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Abstract:
The aim of this study is to reveal the level of critical thinking among Zarqa University students according to the
California test of critical thinking skills and its relation to some variables. The study population was the students of
Zarqa University for the first semester of the academic year 2016/2017 and the random sample of (387) first year
students and the third of all university faculties. The researchers used the descriptive method; the study tool is the
California test of critical thinking skills, which was modified to the Jordanian environment. The test was applied and
corrected, and the data was monitored and computerized. The statistical averages, standard deviations and ANOVA
were calculated to answer the question and examine the hypothesis of the study.
The arithmetic mean of critical thinking among Zarqa University students was in accordance with the California
Critical Thinking Skills Test (13.58) and the mean is medium according to the mean average. The researchers
recommended that the curriculum be structured to reflect the critical thinking skills of students, support decisions to
include critical thinking subjects in study plans, and conduct similar studies in other settings.
Keywords: Critical Thinking - Critical Thinking Skills - California Test of Critical Thinking Skills.
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قبول البحث2020/01/02:

استالم البحث2019/01/24:

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

المتغيرات ,وكان مجتمع الدراسة طلبة جامعة الزرقاء للفصل األول من العام الدراسي  ،2017/2016والعينة عشوائية طبقية مقدارها ( )387طالبا
وطالبة من طلبة السنة األولى والثالثة من كليات الجامعة جميعها ,واعتمد الباحثان المنهجية الوصفية ،وأداة الدراسة اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير

المعدل للبيئة األردنية ،وجرى تطبيق االختبار وتصحيحه ورصد البيانات وإدخالها حاسوبيا ،وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الناقد
ّ
واالستعانة باإلحصائي ) (ANOVAإلجابة السؤال وفحص فرضيات الدراسة.
وبلغ المتوسط الحسابي للتفكير الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء وفقا الختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد ( ،)13.58والمستوى متوسط بحسب

المتوسط الفرضي .وأوصى الباحثان بمراعاة بناء المناهج لواقع مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة ،ودعم الق اررات المتصلة بتضمين مواد دراسية تعنى

بالتفكير الناقد ضمن الخطط الدراسية ،فضال عن إجراء دراسات مماللة في بيئات أخرى.

المفتاحية :التفكير الناقد ،مهارات التفكير الناقد ،اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد.
الكلمات
ّ
المقدمة:
التفكيررر الناقررد ومها ارترره مطلررب أساسرري للطلبررة فرري ررل اقتصرراد

المعرفررة واسررتثمار رأم المررال الفكررر  ,وهررو مررن أهرردا

بر ررامج تدريبي ررة لتنميته ررا ،وأوص ررت د ارس ررة

التعلرريم العررالي

بحسب وليقة الخطة اإلستراتيجية لألعوام () 2018-2015

()3

بتق رردمم المحت رروى مص ررحوبا

بررالتفكير الناقررد ،وتخطرريط منرراهج التعلرريم العررالي وتعررديلها بررالتركيز علررى

التعلم القائم على المشكالت والتعلم النشط.

وعبر
ّ .

()15

التربوي رون فرري السررنوات األخي ررة عررن قلقهررم مررن ضررعف قرردرة الطلبررة فرري

األساس رري م ررن تعل رريم وتعل ررم التفكي ررر الناق ررد ه ررو تحس ررين

واله ررد

مهارات التفكير لدى الطلبة التي تمكنهم من النجا في مختلرف جوانرب

محليرة وعر ّبيرة إلرى
مهارات متنوعة للتفكير الناقد ,ودعرت ع ّردة مرؤتمرات ّ
المزيررد مررن العنامررة بمهررارات التفكيررر وبرراألخص التفكيررر الناقررد ,فالطالررب

حيرراتهم ،فهررو مررن أبرررا األدوات الترري مسررتخدمها اإلنسرران لتسرراعده علررى

الزمني المترا محردود .وهرو مضرطر لتمييرز مرا يررد إليره وتحليلره ونقرده,

من جهودها لتنميتره ،بييرة اإلعرداد للنجرا فري مواجهرة متطلبرات الحيراة

التكي ر  ،فعنيررت لررذلك األنتمررة التعليميررة فرري العررالم برره وسررخرت الكثيررر

يتعرررل لكررم كبيررر جرردا مررن المعررار عبررر األوميررة المختلفررة ،والمرردى

المستقبلية

ف ررالتفكير الناق ررد م ررن الموض رروعات المهم ررة والحيوير رة الت رري انش ررغلت به ررا

بالحقررائق دون التحررر أو االستكشررا

التربية قدمما وحديثا ،وذلك لما له مرن أهميرة بالغرة فري تمكرين المتعلمرين
مررن مهررارات أساسررية فرري عمليررة الررتعلم والتعلرريم وتجّل رت األهميررة بميررل
التربررويين علررى اخررتال

وتعلرم مهرارات التفكيررر الناقرد( .)14وأشرار وويرردولين

ف رري تحس ررين مه ررارات التفكي ررر ،ودع رري

( )9

يثررر أبنيررتهم المعرفيررة ويزيررد تعلمهررم النرروعي .ويمررنحهم االسررتقالل فرري

إلرى ييمرة الترردريب

التفكيررر ،والقرردرة علررى اتخرراذ الق ر اررات الصررائبة فرري حياترره ،والحكررم علررى

إل ررى ض رررورة تحلي ررل المحت رروى

األم ررور وف ررق مع ررايير واض ررحة ومح ررددة ( .)9وب ررالنتر لم ررا س رربق ه رردفت

الد ارسررة إلررى بيرران مسررتوى التفكيررر الناقررد لرردى طلبررة جامعررة الزرقرراء وفقرا

لتبين مدى عنايتها بتنمية مهارات التفكير ،وإلى
الدراسي للمواد المختلفة ّ
*هذه الدراسة بدعم من عمادة البحث العلمي في جامعة الزرقاء /األردن.

كررل ذلررك يررؤد إلررى توسرريع فررا

الطلبة المعرفية ،ويدفعهم نحو االنطال إلى مجاالت علمية أوسع ،مما

م رواقعهم العلميررة إلررى تبنرري إسررتراتيجيات تعلرريم
()8

 ،فتشرجيع رو التسرا ل والبحرث واالسرتفهام ،وعردم التسرليم

()22
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مسررتوى التفكيررر الناقررد :وان الدرجررة الترري محصررل عليهررا المفحررو

الختب ررار كاليفورني ررا لمه ررارات التفكي ررر الناق ررد وعالقت رره ب رربعض المتغير ررات

عنررد اسررتجابته الختبررار كاليفورنيررا للتفكيررر الناقرد ،فإمررا أن مكرون مرتفع را

لمعرف ر ررة واق ر ررع الح ر ررال ،وتق ر رردمم التوص ر رريات المناس ر رربة لتط ر رروير العملي ر ررة

أو متوسطا أو منخفضا.

التدريسية.

حدود الدراسة:

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

للدراسة مجموعة من الحدود تفصيلها في اآلتي:

فرري ضرروء مررا سرربق فرري المقدمررة ولمررا يلمسرره المباشررر للترردري

الح ر ر ر ر ررد الزم ر ر ر ر رراني :الفص ر ر ر ر ررل الد ارس ر ر ر ر رري األول للع ر ر ر ر ررام الد ارس ر ر ر ر رري

الجامعي من أهمية التركيز على المهارات العقليرة العليرا ومنهرا مهرارات

التفكير الناقد ،هدفت مشكلة الدراسة بمعرفة مستوى التفكير الناقرد لردى

(.)2017/2016

الحد المكاني :جامعة الزرقاء بكلياتها جميعا.

طلبررة جامعررة الزرقرراء وفق را الختبررار كاليفورنيررا لمهررارات التفكيررر الناقررد،

الحد البشر  :اقتصارها على طلبة جامعة الزرقاء مجتمعرا للد ارسرة

وانبثق عن مشكلة الدراسة الفرضيات اآلتية:

والعينة منه.

 -1ال توج ر ر ررد ف ر ر رررو ذات دالل ر ر ررة إحص ر ر ررائية عن ر ر ررد ( )0,05 ≤ α

الحررد الموضرروعي :األداة الترري اسررتخدمها الباحثرران ،وت ررتبط نتررائج

لمسررتوى التفكي رر الناقررد لرردى طلبررة جامعررة الزرقرراء تعررزى إلررى المسررتوى

الدراسة بمدى صدقها ولباتها.

الدراسي.

 -2ال توج ر ر ررد ف ر ر رررو ذات دالل ر ر ررة إحص ر ر ررائية عن ر ر ررد ( )0,05 ≤ α

اإلطار النظري والدراسات السابقة

لمستوى التفكير الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء تعزى إلى نوع الكلية.

اإلطار النظري:

 -3ال توج ر ر ررد ف ر ر رررو ذات دالل ر ر ررة إحص ر ر ررائية عن ر ر ررد ( )0,05 ≤ α

يواجرره اإلنسرران فرري حياترره مواقررف متنوعررة تضررعه أمررام اختيررارات

لمستوى التفكير الناقد لردى طلبرة جامعرة الزرقراء تعرزى لتفاعرل متغيرر

متعررددة ،ويقررف أمامهررا التخرراذ القررار المناسررب ،وفرري هررذه الحررال تلزمرره

المستوى الدراسي ونوع الكلية.

القدرة على ييام الخيارات وتقويمها تقويما سرليما ،مسرتندا إلرى مهرارات

أهمية الدراسة:

مركبة من تحليل واستقراء واستدالل واسرتنتا  ،وهرذه الممارسرة الحياتيرة

تأتي أهمية هذه الدراسة لألسباب اآلتية:

في حقيقتها أسام التفكير الناقد ،فما التفكيرر الناقردو ومرا مها ارترهو ومرا

أهميتهو وما صفات من يتحّلون بهو

 -1انسجامها مع االتجاه التربو بضررورة التقرويم الردور ألوررال

تقرردمم بيانررات مناسرربة لمسرراعدة المخططررين لتحقيررق متطلبررات التطرروير

ع ر ر ّرر التفكي ر ررر الناق ر ررد بأن ر رره تقري ر ررر حقيق ر ررة المعرف ر ررة ودقته ر ررا
وييمتهررا ،والحكررم علررى علررى األخبررار المسررتندة إلررى مصررادر مقبولررة،

التربو المنشود.

 -2معرفة مستوى التفكير الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء

وعالقته بمتغير

وفح ررص المر رواد ف رري ض رروء ال رردليل ،ومقارن ررة الحر روادث واألخب ررار ل ررم

المستوى الدراسي ونوع الكلية ،وفقا ألداة مقننة

االس ررتنتا

ومستخدمة في بلدان عديدة.

()2

 .ويع ررر بأن رره عملي ررة ذهني ررة يتط ررور فيه ررا الم ررتعلم م ررن

خر ررالل عملير ررات التفا عر ررل التر رري مشر ررترم فيهر ررا مر ررع الم ر رواد والخب ر ررات

الجه ررة ذات الص ررلة ف رري بن رراء المن رراهج بواق ررع مس ررتوى

والمواقررف واألحررداث البيئيررة ،والوصررول إلررى اسررتنتاجات وافت ارضررات

 -4دع ررم القر ر اررات المتص ررلة بتض ررمين مر رواد د ارس ررية تعن ررى ب ررالتفكير

الم ررنتم ذاتير را ،والمح رررم المعرف رري ال ررذ ي ررؤد إل ررى ح ررل المش رركالت

 -3تعرير ر

التفكير الناقد لدى طلبة الجامعة.

ومعان وتوقعات جديدة( .)11وعرفه فاشون بأنه عمليرة الحكرم الهراد

الناقد ضمن الخطط الدراسية.

واتخ رراذ القر ر اررات  .والتفكي ررر الناق ررد ه ررو الحك ررم الح ررذر والمت ررأني لم ررا
()5

 -5حفز الباحثين إلجراء دراسات مماللة في بيئات أخرى.

ينبغرري علين ررا قبول رره أو رفض رره أو تأجيررل الب ررت في رره ح ررول مطل ررب أو

قضية معينة ،مع توفر درجة من الثقة لما نقبله أو نرفضه

مصطلحات الدراسة:

وبتحليل ما سبق يتبين أن التفكير الناقد عمليرة عقليرة منتمرة

التفكي ررر الناق ررد :عملي ررة عقلي ررة هادف ررة تتض ررمن تنت رريم الحك ررم ال ررذاتي

هادفررة ،تتضررمن مهررارات مركبررة مررن تحليررل وتقررويم واسررتدالل واسررتنتا

المستند إلى التحليل والتقويم واالستدالل واالسرتنتا واالسرتقراء .ويتمثرل

واستقراء ،فهو منهج تفكير يتضمن مهرارات عقليرة متقدمرة عاليرة الرتبرة

في هذه الدراسة بأسئلة األداة وعددها ( )34سؤاال.

لتساعد اإلنسان على حسن االختيار والتكي .

اختبر ررار كاليفورنير ررا للتفكير ررر الناقر ررد :االختبر ررار الر ررذ أصر رردرته مؤسسر ررة

وأما مهارات التفكير الناقد فقرد تفراوت البراحثون فري تحديردها،

كاليفورنيررا للنشررر األكررادممي أنمرروذ ( ،)2000ويتكررون مررن ( )34فق ررة
تقر رري

.

()19

فمررن مها ارترره التركيررز علررى سرؤال معررين وتحليررل الحجررج والبرراهين الترري

مهر ررارات التحلير ررل والتقر ررويم واالسر ررتدالل واالسر ررتنتا واالسر ررتقراء،

ممكن أن تحرل هرذا السرؤال ،والحكرم علرى مصردايية مصردر المعلومرات

مكيفة بحسب البيئة األردنية.
ويمثل هذا األنموذ أداة الدراسة ّ

19
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والبيان ررات الت رري تفي ررد ف رري اإلجاب ررة ع ررن السر رؤال ،وتجن ررب االن رردفاع ف رري

إصردار األحكرام( .)4وأورد

()20

الس رربب والنتيجر ررة .وانتقر ررى

()17

الصررلة ،معترردل فرري اختيررار المعررايير ،مثررابر فرري التمررام النتررائج الدييقررة

للموضوعات بقدر ما تسما به الترو .

أربرع عشررة مهرارة منهرا االسرتقراء وتحديررد
إحر رردى عشر ررة مهر ررارة منهر ررا التميير ررز بر ررين

الدراسات السابقة:

الحقررائق واآلراء ،وتوليررد الحجررج واألدلررة .وأقرررب بيرران لمهررارات التفكيررر

الناقررد مررا أورده فاشررون

()6

التفسررير ويتضررمن التصررني

معتمرردا علررى تعري ر
واسررتخال

أجرت

خب رراء دلفرري ،ويشررمل :

لتحسين مهارات التفكير النقد وتطروير القيرادة .واسرتندت الد ارسرة إلرى

النتيجررة ،ويعنرري التعبيررر عررن

مهر ر ررارات التفكير ر ررر النقر ر ررد التر ر رري حر ر ررددها تقرير ر ررر دلفر ر رري ) (APAلحر ر ررل

الفهررم والمعنررى المسررتند إلررى الخب ررة والمعطيررات واإلج رراءات والمعررايير،
والتحلي ررل ويتض ررمن فح ررص اآلراء واكتش ررا

المشرركالت ،وقررد جمعررت البيانررات النوميررة بررأداة المقابلررة مررع المررو فين

الحج ررج وتحليله ررا بتحدي ررد

الجدد في القوى العاملة .وتم ييام التحسين في مهرارات التفكيرر النقرد

العالقر ر ررات االسر ر ررتداللية والعقلير ر ررة بر ر ررين العبر ر ررارات واألسر ر ررئلة والمفر ر ررا يم

ب ررإجراء اختب ررار كاليفورني ررا لمه ررارات التفكي ررر النق ررد ( :قبل رري ،منتص ررف،

والصفات ،والتقويم ويتضمن تقرويم االدعراءات وتقرويم الحجرج ،ويصرف

وبع ررد ) .وأ ه رررت النت ررائج تحس ررنا ف رري مه ررارات التفكي ررر النق ررد لجمي ررع

فهررم الشررخص وإد ارك ره وحكمرره واعتقرراده ،واالسررتدالل ويتضررمن تقصرري

المش رراركين تقريب ررا (ق ررادة المس ررتقبل) .وه ررذه النت ررائج ت رردعم ييم ررة الت رردريب

األدلر ررة وتخمر ررين البر رردائل والتوصر ررل إلر ررى اسر ررتنتاجات ،ومهر ررارة الشر ررر

وتنمية مهارات التفكير فري بررامج تطروير اإلدارة والقيرادة ،أو أ برنرامج

وتتضررمن إعررالن النتررائج وتسررويغ اإلج رراءات وعرررل الحجررج المقنعررة،

يركز على الشخصية أو التطوير المهني.

ومهررارة تنترريم الررذات وتتضررمن تقررويم الررذات ،وتصررحيا الررذات بمرايبررة

الفرررد لنش رراطاته ب رروعي ،واس ررتخال
والنتائج المستخلصة.

وهردفت د ارسرة

العناصررر المش ررتركة ف رري أنش ررطته

تكون ررت العين ررة مر ررن  119طالب ررا فر رري كلي ررة الفن ررون الح ر ررة ف رري الجنر رروب

األمريكر رري فر رري سر رربعة أقسر ررام مر ررن المرحلر ررة الجامعير ررة للغر ررة اإلنجليزير ررة،

واالسررتفهام ،وعرردم التسررليم بالحقررائق دون تحررر ،ممررا يررؤد إلررى توسرريع

واستخدم اختبار كاليفورنيرا لمهرارات التفكيرر ،وأسرفرت النترائج عرن وجرود

اآلفررا الفكريررة للطلبررة ،وجعلهررم يبتعرردون عررن التمحررور الضرريق حررول

عالقر ر ررة إمجابير ر ررة بر ر ررين التفكير ر ررر الناقر ر ررد والق ر ر رراءة الطومير ر ررة والتحصر ر رريل

أهميتره فري تمكرين المرتعلم علرى الحكرم علرى األشرياء
ذواتهم(،)16
ّ
وتتأكد ّ
وفهمه ررا وتقويمه ررا طبقر را لمع ررايير معين ررة بط ررر أس ررئلة وعق ررد مقارن ررات،

األكادممي.

وقصردت د ارسررة

األفك ر ررار للوص ر ررول إل ر ررى

الباحث فقرات االختبار والتعليمات إلى العربية وعكسيا ،وطبق االختبار

إلى نشاط عقلي يؤد إلى إتقان أفضل للمحتوى المعرفي( ،)18ويكسب

على عينة عددها ( )500من الطلبة في الجامعرات الرسرمية فري بغرداد،

المررتعلم تعلرريالت مقبولررة للموضرروعات المطروحررة فرري مرردى واسررع مررن

اختي ررروا عشر روائيا طبقير را ،واس ررتند الباح ررث عل ررى أنم رروذ ( ار ) أح رراد

مشكالت الحياة اليومية .والتفكير الناقد لره عالقرة ارتباطيرة إمجابيرة مرع

المعلررم مررن نمرراذ نتريررة السررمات الكامنررة لتحليررل فق ررات االختبررار وفق را

()21
ويمك رن الفرررد مررن حررل المشرراكل،
التفكيررر اإلبررداعي والتفكيررر الجيررد ّ ،

للطريق رة العلميررة .ومررن أهررم النتررائج الترري توصررلت إليهررا الد ارسررة مناس ربة

ينمرري قرردرات التفكيررر العليررا لدمرره .ولرره عالقترره
ويعر ّرزا تفكيررره العلمرري ،و ّ
ارتباطية إمجابية بمتغيرات مثل الذكاء والتحصيل.

االختبار لمسرتوى أفرراد العينرة التسرا قردرات العينرة وصرعوبة الفقررات،
والستبعاد التخمين في اإلجابة .وأوصى باعتماد االختبار فري المجراالت

والشررخص الررذ يتمتررع بررالتفكير الناقررد لرره ص رفات دالررة ،منهررا أنرره منفررتا

النفسية والتربوية ،وإجراء دراسات مماللة لمراحل دراسية أخرى.

علررى األفكررار الجديرردة ،ويعررر متررى محتررا إلررى معلومررات أكثررر حررول

شريء مررا ،ويبحررث عرن األسررباب والبرردائل( .)17وذكرر

وأجرررى

نقررال عررن فيرررت

( ،(Slater & Monroوإسر ر ررتراتيجية مكفارالنر ر ررد ) .(McFarlandوقر ر ررد

بررأن لدمرره نقص را فرري الفهررم أو المعلومررات ،ولدمرره

ش ررملت العين ررة  209م ررن ط ررالب الص ررف الث ررامن ،مقس ررمة ف رري ل ررالث

قدرة واضحة على تحديد مجموعة من المعرايير لتحليرل األفكرار والتقردير

ال ررذاتي .وع رررل

()7

()10

د ارسررة هرردفت إلررى تنميررة مهررارات التفكيررر الناقررد لرردى طررالب

المرحل ر ررة الثانوي ر ررة ف ر رري األردن باس ر ررتخدام إس ر ررتراتيجية م ر ررونرو وسر ر ررليتر

( )1997ص ررفات الش ررخص ال ررذ يتمت ررع ب ررالتفكير الناق ررد منه ررا أن لدم رره
القرردرة علررى االعت ر ار

()1

إلررى تطرروير اختبررار كاليفورنيررا لمهررارات التفكيررر

الناق ررد ل رردى طلب ررة الجامع ررة وفقر را لنتري ررة الس ررمات الكامن ررة ،وق ررد ت رررجم

االستنتا الصحيا .وتحويل عملية اكتساب المعرفرة مرن عمليرة خاملرة

()14

()12

إلرى الكشررف عرن العالقرة بررين مهرارات التفكيرر الناقررد

والقر رراءة الطومي ررة والتحص رريل األك ررادممي ل رردى الطلب ررة الج ررامعيين .وق ررد

وتكمررن أهميررة التفكيررر الناقررد وتعليمرره فرري تشررجيع رو التسررا ل والبحررث

ود ارس ر ررة الحق ر ررائق د ارس ر ررة دييق ر ررة ،وتص ر ررني

()8

دراسة نومية كمية هردفت إلرى تطروير أنمروذ للتردريب العملري

مجموعررات النتررين تج رريبيتن وواحرردة ضررابطة ،واألداة اختبررار كاليفورنيررا

وص ررفا مفص ررال لص ررفات المفك ررر الناق ررد بحس ررب أر

لمه ر ررارات التفكي ر ررر الناق ر ررد .وأ ه ر رررت النت ر ررائج وج ر ررود ف ر رررو لمص ر ررلحة

خب رراء دلفرري ) ،(Delphiفررالمفكر الناقررد فضررولي ،حسررن االسررتطالع،

المجم رروعتين التجر رريبيتين ،مم ررا معن رري فاعلي ررة اإلسر رتراتيجيتين ،وأوص ررت

وال ررق التفكي ررر ،م رررن منف ررتا منص ررف ف رري التق ررويم ،ص رراد ف رري مواجه ررة

الدراسة بتوفير مهارات التفكير النقد في المناهج.

التحيررز أو النزعررات الشخصررية ،مترررو فرري إصرردار األحكررام ،معيررد النتررر
في األشياء ،منتم في األمور المعقدة ،مجتهد في إدارة المعلومرات ذات
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وأجرير ررت د ارسر ررة( ،)3وكر رران الغر رررل منهر ررا تحدير ررد مر ررا إذا كانر ررت هنر ررام

اختالفات في األبعراد الخمسرة للتفكيرر النقرد براختال

الطلبررة فرري الكليررات العلميررة ،والكليررات اإلنسررانية ،وطلبررة الجامعررة ككررل

على الدرجات الكلية والمهارات الفرمية لالختبار.

الكليرة والجرن .

وشر ررملت العينر ررة  1455طالبر ررا وطالبر ررة مر ررن السر ررنة الد ارسر ررية (-2009

تعقيب على الدراسات السابقة:

اختبررار ) ،(CCTSTواسررتخدمت المنهجيررة الوصررفية لتحليررل البيانررات.

تنوعت الدراسات في بيئتها برين محليرة وعربيرة وعالميرة .وقصرد بعضرها
ّ
التعر إلى واقع البيئة التي درستها ،وهدفت أخرى إلى تطوير االختبار

 )2010مررن المنطقررة الواقعررة جنرروبي شررر الوالمررات المتحرردة ،وأداتهررا
وأش ررارت النت ررائج إل ررى أن الج ررن

وكلي ررة الد ارس ررة لهم ررا أل ررر ف رري مس ررتوى

ليناسب بيئة معينة ،واتجهرت بعضرها إلرى ييرام فاعليرة برنرامج تدريسري

االنضباط الدراسي لمصلحة الذكور.
وه رردفت د ارس ررة

()9

فرري تنميررة مهررارات التفكيررر الناقررد .واعتمررد معتمهررا فرري منطلقاتهررا علررى

التع ررر إل ررى درج ررة ام ررتالم الطلب ررة المتف رروقين م ررن

مفهر رروم دلفر رري للتفكير ررر الناقر ررد ،واسر ررتخدمت اختبر ررار كاليفورنير ررا لمهر ررارات

مدرسررة اليوبيررل فرري األردن لمهررارات التفكيررر الناقررد ،واسررتخدم الباحثرران

التفكير الناقد .وتعددت المنهجية لديهم فاعتمد بعضها المنهج الوصفي،

اختبررار كاليفورنيررا لمه ررارات التفكيررر الناقررد ،وق ررد اشررتملت عينررة الد ارس ررة

واعتمررد بعضررها اآلخررر المررنهج التحليلرري ،واختررار بعضررها المررنهج شرربه

( )94مر ررن الطلبر ررة المتفر رروقين اختير ررروا عش ر روائيا مر ررن مجتمر ررع الد ارسر ررة.

التجريبي .وقد أفادت الد ارسرة الحاليرة مرن الد ارسرات السرابقة فري اإلطرار

وأ هرررت نتيج ررة الد ارس ررة ت رردني درج رراتهم كك ررل وف رري المه ررارات الفرمي ررة،

النتررر والمنهجيررة ومناقشررة النتررائج ،وافترقررت عنهررا بالبيئررة الترري أجريررت

وأشارت إلى عدم وجود فررو تعرزى لمتغيرر الجرن  ،أو لمتغيرر الصرف

فيها ،واستقراء حالة محددة وهي مستوى التفكير الناقد لدى طلبة جامعة

الد ارسرري .وأوصررى الباحثرران بتحليررل المحتويررات الد ارسررية المختلفررة لتبررين

الزرقرراء وفقرا الختبررار كاليفورنيررا لمهررارات التفكيرر الناقررد وعالقترره برربعض

عنايتها بتنميرة مهرارات التفكيرر الناقرد ،وكرذلك بنراء بررامج تدريبيرة لتنميرة

المتغيرات.

مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة عامة وطلبة اليوبيل خاصة.
وأجريرت د ارسررة

()14

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

الترري هرردفت إلررى استقصرراء مسررتوى مهررارات التفكيررر

الناقررد لرردى طلبررة كليررة العلرروم التربويررة الجامعيررة (األونررروا) ،وقررد تكونرت

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

العينة من جميع طلبة الكلية والبالغ عددهم ( )510من الطلبة .اسرتخدم

مجتمع الدراسة وعينتها:

الباحثان اختبار كاليفورنيرا لمهرارات التفكيرر الناقرد أنمروذ ( )2000بعرد

يتكر ر ررون مجتمر ر ررع الد ارسر ر ررة مر ر ررن طلبر ر ررة جامعر ر ررة الزرقر ر رراء لمرحلر ر ررة

التحقرق مررن خصائصره السرريكومترية ،وأ هرررت النترائج أن درجررة امررتالم

البك ر ررالوريوم ف ر رري الفص ر ررل األول م ر ررن الع ر ررام الد ارس ر رري 2017/2016م

مهررارات التفكيررر الناقررد لرردى أفر رراد عينررة البحررث دون المسررتوى المقب ررول

وعررددهم  6576طالب را وطالبررة ،وجرراءت العينررة عشروائية طبقيررة وعررددها

تربوي را والررذ حرردد ب ر ر ( ،)%80وأ هرررت نتررائج البحررث وجررود فررر فرري
مستوى مهارات التفكير الناقد تبعا لمتغير الجن

 ،387ويب ررين الج رردول اآلت رري ذو ال رررقم ( )1تواي ررع أفر رراد عين ررة الد ارس ررة

وذلرك لصرالا اإلنراث،

بحس ررب متغي ررر الس ررنة الد ارس ررية ون رروع الكلي ررة سر رواء أكان ررت إنس ررانية أم

فيمررا كانررت هنررام فرررو تبع را للمسررتوى الد ارسرري وذلررك لصررالا طررالب

علمية.

السنة األولى والثانية.

وهرردفت د ارسررة

()18

الجدول ذو الرقم ()1

التعررر إلررى ألررر برنررامج ترردريبي قررائم علررى مهررارات

توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغيري السنة الدراسية ونوع الكلية

التفكيررر الناقررد فرري اكتسرراب معلمرري الد ارسررات االجتماميررة فرري المرحلررة

نوع الكلية السنة الدراسية
األولى
الثالثة

الثانويررة فرري األردن لتلررك المهررارات ودرجررة ممارسررتهم لهررا ،وقررد تكونررت

عين ررة الد ارس ررة م ررن ( )84معلمر را ومعلم ررة ،واس ررتخدمت الباحث ررة اختب ررار
كاليفورنيررا لمهررارات التفكيررر الناقررد .وأ هرررت النتررائج أن درجررة اكتسرراب

املجموع

المعلمين لمهارات التفكير الناقد منخفضة بعامة وكذلك درجة الممارسة،

234

153

387

أداة الدراسة:

وكان للبرنامج ألر إمجابي من حيث االكتساب والممارسة.
وهرردفت د ارسررة

إنسانية
108
126

علمية
70
83

املجموع
178
209

إلررى تقنررين اختبررار كاليفورنيررا لمهررارات التفكيررر

لإلجابررة عررن س رؤال الد ارسررة وفحررص فرضررياتها ،اسررتخدم الباحررث

وتعديله للبيئة األردنية ،وطبق االختبار على عينة التقنرين التري اختيررت

واالختب ررار أص رردرته مؤسس ررة كاليفورني ررا للنش ررر األك ررادممي (California

جامعة مؤتة .وأ هرت النترائج فروقرا دالرة إحصرائيا برين متوسرطات أداء

الررنف

األمريكيررة ( ،)APAباسررتخدام إسررتراتيجية دلفرري ( )Delphiعلررى

اش ررتقا الرت ررب المئيني ررة والعالم ررات المعياري ررة والعالم ررات التائي ررة ألداء

تعريفهم للتفكيرر الناقرد ،وتشرمل :التحليرل والتقرويم واالسرتدالل واالسرتنتا

()21

الناقرد ،واشررتقا معررايير أداء طلبرة الجامعررات األردنيررة عليره بعررد تطررويره

اختب ررار كاليفورني ررا لمه ررارات التفكي ررر الناق ررد ( )CCTSTاألنم رروذ (.)A

عش روائيا عنقودمر را .وبل ررغ ع رردد أف رراد العين ررة ( )1485طالبر را وطالب ررة م ررن

 )Academic Pressاسررتنادا إلررى إجمرراع الخبرراء فرري جمعيررة علررم

والعمرر .وترم

م رردى س ررنتين .واالختب ررار مع ررد لقي ررام مجموع ررة م ررن المه ررارات بحس ررب

الطلبة تعزى للتخصص ،وللتفاعل بين التخصص والجن
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واالسررتقراء .ولهررذا االختبررار سررت درجررات ،درجررة كليررة لمجمرروع مهررارات

على تنفيذ االختبار أحد الباحثين وشر للطلبة إجراءات تطبيقه،

م رن نرروع االختيررار مررن متعرردد ،ويصررحا االختبررار بإعطرراء درجررة واحرردة

حاسوبيا.

التفكير الناقرد ،وخمر

درجرات فرميرة .ويتكرون االختبرار مرن ( )34فقررة

بحضور مشرفي مختبرات الحاسوب لتيسير المهمة .وصحا االختبار

لإلجابررة الصررحيحة وصررفر لإلجابررة الخطررأ ،وتتبررع كررل فقررة مررن الفق ررات

محككككد ا داء :اتج رره اختب ررار كاليفورني ررا إل ررى تم ررايز المتوس ررط الحس ررابي

( )30فق ر ررة ضر ررمن مهر ررارة االسر ررتقراء أو االسر ررتنتا  .ويمتر رراا

المتوسرطات الحسرابية محكرا لرألداء بنراء علررى الوسرط الفرضري ومقررداره

واحدة من المهارات الفرمية الثالث (التحليل والتقويم واسرتدالل) .ويعراد

ب ر رراختال

االختبررار بعرردد مررن الخصررائص ،فهررو معررد لرريالئم المرررحلتين الجامعيررة

هنر ررا ( ،)8.5وتر ررم حسر ررابه بجمر ررع أواان البر رردائل مقسر ررومة علر ررى البر رردائل

تصر ررني

والثانوية ،وال معطي ميزة تفضريلية علرى أسرام الجرن

أو المجموعرة أو

مضروبة بعدد الفقرات

الثقاف ر ر ررة أو التخص ر ر ررص ،وال تحت ر ر ررو فقر ر ر ررات االختب ر ر ررار مص ر ر ررطلحات
واعتم ر ررد الباحث ر رران تقن ر ررين الش ر ررطناو

المتغير المستقل :اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد.

لالختب ر ررار عل ر ررى البيئ ر ررة

المتغير التابع :مستوى التفكير الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء ،وله لاللة

األردنيررة .وعرضرراه علررى مجموعررة مررن المحكمررين المتخصصررين إلبررداء

مستويات :مرتفع ومتوسط ومنخفض .بحسب الوسط الفرضي ،فمن كانرت

الر ر أر بمناس رربته ك ررأداة للد ارس ررة واقتر ر ار أ تع ررديالت ،وأخ ررذ بت رروجيههم

متوسررطه >  8.5فمسررتواه مررنخفض ،ومررن كرران متوس ررطه < -8.5

بتعديل بعض التعبيرات لتناسب التغير بسبب الزمن ،وعليره فقرد عردلت

فمستواه متوسط ،ومن كان متوسطه <  24.5فمستواه مرتفع.

بعررض العبررارات لتكرون أكثررر ارتباط را بالبيئررة األردنيررة وأكثررر حدالررة ،مررن

األولى ،وطلبة السنة الثالثة.

(يتابعون المقراطع) ،وعردلت مبرارة (متررو األنفرا ) إلرى (حافلرة) ،فضرال

 -نوع الكلية وله مستويان :الكليات العلمية والكليات اإلنسانية.

عن التصحيا اللغو .

-األساليب

وت ررم التأك ررد م ررن وض ررو التعليم ررات ب ررإجراء االختب ررار عل ررى عين ررة

اإلحصائية:

نتائج الدراسة ومناقشتها:

عينتها ،وقد قردر وقرت اإلجابرة ب ر ( )50دييقرة ،ويتوافرق هرذا التقردير مرع
بر ( )60دييقة.

لإلجابررة عررن سرؤال الد ارسررة ونصرره :امررا مسررتوى التفكيررر الناقررد لرردى

تطبيق االختبار:

طلبرة جامعررة الزرقراء بحسررب اختبرار كاليفورنيررا لمهرارات التفكيررر الناقرردوا.

أعد االختبار حاسوبيا ،وعرضت األسئلة عشوائيا على أفراد الدراسة مع
مراعاة تتابع األسئلة العنقودمة ،ويدخل المفحو

استخدم

الباحثان

المتوسطات

الحسابية

واالنحرافات المعيارية ،والوسط الفرضي ،وتحليل االختبار الثنائي.

مق رردارها ( )50طالبر را وطالب ررة ينتم ررون إل ررى مجتم ررع الد ارس ررة وليسر روا م ررن
عزيز( ،)1وقد قدره المرعي ونوفل( ،)14وويرهما

2

المتغير ررر المعر ر ّردل -1 :المسر ررتوى الد ارسر رري ولر رره مسر ررتويان :طلبر ررة السر ررنة

ذل ررك ع رردلت مب ررارة (مقتن ررون أش رررطة الفي ررديو وإس ررطوانات اللي ررزر) إل ررى

()21

.

()13

متغيرات الدراسة:

تخصصية ،ويتمتع بمؤشرات صد ولبات عالية.
()21

بيئ ر ررات المس ر ررتجيبين ،واتجه ر ررت ه ر ررذه الد ارس ر ررة إل ر ررى اعتم ر رراد

فقررد ت ررم حسرراب المتوس ررطات الحسررابية واالنح ارف ررات المعياريررة لك ررل مه ررارة

على الشاشة بوضع

ولالختبار ككل ،ويوضا الجدول اآلتي ذو الرقم ( )2ذلك.

بياناته لم البدء باالختبار المقيد بالزمن المحدد حاسوبيا ،وقد أشر

الجدول ذو الرقم ( )2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات طلبة جامعة الزرقاء
على اختباركاليفورنيا ملهارات التفكيرالناقد
املهارات
البيان

الكلي
االستقراء

االستنتاج

االستدالل

التقويم

التحليل

13.01
68

4.10
68

7.09
68

3.54
68

4.71
68

4.76
68

Mean
N

1.750

1.813

1.991

1.606

1.796

1.720

Std. Deviation

13.43

4.18

7.25

3.73

4.84

4.86

Mean

73

73

73

73

73

73

N

1. 572

1.531

1.690

1.377

1.826

1.475

Std. Deviation

13.23

4.14

7.17

3.64

4.77

4.82

Mean

141

141

141

141

141

141

N

22

املستوى الدراس ي

نوع الكلية

سنة أولى

علمية
سنة ثالثة

Total

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية-المجلد الواحد و الشعرون –العدد األول2021-

3.467

1.667

1.836

1.489

1.806

1.593

Std. Deviation

13.83
112

4.31
112

7.54
112

4.00
112

4.89
112

4.94
112

Mean
N

1.754

1.655

2.004

1.616

1.721

1.601

Std. Deviation

13.57

4.47

7.29

3.78

5.02

4.95

Mean

143

134

134

134

134

134

N

1.357
13.79

1.759
4.40

1.818
7.41

1.427
3.88

1.453
4.96

1.426
4.94

Std. Deviation
Mean

246

246

246

246

246

246

N

3.284

1.711

1.905

1.517

1.579

1.505

Std. Deviation

13.58
387

4.30
387

7.32
387

3.79
387

4.89
387

4.90
387

Mean
N

3.359

1.697

1.881

1.509

1.665

1.537

Std. Deviation

سنة أولى

إنسانية

سنة ثالثة

Total

Total

بأن ألر وسائل التواصل االجتماعي التري
وهاهنا ال بد من التنويه ّ
حدت من الفجوات بينهم في الخبرات .ولكون المرواد
يتفاعل معها الطلبة ّ

الد ارسررية الترري تعنررى بالمعرفررة والب را ،وتسررتند إلررى إسررتراتيجيات الترردري

وليست مبنية على دمج مهارات التفكير والتدريب عليهرا ممرا مقلرل فرر

كونهررا تسررتوفي وقت را أطررول فرري الموقررف التعليمرري ،وهررم يروبررون بإنهرراء

الد ارس ررية الجامعي ررة تعتن رري ب ررالمحتوى المعرف رري والتطبيق رري التخصص رري،
تحسررين هررذه المهررارات لررديهم ،فقررد أشررار وويرردولين
ف رري تحس ررين مه ررارات التفكي ررر ،وأش ررار

()9

()8

إلررى ييمررة الترردريب

إل ررى ض رررورة تحلي ررل المحت رروى

الد ارس رري للمر رواد المختلف ررة لتب ر ّرين م رردى عنايته ررا بتنمي ررة مه ررارات التفكي ررر،
ودعررت إلررى ب ررامج تدريبيررة لتنميتهررا ،وأوصررت الد ارسررة( )3بتقرردمم المحترروى

مصر ررحوبا بر ررالتفكير الناقر ررد ،وتخطر رريط منر رراهج التعلر رريم العر ررالي وتعر ررديلها
بالتركيز على الرتعلم القرائم علرى المشركالت والرتعلم النشرط ،ولعرل هرذا ال
يتسنى في الجامعات لكثافة عدد الطلبة في الشعبة الواحدة.

فرضيات الدراسة:
 -1ال توجر ر ررد فر ر رررو ذات داللر ر ررة إحصر ر ررائية عنر ر ررد ()0,05 ≤ α

لمستوى التفكير الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء تعزى للمستوى الدراسي.

 -2ال توجر ر ررد فر ر رررو ذات داللر ر ررة إحصر ر ررائية عنر ر ررد ()0,05 ≤ α

لمستوى التفكير الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء تعزى لنوع الكلية.

 -3ال توج ر ررد ف ر رررو ذات دالل ر ررة إحص ر ررائية عن ر ررد ( )0,05 ≤ α

لمسررتوى التفكيررر الناقررد لرردى طلبررة جامعررة الزرقرراء تعررزى لتفاعررل متغيررر

المباشر ررة ،ولكثاف ررة المر رواد يتجن ررب مدرس رروها إس ررتراتيجيات ال ررتعلم النش ررط

المواد بحسب الخطط الد ارسرية .ولرم تتفرق النتيجرة مرع مرعري ونوفرل(،)14

وال مررع الشررطناو

 ،واختلفررت مررع د ارسررة

()21

()3

الترري أ هرررت فرق را معررزى

للكلية لمصلحة التمريض بالمقارنة بكلية األعمال.
الجدول ذو الرقم ()3

تحليل التباين الثنائي ألثرمتغيري املستوى الدراس ي ونوع الكلية والتفاعل بينهما
ملستوى التفكيرالناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء وفقا الختباركاليفورنيا ملهارات
التفكيرالناقد
مستوى
قيمة
وسط
درجات
مجموع
مصدر
الداللة
املربعات ( ف)
الحرية
املربعات
التباين
.639
.220
2.480
1
2.480
املستوى الدراس ي
.108
2.594 29.253
1
29.253
نوع الكلية
النوع × املستوى
.494
.469
5.285
1
5.285
11.278
383
4319.471
الخطأ
املجموع

75765.000

387

ولعل هرذه النتيجرة تعرود إلرى تشرابه البيئرة الجامعيرة ،ولبنراء المرواد

الد ارسررية الترري تعنررى بالمعرفررة والب را ،وتسررتند إلررى إسررتراتيجيات الترردري

المباشر ررة ،ولكثاف ررة المر رواد يتجن ررب مدرس رروها إس ررتراتيجيات ال ررتعلم النش ررط

المستوى الدراسي ونوع الكلية.

والختبار هرذه الفرضريات ترم إجرراء التحليرل الثنرائي للبيانرات ،وفري

الجرردول ذو الرررقم ( )3تبررين أن ييمررة

ولعل هرذه النتيجرة تعرود إلرى تشرابه البيئرة الجامعيرة ،ولبنراء المرواد

المحسرروبة أللررر نرروع الكليررة فرري

أداء الطلبر ررة علر ررى اختبر ررار التفكير ررر الناقر ررد ( ،)2,594وهر رري وير ررر دالر ررة

إحصائيا عند مستوى داللرة ( ،)0,05 ≤ αوهرذا معنري عردم وجرود فررو

معنويررة فرري أداء طلبررة جامع رة الزرقرراء علررى اختبررار التفكيررر الناقررد تعررزى

لمتغير نوع الكلية( :علمية ،إنسانية).

كونهررا تسررتوفي وقت را أطررول فرري الموقررف التعليمرري ،وهررم يروبررون بإنهرراء
المواد بحسب الخطط الد ارسرية .ولرم تتفرق النتيجرة مرع مرعري ونوفرل(،)14

وال مررع الشررطناو ( ،)21واختلفررت مررع د ارسررة

()3

الترري أ هرررت فرق را معررزى

للكلية لمصلحة التمريض بالمقارنة بكلية األعمال.

ويش ر ررير الج ر رردول ( )3أن ييم ر ررة ( ) المحس ر رروبة ألل ر ررر المس ر ررتوى

الد ارسرري علررى أداء الطلبررة علررى اختبررار التفكيررر الناقررد ( )0,220وهرري
ويررر دالررة إحصررائيا عنررد مسررتوى داللررة (  ،)0,05 ≤ αوهررذا معنرري عرردم
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وجررود فرررو معنويررة فرري أداء طلبررة جامعرة الزرقرراء علررى اختبررار التفكيررر

.) سنة لالثة، (سنة أولى:الناقد تعزى إلى متغير المستوى الدراسي

ولعررل هررذا مع ررزى إلررى تش ررابه الخب ررات العقليررة الت رري يتعرررل له ررا
 واتفقررت هررذه النتيجررة،والم رواد الد ارسررية

 ولطبيعررة عمليررة الترردري،الطلبررة

 ولرم تتفرق مرع المرعري ونوفرل،  والجعرافرة والخرابشرة،)21( مرع الشرطناو
)9(

 إذ أشررارت د ارسررتهما إلررى وجررود فررر لمصررلحة طلبررة السررنة األولررى،)14(
.والثانية

) عردم وجرود فررو ذات3( ويتهر من الجردول السرابق ذ الررقم

،داللرة معنويرة فري أداء طلبرة جامعرة الزرقراء علرى اختبرار التفكيرر الناقررد

 فقيمرة ( ) المحسروبة،تعزى إلرى التفاعرل برين النروع والمسرتوى الد ارسري
)0,05 ≤ α( ) وهرري ويررر دالررة إحصررائيا عنررد مسررتوى دالل ررة0,469(

 إذ، وهرذه نتيجرة متسرقة مرع مرا سربقها.مما معني قبول الفرضية الصرفرية
 وهررذا،ال توجررد فرررو جوهريررة تعررزى للكليررة أو للمسررتوى الد ارسرري ابتررداء

معرزا تفسررير البرراحثين برالعزو إلررى تشررابه الخبررة التعلميرة إجمرراال بمررا مررر
مع الطلبرة مرن معرار ومهرارات فري التعلريم العرام وبخاصرة فري المرحلرة

 فضال عن تشابه العملية التدريسرية فري الجامعرة مرن حيرث بنيرة،الثانوية
.  وإستراتيجيات التدري،المواد التدريسية

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

-

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

-

.إجراء دراسات مماثلة في بيئات أخرى إلجراء المقارنات

-
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