارة فرعية ،وحمور �إ�صدار احلكم ويندرج حتته
( )12مهارة فرعية .و�صنف دروي�ش و�أبو مهادي ( )2011مهارات التفكري الناقد يف خم�س
مهارات هي :مهارة اال�ستنتاج ،مهارة معرفة االفرتا�ضات ،مهارة تقومي املناق�شات ،مهارة
التف�سري املنطقي ،مهارة اال�ستدالل.
ومن خالل ما �سبق ،يتبني �أن التفكري الناقد يت�ضمن جمموعة من املهارات متكن املتعلم
اً
و�شمول،
من التعامل الناجح مع الظواهر والأحداث مبا ميكنه من فهمها ب�صور �أكرث عم ًقا
الأمر الذي مي ِّك ُنه من اتخاذ قرارات و�أحكام بنا ًء على �أ�س�س مو�ضوعية ،ولي�س على عوامل
ذاتية .وعلى الرغم من وجود بع�ض االختالفات يف ت�صنيفات مهارات التفكري الناقد ،وعددها،
وم�سمياتها� ،إال �أنها جميعها تت�ضمن مهارات مثل :اال�ستنتاج ،واال�ستنباط ،ومهارة تقومي
الدليل .لذا يكاد يجمع املربون والباحثون على �أن التفكري الناقد يتكون من خم�س مهارات
هي :اال�ستنتاج ،ومعرفة االفرتا�ضات ،واال�ستنباط ،والتف�سري ،وتقومي احلجج (& Watson
.)Glaser, 1980, 1994, 2006; Scriven & Paul, 2008
ومن مالمح االهتمام بتنمية وتطوير مهارات التفكري� ،أن بد�أ الرتبويون واملخت�صون يف
ت�صميم و�إعداد برامج ومناهج خا�صة بتعليم التفكري يف املدار�س ،وعملوا على �أن تت�ضمن مناهج
التعليم العام خا�صة مناهج العلوم مهارات اال�ستق�صاء ذات ال�صلة بتنمية التفكري اال�ستداليل
والناقد (الأيوبي وبوجودة2005 ،؛ �أمبو�سعيدي والبلو�شي ،)2009 ،و� ً
أي�ضا� ،أ�شارت الدرا�سات
�إىل �أن طرائق التدري�س املفعلة لدور املتعلم تنمي التفكري الناقد ،مثل التدري�س باال�ستق�صاء
(البدجي ،)2008 ،والتدري�س من خالل اللعب (احلربي ،)1995 ،و�أ�سلوب املناق�شة يف
املجموعات والتعلم التعاوين (،)Stahel, 2008; Siribunnam, & Tayraukham, 2009
وا�ستخدام احلا�سوب التعليمي (الباوي وحممود.)2013 ،
و�أكدت درا�سة بول و�ألدي (� )Paul & Elde, 2006أن ت�ضمني املنطق يف املو�ضوعات
والق�ضايا ،ويف طرح الأ�سئلة ،وتعلم الأفكار املجردة ،والعالقات البينية بني الأ�شياء ،وا�ستي�ضاح
املعلومات ،وفح�ص االفرتا�ضات ،كلها تعمل على تنمية التفكري الناقد لدى الأفراد.
وقد دعا مو�س وكوزول (� )Moss & Koziol, 1991إىل تقييم وقيا�س مهارات التفكري
الناقد للطلبة ا�ستنادًا �إىل نوعية احلجج املعتمد عليها يف مواقفهم التعليمية ،اً
بدل من تقييم
�صحة �إجاباتهم على �أ�سئلة حمددة .و�أ�شار لوي�س و�سميث (� )Lewis & Smith, 1993إىل �أن
مهام التقييم يجب �أن تتجاوز طلب ا�ستدعاء ب�سيط من املعلومات امل�ستفادة� ،إىل املهام التي
تتطلب من الطلبة القدرة على التعامل مع ما تعلموه يف �سياقات جديدة �أو مبتكرة .وهناك

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجلد  19العدد  4ديـ�سـمــبـر 2018

اقرتاح �آخر هو �أنه عند تقييم التفكري الناقد ينبغي �أن يكون منطق الطالب مرئ ًيا ،فعلى �سبيل
املثال ،اقرتح نوري�س (� )Norris, 1989أن �أهم الأدلة املعتمدة على اجتياز اختبار التفكري
النقدي هي مالحظة عمليات التفكري الناقد.
وعن عالقة طرق التدري�س بالتفكري الناقد ،تق�صت درا�سة الرافعي (� )2012أثر الربنامج
الإثرائي ال�صيفي الثامن املقدم من م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة يف عام 1429هـ
يف تنمية مهارات التفكري الناقد على الطلبة املوهوبني مبدينة �أبها باململكة العربية ال�سعودية،
وتبنت الدرا�سة اختبار مهارات التفكري الناقد املطور عن مقيا�س واط�سون وجال�سر ،وبلغت
العينة ( )44طال ًبا من طلبة ال�صف الأول الثانوي والثالث املتو�سط ،و�أو�ضحت النتائج �أن
م�ستوى مهارات الطلبة يف التفكري الناقد ،كانت متو�سطة وتعترب �أقل مما يجب �أن يكون عليه
م�ستوى الطلبة املوهوبني ،حيث كان ترتيب املهارات :اال�ستنباط ،التف�سري ،معرفة االفرتا�ضات،
ثم تقومي املناق�شات� ،أما مهارة اال�ستنتاج فكان املتو�سط احل�سابي لها متدن ًيا جدً ا ،وبينت
الدرا�سة عدم وجود �أثر للربنامج ال�صيفي يف رفع م�ستوى التفكري الناقد لدى عينة البحث
وذلك لطبيعة املحتوى الذي ركز على مو�ضوعات يف العلوم الطبيعية و� ً
أي�ضا لعدم قدرة املدربني
على دمج مهارات التفكري مع املحتوى املعريف.
وبحثت درا�سة العتيبي ( )2016فاعلية منوذج مقرتح للتعلم بامل�شروعات قائم على التعلم
الت�شاركي با�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى ()79
طالبة-معلمة يف تخ�ص�ص معلمة ال�صفوف الأولية بجامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن،
وبلغ عدد �أفراد املجموعة التجريبية ( )39طالبة ،و�أظهرت نتائج مقيا�س واط�سون وجال�سر
(ال�صورة املخت�صرة) وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف جميع مهارات التفكري الناقد عند م�ستوى
الداللة ( )0.05ل�صالح املجموعة التجريبية.
وا�ستق�صى الناقة (� )2016أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية الويب كوي�ست يف تدري�س العلوم
على تنمية مهارات التفكري الناقد لدى ( )21طال ًبا يف ال�صف ال�ساد�س يف فل�سطني ،و�أعد
اختبا ًرا تكون من ( )13مفردة تقي�س �أربع مهارات للتفكري الناقد (اال�ستنتاج ،التف�سري ،تقومي
املناق�شات ،افرتا�ضات مقرتحة) و�أظهرت نتائج اختبار (ت) وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني
درجات التطبيقني القبلي والبعدي مما ي�شري لأثر توظيف اال�سرتاتيجية يف تدري�س العلوم
يف تنمية التفكري الناقد ،و�أو�ضحت النتائج كذلك وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني درجات
التطبيقني القبلي والبعدي يف مهارة اال�ستنتاج فقط بينما ال توجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني
درجات التطبيقني يف بقية املهارات.
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كما تق�صت درا�سة البطو�ش والدرابكة ( )2017يف الأردن �أثر برنامج تدريبي م�ستقل عن
املقررات الدرا�سية وي�ستند �إىل ا�سرتتيجية حل م�شكالت حياتية م�ستقبلية يف تنمية مهارات
التفكري الناقد لدى ( )55من الطلبة املوهوبني يف ال�صف ال�سابع ،ق�سموا بني جمموعتني:
جتريبية ( )28و�ضابطة ( )27طال ًبا وطالبة ،و�أظهرت نتائج مقيا�س واط�سون وجال�سر وجود
فروق دالة �إح�صائ ًيا يف جميع مهارات التفكري الناقد عند م�ستوى الداللة ( )0.05ل�صالح
املجموعة التجريبية ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا ل�صالح اجلن�س.
و�أجرى عرفة واملقدادي ( )2017درا�سة هدفت �إىل التعرف على �أثر برنامج تعليمي قائم
على التدري�س التباديل يف ح ّل امل�س�ألة الريا�ضية والتفكري الناقد لدى عينة مكونة من ()74
طالبة من طالبات املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن يف �ضوء م�ستوياتهم التح�صيلية وبعد االنتهاء
من تنفيذ الربنامج على املجموعة التجريبية فقط ،طبق على املجموعتني اختبار ح ّل امل�س�ألة
الريا�ضية ومقيا�س التفكري الناقد ،و�أظهرت نتائج التحليل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
كل من متو�سطات اختبار ح ّل امل�س�ألة الريا�ضية واختبار التفكري الناقد تعزى لطريقة التدري�س
ول�صالح املجموعة التجريبية.
من جهة �أخرى ،ي�شري الأدب الرتبوي لوجود عدد من الدرا�سات عمدت للك�شف عن م�ستوى
ت�ضمني مهارات التفكري الناقد يف الكتب الدرا�سية ،كدرا�سة العتيبي ( )2015التي تق�صت
م�ستوى ت�ضمني مهارات التفكري الناقد يف �أن�شطة كتب الأحياء للمرحلة الثانوية ،و�أظهرت
النتائج �أن �أكرث مهارات التفكري الناقد تكرا ًرا كانت مهارة اال�ستنتاج حيث توفرت بن�سبة مئوية
مرتفعة ( ،)%95.4تليها مهارة تقومي املناق�شات بن�سبة مئوية بلغت ( ،)%93.3ثم مهارة
معرفة االفرتا�ضات بن�سبة ( ،)%92.0ثم مهارة اال�ستنباط بن�سبة ( ،)%89.1و�أخ ًريا جاءت
مهارة التف�سري ك�أقل املهارات ت�ضمي ًنا يف �أن�شطة كتب الأحياء حيث وردت بن�سبة (.)%69.7
وحللت درا�سة اجلرب وحج عمر ( )2016الأن�شطة يف كتاب الكيمياء لل�صف الثاين الثانوي
ملهارات التفكري الناقد ،وبينت النتائج تفاوتًا يف ت�ضمني مهارات التفكري الناقد ،حيث مت ت�ضمني
مهارة اال�ستنتاج بن�سبة ( ،)%87.72واال�ستنباط ( ،)% 80.90والتف�سري ( ،)%77.72وتقومي
املناق�شات ( ،)% 68.64ومعرفة االفرتا�ضات ( .)% 50.45ومت حتليل الأن�شطة كذلك يف كتاب
الكيمياء لل�صف الثالث الثانوي و�أظهرت النتائج نتائج متقاربة ،حيث بلغت ن�سبة ت�ضمني مهارة
اال�ستنتاج ( ،)% 77.69واال�ستنباط ( ،)%77.31والتف�سري ( ،)%61.92وتقومي املناق�شات
( ،)% 59.61ومعرفة االفرتا�ضات (( )%30.0اجلرب وحج عمر ،حتت الن�شر).
كما هدفت درا�سة هادي (� )2016إىل قيا�س مهارات التفكري الناقد املت�ضمنة يف �أ�سئلة
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كتب الفيزي ــاء للمرحلة املتو�سطة بالعراق ،و�أ�شارت النتائج �إىل ت�ضمني مهارات التفكري الناقــد
بن�سب متفاوتة يف كتاب الفيزياء لل�صف الأول املتو�سط :اال�ستنتاج ( ،)%32معرفة االفرتا�ضات
ٍ
( ،)%30التف�سري ( ،)%27تقومي احلج ( ،)% 8اال�ستنباط (.)%3
وبالرجوع للأدب الرتبوي خالل العقد الأخري ،تبني وجود عدد من الدرا�سات العربية
والأجنبية التي هدفت لقيا�س م�ستوى التفكري الناقد لدى الطلبة؛ فقد تق�صت درا�سة مرعي
ونوفل ( )2007م�ستوى امتالك طلبة كلية العلوم الرتبوية اجلامعية (الأنروا) ملهارات التفكري
الناقد ،على عينة ممثلة جلميع طلبة الكلية بلغت ( )510منهم ( )148طال ًبا ،و( )362طالبة
ميثلون امل�ستويات الدرا�سية الأربعة ،وجرى تقنني منوذج ( )2000الختبار كاليفورنيا وتطبيقه
على البيئة الأردنية ،و�أظهرت النتـائج �أن درجة امتالك عينة البحث ملهارات التفكري الناقد
مل ت�صل �إىل امل�ستوى املقبول تربو ًيا واملحدد بـ( ،)% 80كما �أ�شارت النتائج � ً
أي�ضا �إىل وجود
فـروق دالة �إح�صائية بالن�سبة ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث ،وكذلك على امل�ستوى الدرا�سي
ل�صالح طالب ال�سنة الأوىل والثانية؛ كما �أظهرت الدرا�سة وجود عالقة �إيجابية بني التح�صيل
يف الثانوية العامة ومهارة اال�سـتدالل ،وبني املعدل الرتاكمي ومهارات اال�ستقراء واال�ستدالل
والتقييم.
وباملثل تق�صت درا�سة اجلعافرة واخلراب�شة ( )2007مدى امتالك الطالب والطالبات
املتفوقني يف الأردن ملهارات التفكري الناقد ،با�ستخدام مقيا�س كاليفورنيا للتفكري الناقد
ب�أبعاده اخلم�سة على عينة قوامها ( )94طال ًبا وطالبة من طلبة ال�صف العا�شر واحلادي ع�شر،
تدن وا�ضح يف م�ستوى التفكري الناقد ب�شكل عام ،وعدم وجود فروق
و�أظهرت النتائج وجود ٍ
تعزى للجن�س �أو لل�صف الدرا�سي ،ولكن النتائج �أظهرت فرو ًقا يف التفاعل بني كل من متغريي
اجلن�س وال�صف الدرا�سي يف مهارة اال�ستنتاج ل�صالح الإناث يف ال�صف العا�شر ويف مهارة
اال�ستقراء ل�صالح الذكور يف ال�صف العا�شر � ً
أي�ضا.
وهدفت درا�سة احلدابي والفلفلي والعليي ( )2010ملعرفة م�ستوى مهارات التفكري الناقد
لدى طلبة امل�ستوى الرابع بالأق�سام العلمية (كيمياء وفيزياء وعلوم احلياة) يف كلية الرتبية
والعلوم التطبيقية ،مبدينة حجة باليمن ،و�أظهرت نتائج مقيا�س واط�سون وجال�سر �ضعف
مهارات التفكري الناقد (تعرف االفرتا�ضات ،التف�سري ،اال�ستنتاج ،اال�ستنباط ،وتقومي احلجج)
لدى الطلبة ،وعدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا تعزى ملتغري اجلن�س.
وك�شفت درا�سة احلدابي والأ�شول ( )2012عن م�ستوى امتالك الطلبة والطالبات املوهوبني
يف املرحلة الثانوية مبدينتي �صنعاء وتعز ملهارات التفكري الناقد ،حيث بلغ عدد �أفراد العينة
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( )121طال ًبا وطالبة ،وا�ستخدم مقيا�س واط�سون وجال�سر لقيا�س مهارات التفكري الناقد،
وتو�صل البحث �إىل �أن م�ستوى امتالك �أفراد العينة ملهارات التفكري الناقد الكلية وم�ستوى
امتالك كل مهارة على حدة مل ت�صل �إىل احلد املقبول تربو ًيا ( )% 60والدال على وجود املهارة،
كما بينت الدرا�سة �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات الذكور والإناث
يف اختبار مهارات التفكري الناقد ككل ،و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فرق يف مهارة اال�ستنباط
ل�صالح الذكور ،ويف مهارة معرفة االفرتا�ضات ل�صالح الإناث ،كما �أو�ضحت النتائج عدم وجود
عالقة ارتباطية دالة �إح�صائ ًيا بني مهارات التفكري الناقد والتح�صيل الدرا�سي.
وهدفت درا�سة حممد ( )2013للك�شف عن امتالك طلبة ق�سم الريا�ضيات بكلية الرتبية
باجلامعة امل�ستن�صرية بالعراق ملهارات التفكري الناقد ،حيث تكونت العينة من ( )21طال ًبا
و( )35طالبة من املرحلة الرابعة ُ
وطبق عليهم اختبار ملهارات التفكري الناقد مكون من ()21
فقرة (معرفة االفرتا�ضات� -ست فقرات ،وتقومي احلجج -ثماين فقرات ،وك�شف املغالطات
والأخطاء� -سبع فقرات) ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل توفر مهارات التفكري الناقد لدى �أفراد
العينة ،و�إن كانت ب�صورة حمدودة والتي ُف�سرت بكون طرائق التدري�س لي�ست موجهة لتنمية
هذه املهارات ب�شكل رئي�س ،مع عدم �إدراك مدر�سي ق�سم الريا�ضيات ملفهوم التفكري الناقد
وت�ضمينه يف تدري�سهم.
وتق�صت درا�سة حمدان وعبا�س ( )2014م�ستوى مهارات التفكري الناقد (تعرف
االفرتا�ضات ،التف�سري ،اال�ستنتاج ،اال�ستنباط ،وتقومي احلجج) لدى طلبة ال�صف الرابع
االبتدائي بالالذقية يف مقرر الريا�ضيات وعالقته مبتغريي اجلن�س والبيئة ،و�أظهرت النتائج
وجود م�ستوى متدين ملهارات التفكري الناقد ،وعدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا تعزى ملتغري
اجلن�س ،مع ووجود فروق دالة �إح�صائ ًيا تعزى ملتغري البيئة حيث تفوق طلبة الريف على طلبة
املدينة يف مهارات التفكري الناقد.
وهدفت درا�سة العرمي وحج عمر (حتت الن�شر) لتحديد م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى
طالبات املرحلة املتو�سطة والك�شف عن عالقتها مب�ستوى تفعيل معلمات العلوم لهذه املهارات يف
تدري�سهن ،و�أ�شارت نتائج مقيا�س واط�سون وجال�سر الذي طبق على عينة بلغت ( )401طالبة
تدين مهارات التفكري الناقد ،حيث بلغت ن�سبة مهارة معرفة االفرتا�ضات ( ،)%61.95ومهارة
التف�سري ( ،)%54.91ومهارة تقومي املناق�شات ( ،)%51.60ومهارة اال�ستنباط (،)%56.43
�أما مهارة اال�ستنتاج فكانت الأدنى بن�سبة ( ،)%23.20كما �أو�ضحت نتائج مالحظة عينة
من معلمات العلوم يف املرحلة املتو�سطة �أن نحو ( )%64.3من مهارات التفكري الناقد ال يتم
تفعيلها �أثناء التدري�س ،كما �أ�شارت النتائج لوجود عالقة بني مهارات التفكري الناقد املت�ضمنة
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Cock, & Elen, 2017; Stephenson & Sadler-McKnight, 2016; Belluigia

 ،)& Cundill, 2017; McLaughlin & McGill, 2017; Šarníková, 2017وهدفت
درا�سات لتطوير مقيا�س لقيا�س مهارات التفكري الناقد لدى طلبة املرحلة الثانوية (Tiruneh,
Cock, Weldeslassie, Elen, & Janssen, 2016; Gelerstien, del Rio, Nussbaum,
Chiuminatto, & Lopez, 2016; Yu, Lin, & Chang, 2016; Sahin, French,

.) Hand, & Gunel, 2014
م�شكلة البحث
يعد التفكري ب�شكل عام والتفكري الناقد ب�شكل خا�ص �أداة الأمم يف جعل الأجيال قادرين
على حل امل�شكالت التي تواجههم وتواجه جمتمعاتهم بعد �إكمالهم ملراحل التعليم العام ،وهذه
القدرة قد ت�ساعدهم يف امل�ساهمة الفاعلة بالنهو�ض ب�أوطانهم والو�صول بها �إىل مرحلة ال�سبق
والريادة .ولذلك ف�إن الدول ت�سعى �إىل تعليم الأفراد مهارات التفكري ب�شكل عام والتفكري الناقد
ب�شكل خا�ص (ب�شور ،)2006 ،وذلك لأن التفكري الناقد له �صلة وثيقة بتنمية االبتكار واالبداع
لدى الن�شء ،والذي بدوره يرتبط بالتح�صيل العلمي (اجلا�سم واحلمدان ،)2012 ،فاالبتكار
واالبداع يعدان يف الوقت احلا�ضر من الأدوات املهمة التي يلزم الأخذ بها عند ر�سم ال�سيا�سات
واخلطط املختلفة للتنمية.
كل من العيا�صرة ( )2011ومايرز (� )1993أن تنمية التفكري الناقد ال تعترب مهم ًة
وي�شري ٍ
�سهل ًة ،و�إمنا تتطلب تدري ًبا كاف ًيا كي ي�صبح املتعلم مفك ًرا ناقدً ا ،حيث �إن تنمية مهارات التفكري
جهود م�ضني ٍة ُّ
مبا�شر �سواء من خالل املنهج �أو من خالل
وتدخ ٍل
الناقد لدى املتعلمني حتتاج �إىل ٍ
ٍ
املعلم ،كونها لن تن�ش�أ من جمرد ا�ستماع املتعلمني �إىل معلميهم� ،أو قراءاتهم للن�صو�ص� ،أو
�أخذ االمتحانات .كما ي�شري ال�شقريات (� )2004إىل �أن امل�ؤ�س�سات التعليمية ابتدا ًء من الرو�ضة
عموما ،من خالل توفري مناهج درا�سية
وانتها ًء باجلامعة ،هي امل�س�ؤولة عن تنمية التفكري ً
تعتمد �أن�شطة حافزة لإثارة التفكري ،ومالئمة لتدري�س مهاراته.
ونظ ًرا للحاجة لتنمية مهارات التفكري الناقد للمتعلمني ملواجهة امل�شكالت التي تواجههم يف
حياتهم ،تبنت وزارة الرتبية التعليم برنامج تنمية مهارات التفكري ،وطورت املناهج الدرا�سية
ومن ذلك م�شروع امللك عبداهلل لتطوير العلوم والريا�ضيات ،والتي �سعت من خالله �إىل دمج
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يف تدري�س املعلمات وم�ستوى �إتقان الطالبات لها.
كما نال التفكري الناقد ن�صي ًبا يف الدرا�سات الأجنبية ،حيث هدفت بع�ض الدرا�سات
لت�صميم بيئة تعلم �أو معرفة �أثر ا�سرتاتيجية ما على مهارات التفكري الناقد (Tiruneh,

239

م�ستوى �إتقان مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة املتو�سطة ...

240

د� .سوزان حج عمر

املجلد  19العدد  4ديـ�سـمــبـر 2018

مهارات التفكري عامة والتفكري الناقد خا�صة يف املحتوى الدرا�سي ،ت�أكيدً ا للأهداف العامة
للتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية التي �أكدت على االهتمام بتنمية التفكري.
ويف ظل غياب معايري تدري�س العلوم يف اململكة العربية ال�سعودية يف الوقت احلا�ضر ،ونظ ًرا
لتبني وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية �سل�سلة كتب ماجروهيل الأمريكية بعد ترجمتها
ومواءمتها مبا يتنا�سب مع البيئة التعليمية والثقافية ال�سعودية ،ولكون الكتب املدر�سية تعد
املوجه الأ�سا�سي الذي يعتمد عليه املعلمون يف تدري�سهم (ال�شمراين2010 ،؛ املفتي،)2015 ،
وحيث �إن تعليم وتنمية مهارات التفكري الناقد يعد مطل ًبا �أ�سا�س ًيا ينبغي �أن يراعيه تعليم العلوم
يف الوقت احلايل ،ن�ش�أت فكرة هذا البحث الذي يهدف �إىل التعرف على م�ستوى التفكري الناقد
لدى طالبات املرحلة املتو�سطة مبدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،الالتي در�سن
با�ستخدام مناهج العلوم املطورة.
�أهداف البحث
هدف البحث �إىل حتقيق الآتي:
 معرفة م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة املتو�سطة. حتديد الفروق يف م�ستوى مهارات التفكري الناقد بني طالبات املرحلة املتو�سطة وفق ال�صفالدرا�سي (الأول ،الثاين ،الثالث املتو�سط).
 الك�شف عن الفروق يف م�ستوى مهارات التفكري الناقد بني طالبات املرحلة املتو�سطة تبعا لنوعاملهارة (اال�ستنتاج ،ومعرفة االفرتا�ضات ،واال�ستنباط ،والتف�سري ،وتقومي املناق�شات).
�أ�سئلة البحث
بنا ًء على ما ورد يف التربيرات املت�ضمنة يف م�شكلة البحث ،حاول البحث الإجابة عن ال�س�ؤال
الرئي�س الآتي :ما م�ستوى �إتقان مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة املتو�سطة مبدينة
الريا�ض؟ ويتفرع عنه ال�س�ؤاالن الآتيان:
 هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات مهارات التفكري الناقد لدىطالبات املرحلة املتو�سطة مبدينة الريا�ض تعزى لل�صف الدرا�سي (الأول ،الثاين ،الثالث
املتو�سط)؟
 هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات مهارات التفكري الناقد تعزى لنوعاملهارة (اال�ستنتاج ،ومعرفة االفرتا�ضات ،واال�ستنباط ،والتف�سري ،وتقومي املناق�شات)؟
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حمددات البحث
اقت�صر البحث على املحددات الآتية:
احلدود املو�ضوعية :قيا�س م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى الطالبات يف �صفوف املرحلة
املتو�سطة (الأول ،الثاين ،الثالث) ،با�ستخدام مقيا�س واط�سون وجال�سر.
احلدود املكانية :اقت�صر تطبيق البحث على مدينة الريا�ض.
احلدود الزمانية :مت تطبيق البحث يف نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين من العام 1437/1436هـ
املوافق 2016/2015م.
احلدود الب�شرية :طالبات املرحلة املتو�سطة مبدينة الريا�ض.
م�صطلحات البحث
التفكري الناقد :تعرفه الباحثة �إجرائ ًيا :ب�أنه منط من �أمناط التفكري ي�ضم جمموعة من
املهارات اخلا�صة به (اال�ستنتاج ،ومعرفة االفرتا�ضات ،واال�ستنباط ،والتف�سري ،وتقومي
احلجج) وتتطلب ا�ستخدام م�ستويات عقلية عليا .وقد حدد اخلالدي ( )2012خم�س مهارات
للتفكري الناقد وهي:
اال�ستنتاج :وهو قدرة الفرد على التمييز بني درجات احتمال �صحة �أو خط�أ نتيجة ما تبعا
الرتباطها ببيانات معينة تعطى له.
معرفة االفرتا�ضات :وهي قدرة الفرد على احلكم ب�أن افرتا�ضا ما وارد �أو غري وارد بعد فح�ص
الوقائع والبيانات املعطاة له.
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�أهمية البحث
ُت َ�ستَمد �أهمية البحث النظرية من �أهمية مو�ضوع البحث (مهارات التفكري الناقد) يف كونه
يعمل على تب�صري القائمني على الرتبية واملعلمات مبهارات التفكري الناقد التي ينبغي تنميتها
لدى الطالبات.
ومتثلت �أهمية البحث العملية يف:
 تو�ضيح م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة املتو�سطة وذلك لتعزيز نقاطالقوة ومعاجلة نقاط ال�ضعف لدى الطالبات يف هذا املجال.
 الرتكيز على املرحلة املتو�سطة كونها تعد مرحلة انتقالية من الطفولة �إىل الن�ضج �إ�ضافةملا متر به الطالبات يف هذه املرحلة من املراهقة مما ي�ستلزم �إك�سابهن مهارات التفكري
الناقد.

241

م�ستوى �إتقان مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة املتو�سطة ...

242

د� .سوزان حج عمر

املجلد  19العدد  4ديـ�سـمــبـر 2018

اال�ستنباط :وهو قدرة الفرد على احلكم على نتيجة ،ما �إذا كانت م�شتقة متاما من وقائع
معينة تعطى له بغ�ض النظر عن �صحة هذه الوقائع �أو موقفه منها.
تقومي املناق�شات :وهي قدرة الفرد على �إدراك اجلوانب الهامة ونواحي القوة �أو ال�ضعف التي
تت�صل ات�صاال مبا�شرا بق�ضية ما.
التف�سري :قدرة الفرد على ا�ستخال�ص نتيجة بدرجة معقولة من اليقني.
املهارة :عرفها عبدال�سالم (� ،2009ص )60ب�أنها�" :أداء عمل من الأعمال ب�سهولة و�سرعة ودقة
وب�أقل جهد" ،واملهارة تدل على قدرة الفرد على �أداء عمل ما وفق معايري حمددة لقيا�س هذا
الأداء مبنية على �أ�سا�س من الفهم ،وال�سرعة والدقة (قانع1430 ،ه) ،وعرفها زيتون ()2013
ب�أنها قدرة مكت�سبة تعك�س اجناز املتعلم لكل ما ُيوكل �إليه من �أعمال ب�إتقان يف �أق�صر وقت
ممكن وب�أقل جهد .وتعرف مهارات التفكري الناقد �إجرائ ًيا ب�أنها قدرة الطالبة على الإجابة
ب�إتقان عن �أ�سئلة التفكري الناقد يف مقيا�س واط�سون وجال�سر الذي جرى تبنيه يف هذا البحث
بغر�ض تطبيقه على طالبات املرحلة املتو�سطة مبدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية
وي�شمل مهارات :معرفة االفرتا�ضات ،التف�سري ،تقومي املناق�شات ،اال�ستنباط ،اال�ستنتاج.
امل�ستوى :يعرف م�ستوى التفكري الناقد �إجرائ ًيا ب�أنه الدرجة التي حت�صل عليها الطالبة يف
املرحلة املتو�سطة نتيجة ال�ستجاباتها على مقيا�س واط�سون وجال�سر للتفكري الناقد الذي
اعتمدته الباحثة ،ومت حتديد درجة ( )79.8والتي تعادل ن�سبة ( )% 60من الدرجة الكلية
للمقيا�س وذلك للداللة على امتالك الطالبات للمهارة.
الإتقان :عرف اخلليفة (� ،٢٠٠٥ص )١٢٣الإتقان ب�أنه "الداللة على تكوين املهارة ،حيث يعمل
املتعلم ب�سهولة وب�سرعة ،ويت�صف الأداء يف هذا امل�ستوى باجلودة والإتقان" .و�أو�ضح احلدابي
والأ�شول (� )2012أن الإتقان هو بلوغ �أداء املتعلم للمهارات املحددة له �أعلى م�ستويات الإجادة
والإحكام .وتعرف الباحثة الإتقان �إجرائيا ب�أنه :الن�سبة املئوية ملتو�سط درجات الطالبات يف
مقيا�س واط�سون وجال�سر للتفكري الناقد والذي ُحدِّ د بن�سبة ( )% 80.0من الدرجة الكلية
للمقيا�س البالغة ( )133درجة ،وهو ما يعادل ( )106.4درجة للمقيا�س الكلي.
منهجية البحث و�إجراءاته
ا�ستخدم البحث املنهج الو�صفي الذي يعتمد على و�صف البيانات املتعلقة با�ستجابات العينة
امل�ستهدفة (طالبات املرحلة املتو�سطة مبدينة الريا�ض) يف مقيا�س واط�سون وجال�سر لتحديد
م�ستوى �إتقانهن ملهارات التفكري الناقد.
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جدول ()1
توزيع عينة الدرا�سة من الطالبات ح�سب املدر�سة وال�صف الدرا�سي
املدر�سة
( 9مدار�س)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
املجموع

الأول املتو�سط
105
25
25
25
7
0
6
24
22
239

ال�صف
الثاين املتو�سط
41
35
25
24
0
3
8
25
19
180

الثالث املتو�سط
31
34
23
25
0
8
22
23
26
192

املجموع
177
94
73
74
7
11
36
72
67
611

�أداة البحث
ا�ستخدم البحث مقيا�س واط�سون وجال�سر لقيا�س مهارات التفكري الناقـد والذي يتكون من
خم�سة اختبارات فرعية ملهارات التفكري الناقد الرئي�سية وهي :معرفة االفرتا�ضات ،التف�سري،
تقومي املناق�شات ،اال�ستنباط ،اال�ستنتاج .وتبلغ الدرجة الكلية للمقيا�س ( )133درجة ،ومت
اعتماد ن�سبة ( )%60للداللة على وجود املهارة وهي تعادل ( )79.8درجة من الدرجة الكلية
للمقيا�س ،ويتحدد م�ستوى �إتقان الطالبات للمهارات بن�سبة ( )% 80وتعادل ( )106.4درجة
من درجة من املقيا�س الكلي .وتكونت اختبارات املقيا�س الفرعية من الآتي:
االختبار الأول :معرفة االفرتا�ضات :ويتكون من ت�سع عبارات كل منها ثالثة افرتا�ضات
مقرتحة ،و�صممت لقيا�س القدرة على معرفة االفرتا�ضات ،وتعطى الطالبة درجة لكل �إجابة
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جمتمع وعينة البحث
ميثل جمتمع الدرا�سة جميع طالبات املرحلة املتو�سطة مبدينة الريا�ض باململكة العربية
ال�سعودية للعام الدرا�سي 1437/1436هـ والبالغ عددهن ( )128894طالبة (الإدارة العامة
للتعليم مبنطقة الريا�ض1437 ،ه)� .أما العينة فقد مت اختيارها ع�شوائ ًيا على م�ستوى مدار�س
مدينة الريا�ض ،حيث اختريت ( )9مدار�س حكومية بواقع مدر�سة لكل مكتب �إ�شراف وذلك
بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة ،وقد ُو ِّزع ( )700مقيا�س ،وبلغ جمموع العينة امل�سرتدة ()611
طالبة ،ويو�ضح جدول ( )1عدد �أفراد العينة وفق ال�صف الدرا�سي واملدر�سة ،ول�ضمان ال�سرية
ولتحقيق ميثاق البحث العلمي مت ا�ستعي�ض عن �أ�سماء املدار�س ب�أرقام ت�سل�سلية.
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�صحيحة وبذلك يكون جمموع درجات هذه املهارة ( )27درجة وم�ستوى الإتقان فيها يعادل
( )21.6درجة.
االختبار الثاين :التف�سري :ويتكون من ت�سع عبارات يلي كل منها ثالث نتائج مقرتحة ،تقي�س
قدرة الطالبة على التف�سري ،وعلى الطالبة �أن حتكم ما �إذا كانت النتيجة مرتتبة �أم غري مرتتبة
على املعلومات الواردة يف العبارة ،وتعطى الطالبة درجة لكل �إجابة �صحيحة وبذلك يكون
جمموع درجات هذه املهارة ( )27درجة وم�ستوى الإتقان فيها يعادل ( )21.6درجة.
االختبار الثالث :تقومي املناق�شات :ويتكون من ت�سع عبارات تبد�أ كل عبارة ب�س�ؤال ،يلي هذا
ال�س�ؤال ثالث �إجابات مقرتحة ،وعلى الطالبة �أن حتكم على كل �إجابة ما �إذا كانت من الإجابات
القوية واملهمة والتي تت�صل بال�س�ؤال مبا�شرة� ،أم من الإجابات ال�ضعيفة والتي ال تت�صل مبا�شرة
بال�س�ؤال� ،أو ذات �أهمية قليلة فيما يتعلق بال�س�ؤال ،وتعطى الطالبة درجة لكل �إجابة �صحيحة
وبذلك يكون جمموع درجات هذه املهارة ( )27درجة وم�ستوى الإتقان فيها يعادل ()21.6
درجة.
االختبار الرابع :اال�ستنباط :ويتكون من ت�سع عبارات ،يلي كل عبارة ثالث نتائج مقرتحة،
وعلى الطالبة �أن تعترب العبارتني �صحيحتني حتى و�إن كانت �إحداهما �أو كالهما �ضد ر�أيها،
وت�ستنبط على �ضوء ما جاء يف العبارتني ما �إذا كانت النتيجة م�شتقة من تلك العبارتني �أم ال،
وتعطى الطالبة على كل نتيجة �صحيحة درجة واحدة ،وبذلك يكون جمموع درجات هذه املهارة
( )27درجة وم�ستوى الإتقان فيها يعادل ( )21.6درجة.
االختبار اخلام�س :اال�ستنتاج :ويتكون هذا الفرع من خم�س عبارات ،ت�شتمل كل عبارة على
بع�ض الوقائع ،ويلي كل عبارة خم�سة ا�ستنتاجات وعلى الطالبة �أن تخترب كل ا�ستنتاج على
حدة وتقدر درجته بناء على العبارة الأ�سا�سية وحتدد ما �إذا كان اال�ستنتاج �صاد ًقا� ،أو يحتمل
بيانات ناق�ص ٍة لعدم توافر الأدلة� ،أو يحتمل خط�ؤه� ،أو خاط ًئا .و ُتعطى الطالبة
�صدقه� ،أو ذا
ٍ
درجة واحدة على كل نتيجة �صحيحة ،وبذلك يكون جمموع درجات هذه املهارة ( )25درجة
وم�ستوى الإتقان فيها يعادل ( )20.0درجة.
�صدق الأداة
جرى الت�أكد من �صدق االت�ساق الداخلي بح�ساب معامل االرتباط بني درجة االختبارات
الفرعية اخلم�سة ملهارات التفكري الناقد مع الدرجة الكلية للمقيا�س  ،وجاءت جميع النتائج
مر�ضية (جدول  ،)2وقد تراوحت معامالت االرتباط بني ( ،)0.451-0.676وقد ُطبق
املقيا�س ب�صورته هذه يف عدد من الدرا�سات كدرا�سة �أمني ( ،)2008ودرا�سة اخلالدي
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جدول 2
معامالت االرتباط بني درجة كل مهارة من مهارات التفكري الناقد والدرجة الكلية للمقيا�س
مهارات التفكري الناقد
معرفة االفرتا�ضات
التف�سري
تقومي املناق�شات
اال�ستنباط
اال�ستنتاج

معامل االرتباط
**0.494
**0.597
**0.586
**0.676
**0.451

الداللة
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ثبات الأداة
جرى تبني ح�ساب معامالت الثبات �ألفا كرونباخ للبيانات الناجتة من تطبيق الأداة على
عينة ا�ستطالعية من طالبات ال�صف الأول املتو�سط ،بلغ عددها ( )39طالبة ،وطالبات ال�صف
الثاين املتو�سط ( )25طالبة ،وطالبات ال�صف الثالث املتو�سط ( )23طالبة ،وبعد ذلك مت
ُح ِ�سب معامل �ألفا كرونباخ لكل فقرة من فقرات الأداة وللأداة ككل وقد بلغت قيم معامل �ألفا
كرونباخ ( )0.82 ،0.86 ،0.75لل�صفوف الأول والثاين والثالث املتو�سط على التوايل ،وتعترب
هذه قيم مرتفعة ومقبولة للثبات (ح�سن1424 ،هـ).
الأ�ساليب الإح�صائية
ا�ستخدم البحث الأ�ساليب الإح�صائية الآتية:
• �ألفا كرونباخ حل�ساب ثبات املقيا�س.
• املتو�سطات واالنحرافات املعيارية حل�ساب م�ستوى �إتقان طالبات املرحلة املتو�سطة ملهارات
التفكري الناقد ب�شكل عام وح�سب ال�صف الدرا�سي.
• حتليل التباين ( )ANOVAحل�ساب داللة الفروق بني م�ستوى �إتقان طالبات املرحلة
املتو�سطة ملهارات التفكري الناقد وفقا لل�صف الدرا�سي.
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( )2012التي �أثبتت �أن املقيا�س يتمتع مب�ؤ�شرات �صدق عالية .كما مت التحقق من ال�صدق
التجريبي لالختبار بتطبيق االختبار على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )29طالبة من طالبات
وح ِ�سب ح�ساب زمن
املرحلة املتو�سطة للت�أكد من و�ضوح فقرات االختبار ،وال�سالمة اللغويةُ ،
تطبيق االختبار بـ( )65دقيقة ،وذلك بح�ساب زمن انتهاء �أول طالبة من الإجابة على املقيا�س
بـ( )55دقيقة ،وزمن انتهاء �آخر طالبة من الإجابة بــ( ،)65دقيقة ثم ح�ساب املتو�سط بينهما
و�إ�ضافة ( )5دقائق ل�شرح التعليمات.
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• اختبار توكي للمقارنات البعدية ملهارات التفكري الناقد وفقا لل�صف الدرا�سي.
• اختبار ماكويل للتحقق من �شرط الدورية لنتائج مقيا�س التفكري الناقد.
• حتليل التباين ذي القيا�س املتكرر لنتائج مقيا�س التفكري الناقد.
نتائج البحث ومناق�شتها

� اً
أول :نتائج ال�س�ؤال الرئي�س ومناق�شتها

للإجابة عن �س�ؤال البحث الرئي�س الذي ين�ص على :ما م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى
طالبات املرحلة املتو�سطة مبدينة الريا�ض؟ ُح ِ�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ملهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة املتو�سطة .ويو�ضح جدول ( )3هذه املتو�سطات.
جدول ()3
م�ستوى �إتقان طالبات املرحلة املتو�سطة ملهارات التفكري الناقد
مهارات
التفكري
الناقد

معرفة
االفرتا�ضات
التف�سري
تقومي
املناق�شات
اال�ستنباط
اال�ستنتاج
املجموع

ال�صف
الأول املتو�سط

الثاين املتو�سط

الثالث املتو�سط

لل�صفوف الثالثة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

20.56

2.71

19.90

2.85

19.78

2.38

20.12

2.67

17.71

2.54

17.67

3.33

17.58

2.64

17.58

2.82

18.18

2.64

18.27

2.57

18.55

2.74

18.32

2.65

20.20
5.17
80.52

4.74
2.34
9.37

19.60
5.14
78.18

2.98
2.15
13.55

19.92
5.19
79.81

3.11
2.40
10.87

19.94
5.17
79.60

3.49
2.26
11.23

يت�ضح من جدول (� )3أن املتو�سط احل�سابي لدرجات طالبات املرحلة املتو�سطة على
مقيا�س واط�سون وجال�سر ملهارات التفكري الناقد الكلية بلغ ( )79.60بانحراف معياري قدره
( ،)11.23وهو �أقل من متو�سط درجة الإتقان بـ ( )106.4درجة ،بل و�أقل من امل�ستوى املقبول
تربو ًيا لوجود املهارات والذي حدد بن�سبة ( )%60ويعادل ( )79.8درجة من درجة املقيا�س
الكلية ( )133درجة .ويت�ضح من اجلدول �أن �أعلى متو�سط كان ملهارة معرفة االفرتا�ضات
( )20,12بانحراف معياري ( )2.67ويعك�س هذا املتو�سط وجود املهارة و�إن مل ت�صل
مل�ستوى الإتقان الذي يعادل ( )21.6درجة ،وجاء بعدها مهارة اال�ستنباط مبتو�سط درجات
بلغ ( ،)19.94وانحراف معياري ( ،)3.49تالها مهارة تقومي املناق�شات مبتو�سط درجات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجلد  19العدد  4ديـ�سـمــبـر 2018

( ،)18.32وانحراف معياري ( ،)2.65ثم مهارة التف�سري مبتو�سط درجات (،)17.58
وانحراف معياري ( )2.82وتعك�س هذه املتو�سطات امتالك طالبات املرحلة املتو�سطة لهذه
املهارات و�إن مل ت�صل مل�ستوى الإتقان الذي يعادل ( )21.6درجة .وجاء �أدنى متو�سط ملهارة
اال�ستنتاج التي بلغت ( )5.17بانحراف معياري ( ،)2.26ويعك�س هذا املتو�سط املنخف�ض
جدً ا �ضعف امتالك طالبات املرحلة املتو�سطة لهذه املهارة ،حيث جاء املتو�سط �أقل بكثري من
امل�ستوى املقبول تربو ًيا المتالك املهارة والذي حدد بن�سبة ( )%60ويعادل ( )15.0درجة.
وعلى م�ستوى ال�صف الدرا�سي ،يت�ضح من اجلدول �أن مهارة معرفة االفرتا�ضات لل�صف
الأول املتو�سط قد حققت �أعلى متو�سط ( )20.56بانحراف معياري ( )2.71وتعك�س وجود
املهارة و�إن مل ت�صل مل�ستوى الإتقان ،وكان �أدنى متو�سط ملهارة اال�ستنتاج ( )5.14وانحراف
معياري ( ،)2.15لل�صف الثاين املتو�سط .وجاء ترتيب متو�سطات مهارات التفكري الناقد
تنازل ًيا لل�صفني الأول املتو�سط والثاين املتو�سط مت�شاب ًها على النحو الآتي :مهارة معرفة
االفرتا�ضات ،مهارة اال�ستنباط ،مهارة تقومي املناق�شات ،مهارة التف�سري ،ومهارة اال�ستنتاج؛
بينما اختلف عنهما ترتيب متو�سطات املهارات لل�صف الثالث املتو�سط حيث جاء �أعلى متو�سط
ملهارة اال�ستنباط ( )19.92وانحراف معياري ( ،)3.11وجاء ترتيب بقية املتو�سطات تنازل ًيا
على النحو الآتي :مهارة معرفة االفرتا�ضات ،مهارة التف�سري ،مهارة تقومي املناق�شات ،ومهارة
اال�ستنتاج.
ويالحظ من اجلدول تقارب وتدين متو�سطات مهارة اال�ستنتاج لل�صفوف الثالثة (،5.17
 ،)5.19 ،5.14بانحرافات معيارية ( )2.40 ،2.15 ،2.34على الرتتيب ،وهو ما ي�شري
لل�ضعف ال�شديد �أو لعدم امتالك الطالبات لهذه املهارة ،حيث تعادل هذه املتو�سطات الن�سب
املئوية ( )%20.76 ،%20.56 ،%20.68على الرتتيب ،وهي ن�سب �أدنى بكثري حتى من ن�سبة
وجود املهارة واملحددة تربو ًيا بـ( )% 60يف هذا البحث.
ويالحظ اتفاق نتائج هذا البحث التي ت�شري �إىل تدين م�ستوى طالبات املرحلة املتو�سطة
ملهارات التفكري الناقد مع الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة الرافعي ( )2012التي �أو�ضحت تدين
م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة املوهوبني يف ال�صفني الثالث املتو�سط والأول الثانوي
على مقيا�س واط�سون وجال�سر ،وتتفق معها خا�صة يف التدين ال�شديد للمتو�سط احل�سابي
ملهارة اال�ستنتاج و�إن اختلفت معها يف ترتيب بقية املهارات؛ وتتفق هذه النتائج � ً
أي�ضا مع درا�سة
احلدابي والفلفلي والعليي ( ،)2010ودرا�سة احلدابي والأ�شول ( )2012التي �أ�شارت المتالك
الطلبة ملهارات التفكري الناقد على مقيا�س واط�سون وجال�سر ولكن مب�ستوى �ضعيف ومتدن
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�أقل من امل�ستوى املقبول تربو ًيا ،حيث حدد يف هذا البحث امل�ستوى املقبول تربو ًيا لإتقان املهارة
بن�سبة ( )%80من الدرجة الكلية للمقيا�س .وتتفق � ً
أي�ضا مع نتائج درا�سة العرمي وحج عمر
(حتت الن�شر) يف تدين مهارة اال�ستنتاج لدى طالبات املرحلة املتو�سطة ويف ح�صول مهارة
معرفة االفرتا�ضات على املرتبة الأوىل وتختلف معها يف بقية املهارات الثالثة.
وتتفق نتائج هذا البحث � ً
أي�ضا مع نتائج درا�سة مرعي والنوفل ( ،)2007التي حددت امل�ستوى
املقبول تربو ًيا للمهارة على مقيا�س كاليفورنيا بن�سبة ( ،)%80ودرا�سة اجلعافرة واخلراب�شة
( ،)2007يف تدين م�ستوى مهارات التفكري الناقد على مقيا�س كاليفورنيا ،وتختلف معها يف
�أن النتائج ت�شري لوجود فروق دالة �إح�صائ ًيا ل�صالح طالبات ال�صف العا�شر (الأول الثانوي)
مقارنة بالطالب وذلك يف مهارة اال�ستناج.
وت�شري هذه النتائج �إىل احلاجة املا�سة �إىل �إعادة النظر يف مناهج املرحلة املتو�سطة لت�ضمني
خ�صو�صا ،حيث �أ�شارت نتائج الدرا�سات
عموما ومهارة اال�ستنتاج
مهارات التفكري الناقد ً
ً
ال�سابقة للأثر الإيجابي لطرائق التدري�س والربامج التعليمية يف تنمية مهارات التفكري الناقد
لدى الطلبة املوهوبني وغري املوهوبني (العتيبي2016 ،؛ الناقة2016 ،؛ البطو�ش والدرابكة،
2017؛ عرفة واملقدادي ،)2017 ،الأمر الذي قد ي�شري ل�ضعف برامج �إعداد املعلمني واملعلمات
مما ي�ؤدي لعدم وعيهم وت�ضمينهم لهذه املهارات يف تدري�سهم ،رغم وجود درا�سات ت�ؤكد
ت�ضمني مهارات التفكري الناقد يف الكتب الدرا�سية (العتيبي2015 ،؛ اجلرب وحج عمر2016 ،
�أ ،ب؛ هادي.)2016 ،
ثان ًيا :نتائج ال�س�ؤال الفرعي الأول ومناق�شتها

وللإجابة عن �س�ؤال البحث الفرعي الأول :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات درجات مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة املتو�سطة مبدينة الريا�ض تعزى
لل�صف الدرا�سي (الأول ،الثاين ،الثالث املتو�سط)؟ لتحديد ما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية يف امتالك الطالبات ملهارات التفكري الناقد اخلم�س (معرفة االفرتا�ضات ،التف�سري،
تقومي املناق�شات ،اال�ستنباط ،واال�ستنتاج) وميكن �أن تعزى لل�صف الدرا�سي (الأول ،الثاين،
الثالث املتو�سط) ،ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ( ،)ANOVAويو�ضح جدول ( )4نتائج
حتليل التباين الأحادي وم�ستوى الداللة لكل مهارة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
جدول رقم ()4
حتليل التباين) (ANOVAلداللة الفروق بني م�ستوى �إتقان طالبات املرحلة
املتو�سطة ملهارات التفكري الناقد تعزى لل�صف الدرا�سي

معرفة
االفرتا�ضات

التف�سري

تقومي املناق�شات

اال�ستنباط

اال�ستنتاج

لالختبار ككل

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

5.370

1.297
7.985

0.162

7.824
7.039

1.112

17.581
12.154

1.446

0.122
5.137

0.024

285.376
125.749

2.269

م�ستوى
الداللة
0.005

0.850

0.330

0.236

0.977

0.104

يت�ضح من جدول (� )4أن قيمة (ف) للمقيا�س الكلي قد بلغت ( )2.269عند م�ستوى الداللة
( )0.104وهي قيمة غري دالة �إح�صائ ًيا مما ي�شري لعدم وجود فروق يف اتقان مهارات التفكري
الناقد الكلية ميكن �أن تعزى �إىل ال�صف الدرا�سي .ولكن يت�ضح من اجلدول وجود فروق دالة
�إح�صائ ًيا يف م�ستوى �إتقان مهارة معرفة االفرتا�ضات تعزى لل�صف الدرا�سي حيث كانت قيمة
(ف) البالغة ( )5.370دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة ( )0.005مما ي�شري لوجود فروق
جوهرية للعينات تختلف باختالف ال�صف الدرا�سي يف مهارة االفرتا�ضات يف حني مل تظهر �أي
فروق يف بقية املهارات .ولتحديد ال�صف الدرا�سي الذي �أدى لهذه الفروق الدالة �إح�صائ ًيا مت
ا�ستخدام املقارنات املتعددة لتوكي (جدول .)5
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نوع املهارة

امل�صدر

جمموع
املربعات
75.743
4252.939
4328.682
2.593
4806.769
4809.362
15.648
4195.167
4210.815
35.161
6976.593
7011.754
0.243
2897.503
2897.746
570.752
75826.807
76397.559

درجة
احلرية
2
603
605
2
602
604
2
598
598
2
574
576
2
564
566
2
603
605

متو�سط جمموع
املربعات
37.871
7.053

قيمة ف
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املهارة
معرفة االفرتا�ضات

ال�صف
الأول املتو�سط
الثاين املتو�سط

الثاين املتو�سط
الثالث املتو�سط
الثالث املتو�سط

متو�سط الفروق
*0.65745
*0.77724
0.11990

الداللة
0.034
0.008
0.901

يت�ضح من جدول ( )5وجود فروق جوهرية بني متو�سطي درجات اختبار مهارة معرفة
االفرتا�ضات بني عينة طالبات ال�صف الأول املتو�سط وعينة طالبات ال�صف الثاين املتو�سط
ل�صالح عينة طالبات ال�صف الأول املتو�سط ،وكذلك بني متو�سط درجات مهارة االفرتا�ضات
بني عينة طالبات ال�صف الأول املتو�سط وعينة طالبات الثالث املتو�سط ل�صالح ال�صف الأول
املتو�سط.
وت�شري هذه النتائج �إىل �أن الطالبات مل يحدث لهن حت�سن دال �إح�صائ ًيا يف مهارات التفكري
الناقد عند انتقالهن من �صف درا�سي �أدنى �إىل �صف درا�سي �أعلى ،وترى الباحثة �أن ال�سبب
قد يعود ل�ضعف ا�ستهداف هذه املهارات خالل التدري�س ،وي�ؤكد هذا اال�ستنتاج درا�سة العرمي
وحج عمر (حتت الن�شر) التي �أ�شارت نتائجها �إىل �أن نحو ( )%64.3من مهارات التفكري
الناقد ال يتم تفعيلها �أثناء التدري�س ،ونظ ًرا لأن اكت�ساب مهارات التفكري الناقد ت�ستلزم تدريب
الطالبات عليها وهو ما �أكدت عليه درا�سة هارندك (� )Harnadek, 1976أن �إتاحة فر�ص
التدرب واملمار�سة الفعلية ملهارات التفكري الناقد للطلبة يف ال�صفوف الدرا�سية تقع على عاتق
املعلم ،بحيث ينمي �شخ�صياتهم ويك�سبهم الثقة بالنف�س ،وتتفق � ً
أي�ضا مع نتائج الدرا�سات التي
�أكدت �أثر الربامج التعليمية وا�سرتاتيجيات التدري�س يف تنمية مهارات التفكري الناقد عند
تطبيقيها يف تعليم حمتوى املناهج الدرا�سية (العتيبي2016 ،؛ الناقة2016 ،؛ عرفة واملقدادي،
 ،)2017وهو ما ي�ؤكد احلاجة لوعي املعلمات ب�أهمية هذه املهارات لت�ضمينها يف تدري�سهن.
ثال ًثا :نتائج ال�س�ؤال الفرعي الثاين ومناق�شتها
وللإجابة عن �س�ؤال البحث الفرعي الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات درجات مهارات التفكري الناقد تعزى لنوع املهارة (اال�ستنتاج ،ومعرفة االفرتا�ضات،
واال�ستنباط ،والتف�سري ،وتقومي احلجج)؟ جرى � اًأول التحقق من جتان�س درجات اختبار مهارات
التفكري الناقد با�ستخدام اختبار ماكويل للتحقق من �شرط الدورية (جدول .)6
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جدول ()6
نتيجة اختبار ماكويل للتحقق من �شرط الدورية
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التفكري الناقد

0.923

44.827

9

0.00

يت�ضح من جدول (� )6أن قيمة نتيجة اختبار ماكويل ( )0.923جاءت دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى الداللة االح�صائية ( ،)0.00مما ي�شري �إىل وجود فروق جوهرية يف التجان�س بني درجات
مهارات التفكري الناقد ،لذلك مت �أجري اختبار حتليل التباين ذي القيا�سات املتكررة (جدول .)7
جدول ()7
حتليل التباين ذو القيا�س املتكرر
املتغري
التفكري–اختبار greenhouse-geisser
التفكري (اخلط�أ) greenhouse-geisser

جمموع
املربعات
90124.759
12868.041

قيمة ) (dfمتو�سط
املربعات
3950.12 23508.49 3.834
5.951 2162.213
ف

الداللة
0.00

يت�ضح من جدول (� )7أن قيمة (ف) الختبار حتليل التباين ذي القيا�س املتكرر قد بلغت
( )3950.12وهي قيمة دالة حيث �أن قيمة م�ستوى الداللة ( ،)0.00مما ي�شري �إىل وجود
فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات مهارات التفكري الناقد باختالف
نوع املهارة ،وللتعرف على اجتاه هذه الفروق ُط ِّبقت املقارنات الثنائية (جدول .)8
جدول ()8
املقارنات الثنائية
املهارة
معرفة االفرتا�ضات

التف�سري
تقومي املناق�شات
اال�ستنباط

التف�سري
تقومي املناق�شات
اال�ستنباط
اال�ستنتاج
تقومي املناق�شات
اال�ستنباط
اال�ستنتاج
اال�ستنباط
اال�ستنتاج
اال�ستنتاج

متو�سط الفروق
*2.512
*1.798
0.096
*15.012
*0.713*2.416*15.501
*1.703*13.214
*14.917

الداللة
0.00
0.00
0.540
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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املتغري

قيمة اختبار ماكويل

مربع كاي التقريبي

درجة احلرية )(df

الداللة
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نظ ًرا لأن الهدف من �س�ؤال البحث الفرعي الثاين هو مقارنة املهارات �إح�صائ ًيا للت�أكد من
الفروق �إذا كانت جوهرية ،جرى الت�أكيد على داللة الفروق �إح�صائ ًيا ،ويت�ضح من جدول (� )8أن
م�ستوى �إتقان الطالبات ملهارة معرفة االفرتا�ضات كان الأف�ضل وبفروق دالة �إح�صائ ًيا باملقارنة
بجميع املهارات عدا مهارة اال�ستنباط ،كما �أن م�ستوى �إتقان الطالبات ملهارة اال�ستنباط كان
�أف�ضل وبفروق دالة �إح�صائ ًيا من بقية املهارات عدا مهارة معرفة االفرتا�ضات .كما يظهر
من اجلدول �أن م�ستوى �إتقان الطالبات ملهارة اال�ستنتاج كان الأ�ضعف وبفروق دالة �إح�صائ ًيا
مقارنة ببقية املهارات.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الرافعي ( )2012التي �أو�ضحت التدين ال�شديد مل�ستوى
�إتقان مهارة اال�ستنتاج و�إن اختلفت معها يف ترتيب بقية املهارات؛ وتتفق � ً
أي�ضا مع نتائج درا�سة
العرمي وحج عمر (حتت الن�شر) يف تدين مهارة اال�ستنتاج لدى طالبات املرحلة املتو�سطة ويف
ح�صول مهارة معرفة االفرتا�ضات على املرتبة الأوىل وتختلف معها يف بقية املهارات الثالثة.
وقد يعود ذلك �إىل طبيعة كل مهارة من مهارات التفكري الناقد فكل مهارة تتطلب قدرات عقلية
تختلف عن املهارة الأخرى.
ويف العموم ،تتفق نتائج هذا البحث مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة يف تدين م�ستوى مهارات
التفكري الناقد لدى الطلبة يف املرحلة االبتدائية (حمدان ،)2014 ،واملرحلة املتو�سطة (العرمي
وحج عمر ،حتت الن�شر) ،واملرحلة الثانوية (اجلعافرة واخلراب�شة2007 ،؛ احلدابي والأ�شول،
 ،)2012وميكن تف�سري تدين مهارات التفكري الناقد لدى طلبة التعليم العام يف �ضوء الدرا�سات
التي �أ�شارت � ً
أي�ضا �إىل تدين هذه املهارات لدى الطلبة-املعلمني بكليات الرتبية (مرعي ونوفل،
2007؛ احلدابي والفلفلي والعليي2010 ،؛ حممد ،)2013 ،وهو ما قد ي�شري لعدم وعيهم
ب�أهميتها وبالتايل عدم الت�أكيد عليها يف تدري�سهم رغم ت�ضمينها يف الكتب الدرا�سية (العرمي
وحج عمر ،حتت الن�شر).
تو�صيات البحث
يف �ضوء نتائج البحث ،جرى التو�صل �إىل التو�صيات الإجرائية الآتية:
 حث املعلمني على الرتكيز على مهارات التفكري الناقد من خالل تبني طرائق تدري�ستتمحور حول مهارات التفكري ب�شكل عام والتفكري الناقد ب�شكل خا�ص.
 حتليل مناهج املرحلة املتو�سطة للك�شف عن م�ستوى ت�ضمينها مهارات التفكري الناقداملطلوب �إك�سابها للطلبة يف هذه املرحلة.
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 الت�أكد من ت�ضمني برامج تدريب املعلمات على برامج لتنمية مهارات التفكري الناقد. �إجراء درا�سات م�شابهة للدرا�سة احلالية عن م�ستوى امتالك طلبة وطالبات املرحلةاالبتدائية واملرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد.
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