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ملخص:
ا�ستهدف البحث معرفة م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الدرا�سات
االجتماعية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان ،حيث تكونت عينة البحث من ()204
من معلمي الدرا�سات االجتماعية ومعلماتها يف تخ�ص�صي اجلغرافية والتاريخ ،م�شكلني
ما ن�سبته ( )% 46.15من حجم املجتمع ،اختريوا بال�سحب الع�شوائي الب�سيط ،ولتحقيق
�أهداف البحث اُ�ستخدم اختبار كاليفورنيا ملهارات التفكري الناقد النموذج ( )2000وذلك
بعد التحقق من خ�صائ�صه ال�سيكومرتية ،و�أظهرت نتائج البحث �أن م�ستوى امتالك املعلمني
عينة البحث ملهارات التفكري الناقد كانت دون امل�ستوى املقبول تربوياً ،والذي حدده
الباحث بـ( .)% 80ومل تك�شف نتائج البحث عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى
مهارات التفكري الناقد تعزى ملتغريي النوع والتخ�ص�ص.
الكلمات املفتاحية( :التفكري الناقد – مهارات التفكري الناقد – م�ستوى مهارات
التفكري الناقد – معلمي الدرا�سات االجتماعية  -مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان).
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The Level of Critical Thinking Skills among Social Studies Teachers
in the Basic Education Stage in the Sultanate of Oman

Abstract:
The research aims to know the level of the critical thinking skills among
the social studies teachers in the basic education stage. The study is based
on a sample of (204) male and female teachers specialized in geography
and history forming (46.15%) of the community size. They have been chosen
randomly. In order to achieve the research aims, the California test of critical
thinking skills model (2000) was used after verification of its psychometric
properties. The research results showed that the sampled teachers own a level
of critical thinking skills that is below the educationally acceptable level set
by the researcher which was limited by (80%). The research results did not
find statistically significant differences in the level of critical thinking skills
due to the variables of gender and specialization.
Keywords: critical thinking, critical thinking skills, level of critical
thinking skills, social studies teachers, basic education stage in the Sultanate
of Oman.
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مقدمة:
�شهدت درا�سات التفكري اهتمام ًا كبرياً يف جمال الرتبية وعلم النف�س؛ انطالقا من كونه
عملية عقلية مالزمة للإن�سان منذ وجوده على هذه الأر�ض ،وم�ستمرة معه طيلة حياته،
فالإن�سان دائم التفكري فيما يدور حوله من ق�ضايا تالم�س خمتلف جماالت حياته ،وذلك
كله بهدف الو�صول �إىل حلول منا�سبة لها.
والتفكري كما يرى جن ( )Gunn, 1993هو عملية يحتاجها املرء يف مواقف حياته
اليومية ،عندما يحتاج �إىل اتخاذ قرار� ،أو يف �أثناء التفاعل مع ال�صعوبات� ،أو لإبراز
الأدلة واحلجج القوية يف �أثناء مناق�شة الق�ضايا العلمية ،وبهذا يكون التفكري �أعلى
�أ�شكـال الن�شـاط العقلـي لـدى الإن�سان ،كونه العملية التي ينظم العقل الب�رشي من خاللها
خرباته بطريقة جديدة ،كحل م�شكلـة معينة� ،أو �إدراك عالقة جديدة بني �أمرين �أو �أمور
عدة ،والتفكري بذلك ينتمـي �إلـى �أعلـى م�ستويـات التنظيـم املعرفـي ،وهـو م�ستـوى �إدراك
العالقات (�أبو عالم.)2004 ،
وي�شري كالين (� )Klein, 1991إىل �أن الغر�ض الأ�سا�سي من التفكري هو التو�صل �إىل
فهم حقيقي لإدراكاتنا احل�سية ،للبيئة الطبيعية واالجتماعية من �أجل �إيجاد حلول منا�سبة
للم�شكـالت القائمـة ،وبهذا نتمكن من خـالله القيام با�ستق�صاء عقلي حللـول خمتلفة ،دون
اال�ضطرار �إلـى ا�ستخدام جميع الن�شاطات اجل�سمية ،التي قد ت�ستخدم يف حل امل�شكلة.
كما �أن التفكري �سلوك ون�شاط يقوم به الفرد من �أجل الو�صول �إىل حلول منا�سبة
للمواقف امل�شكلة ،عن طريق درا�سة ظروفها ،وحتليل مكوناتها ،و�صو ًال �إىل �إدراك معاملها
الرئي�سة وعالقتها ببع�ضها ،ثم تنظيم اخلربات ال�سابقة يف �ضوء ظروف امل�شكلة ،بطريقة
ت�ؤدي �إىل احللول املن�شودة (علي.)1994 ،
وي�شري جروان (� )1999إىل �أن التفكري �سلوك هـادف ال يحـدث من فـراغ ،وهـو حمـور
لكل ن�شاط عقلي يقوم به الإن�سان .لأنه ي�ستند �إىل �أف�ضل املعلومـات وي�سرت�شد بالأ�ساليب
واال�سرتاتيجيات ال�صحيحة ،باعتباره غاية ميكن بلوغها بالتدريب (ال�سلوت .)2011 ،وهو
ال ميكن �أن ينف�صل عن طبيعة ال�شخ�ص كونه لي�س عملية م�ستقلة ،بل مكون مهم مكوناته
ال�شخ�صية ،ويعمل يف �إطار منظومتها الديناميكية (م�صطفى.)2002 ،
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وللتفكري �أمناط متعددة ،قـد تتداخل مع بع�ضها في�صعب متييزها� ،إال �أنها تظل م�ستقلة
عن بع�ضها ب�سبب اخلطوات الإجرائية التي يتميز بها كل منط منها ،وال�سبب يف هذا التنوع
كما يراه الباحث ،هو تعدد �أغرا�ض التفكري وتنوعها .وهنا ي�شري جـروان (� ,1999ص)34 .
�إىل� “ :أن تعدد �أو�صاف التفكري وتنوع م�سمياته هي �أحد ال�شواهد التي تدل على اهتمام
الباحثني بدرا�سة مو�ضوعه وطبيعته “.
وعلى الرغم من التعدد والتنوع الكبري فـي �أمناط التفكري ،ف�إن البحث احلايل اقت�رص
علـى درا�سة التفكري الناقـد باعتباره منط ًا تفكريي ًا مركبا عايل امل�ستوى .وهذا ما ت�ؤكده
حمد ( )1993التي اعتربت التفكري الناقد عملية عقلية على درجة عالية من ال�صعوبة نظراً
ملـا تت�ضمنه من مظاهر وعمليات متعددة ومتنوعة.
وي�ؤكد (ال�سمرائـي والقاعود و�إبراهيم وعزيز وامل�ؤمني� )2000 ،أن بع�ض الرتبـويني
يخلـطون كثرياً بني التفكري الناقد وبع�ض املفاهيم الرتبوية الأخرى ذات ال�صـلة به كحل
امل�شكالت ،والتفكري الإبداعي ،واال�ستق�صاء ،بل يجعلونها مرتادفات لبع�ضها ،علـى الرغم
من الفروقات الكبرية بينها.
وترى العبدالالت (� )2003أنه مل يكن هنـاك �إجمـاع �أو اتفـاق مـن قبل منظمات �أو
جمعيات عاملية على تعريف التفكري الناقد حتى عام 1990م ،حيث ُعقد فـي هذا العام
– ولأول مرة  -م�ؤمتر لبحث مفهوم التفكري الناقد ودرا�سته مـن قبل جمموعة من اخلرباء
املتخ�ص�صني يف جمال العلوم الإن�سانية واالجتماعية والرتبوية ،من الواليات املتحدة
وكندا ،بلغ عددهم ( )46خبرياً ،وا�ستمر بحث هذا املفهوم مدة �سنتني كاملتني ،وقد تبنى
هذا امل�رشوع اجلمعية الفل�سفية الأمريكية.
لقد �ضم الأدب الرتبـوي كثرياً من التعريفات التـي تناولـت تف�سري مفهوم التفكري الناقد
وتو�ضيحه ،والتي تعددت بتعدد الأغرا�ض واالخت�صا�صات ،فقد عرفه ماك بيك (McPeck,
 )1990, p. 7ب�أنـه “ :امليل واملهارة والن�شاط يف عملية ال�شك الت�أملي “� .أما �أودول و
دانيالز ( )Udall & Daniels, 1991, p. 5فيعرفانه ب�أنه “ :حل امل�شكالت �أو التحقق منها
وتقييمها باال�ستناد �إىل معايري متفقٍ عليها م�سبقـ ًا “ .فـي حني يـرى جن (Gunn, 1993,
 )p. 135ب�أن التفكري الناقد هو “ عملية عقلية لتقومي نتاجات التفكري تعتمد علـى �صحـة
الأدلـة ،وتقومي الأ�سباب وتطوير احلجج املنطقية “� .أما �إني�س ()Ennis, 1993, p. 179
فيعرفه ب�أنه “ تفكري ت�أملي معقول ،يركز على اتخاذ القرار ب�ش�أن ما يعتقده الفرد وي�ؤمن
به �أو ما يفعله ،وما يتطلبه ذلك من و�ضع فر�ضيات و�أ�سئلة وبدائل وخطط للتجريب “.
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ويعرفه العجلوين ( ،)1994ب�أنه عملية عقليـة ُت َّتخذ مبوجبهـا القـرارات ،وت�صدر
الأحكام من قبـل الطلبـة ،من خـالل التمييز بني احلقائـق والآراء وفحـ�ص الفـر�ضيـات،
با�ستخـدام الأدلة والرباهني بطريقة منطقية وا�ضحة .كمـا �أنـه “ القـدرة علـى اكت�شاف
امل�شكلـة �أو ال�سـ�ؤال �أو املـوقف ،والعمل علـى تكامـل املعلومـات املتاحـة كلها من �أجـل
الو�صـول للحل املنا�سب وتربير املوقف “ (.)Warnick & Inch, 1994, p. 11
ويعرفه كل من فا�سيون وفا�سيون ( )Facione & Facione, 2002, p. 2ب�أنه
“عملية احلكم الهادف واملنظم ذاتياً ،واملحرك املعريف الذي ي�ؤدي �إىل حل امل�شكالت
واتخاذ القرارات “ ،وهذا التعريف هو الذي يتبناه جمموعة من اخلرباء املتخ�ص�صني يف
جمال التفكري الناقد ،املعروفني بخرباء ديلفي  Delphiوهو الذي بني على �أ�سا�سه اختبار
كاليفورنيا لقيا�س مهارات التفكري الناقد.
والتفكري الناقد هو التفكري املعتمد على مهارات التفكري العليا :التحليل والرتكيب
والتقومي ،بهدف البحث عن احلقيقـة (البكر .)2004 ،فهو جمموعـة من املـهارات العقليـة
التـي تقوم على اختبار دقة املعلومات ،والت�أكد من �صدق م�صادرها ،فـي �ضوء الأدلة
والرباهني و�صوال �إىل النتائج واحلكم على �صحتها من خالل تقوميها ومناق�شتها بطريقة
مو�ضوعيـة التخاذ القرار ال�سليم (ال�شبول.)2004 ،
ويرى جرو (� )Grow, 1989أنه مع هذا االهتمام العاملي الكبري بالتفكري الناقد ،غري
�أنه كثرياً ما �أ�سيء له كم�صطلح علمي ،وكثرياً ما �أ�سيء ا�ستخدامه يف مواطن بعيدة عن
منهجيته العلمية ،فهو لي�س ذلك التفكري ال�سلبي الذي يهدف �إىل البحث عن الأخطاء ،بل هو
يقوم ويربر ويخترب الأفكار.
التفكري الذي ّ
كما يرى علمـاء الرتبيـة وعلـم الـنف�س �أن هنـاك جمموعـة من املهـارات الأ�سا�سيـــة
الـتي يتميز بها التفكري الناقـد عـن غريه من �أمنـاط التفكري الأخـرى ،و�أن هذه املهارات قد
تظهر ب�سيطة فـــي تعليمها للطلبة ،غري �أنها حتتاج �إىل عمليات عقلية عالية ،و�إىل التخطيط
الدقيق ،ومعرفة املهارات الفرعية املكملة لها (.)wright, 1988
وقد �صنف الباحثون مهــارات التفكــري الناقـــــد �إلـــــى ت�صنيفات خمتلفة ،وذلك
نتيجة لتنـوع التعريفـات التي تناولت التفكري الناقد وتعددهـا ،والأطـــــر النظرية املعتمدة
يف تف�سريه ،ونتيجـة لتعـدد مـهارات التفكري الناقـد وتنوع ت�صنيفاتـها ،ف�إن الباحث تبنى
يف هـذه الدرا�سـة املهارات اخلم�س التي يقي�سهـا اختبـار كاليفورنيـا ملهـارات التفكري
الناقد النموذج ( )2000وهي مهارات :التحليل ،واال�ستقراء ،واال�ستدالل ،واال�ستنتاج،
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ونتيجة لأهمية درا�سة مهارات التفكري الناقد وانعكا�ساته الرتبوية؛ تطويرا للعمل
التعليمي �أجرى الباحثون العديد من الدرا�سات العلمية .حيث �أجرى كرم ( )1992درا�سة
ا�ستهدفت حتديد دور املعلم يف تنمية مهارات التفكري الناقد ،وك�شفت نتائج الدرا�سة عن
وجود فروق بني اجلن�سني يف تنمية مهارات التفكري الناقد ول�صالح الإناث ،مع وجود فروق
بني اجلن�سني تعزى ملتغري اخلربة وامل�ؤهل ول�صالح الإناث �أي�ضا.
و�أظهرت نتائج درا�سة �شيبارد ( )Shepherd, 1998التي ا�ستهدفت التعرف �إىل �أثر
التعلم املبني على امل�شكالت يف مهارات التفكري الناقد� ،أن هناك منواً ملحوظ ًا يف مهارات
التفكري الناقد ،ومنواً ايجابي ًا يف اجتاهات الطلبة نحو مادة الدرا�سات االجتماعية.
و�أع ّد �إبراهيم ( )2001درا�سة ا�ستهدفت قيا�س م�ستوى التفكري الناقد لدى الطلبة،
وجاءت نتائج الدرا�سة لت�شري �إىل �أن م�ستوى التفكري الناقد كان متو�سط ًا يف م�ستواه ،ومل
تبني النتائج فروق ًا يف م�ستوى التفكري الناقد تعزى ملتغري اجلن�س �أو نوع الكلية .كما �أعد
خري�شة ( )2001درا�سة ا�ستهدفت معرفة م�ستوى ا�سهام معلمي التاريخ مبرحلة التعليم
تدن ملحوظ يف
الأ�سا�سي يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبتهم وك�شفت النتائج عن ٍ
م�ستوى ا�سهامات املعلمني يف تنمية مهارات التفكري الناقد.
و�أجرى نزال ( )2001درا�سة هدفت يف �أحد مكوناتها �إىل معرفة م�ستوى ا�سهام معلمي
الدرا�سات االجتماعية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبتهم من خالل مالحظتهم
يف املواقف ال�صفية ،و�أظهرت النتائج تدين م�ستوى �إ�سهام املعلمني يف تنمية مهارات
التفكري الناقد لدى الطلبة مقارنة بامل�ستوى املقبول تربويا .و�أجرى اخلوالدة ()2002
درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر توظيف الأحداث اجلارية يف تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة،
ودلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تنمية مهارات التفكري الناقد
تعزى �إىل توظيف الأحداث اجلارية.
كما �أجرى الزيادات ( )2003درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية
التدري�س فوق املعرفية والنموذج اال�ستق�صائـي يف تنمية التفكري الناقد ،وك�شفت نتائج
الدرا�سة عن وجود فروق دالة �إح�صائيا يف تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة ،تعزى ملتغري
الطريقة واجلن�س والتفاعل بينهما .و�أعدت العبدالالت ( )2003درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء
�أثر برنامج تدريبي مبني على التعلم بامل�شكالت يف تنمية مهارات التفكري الناقد ،و�أظهرت
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نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات �أداء املجموعة التجريبية
وال�ضابطة على اختبار كاليفورنيا ل�صالح املجموعة التجريبية ،ومل تظهر النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س واملجموعة والتفاعل بينهما.
و�أع ّدت املطارنة ( )2003درا�سة هدفت معرفة م�ستوى التفكري الناقد وعالقته بدرجة
ممار�سته من قبل املعلمني ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التفكري الناقد كان متو�سط ًا
ظهر فروق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري اجلن�س وامل�ستوى التعليمي؛ �أما عن
يف م�ستواه ،ومل َت ْ
درجة ممار�سة املدر�سني ملهارات التفكري الناقد فقد كانت دون امل�ستوى املقبول تربوياً.
و�أجرى احلارثي ( )2004درا�سـة هدفت حتليـل �أ�سئلـة كتب التـاريخ يف �ضوء مهارات
التفكري الناقد ،وجاءت نتائج الدرا�سة لت�شري �إىل �أن ن�سب الأ�سئلة التي تقي�س التفكري الناقد
يف كتب التاريخ بال�صفوف الثالثة تزيد عن الن�سبة املقبولة تربويا.
كما �أجرت ال�شبول ( )2004درا�سة ا�ستهدفت التعرف �إىل �أثر التعلم باللعب يف تنمية
مهارات التفكري الناقد يف مبحث اجلغرافية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سط �أداء املجموعات ول�صالح املجموعة التجريبية .وقامت خ�صاونة
( )2004ب�إعداد درا�سة تناولت تطوير منهاج التاريخ يف �ضوء مبادئ التعليم الأ�سا�سي
واختبار فاعليته يف حت�صيل الطلبة وتنمية التفكري الناقد لديهم ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود �أثر ايجابي للوحدة الدرا�سية املطورة يف حت�صيل الطلبة وتنمية تفكريهم الناقد،
ول�صالح املجموعة التجريبية.
و�أجرى النبهاين ( )2010درا�سة ا�ستهدف التعرف �إىل م�ستوى مهارات التفكري الناقد
لدى طلبة كلية العلوم التطبيقية بنزوى يف �سلطنة عمان ،وك�شفت النتائج �أن درجة امتالك
�أفراد عينة البحث دون امل�ستوى املقبول تربويا ،مع وجود فروق دالة اح�صائيا يف م�ستوى
امتالك مهارات التفكري الناقد تعزى ملتغري النوع ول�صالح االناث .كما �أعد الزق ()2012
درا�سة ا�ستهدفت معرفة م�ستوى التفكري الناقد لدى الطلبة املوهوبني �أكادمييا ،والطلبة
العاديني ،ومدى الفروق بينهم يف املهارات الأ�سا�سية للتفكري الناقد ،وك�شفت النتائج ب�شكل
عام �أن م�ستوى التفكري مهارات الناقد لدى الطلبة املوهوبني والعاديني كان فوق امل�ستوى
امل�أمول.
و�أجرى �سليمان ( )2012درا�سة ا�ستهدفت معرفة درجة ممار�سة مدر�سي مادة
التاريخ يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد يف مدينة دم�شق ،وك�شفت نتائجها
�أن درجة ممار�سة املدر�سني ملهارات التفكري الناقد كانت يف م�ستواها املتو�سط .كما �أجرى
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حممد ( )2013درا�سة هدفت التعرف �إىل مهارات التفكري الناقد لدى طلبة كلية يف اجلامعة
امل�ستن�رصية بالعراق ،ودلت نتائجها �أن الطلبة املبحوثيني لديهم مهارات التفكري الناقد
مب�ستوى يفوق املتو�سط .و�أعد كل من املر�شدي ومغري وحمي�سن ( )2014درا�سة ا�ستهدفت
التعرف �إىل فاعلية برنامج ر�سك ( )Riskيف التح�صيل وتنمية التفكري الناقد ،و�أو�ضحت
النتائج فاعلية الربنامج يف تنمية مهارات التفكري الناقد.
و�إدراكـًا من �صناع القرار الرتبوي يف �سلطنة عمان لأهمية مهارات التفكري الناقد يف
عملية البناء الفكـري للطلبة� ،سعت م�ؤ�س�سات التعليم العالـي العمانية �إلـى ت�ضمني مهارات
التفكري الناقـد �ضمن منظومـة براجمها الأكادميية املتعلقة ب�إعـداد املعلمني �أكادميي ًا
ومهنياً ،فجاءت بذلك عملية بناء املعلم متكاملة يف فل�سفتها املهنية (النبهاين.)2011 ،
وعلى الرغم من �أن االعتقاد ال�سائد لدى القائمني على �إعداد معلم الدرا�سات االجتماعية
والذي ي�ستند �إىل �أن عملية االعداد كفيلة يف حد ذاتها برفع م�ستوى امتالكه ملهارات التفكري
الناقد ،ف�إن اجلزم اليقيني بذلك يتطلب منهج ًا علمي ًا يف البحث والتق�صي ،لذا جاءت فكرة
البحث احلايل لت�ؤكد مثل هذا االعتقاد �أو تنفيه ،من خالل التعرف �إىل م�ستوى مهارات
التفكري الناقد لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية يف �سلطنة عمان وفق منهج بحثي يتبع
اخلطوات العلمية.

مشكلة البحث:
ت�شكل مهارات التفكري الناقد بعدا ا�سرتاتيجيا مهما من �أبعاد املنظومة التعليمية
ب�صفة عامة ،كما تعد مكون ًا �أ�سا�سي ًا ومهم ًا من مكونات ال�شخ�صية الرتبوية للمعلم ،وذلك
نتيجة لإ�سهامها الكبري يف بناء الأجيال و�صناعة املجتمع.
وملا كان معلم الدرا�سات االجتماعية �أحد املكونات الأ�سا�سية للعملية التعليمية
يف البيئة العمانية ،و�أحد و�سائلها املجتمعية يف �إحداث التطوير والتح�سني ،ف�إنه وبحكم
وظائفه يجب �أن يكون قادراً على التفاعل مع املتغريات املت�سارعة التي ت�شهدها املرحلة
احلالية ،حيث يتعر�ض معلم الدرا�سات االجتماعية بحكم اخت�صا�صه العلمي لكثري من
املعلومات التي تتباين يف كمها وكيفها ،كما يتعامل بحكم وظيفته الرتبوية مع العديد
من الأوعية املعرفية املتنوعة يف م�صادرها ،والتي يت�صف كثري منها بالتداخل والتناق�ض
وعدم االنتظام (خ�رض .)2006 ،الأمر الذي يحتم على معلم الدرا�سات االجتماعية
�رضورة ممار�سة جمموعة من املهارات العقلية العليا كالتحليل ،واال�ستقراء ،واال�ستدالل،
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كون يف جمملها مهارات التفكري الناقد ،وذلك عند تعامله مع
واال�ستنتاج ،والتقومي ،التي ُت ّ
�أي معرفة �إن�سانية يعتزم نقلها للمتعلمني (عرفة.)2004 ،
ونتيجة لأهمية مهارات التفكري الناقد ودورها الرتبوي؛ جاء هذا البحث احلايل
كمحاولة علمية ال�ستق�صاء م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الدرا�سات
االجتماعية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان ،كونهم ي�شكلون فئة مهمة من
فئات العملية التعليمية ،ومكون ًا مهم ًا من مكوناتها باعتبارهم بناة امل�ستقبل و�أ�صحاب
ر�سالة �إن�سانية �سامية.

أسئلة البحث:
ميكن حتديد م�شكلة البحث يف حماولة الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية
مبرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنةى عمان على اختبار كاليفورنيا
النموذج ( )2000ملهارات التفكري الناقد ؟
ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة الثالثة الآتية:
1.1ما م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية مبرحلة
التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان مقارنة بامل�ستوى املقبول تربويا ( )% 80؟
2.2هل يختلف م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية
مبرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان باختالف النوع (ذكور – �إناث) ؟
3.3هل يختلف م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية
مبرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان باختالف االخت�صا�ص العلمي (جغرافية
 -تاريخ) ؟

أهمية البحث:
نبعت �أهمية البحث من الأمور الآتية:
♦ ♦ا�ستجابة للتطورات الرتبوية يف قطاع التعليم ،والتي ت�ؤكد على من �رضورة امتالك
املعلمني ملهارات التفكري الناقد يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية مبا فيها جمال الدرا�سات
االجتماعية.
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♦ ♦متا�شي ًا مع دعوة امل�س�ؤولني و�ص ّناع القرار الرتبوي يف �سلطنة عمان ،ب�رضورة
تقدمي املقرتحات العلمية لتطوير التعليم ،حتى يتمكن من �أداء دوره يف تعزيز مهارات
التفكري الناقد لدى املعلمني.
♦ ♦الإ�سهام يف تقنني اختبار كاليفورنيا ( )2000ملهارات التفكري الناقد حتى
يتنا�سب مع طبيعة املجتمع العماين وخ�صائ�ص املعلمني فيه.

أهداف البحث:
ي�سعى البحث �إىل حتقيق الهدفني الآتيني:
♦ ♦التعرف �إىل م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية
مبرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان با�ستخدام اختبار كاليفورنيا النموذج ()2000
ملهارات التفكري الناقد.
متغريي النوع (ذكور � -إناث) واالخت�صا�ص العلمي (جغرافية  -تاريخ)
♦ ♦معرفة �أثر
ْ
على م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية مبرحلة التعليم
الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان با�ستخدام اختبار كاليفورنيا النموذج ( )2000ملهارات التفكري
الناقد.

التعريفات اإلجرائية:
لغاية هذا البحث مت حتديد التعريفات الإجرائية الآتية:
1.1التفكري الناقد :هو جمموعة العمليات العقلية التي تقوم على التحليل ،والتقومي،

واال�ستدالل ،واال�ستنتاج ،واال�ستقراء ،للمفاهيم واحلقائق والأفكار واملهارات والقيم
واالجتاهات التي يتعر�ض لها معلمو الدرا�سات االجتماعية يف �أثناء ممار�ستهم العملية
التعليمية يف امليدان الرتبوي.
2.2مهارات التفكري الناقد :هي املهارات اخلم�س التي يقي�سها اختبار كاليفورنيا
النموذج ( )2000ملهارات التفكري الناقد وهي ( Facione & Facione, 2002؛ العبدالالت،
2003؛ النبهاين2010 ،؛ مرعي ونوفل:)2007 ،
♦ ♦مهارة التحليل :يق�صد بهذه املهارة حتديد العالقات ذات الدالالت املق�صودة
والفعلية بني العبارات والأ�سئلة واملفاهيم وال�صفات وال�صيـغ الأخـرى ،للتعبري عـن اعتقـاد
�أو حكم �أو جتربة �أو معلومات �أو �آراء ،وتت�ضمن مهارة التحليل املهـارات الفرعيـة الآتيـة:
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فح�ص الآراء ،واكت�شاف احلجج وحتليلها.
♦ ♦مهارة اال�ستقراء :تعني هذه املهارة �أن �صحة النتائـج مرتبطـة ب�صـدق املقدمـات،
ومن الأمثلـة على هذه املهارة الإثباتات العلميـة والتجـارب ،وتعد الإح�صـاءات اال�ستقرائية
ا�ستقراء حتى لو كان هذا اال�ستقراء مبنـي ًا علـى تنب�ؤ �أو احتمـال ،كمـا يت�ضمن اال�ستقراء
ً
الـدالالت والأحكـام التـي ي�صدرهـا ال�شخ�ص بعـد الرجـوع �إلـى مواقف �أو �أحداث �أو �أمثلة
م�شابهة.
♦ ♦مهارة اال�ستدالل :تدل هذه املهارة علـى ممار�سـة جمموعـة من العمليـات التـي
تعتمد علـى توليـد احلجج واالفرتا�ضـات ،والبحث عن الأدلـة والتو�صـل �إلـى نتائـج ،والتعرف
�إىل االرتباطـات والعالقـات ال�سببية.
♦ ♦مهارة اال�ستنتاج :ت�شري هـذه املهارة �إلـى حتديد وتوفري العنـا�رص الالزمـة
ال�ستخال�ص النتائج املنطقية للعالقـات اال�ستدالليـة املق�صودة� ،أو الفعلية من بني العبارات،
�أو ال�صفات �أو الأ�سئلة� ،أو �أي �شكـل �آخـر للتعبري؛ كمـا يق�صد باال�ستنتـاج القدرة على ت�شكيل
�أو تكوين جـدل �أو نقا�ش من خـالل خطوات منطقيـة .ومهارات اال�ستنتـاج الفرعية هي:
مهارة فح�ص الدليـل ،ومهارة تخمني البدائـل ،ومهارة التو�صـل �إلـى ا�ستنتاجات.
♦ ♦مهارة التقومي :وتعني هذه املهارة قيـا�س درجـة م�صداقيـة و�صحـة العبـارات،
�أو �أي تعبريات �أخـرى ت�صف فهم ال�شخ�ص و�إدراكه لتجاربـه ومعتقداتـه و�آرائـه ،وبالتالـي
قيـا�س القوة املنطقية للعالقات اال�ستداللية املق�صودة �أو الفعليـة من بني العبـارات �أو
ال�صفـات �أو الأ�سئلـة� ،أو �أي �شكـل �آخـر للتعبري ،وت�شتمل مهـارة التقومي علـى مهارتني
فرعيتني هما :مهارة تقومي االدعاءات ،ومهارة تقومي احلجج.
3.3م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية :هو
جمموع الدرجات التـي يح�صل عليهـا معلمو الدرا�سات االجتماعية عينة البحث يف اختبار
كاليفورنيا ( )2000ملهـارات التفكري النـاقد ،واملتمثلة فـي كل من مهارة( :التحليل،
والتقومي ،واال�ستدالل ،واال�ستنتاج ،واال�ستقراء) وذلك بعد تعديله وتقنينه ليتنا�سب مع
البيئة العمانية وخ�صائ�ص املعلم العماين.

حمددات البحث:
ميكن تعميم نتائج هذا البحث يف �ضوء املحددات الآتية:
♦

♦اقت�رص البحث على معرفة م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الدرا�سات
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االجتماعية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان.
♦ ♦طبق البحث على معلمي الدرا�سات االجتماعية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي مبدرا�س
حمافظة الداخلية يف �سلطنة عمان يف تخ�ص�صي اجلغرافية والتاريخ ،يف نهاية ف�صل الثاين
من العام الدرا�سي (2014/2013م).
♦ ♦اعتمد البحث يف جمع البيانات على اختبار كاليفورنيا النموذج ( )2000ملهارات
التفكري الناقد (California Critical Thinking Skills Test 2000 (CCTST-2000؛
وبالتايل ف�إن �إمكانية تعميم نتائج البحث �ستتحدد مبدى توافر دالالت ال�صدق والثبات فيه.

إجراءات البحث:
أوال -منهج البحث ومتغرياته:
�صمم البحث احلايل وفق املنهج الو�صفي امل�سحي ،كونه يهدف الك�شف عن م�ستوى
مهارات التفكري الناقد لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية يف �سلطنة عمان ،وبهذا ف�إن
املتغري امل�ستقل يف هذا البحث هو تنمية التفكري الناقد� .أما املتغريات التابعة فهي :النوع
وله فئتان هما( :ذكور ،و�إناث) والتخ�ص�ص وله فئتان �أي�ضا هما (اجلغرافية ،والتاريخ).
ثانيا_ جمتمع البحث وعينته:
تكون جمتمع البحث من معلمي الدرا�سات االجتماعية جميعهم مبحافظة الداخلية
يف �سلطنة عمان ،يف نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2014/2013م
والبالغ عددهم ( )442معلما ومعلمة .وبا�ستخدام ال�سحب الع�شوائي الب�سيط اختري ()204
من املعلمني واملعلمات ،م�شكلني ما ن�سبته ( )% 46.15من حجم املجتمع الأ�صلي ،منهم
( )115معلما بن�سبة بلغت ( )% 56.37من حجم العينة .و ( )89معلمة بن�سبة بلغت
( )% 43.63من حجم العينة �أي�ضا .واجلدول ( )1يو�ضح توزيع �أفراد عينة البحث وفق
متغريي النوع واالخت�صا�ص العلمي.
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة البحث وفقا لمتغيري النوع واالختصاص

النوع
ذكور

االخت�صا�ص
جغرافية

تاريخ

55

60

415

الإجمايل
115
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النوع
�إناث
املجموع

االخت�صا�ص
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الإجمايل

جغرافية

تاريخ

43

46

89

98

106

204

ثالثا_ أداة البحث:

 1.1التعريف ب�أداة البحث:
لتحقيق �أهداف البحث اُ�ستخدام اختبار كاليفورنيا النموذج ( )2000لقيا�س مهارات
التفكري الناقد ( ،)CCTST2000وهو واحد من �أ�شهر االختبارات امل�ستخدمة يف قيا�س
مهارات التفكري الناقد وفق منهجية علمية تت�صف بدرجة عالية من امل�صداقية (العتوم
واجلراح وب�شارة .)2007 ،وقد بني هذا االختبار وفق فل�سفة نف�سية معرفية م�ستمدة من
خالل تعريف �شامل ملفهوم التفكري الناقد ،تو�صل �إليه �إجماع اخلرباء يف م�ؤمتر اجلمعية
النف�سية الأمريكية ) ،American Psychological Association (APAاملعروفون بخرباء
دلفي � Delphiسنة ( ،)1990وهو اختبار معد لقيا�س خم�س مهارات للتفكري الناقد هي:
[التحليل؛ والتقومي؛ واال�ستدالل؛ واال�ستنتاج؛ واال�ستقراء] (العبد الالت.)2003 ،
ويتميز هذا النموذج بجملـة من املميزات ،جعلته �أكرث قوة فـي �إ�صدار الأحكـام
التقومييـة ملهـارات التفكري الناقـد ،فهو اختبار يقدم املعلومات على �شكل �أ�سئلة ور�سوم
تخطيطية وبيانية ،كما �أنه يتكون من ( )34فقرة اختبارية م�صممة لتتنا�سب مع امل�ستويات
العمرية والعقلية لفئات املرحلة اجلامعية وما بعدها ( .)Facione & Facione, 2002وقد
�أكدت العبدالالت ( )2003على متيز النموذج ( )2000من اختبار كاليفورنيا ملهارات
التفكري الناقد بعدم حتيزه ل�صالح متغري معني كالنوع� ،أو العرق� ،أو التخ�ص�ص� ،أو امل�ستوى
التعليمي ،يف تنمية التفكري الناقد.

�2.2إجراءات تقنني �أداة البحث:
لإعداد ال�صورة املعدلة للبيئة العمانية من هذا االختبار ترجمه الباحث مع تعليمات
تطبيقه ،من اللغة االجنليزية �إىل اللغة العربية ،مراعي ًا يف ذلك حتقيق �سالمة اللغة ،ودقة
التعبري ،والو�ضوح يف املعنى .ثم عر�ض هذه الرتجمة مع ال�صورة االجنليزية لها على خبري
متخ�ص�ص يف اللغة االجنليزية ،وللت�أكد من �صحة ترجمة االختبار �أعاد الباحث ترجمته �إىل
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اللغة االجنليزية جمدداً ،كما �أفاد الباحث من الرتجمات ال�سابقة لهذا االختبار التي �أعدت
من قبل بع�ض الباحثني ،منها( :النبهاين2010 ،؛ مرعي ونوفل2007 ،؛ الرب�ضي2004 ،؛
العبدالالت .)2003 ،ثم �أدخل الباحث التعديالت املنا�سبة على االختبار املرتجم

واملتمثلة يف:

 ا�ستبدال �أ�سماء ال�شخ�صيات الأجنبية مب�سميات عربية تتنا�سب مع املجتمع العماين
�أين ما وردت باالختبار.


ا�ستبدال الفرق الريا�ضية الأجنبية الواردة بال�س�ؤال الأول ب�أندية ريا�ضية عمانية.



ا�ستبدال كلمـة اخلمـر الواردة بال�س�ؤال التا�سع بكلمة املاء.

 ا�ستبدال املر�ض الوراثي  Tay-Sachsالوارد بال�سـ�ؤال العا�رش مبر�ض الأنيميا
املنجلية وذلك تقريب ًا لفهمـه لأفراد عينة البحث.
 ا�ستبدال عبـارة “ الكلية املوجودة بالوالية “ ،بعبـارة “�إحدى الكليات اجلامعية”
يف ال�س�ؤال (.)12
 ا�ستخدم الباحث يف ال�س�ؤال الـ ( ،)29 ، 28عبـارة “ �سيـارات الأجرة “ بـد ًال من
“�سيارات م�شرتكة” ،و” احلافالت “ بد ًال من مرتو الأنفاق لتنا�سبها مع واقع النقل يف
املجتمع العماين.
ثم عر�ض الباحث ال�صورة املرتجمة �إىل اللغة العربية من االختبار ،واملعدلة مبا
يتنا�سب مع خ�صائ�ص املجتمع العماين وطبيعته ،على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني
يف جمايلْ :املناهج والتدري�س والقيا�س والتقومي ،وذلك لإبداء �آرائهم حول �سالمة الرتجمة
و�صحتها ،والدقة يف �صياغة العبارات ،وو�ضوح معناها ،ودرجة مالئمة فقرات االختبار
للبيئة العمانية.

� 3.3صدق الأداة وثباتها:
يف �ضوء املالحظات والتعديالت التي �أو�صى بها املحكمون �أعاد الباحث النظر يف
ال�صورة املرتجمة من االختبار ،بعدها قام بتطبيقه على عينة ع�شوائية من معلمي الدرا�سات
االجتماعية من خارج عينة البحث ،بلغ حجمها ( )30معلم ًا ومعلمة ،وذلك بهدف ما ي�أتي:
Ú Úالت�أكد من قدرة �أفراد عينة البحث على فهم فقرات االختبار املرتجم ،وقد تو�صل
الباحث �إىل �أن االختبار كان و�ضح ًا جلميع امل�ستجيبني وبن�سبة عالية ،وبهذا ظهرت ال�صورة
العمانية النهائية من اختبار كاليفورنيا ( )2000ملهارات التفكري الناقد.
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Ú Úالت�أكد من ثبات ال�صورة املعدلة للبيئة ال ُعمانية من اختبار كاليفورنيا ()2000
ملهارات التفكري الناقد ،ومت ذلك بطريقتني :يف الطريقة الأوىل طبق الباحث االختبار و�أعاد
تطبيقه بفا�صل زمني بلغ (� )4أ�سابيع ،ثم ح�سب معامل ارتباط بري�سون بني نتائج التطبيقني
من خالل طريقة الإعادة .ويف الطريقة الثانية ح�سب الباحث �أي�ض ًا ثبات ال�صورة املعدلة
للبيئة ال ُعمانية من اختبار كاليفورنيا ( )2000ملهارات التفكري الناقد با�ستخدام معامل
االت�ساق الداخلي للفقرات وفق معادلة كرونباخ �ألفا ،واجلدول ( )2يو�ضح قيم الثبات التي
مت التو�صل �إليها.
الجدول ()2
قيم معامالت ثبات الصورة المعدلة للبيئة العُمانية من اختبار كاليفورنيا

عدد الفقرات

ثبات الإعادة

االت�ساق الداخلي

املهارات اخلم�س لالختبار
مهارة التحليل

6

0.76

0.71

مهارة اال�ستقراء

6

0.77

0.72

مهارة اال�ستنتاج

4

0.75

0.72

مهارة اال�ستدالل

12

0.75

0.75

مهارة التقومي

6

0.78

0.74

34

0.85

0.84

الكلي

يف �ضوء قيم ثبات االختبار التي مت التو�صل �إليها ،والتي يو�ضحها اجلدول (،)2
ن�ستنتج �أن ال�صورة املعدلة للبيئة ال ُعمانية من اختبار كاليفورنيا ( )2000ملهارات
التفكري الناقد تت�صف بقيم ثبات مقبولة منهجيا وميكن الوثوق بها وا�ستخدامها لأغرا�ض
البحث احلايل.
Ú Úالت�أكد من �صدق ال�صورة املعدلة الختبار كاليفورنيا ( )2000ملهارات التفكري
الناقد ،حيث ح�سب معامل ارتباط املهارات اخلم�س لالختبار واالختبار ككل واجلدول ()3
يبني ذلك.
الجدول ()3
قيم معامالت ارتباط المهارات الخمس لالختبار واالختبار ككل

جماالت املقيا�س
التقومي

التحليل

التقومي

0.78

418
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التحليل

التقومي

جماالت املقيا�س
اال�ستدالل

0.74

0.70

اال�ستنتاج

0.69

0.72

0.75

اال�ستقراء

0.77

0.73

0.79

0.80

0.78

0.79

0.81

0.79

الكلي
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اال�ستدالل اال�ستنتاج اال�ستقراء

0.82

جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� )3أن قيم معامالت االرتباط الداخلية بني املجاالت
الفرعية والدرجة الكلية ملقيا�س املكون املعريف تراوحت بني ( )0.80 – 0.69وجميعها
وبناء على ذلك اعتمدت فقرات هذا املقيا�س
دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (،)α ≤ 0.01
ً
جميعها لأغرا�ض البحث.

 4.4زمن تطبيق �أداة البحث:
ملعرفة الزمن املنا�سب لتطبيق االختبار ،مت ذلك بح�ساب الزمن الذي ا�ستغرقه
( )% 75من معلمي الدرا�سات االجتماعية الذين ا�شتملت عليهم التجربة اال�ستطالعية
لالختبار ،حيث �أنهى ( )23معلم ًا ومعلمة من �أ�صل (� )30أي ما يعادل ( )%76من حجم
العينة اجناز االختبار بعد ( )90دقيقة ،وبهذا �أ�صبح زمن تطبيق ال�صورة املعدلة للبيئة
العمانية من اختبار كاليفورنيا  2000ملهارات التفكري الناقد �ساعة ون�صف ،ت�شتمل
على زمن �إلقاء التعليمات.
رابعا :املعاجلة اإلحصائية:
للإجابـة عـن �أ�سئلة البحـث ُح�سبت املتو�سطات احل�سابيـة واالنحـرافات املعياريـة،
واختبار “ت” ( ،)t-testوذلك بهدف التعرف �إىل داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية
لأداء املعلمني عينة البحث.

نتائج البحث ومناقشتها:
◄◄�أوالً -عر�ض النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة البحث
ومناق�شتها والـذي ن�ص علـى :ما م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى معلمي
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الدرا�سات االجتماعية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان مقارنة
بامل�ستوى املقبول تربويا ( )%80؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سب الباحث املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
مل�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى �أفراد عينة البحث ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسط المقبول تربوياً
لمستوى مهارات التفكير الناقد الخمس والمهارات مجتمعة

عدد
الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

املتو�سط احل�سابي
املقبول تربوياً %80

التحليل

6

2.47

0.96

الثالثة

4.8

اال�ستقراء

6

2.90

1.25

الثانية

4.8

اال�ستنتاج

4

1.55

0.37

اخلام�سة

3.2

اال�ستدالل

12

5.43

0.50

الأوىل

9.6

التقييم

6

2.10

1.36

الرابعة

4.8

املهارات جمتمعة

34

12.41

1.30

---

27.2

املهارة

يتنب من اجلدول (� )4أن مهارة “ اال�ستدالل “ جاءت يف الرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
( )5.43وانحراف معياري ( ،)0.50ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل طبيعة مهارة اال�ستدالل،
القائمة على توليد احلجج واالفرتا�ضات والبحث عن الأدلة والتعرف �إىل ال�سبب والنتيجة
وهي جميعها عمليات ي�ؤديها الأفراد يف حياتهم االعتيادية ف�ض ًال عن ممار�ستها من قبل
املعلمني يف املدار�س (مرعي ونوفل .)2007 ،ولعل ما ي�ؤكد ذلك ما تو�صلت �إليه نتائج
درا�سة النبهاين ( )2010التي بينت �أن مهارة اال�ستدالل ك�أحد املهارات الأ�سا�سية ملنظومة
مهارات التفكري الناقد هي �أكرث قرب ًا من املمار�سة العملية يف واقع احلياة التفاعلية ،ب�شكل
يجعلها �أ�سهل اكت�ساب ًا من غريها.
كما ي�ؤيد هذه النتيجة �أي�ضا ما تو�صلت �إليه درا�سة العبدالالت ( )2003التي �أو�ضحت
�أن مهارة اال�ستدالل من املهارات العقلية التي تعتمد عليها عملية التفكري الناقد ب�شكل
مبا�رش ،وهي تقوم على �إيجاد احلجج واالفرتا�ضات و�صو ًال �إىل النتائج املطلوبة ،من خالل
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�إدراك العالقات بني الأ�سباب والنتائج .ولعل متركز مهارة اال�ستدالل يف الرتبة الأوىل من
حيث م�ستوى امتالكها لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية يف �سلطنة عمان جاء من�سجم ًا مع
الر�ؤية ال�سيكولوجية التي جاء بها جن ( )Gunn, 1993عند تعريفه للتفكري الناقد ،والتي
تنطلق من كونه عملية عقلية لتقومي نتاجات التفكري باالعتماد علـى �صحـة اال�ستدالل،
وهذا م�ؤ�رش عقلي على �أن مهارة اال�ستدالل من املهارات الأكرث قدرة على التعلم واالكت�ساب.
وجاءت مهارة « اال�ستنتاج « يف الرتبة اخلام�سة والأخرية مبتو�سط ح�سابي بلغ
( )1.55وبانحراف معياري ( ،)0.37ويرجع الباحث ذلك �إىل �أن مهارة اال�ستنتاج مهارة
تت�ضمن كثرياً من العمليات املعقدة مثل ا�ستخال�ص النتائج املنطقية من العالقات ،وت�شكيل
بيئات افرتا�ضية تقوم على اجلدل والنقا�ش وفق خطوات منطقية ،وفح�ص الدليل وتخمني
البدائل ،وهي عمليات لي�س من ال�سهل �أدا�ؤها من قبل كثري من املعلمني ،كما �أنها عمليات
ي�صعب ممار�ستها وتفعيلها يف احلياة االعتيادية ( .)Facione & Facione, 2002وهذا ما
�أكدته نتائج درا�سة مرعي ونوفل ( )2007التي ك�شفت وبو�ضوح �أن مهارة اال�ستنتاج من
�أ�صعب مهارات التفكري الناقد تعلم ًا واكت�ساباً ،ب�سبب ما تتطلبه من عمليات عقلية معقدة.
وما ي�ؤيد ذلك �أي�ضا ما تو�صل �إليه ماكبيك ( )McPeck,1990الذي �أو�ضح �أن مهارة
اال�ستنتاج هي يف طبيعتها مهارة على درجة عالية من التعقيد ،وبالتايل انعك�س ذلك �سلبا
على عملية تعلمها ،م�ؤكدا �أن امتالكها لدى املبحوثني يعك�س امل�ستوى الفعلي المتالك
مهارات التفكري الناقد ب�صفة عامة.
غري �أن هذه النتيجة ال تتفق مع ما تو�صل �إليه اين�س ( )Ennis, 1993الذي يرى �أن
مهارة اال�ستنتاج على الرغم من �صعوبتها ف�إنها لي�ست ذات الطابع املعقد يف ال�صعوبة،
والذي يجعل من عملية تعلمها �صعبة للغاية ،فهي كما يرى �أقل يف م�ستوى �صعوبتها من
مهارتي التقومي والتحليل.
�أما عن بقية مهارات التفكري الناقد التي ت�ضمنها اختبار كاليفورنيا النموذج ()2000
فتتدرج يف م�ستوى امتالك معلمي الدرا�سات االجتماعية لها كالآتي :مهارة “ اال�ستقراء “
يف الرتبة الثانية ،وذلك ب�سبب ما تت�ضمنه من عمليات عقلية تعتمد على الدالالت والأحكام
التي ي�صدرها الأ�شخا�ص بعد مرورهم مبوقف �أو حدث معني (العبدالالت .)2003 ،ثم
مهارة “ التحليل “ يف الرتبة الثالثة ،بفعل ما تت�ضمنه من عمليات تقوم على فح�ص الآراء
واكت�شاف احلجج وحتليلها (�إبراهيم .)2001 ،وجاء يف املرتبة الرابعة من حيث م�ستوى
االمتالك مهارة “ التقومي “ ،لكونها ت�شتمل على تقومي االدعاءات واحلجج.
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ويت�ضح من اجلدول (� )4أي�ضا �أن املتو�سطات احل�سابية ملهارات التفكري الناقد اخلم�س
كل على حدة واملهارات جمتمعة دون امل�ستوى املقبول تربوياً ،وهي م�ؤ�رشات تدل على
تدن ملحوظ ووا�ضح يف م�ستوى امتالك معلمي الدرا�سات االجتماعية عينة البحث ملهارات
ٍ
التفكري الناقد ،ولعل هذا عائد �إىل فل�سفة ت�صميم املناهج واملقررات الدرا�سية ،يف مبحث
الدرا�سات االجتماعية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي ،التي ال ت�شجع على تنمية التفكري الناقد،
وهي املقررات الدرا�سية التي يتعامل معها املعلمون تربويا ،وهنا ي�شري العتوم ()2004
�إىل �أن من �أهم التحديات التي تواجه الأنظمة الرتبوية العربية هو عدم قدرة مناهجها
الدرا�سية على تعليم املتعلمني واملعلمني وتدريبهم على اكت�ساب مهارات التفكري الناقد.
كما ميكن للباحث عزو هذه النتيجة �إىل عدم قدرة املعلمني على تعلم مهارات التفكري
الناقد نتيجة ل�صعوبتها وتعقد عمليات تعلمها ،وهذا ما ي�ؤكده �إبراهيم ( )2002الذي
و�صف مهارات التفكري الناقد ب�أنها على درجة عالية من التعقيد ،وهذا ما �شكل عائق ًا
حقيقي ًا �أمام تعلمها ،واكت�سابها من قبل الطلبة ،وي�ؤيد ذلك ما تو�صل �إليه جن (Gunn,
 )1993الذي يعتقد �أن من �أهم �أ�سباب تدين امتالك مهارات التفكري الناقد هو �صعوبة تعلمها
وفهمها ،ويف هذا ال�صدد ي�شري مرعي ونوفل (� )2007إىل �أن ال�صعوبة احلقيقية يف التمكن
من مهارات التفكري الناقد عائدة �إىل �ضعف ممار�سة املعلمني لهذه العمليات يف احلياة،
و�ضعف امتالكهم لها يف �أغلب الأحيان ،وعدم قدرتهم على توظيفها يف املواقف التعليمية
التعلمية داخل غرفة ال�صف.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �أي�ضا �إىل الق�صور �أو ال�ضعف يف عملية الإعداد املهني،
الذي تقوم به امل�ؤ�س�سات الرتبوية املعنية ب�إعداد املعلمني ،حيث �إن بع�ض امل�ؤ�س�سات
الرتبوية ال تويل �أهمية فعلية لتعليم التفكري عامة ،والتفكري الناقد على وجه اخل�صو�ص،
وهذا ر�أي مييل �إليه كالين ( )Klein,1991الذي ي�ؤكد على �أن م�ؤ�س�سات الإعداد الرتبوي
كثرياً ما تفتقد يف معايريها املعتمد يف بناء ال�شخ�صية املهنية املتكاملة للمعلم تنمية
منظومة التفكري ب�أنواعه املختلفة.
كما يعزو الباحث هذه النتيجة �أي�ضا �إىل عدم اهتمام القائمني على ت�أهيل معلمي
الدرا�سات االجتماعية و�إمنائهم مهني ًا يف �أثناء اخلدمة يف جمال تنمية التفكري الناقد
ومهاراته املختلفة ،مما انعك�س �سلب ًا على �إملامهم بتلك املهارات ومتكنهم منها .وهذا
ما ت�ؤيده ال�شبول ( )2004التي ترى �أن هناك ق�صوراً لدى غالبية املجتمعات النامية يف
عملية تنمية املعلمني يف �أثناء اخلدمة وتطويرهم مهني ًا يف خمتلف اجلوانب العقلية مبا
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فيها تنمية مهارات التفكري الناقد ب�أنواعها.
وتتفق نتائج هذا البحث فيما يتعلق مب�ستوى امتالك �أفراد عينة البحث ملهارات التفكري
الناقد مع ما تو�صلت �إليه نتائج درا�سة كل منShepherd, 1998( :؛ ابراهيم .)2001 ،التي
ك�شفت عن م�ستوى تراوح بني املتو�سط واملتدين يف م�ستوى امتالك مهارات التفكري الناقد.
يف حني اختلف نتائج هذا البحث مع ما تو�صلت اليه نتائج درا�سة (الزق )2012 ،التي
�أو�ضحت �أن م�ستوى امتالك �أفراد العينة البحثية فوق امل�ستوى املقبول تربوياً.
◄◄ثانياً -عـر�ض النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة البحث
ومناق�شتها والذي ين�ص على :هل يختلف م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى

معلمي الدرا�سات االجتماعية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان
باختالف النوع (ذكور – �إناث) ؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرج الباحث املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
وقيمة «ت» للتعرف �إىل داللة الفروق بني متو�سطات م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى
معلمي الدرا�سات االجتماعية عينة البحث وفق متغري النوع (ذكور� -إناث) ،واجلدول ()5
يو�ضح ذلك.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار «ت»
لداللة الفروق بين مهارات التفكير الناقد تبعاً لمتغير النوع

املهارة
التحليل
اال�ستقراء
اال�ستنتاج
اال�ستدالل

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكور

115

2.47

0.97

اناث

89

2.48

0.96

ذكور

115

2.90

1.25

اناث

89

2.89

1.25

ذكور

115

1.55

0.37

اناث

89

1.54

0.36

ذكور

115

5.43

0.50

اناث

89

5.42

0.49

اجلن�س
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قيمة "ت"

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

-0.11

202

0.971

-0.02

202

0.893

0.97

202

0.846

0.10

202

0.828
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املهارة
التقييم
املهارات
جمتمعة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكور

115

2.10

1.37

اناث

89

2.10

1.38

ذكور

115

12.41

1.29

اناث

89

12.41

1.30

اجلن�س
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قيمة "ت"

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

-0.05

202

0.989

0.04

202

0.949

يتبني من اجلدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α≥0.000
يف مهارات :التحليل واال�ستقراء واال�ستنتاج واال�ستدالل والتقومي واملهارات اخلم�س جمتمعة
تعزى ملتغري النوع ،وهذا يك�شف عن عدم وجود �أي ت�أثري ملتغري النوع على م�ستوى امتالك
معلمي الدرا�سات االجتماعية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي عينة البحث ملهارات التفكري الناقد
على اختبار كاليفورنيا ( )2000يف كل مهارة من املهارات اخلم�س واملهارات جمتمعة.
ويف الغالب ميكن للباحث عزو هذه النتيجة �إىل مبد�أ التكاف�ؤ بني النوعني (الذكور
والإناث) ،الذي يتمثل يف التكاف�ؤ ال�سيكولوجي يف مكونات ال�شخ�صية املميزة للمعلم
واملعلمة ،الذي هو ح�صيلة متحققة لرقي املجتمعات الإن�سانية وتقدمها ،حيث �أ�صبحت
ال�صحة النف�سية والنمو النف�سي وتطوره حقا تكفله املنظومـة املجتمعيـة جلميع مكوناتها،
فانعك�س ذلك �إيجاب ًا على تطور ال�سلوكيات الب�رشية وتفاعالتها املختلفـة .وي�ؤيد ذلك
�إبراهيم ( )2003الذي �أو�ضـح ب�أن املجتمعات الإن�سانية يف املرحلة التاريخية احلالية
مبا تت�صف به من خ�صائ�ص علمية وعملية ،متكنت من حتقيق تكافـ�ؤ نف�سي بني ن�سيجها
الإن�ساين ،ب�شكل �أفقد ت�أثري خ�صو�صية النوع كمتغري على اكت�ساب العديد من املهارات
العقلية مبا فيها مهارات التفكري الناقد.
كما �أن للتكاف�ؤ يف عمليات التعليم والتعلم بني كال النوعني ،والقدرات الرتبوية املت�صلة
بهما ،دوره الفاعل يف تغييب ت�أثري متغري النوع ،حيث �إن �أ�ساليب التعلم وطرق التح�صيل
�أ�صبحت حقا للجميع ،كما �أن الأوعية املعرفية مفتوحة لكال النوعني على حد �سـواء ،وهو
حيـد � -إىل حد كبري  -من
نهـج تربوي تدعمـه امل�ؤ�س�سات الر�سمية يف �أغلب الدول .كل هذا ّ
ت�أثري متغري النوع على عمليات الفهم واملعرفة واكت�ساب املهارات وتكوين االجتاهات،
ب�شكـل �أفقد �إمكانيـة التميز اعتمـادا على متغري النوع يف امتالك مهارات التفكري الناقد.
وهذا ما �أكدته نتائـج درا�سة العبدلالت ( )2003حيث �أ�شارت �إىل غياب ت�أثري متغري النوع
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يف كت�ساب املهـارات وتنميتها ،نتيجـة لكون العملية التعليمية بكامل مكوناتها و�إجراءات
وطرقها و�أ�ساليبها �أ�صبحت للجميع ،مع منو ثقافة جمتمعية ب�أهميتها ،تعمل على تكوين
قناعات ايجابية اجتاهها.
ثم �إن التكاف�ؤ يف عملية التفاعل املجتمعي و�أداء الأدوار الوظيفية بني النوعني،
له دوره البارز يف عملية تكوين منطق اجتماعي يقوم على امل�شاركة املتكافئة ،حيث
�أن التفاعالت املجتمعية و�أداء الأدوار لهما �أهميته كبرية يف تنمية العديد من القدرات
واملهارات العقلية ،مبا فيها مهارات التفكري الناقد ،وملا كان نهج التكاف�ؤ بني اجلن�سني
قائم ًا يف عملية التفاعل املجتمعي وتنفيذ الأدوار االجتماعية ،فهذا م�ؤ�رش على ذوبان
اخل�صو�صية املعزوة للنوع يف جمال التح�صيل املعريف والإبداع الفكري ب�سبب التفاعل
االجتماعي .وهذا ما ي�ؤيده رايت ( )Wright, 1988الذي يرى �أن للمجتمع ر�سالة تربوية
مهمة ،ت�ؤهله لأن يكون مدر�سة كربى تتوىل بناء القواعد النظرية الأولية ملختلف العمليات
العقلية .و�أن هذه الوظيفة املهمة للمجتمع ت�ستهدف كال اجلن�سني ،دون انحياز ي�ستند �إىل
خ�صو�صية النوع.
�إن كل ما �سبق �أ�سهم يف �صناعة منط من التكامل والتكاف�ؤ بني معلمي الدرا�سات
االجتماعية ومعلماتها ،يف امتالك مهارات التفكري الناقد ،على الرغم من تدين م�ستوى
امتالكهم لها ،كونه دون امل�ستوى املقبول تربوي ًا يف هذا البحث.
وبهذا تتفق نتائج هذا البحث مع نتيجة درا�سة كل من�( :إبراهيم2003 ،؛ العبد الالت،
2003؛ املطارنة2003 ،؛ ال�شبول ) 2004 ،التي ك�شفت جميعها عن عدم وجود فروق دالة
�إح�صائيا يف م�ستوى امتالك املبحوثني ملهارات التفكري الناقد تعزى ملتغري النوع .كما
تختلف نتائج هذا البحث مع النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة كل من( :الزيدات2003 ،؛
اخل�صاونة2005 ،؛ مرعي ونوفل ،)2007 ،والتي ك�شفت عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
لتعزى ملتغري النوع.
◄◄ثالثاً -عـر�ض النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة البحث
ومناق�شتها والذي ين�ص على :هل يختلف م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى

معلمي الدرا�سات االجتماعية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان
باختالف االخت�صا�ص العلمي (جغرافية  -تاريخ)؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرج الباحث املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
وقيمة «ت» للتعرف �إىل داللة الفروق بني متو�سطات م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى
425

مستوى مهارات التفكير الناقد لدى معلمي الدراسات االجتماعية
مبرحلة التعليم األساسي في سلطنة عمان

د .سعود بن سليمان بن مطر النبهاني

معلمي الدرا�سات االجتماعية وفق متغري التخ�ص�ص العلمي (جغرافية -تاريخ) ،واجلدول
( )6يو�ضح ذلك.
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ت”
لداللة الفروق بين مهارات التفكير الناقد وفقاً لمتغير التخصص

املهارة
التحليل
اال�ستقراء
اال�ستنتاج
اال�ستدالل
التقومي
املهارات
جمتمعة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

جغرافيا

98

2.47

0.95

تاريخ

106

2.47

0.98

جغرافيا

98

2.88

1.27

تاريخ

106

2.91

1.23

جغرافيا

98

1.55

0.37

تاريخ

106

1.54

0.36

جغرافيا

98

5.42

0.50

تاريخ

106

5.44

0.51

جغرافيا

98

2.11

1.40

تاريخ

106

2.09

1.36

جغرافيا

98

12.39

1.33

تاريخ

106

12.43

1.28

االخت�صا�ص

قيمة "ت"

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

0.02

202

0.586

-0.50

202

0.501

0.02

202

0.960

-0.25

202

0.506

0.10

202

0.583

-0.22

202

0.630

يالحظ من اجلدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α≥0.00
يف امتالك معلمي الدرا�سات االجتماعية عينة البحث للمهارات التفكري الناقد اخلم�س كل
على حدة ،واملهارات اخلم�س جمتمعة تعزى ملتغري التخ�ص�ص ،وهذا م�ؤ�رش على غياب
دور التخ�ص�ص يف الت�أثري على م�ستوى امتالك مهارات التفكري الناقد ،وقد يكون ال�سبب
يف ذلك كما يراه النبهاين ( )2011عائداً �إىل التقارب الكبري بني املفردات العلمية يف
كال التخ�ص�صني اجلغرافيا والتاريخ ،فمعلم اجلغرافية يف فرتة �إعداده يدر�س العديد من
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املقررات التخ�ص�صية يف جمال التاريخ ،وكذلك هو احلال بالن�سبة ملعلم التاريخ ،حيث
ت�شكل مقررات اجلغرافيا ن�سبة كبرية من برناجمه الدرا�سي ككل ،وهذا كفيل بتحقيق تقارب
كبري بني التخ�ص�صني ونواجتهما العلمية ،مما �أ�سهم يف �إحداث جتان�س علمي بني تخ�ص�صي
اجلغرافيا والتاريخ ،وتكامل معريف �أدى �إىل تقارب ملمو�س يف بناء املنظومة الفكرية
والرتبوية لدى �أفراد عينة البحث.
وهذا ما ت�ؤيده ال�شبول ( )2004التي �صورت مرحلة �إعداد معلم الدرا�سات االجتماعية
ب�أنها مرحلة مهمة ،يتوقف عليها مدى كفاءة ال�شخ�صية الرتبوية للمعلم ،ومتيز جوانبها
العلمية ،مبينة �أن عملية �إعداد معلمي الدرا�سات االجتماعية مبختلف جوانبها؛ هي عملية
تت�صف بالتقارب والتماثل يف كثري من املكونات ،مبا فيها املكونات النف�سية واملعرفية،
واملكونات املت�صلة بالقدرات العقلية العليا ،واملهارات املت�صلة بعمليات التفكري والتوا�صل،
حتجم �إىل
مما يجعلها �أكرث جتان�س ًا يف �أداء �أدوارها ،ووظائفها الرتبوية ،وفق ر�ؤية �شمولية ّ
حد كبري دور التخ�ص�ص كمتغري م�ؤثر.
كما ميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن معلمي الدرا�سات االجتماعية مبدار�س التعليم
يدر�سون مبحث الدرا�سـات االجتماعية فـي كتاب واحد م�ستقل ،وهذا ما جعل
الأ�سا�سي ّ
املعلمني يف كال التخ�ص�صني يتعاملون مع نف�س الكتب الدرا�سية نف�سها ،ويف نف�س الظروف
والبيئة التعلمية .ب�شكل �أ�سهم يف تكوين ت�شابه يف م�ستوى امتالكهم ملهارات التفكري الناقد،
ال �سيما �أن مناهج الدرا�سات االجتماعية كما يرى الغبي�سي ( )2001و�سيلة تربوية تك�سب
املعلمني �أنف�سهم كثرياً من تلك املهارات.
وهذا ما �أكدته نتائج درا�سة كل من( :الزيادات2003 ،؛ اخلوالدة2002 ،؛
�إبراهيم )2001،التي بينت �أنه مهما اختلف جمال اخت�صا�ص معلم الدرا�سات االجتماعية
�سواء كان جغرافية �أم تاريخ �أم غريها من فروع العلوم االجتماعية ،ف�إن االختالف يكون
�ضئي ًال يف الت�أثري على م�ستويات امتالكهم كمعلمني ملهارات التفكري ب�صفة عامة ومهارات
التفكري الناقد ب�شكل خا�ص� ،إذا ما كان تعاملهم يف البيئة املدر�سية مع مقرر واحد ميثل
الوعاء املعريف ملبحث الدرا�سات االجتماعية .ال�سيما �أن �أهداف املناهج الدرا�سية وفل�سفات
بنائها ت�ؤكد على تنمية العديد من القدرات العقلية مبا فيها تنمية مهارات التفكري حتى
للمعلمني �أنف�سهم (.)Klein, 1991
كما ميكن للباحث �أن يعزو هذه النتيجة �إىل �أن معلمي الدرا�سات يف تخ�ص�صي
اجلغرافية والتاريخ مييلون �إىل توظيف التفكري العملي املنطقي يف خمتلف عمليات التفكري
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لديهم ،على اعتبار �أن كال التخ�ص�صني �ضمن منظومة االخت�صا�صات الإن�سانية ،وهذا ما
غيب ت�أثري التخ�ص�ص العلمي على م�ستوى امتالك املعلمني ملهارات التفكري الناقد ،وما
ّ
ي�ؤيد ذلك ما تو�صلت �إليه نتائج درا�سة (مرعي ونوفل )2007 ،التي �أو�ضحت �أن درا�سات
الدماغ والتفكري الإن�ساين ت�ؤكد على قدرة املخت�صني يف جمال الدرا�سات الإن�سانية على
تفكرييان ي�ستندان يف
توظيف التفكري التجريدي وا�ستخدام التفكري التقاربي وهما منطان
َّ
جوهريهما على النقد.
وتتفق نتائج هذا البحث مع ما تو�صلت �إليه نتائج درا�سة كل منMcPeck, 1990( :؛
احل�سيني1993 ،؛ علي1994 ،؛  )Shepherd, 1998التي �أو�ضحت جميعها عدم وجود �أي
ت�أثري للتخ�ص�ص العلمي على م�ستوى امتالك مهارات التفكري الناقد .يف حني اختلفت نتائج
هذا البحث مع نتائج درا�سة كل منWright, 1988( :؛ Klein, 1991؛ �إبراهيم2001 ،؛
املطارنة2003 ،؛ ال�شبول2004 ،؛ مرعي ونوفل )2007،التي ك�شفت عن وجود ت�أثري
متباين يف امل�ستوى املقبول تربوي ًا ملهارات التفكري الناقد.

توصيات البحث:
يف �ضوء نتائج البحث يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
�1.1رضورة ت�ضمني املناهج الدرا�سية ملبحث الدرا�سات االجتماعية �أو �أن�شطتها

امل�صاحبة مبرحلة التعليم الأ�سا�سي ملهارات التفكري الناقد.

2.2عقد دورات وور�ش تدريبية ملعلمي الدرا�سات االجتماعية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي
يف جمال تنمية مهارات التفكري الناقد.
3.3ت�صميم برامج تدريبية ملهارات التفكري الناقد ملعلمي الدرا�سات االجتماعية
واختبار فاعليتها.
4.4التنويع يف ا�ستخدام مقايي�س جديدة ملعرفة م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى
معلمي الدرا�سات االجتماعية.
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