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in a sample of female students of King Abdul Aziz University
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Abstract: The study aims to know the effect of aesthetic values on critical thinking among students of King Abdul Aziz
University. This study sample consisted of (282) female students, (159) from literary specialties while (123) were from
scientific specialties.
The researcher used the descriptive correlative approach,�and the study tools�have consisted of aesthetic values�scale done
by the researcher,�the test of critical thinking prepared by Watson�&�Glasser�(1980).
The results of the study showed that there was no statistically significant relationship between aesthetic values and critical
thinking at level (0.05≥α) in the study sample.
The results also showed that there were no statistically significant differences in the mean scores of the participants in the
study among the aesthetic Values. While there is partly differences among critical thinking variable.
Keywords: Aesthetic Values, critical thinking, skills.

القيم الجمالية وعالقتها بالتفكير الناقد لدى عينة من طالبات جامعة امللك عبد العزيز
عامره محمد الشهابي
وزارة التعليم || اململكة العربية السعودية
امللخص :هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين القيم الجمالية والتفكير الناقد لدى عينة من طالبات جامعة امللك عبد العزيز.
وبلغت عينة الدراسة الكلية ( )282طالبة من طالبات جامعة امللك عبد العزيز االنتظام من عدة تخصصات دراسية )159( ،طالبة من
التخصصات األدبية ،و( )123طالبة من التخصصات العلمية .استخدمت الباحثة املنهج الوصفي االرتباطي ،وتكونت أدوات الدراسة من
مقياس القيم الجمالية من إعداد الباحثة ،ومقياس التفكير الناقد من إعداد (.)Watson& Glaser, 1980
وتمت معالجة البيانات إحصائيا من خالل معامل االرتباط بيرسون ملعرفة العالقة بين املتغيرات ،واختبار ت ( .)T-Testوأسفرت نتائج
ً
الدراسة عن عدم وجود عالقة دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≥0.05بين القيم الجمالية والتفكير الناقد بأبعاده لدى عينة الدراسة.
ً
ً
وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين متوسطات درجات عينة الدراسة في القيم
الجمالية ،ووجود فروق بشكل جزئي في التفكير الناقد بين الطالبات حسب التخصص (علمي /أدبي).
الكلمات املفتاحية :التفكير الناقد ،مهارات ،التربية الجمالية.

املقدمة.
يعيش إنسان العصر الحالي ثورة علمية وتكنولوجية فرضت كما هائال من التغييرات الجذرية والتطورات
السريعة .وأصبحت في ظل ذلك أزمة القيم معضلة حقيقية تميز العصر الحالي ،نتج عنها خلل في القيم وفشل في
تحقيق التوازن( .املسعودي وزايد.)2014 ،
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ً
وتماشيا مع تلك الثورة انخرط الناس في عمل دؤوب لتوفير حياة مستقرة ،وذلك لتحقيق االستقرار املادي
كطريق للسعادة مقابل التضحية بالقيم الروحية .ولو تولت مؤسسات املجتمع متضمنة األسرة ومؤسسات التعليم
العناية بالنسق القيمي ،سينمو جيل مؤهل موثوق به لتحقيق تقدم ورقي املجتمع ،أما في حال إهمال ذلك سينمو
ً
ً
جيل حامل معه الكثير من املشكالت التي من املمكن أن تشكل عبئا ثقيال على املجتمع ( Uddin, Manda, & Uddin,
.)2016
وتعد القيم الجمالية من أهم القيم التي تستوجب رعاية واهتمام; فالحاجة إلى تربية جمالية ليست جزء
من ترف الحياة وكمالياتها بل هي حاجة أساسية (الجرجاوي .)42-2011:41 ،وتذوق الجمال ضرورة من ضروريات
الحياة ،حيث إن القيم السامية تسمو باإلنسان وتخلق منه كائنا مرهفا وصاحب ذوق رفيع (أبو الهيجاء:2008 ،
.)202
لذلك يجب على مؤسسات التربية تنمية القيم الجمالية والتفضيل والتقدير الجمالي ،والقدرة على
االستمتاع بكل ما هو جميل وخالق (الجرجاوي .)2011 ،وتعد الفنون الجميلة مفتاحا أساسيا وعنصرا مهما في
تحسين وتعزيز اإلبداع لدى الطالب (.)Mahgoub, 2016
وكذلك تعود أهمية التربية الجمالية في تنمية االدراك العقلي ،وأن هذه التربية بما تحدثه من خبرات جمالية
يجب أن تتوجه إلى عقل املتعلم ،والكشف عن استعداداته وإنمائها واكسابه مهارات عقلية كالتفكير السليم والقدرة
على حل املشكالت (جيدوري.)120 :2010 ،
وذكر ( (Housen, 2002أن الفنون بمثابة أداة مهمة ومالئمة لتطوير قدرات التفكير الناقد ،وهناك أساليب
فنية مهمة تعد مثالية لتطوير قدرات ناقدة ،وذلك عندما يتم تأطيرها مع النوع الصحيح واملناسب في العملية
التربوية ،واختيار الفن الجيد لديه العديد من السمات الرائعة التي تسمح للطالب ممارسة أفكارهم.
ً
ولقد ولدت افرازات الثورة الحديثة حاجة ماسة أيضا إلى إنسان مفكر يتصور ويتخيل يحلل ويستنتج .وبناء
على ذلك لم يعد الهدف الرئيس ي من التربية مختزل في نقل التراث وتعاليم األسالف ،بل أصبح الهدف الرئيس ي هو
كيفية إيجاد جيل قادر على التفكير وانتاج املعلومات ،ومن ثم فان الهدف األعلى من التربية في هو تنمية التفكير
بجميع أشكاله لدى الفرد .ومن هنا يأتي دور املؤسسة التربوية في إعداد أفراد قادرين على مواجهة املشكالت ،ولديهم
القدرة على التفكير في بدائل متعددة ومتنوعة للمواقف املتجددة (سيد.)123 :2012 ،
وتظهر لدى طالب املرحلة الجامعية حاجة ماسة ملهارات التفكير الناقد في التعرف على جذور املشكالت
ً
وإيجاد حلول معقولة لها :وذلك ألن مشاكل تلك املرحلة أكثر تعقيدا من املراحل السابقة ).(Živkovic,2016
مشكلة الدراسة:
القيم الجمالية التي تتناولها الدراسة الحالية بالبحث تتمثل في اعتبارات الجمال اليومية التي تشكلت لدى
ً
الفرد بناء على العوامل الشخصية واالجتماعية التي ال تنحصر في التجارب أو الخبرات الفنية فقط ،وذلك انطالقا من
مبدأ أن التجربة الجمالية نطاق واسع يشمل خبرات متنوعة .وكما أشارت (عباس )1987 ،أن الخبرة الجمالية ال
تقتصر على زيارة املتاحف ،وارتياد املعارض ،بل تكمن في أي عمل يحقق اإلنسان نوع من املتعة والبهجة.
وبقدر ما تحمل التجربة الجمالية من أهمية فان التدفق العلمي والتكنولوجي املعاصر فرض سيطرة القيم
املادية والتي بدورها أثرت على القيم املعنوية والروحية( .زايد.)209 :2011 ،
وفي ضوء ما سبق رأت الباحثة أهمية التعرف على العالقة بين القيم الجمالية والتفكير الناقد وتتمثل
مشكلة الدراسة الحالية في التساؤالت التالية:
الشهابي
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ً
 -1هل توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≥0.05بين القيم الجمالية والتفكير الناقد لدى عينة من
طالبات جامعة امللك عبد العزيز؟
ً
 -2هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≥0.05بين طالبات جامعة امللك عبد العزيز في القيم
الجمالية بناء على التخصص (علمي /أدبي)؟
ً
 -3هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≥0.05بين طالبات جامعة امللك عبد العزيز في التفكير الناقد
بناء على التخصص (علمي /أدبي)؟
فرضيات الدراسة:
تفترض الدراسة الحالية ما يلي:
ً
 -1توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≥0.05بين القيم الجمالية والتفكير الناقد لدى عينة من طالبات
جامعة امللك عبد العزيز.
ً
 -2توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≥0.05بين طالبات جامعة امللك عبد العزيز في القيم الجمالية
بناء على التخصص (علمي /أدبي).
ً
 -3توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≥0.05بين طالبات جامعة امللك عبد العزيز في التفكير الناقد بناء
على التخصص (علمي /أدبي).
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى:
ً
 .1معرفة مدى وجود عالقة دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≥0.05بين القيم الجمالية والتفكير الناقد لدى
طالبات جامعة امللك عبد العزيز.
ً
 .2معرفة مدى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≥0.05بين طالبات التخصصات العلمية
والتخصصات األدبية في القيم الجمالية والتفكير الناقد.
أهمية الدراسة:
تنبع األهمية العلمية للدراسة الحالية مما يلي:
 تلقي الدراسة الحالية الضوء على قيمة مهمة من القيم اإلنسانية وهي القيم الجمالية ،بهدف تنميتها والعنايةبها ،كي يدرك اإلنسان مظاهر الجمال في الطبيعة وفي األعمال الفنية وفي كل مظاهر السلوك.
 تسعى الدراسة الحالية إلى زيادة املعرفة العلمية واثراء اإلطار النظري في مجال متغيرات الدراسة (القيمالجمالية ،والتفكير الناقد) وذلك من خالل استعراض الجهود والدراسات السابقة وتناولها بالتحليل والتمييز
فيما بينها.
 قد تفسح املجال أمام الباحثين إلجراء الدراسات مستقلة حول أثر القيم الجمالية على أنماط السلوكاملختلفة ،وكذلك حول تنمية مهارات التفكير الناقد من خالل القيم الجمالية.
ً
 تعد الدراسة الحالية هي األولى عربيا "على حد علم الباحثة " التي تسلط الضوء على القيم الجمالية في الحياةاليومية وتتبع أثرها على التفكير الناقد.
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حدود الدراسة:
اقتصرت حدود الدراسة الحالية على ما يلي:
 الحدود املوضوعية :الكشف عن عالقة القيم الجمالية بالتفكير الناقد.
 الحدود البشرية :عينة عشوائية طبقية من طالبات مرحلة البكالوريوس (انتظام) أعمارهن من ( .)25-18في
(السنة التحضيرية بقسميها العلمي واألدبي -علم النفس -الحاسب اآللي – الكيمياء-طب األسنان-التمريض -
الهندسة).
 الحدود املكانية :جامعة امللك عبد العزيز بجدة.
 الحدود الزمانية :خالل الفصلين األول والثاني من عام (1437/1436هـ) .)2016/2015(-

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة.
ا
أول-اإلطار النظري
القيم الجمالية :Aesthetic Values
 عرف (البجاري )6 :2012 ،القيم الجمالية أنها "عبارة عن تفضيل الفرد لكل ما هو جميل ومرغوب فيه فيً
املحيط الذي يعيش فيه وفقا لنشاطه املعرفي وعالقته االجتماعية".
 وعرفها (الدوسري )154 :2012 ،أنها مجموعة من املوجهات السلوكية للفرد نحو التذوق الجمالي ،وإدراكالتناسق والتكامل في جميع جوانب الحياة.
 وتحدد الباحثة التعريف اإلجرائي للقيم الجمالية بأنها مقدار ما يحصل عليه أفراد العينة من درجات على أبعادمقياس القيم الجمالية.
اكتساب وتنمية القيم الجمالية:
تعد عملية غرس القيم عامل أساس ي ومهم لخلق جيل مؤهل وقادر على اإلسهام بفعالية في تنمية مجتمعه،
فالقيم التي ينشأ عليها الفرد ويكتسبها خالل مراحل عمره هي املحرك الحقيقي لحركة الحياة في اتجاهاتها املختلفة
واملتناقضة (الكيتاني.)73 :2004 ،
وتبدأ التربية الجمالية منذ الصغر وتستمر مدى الحياة; لذا تشترك فيها مؤسسات التربية ووسائل اإلعالم،
واملؤسسة الدينية ونحوها ،فتسهم في تنمية الجانب الجمالي لإلنسان (توفيق.)345 :2011 ،
وترى الباحثة أن صنع مجتمع متذوق للجمال قادر على توظيفه من خالل األنشطة التي يمارسها البد أن
ً
تتضافر الجهود من قبل مؤسسات املجتمع كافة .وتعد األسرة واملدرسة املؤسستين األقوى أثرا في تشكيل شخصية
الطفل عامة ،وفي بنائه القيمي لذلك ستتناول دور تلك املؤسستين في نمو واكتساب القيم الجمالية لدى الفرد.
دور األسرة في تنمية القيم الجمالية:
تعد األسرة أحد أهم املؤسسات التربوية ،فهي بمثابة اللبنة األولى في التنشئة املبكرة لألبناء واكسابهم اللغة،
العادات والتقاليد ،والقيم وغيرها من أنماط السلوك املختلفة (نصر وعثمان.)4 :2011 ،
وذكرت (أبو النصر )240 :2002 ،أن على األسرة توفير بيئة جمالية تساعد على إيقاظ الحس الجمالي
وتنميته ،والتعود على اإلحساس بالجمال منذ الصغر ،فتتاح أمام الطفل الفرصة ألن يلمس بنفسه مظاهر الجمال
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ً
ً
ً
ً
في مكونات البيئة التي يعيشها .ويعتبر اللعب بالنسبة للطفل نشاطا جادا ليس عبثا ولهوا ،ومن خالل اللعب يمكن
إيقاظ حاسة الجمال لدى الطفل عن طريق توفير اللعب ذات الصور اللونية أو الصوتية أو الحركية املتناسقة
البهيجة ،فمن خالل اللعب يبدأ انفتاح وعي الطفل على العالم الذي يثير خياله وإدراكه وإحساسه.
ً
ووفقا لذلك تعتقد الباحثة أن هناك عدة عوامل تشترك لتسهم في ارتقاء القيم الجمالية والقيم بشكل
ً
عام ،إال أن األسرة هي املحطة األولى لنشاءة ونمو تلك القيم .وأن املؤسسات األخرى ليست اال مكمال لتنمية الثمرة
ً
ُ
التي غرست في املنزل أوال.
دور املدرسة في تنمية القيم الجمالية:
ال يقل الوعي الجمالي عند الطفل أهمية من الوعي العلمي أو االجتماعي أو النفس ي; ألن الوعي الجمالي يمكن
أن يكون الخلفية التي تتحرك عليها زوايا األنشطة املعرفية األخرى للطفل ،كما أنه من املمكن أن يوظف في مجاالت
متعددة في أنشطة الطفل العلمية واألخالقية والدينية والبيئية (ابراهيم.)11 :1997 ،
وال تقتصر التربية على تلقين املعلومات واملعارف ،واستذكارها أو اجترارها أو استرجاع حفظها عن ظهر قلب،
بل أصبحت التربية اليوم بحاجة إلى تعليم وتربية الطالب التمسك بالعادات والقيم الجمالية بل ويتعدى ذلك إلى
ً
تعويدهم وتدريبهم عمليا على تنمية قدرتهم على الحكم والتقدير والتمتع بكل ما هو جميل ومبدع ،وتنمية نزعة
التغيير والتطور واألخذ بأسباب التربية املعاصرة التي تؤدي إلى مخاطبة العقول ،واملشاعر ،والوجدان وتنمية
اإلحساس والشعور بالجمال (الجرجاوي.)42 :2011 ،
ً
وترى الباحثة أن القيم فضال عن اكتسابها من خالل أنشطة تربوية منظمة تهدف للرقي بالقيم الجمالية،
ومن خالل التجارب والتفاصيل الحياتية الصغيرة في ظل االسرة ومع األصدقاء ،فان وسائل اإلعالم ومواقع التواصل
االجتماعي أصبح مؤخرا لها جل األثر في تكوين ونمو البناء القيمي.
التفكير الناقد :Critical Thinking
التفكير الناقد كما جاء في تعريف مور وآخرون ( )Moore et Al.,2009هو قدرة الفرد على فحص الحلول
املعروضة وتقييمها.
ويعرفه (أبو زيد )288 :2012 ،بأنه نشاط عقلي يقود إلى اتخاذ قرار فيما يتوجب االعتقاد فيه أو عمله،
ً
يقوم به الفرد عندما يواجه موقفا يتطلب فيه إصدار حكم أو إبدا رأي ،ويتم ذلك بإخضاع البيانات الختبارات
ً
عقلية منطقية ،ويتم فيه معالجة املعلومات والبيانات تمهيدا إلصدار الحكم.
وتحدد الباحثة التعريف اإلجرائي للتفكير الناقد بأنه مقدار ما يحصل عليه أفراد العينة من درجات على
أبعاد مقياس التفكير الناقد.
مهارات التفكير الناقد :Critical Thinking Skills
ً
توجد العديد من تصنيفات مهارات التفكير الناقد تبعا لتعدد تعريفاته واألطر النظرية املفسرة له ومن أشهر
التصنيفات كما ذكرت (الجنهي )2013 ،هو تصنيف واطسن وجليسر( )Watson&Glaser,1980الذي قسمها إلى
املهارات التالية:
 التعرف على الفتراضات :وتشير إلى القدرة على التمييز بين درجة صدق املعلومات ،والتمييز بين الحقيقة والرأي،والغرض من املعلومات املعطاة.
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-

التفسير :ويعني القدرة على تحديد املشكلة ،والتعرف على التفسيرات املنطقية ،وتقرير فيما إذا كانت التعميمات
والنتائج املبنية على معلومات معينة مقبولة أم ال.
الستنباط :ويشير إلى قدرة الفرد على تحديد بعض النتائج املترتبة على مقدمات ،أو معلومات سابقة لها.
الستنتاج :ويشير إلى قدرة الفرد على استخالص نتيجة من حقائق معينة مالحظة أو مفترضة ،ويكون لديه
القدرة على إدراك صحة النتيجة أو خطئها في ضوء الحقائق املعطاة.
تقييم الحجج :وتعني قدرة الفرد على تقييم الفكرة ،وقبولها أو رفضها ،والتمييز بين املصادر األساسية والثانوية،
والحجج القوية والضعيفة ،وإصدار الحكم على مدى كفاية املعلومات.

ا
ثانيا-الدراسات السابقة
أ-
-

-

-

-

دراسات تناولت القيم الجمالية
دراسة ( Housen (2002والتي هدفت إلى استكشاف العالقة بين املناهج الدراسية الستراتيجيات التفكير
البصري ( )VTSوتطوير مهارات التفكير النقدي .تكونت عينة الدراسة من طالب الصف الثاني والرابع ،وبلغ
ً
ً
عددها ( )52طالبا للعينة التجريبية و( )47طالبا للعينة الضابطة .وأسفرت نتائج الدراسة على أن استراتيجيات
ً
التفكير البصري ( )VTSتلعب دورا في تنمية التفكير الناقد.
دراسة الشلبي والشاذلي ( )2007والتي هدفت إلى معرفة أثر استخدام الجماليات املعرفية في تنمية التفكير
ً
اإلبداعي لدى عينة من طلبة كلية العلوم التربوية .وتكونت عينة الدراسة من طلبة السنة األولى ( )61طالبا
ً
وطالبة يدرسون مادة العلوم الحياتية )60( ،طالبا وطالبة يدرسون مادة مدخل إلى علم النفس .وأسفرت نتائج
ً
الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا ( )0,05بين طلبة املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة لصالح
املجموعة التجريبية ،وعدم وجود فروق دالة بين طلبة مادة العلوم الحياتية وطلبة ومادة مدخل علم النفس.
دراسة البجاري وعلي ( )2012وهدفت إلى التعرف على الفروق بين طالب قسم املسرح وطالب معهد الفنون
الجميلة في القيم الجمالية .وتكونت عينة الدراسة من ( )100طالب وطالبة .وأسفرت نتائج الدراسة إلى وجود
ً
قيم جمالية عند مستوى ( )0.05لدى طالب معهد الفنون الجميلة ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين
متوسط درجات قسم املسرح وطالب قسم الفنون الجميلة.
دراسة مهدي وعبد الحميد ( )2012والتي هدفت إلى التعرف على القيم الجمالية لدى عينة من املراهقين بلغ
ً
ً
عددهم ( )120طالبا وطالبة .وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب في عمر ()15
سنة وأعمار ( )17 ،16سنة في القيم الجمالية لصالح العمر ( ،)17كذلك عدم وجود فروق دالة بين الذكور
واإلناث في القيم الجمالية.

التعليق على الدراسات السابقة التي تناولت القيم الجمالية
 تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها ملوضوع القيم الجمالية ،غير أنه على حد علم الباحثة أنهذه الدراسة األولى ً
عربيا التي تدرس العالقة بين متغيري القيم الجمالية والتفكير الناقد.
 اتفقت بعض الدراسات السابقة في عينة الدراسة حيث تم التطبيق على املرحلة الجامعية مثل دراسة البجاري( )2012ودراسة شلبي والشاذلي ()2007
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 تتفق الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استقصاء العالقة بين القيم الجمالية ومتغيرات أخرى،وتسليط الضوء على أهمية القيم الجمالية وتنميتها خالل املراحل العمرية املختلفة.
ب-
-

-

-

-

-

دراسات تناولت التفكير الناقد:
دراسة فقيهي ( ،)2006وهدفت إلى دراسة برنامج ريسك وأثره في تعليم التفكير الناقد لطالبات قسم العلوم
االجتماعية بجامعة طيبة) ،بلغ عدد العينة ( )60طالبة ،تم تطبيق اختبار واطسن وجليسر للتفكير الناقد.
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة بين العينة الضابطة والتجريبية لصالح املجموعة التجريبية في
اختبار التفكير الناقد البعدي.
دراسة عسقول ( )2009وهدفت إلى دراسة العالقة بين الذكاء االجتماعي والتفكير الناقد وعالقته ببعض
املتغيرات لدى طلبة الجامعة) ،والتي بلغ عدد عينتها ( )381طالب وطالبة .وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود
ً
عالقة دالة إحصائيا بين الذكاء االجتماعي والتفكير الناقد لدى طلبة الجامعة ،وال توجد فروق دالة تعزى
ملتغيري الجنس والجامعة ،بينما توجد فروق دالة في التفكير الناقد لصالح اإلناث.
دراسة الجبيلي ( )2011وهدفت إلى دراسة مستوى التفكير الناقد لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود
ً
اإلسالمية .وبلغت عينة الدراسة ( )2182طالبا وطالبة من جميع كليات الجامعة .وأسفرت نتائج الدراسة عن
ً
ً
وجود فروق دالة إحصائيا في التفكير الناقد بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث ،ووجود فروق دالة إحصائيا في
التفكير الناقد تعزى ملتغيري الكلية واملستوى الدراس ي.
دراسة الحربي ( )2012وهدفت إلى استقصاء أثر تدريس مادة مهارات التفكير في اكتساب مهارات التفكير الناقد
وتقدير الذات لدى عينة من طالبات املرحلة الجامعية بجامعة أم القرى) .بلغ عدد عينتها ( )100طالبة .وأسفرت
ً
نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا بين طالبات املجموعة التجريبية الالتي درسن مادة مهارات التفكير
وطالبات املجموعة الضابطة الالتي لم يدرسن املادة على مقياس التفكير الناقد لصالح املجموعة التجريبية.
ً
دراسة أبو زيد ( )2012وقد هدفت إلى تحليل العمل الفني جماليا من خالل استخدام مهارات التفكير النقدي في
تصنيف املستويات عند بلوم .وأسفرت نتائج الدراسة عن أهمية التفكير الناقد في استراتيجيات التعليم للتربية
الفنية ،وكذلك أهمية استخدام نموذج الحوار النقدي وفق مستويات بلوم.

التعليق على الدراسات التي تناولت التفكير الناقد
 اتفقت دراسة وفقيهي ( ،)2006مع الدراسة الحالية في قياس متغير الدراسة (التفكير الناقد) باستخدام مقياسواطسن وجليسر.
 اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة من حيث عينة الدراسة ويوضح ذلك أهمية مهارات التفكيرالناقد لدى طلبة الجامعة.

 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة الحالية على املنهج االرتباطي املقارن; وذلك بهدف الكشف عن العالقة ومدى االرتباط بين
متغيري الدراسة ،واملقارنة بين عينة الدراسة حسب التخصص الدراس ي (علمي /أدبي).
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مجتمع الدراسة وعينتها:
ً
تكون مجتمع الدراسة من طالبات جامعة امللك عبد العزيز وتم توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للتخصص
الدراس ي كما تبينه النتائج في جدول ( )1التالي:
جدول رقم ( )1توزيع عينة الدراسة بناء على التخصص
النسبة املئوية
العدد
التخصص
%43.61
123
تخصصات علمية
%56.38
159
تخصصات أدبية
%100.0
282
املجموع
أدوات الدراسة:
قامت الباحثة للتحقق من فرضيات الدراسة الحالية باستخدام مقياسين هما;
(مقياس القيم الجمالية ،ومقياس التفكير الناقد)
وصف األدوات
ً
أوال :مقياس القيم الجمالية (إعداد الباحثة)
اعتمدت الباحثة في اعداد املقياس على مراجعة نتائج الدراسات واألدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسة،
وقامت الباحثة بصياغة ووضع البنود الخاصة باملقياس الحالي في ضوء التعريف بالقيم الجمالية الذي تبنته
الباحثة.
صدق األداة:
 الصدق الظاهري (صدق املحكمين)قامت الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة بعد عرض املقياس في صورته األولية على املحكمين واعتمدت
النسخة الحالية بواقع ( )26فقرة .وتم تطبيق املقياس على عينة بلغ عددها ( )40طالبة من طالبات جامعة امللك
عبد العزيز وتم حساب الصدق والثبات كما يلي:
 الصدق التمييزيأجرت الباحثة املقارنة الطرفية بين مرتفعات ومنخفضات قيم املقياس وذلك عن طريق حساب درجات
أفراد العينة االستطالعية للمقياس ككل .حددت الباحثة أعلى وأقل ( )14قيمة لتمثل القيم املرتفعة واملنخفضة على
التوالي.
جدول رقم ( :)2يبين نتائج اختبار (ت) للمقارنة الطرفية بين درجات افراد العينة
نوع القيم

املتوسط الحسابي

النحراف املعياري

قيمة اختبار (ت)

القيمة الحتمالية

5.55
84.7
مرتفعة
4.32
63.9
منخفضة
يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)2وقيمة اختبار (ت) أن للمقياس قدرة تميزية ،حيث إنه يميز بشكل واضح
بين الدرجات املرتفعة واملنخفضة ألفراد العينة االستطالعية عند مستوى معنوية (.α) ≥0.05
11.05
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ثبات األداة:
طريقة التجزئة النصفية ()Split-Half Coefficient
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين درجة العبارات الفردية الرتبة ودرجة العبارات الزوجية الرتبة لكل بعد.
وقد تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح ( Spearman-Brown
 )Coefficientوقد بين جدول رقم ( )3يبين أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا لعبارات املقياس حيث بلغ معامل الثبات
لجميع عبارات املقياس ( )0.76وهو أكبر من ( )0.70مما يتيح للباحثة استخدام املقياس بكل طمأنينة.
جدول رقم ( )3يبين معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)
التجزئة النصفية
العبارات

عدد الفقرات

العبارات الفردية

13

العبارات الزوجية

13

معامل االرتباط

معامل االرتباط املصحح

القيمة االحتمالية

0.61

0.76

0.00

طريقة ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha
استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد تبين أن
معامل الثبات مرتفع حيث بلغ لجميع عبارات املقياس ( )0.82وهو أكبر من ( )0.70مما يتيح للباحثة استخدام
املقياس بكل طمأنينة.
ا
ثانيا :مقياس التفكير الناقد إعداد ()Watson&Glaser,1980
قامت الباحثة للتحقق من فروض الدراسة باستخدام اختبار واطسن وجليسر ( )1980والذي تم ترجمته
وتقنينه بواسطة (عبد السالم وسليمان ،)1982 ،حيث رأت أن ترجمة املقياس دقيقة ،ومقنن على البيئة العربية.
أ -وصف املقياس
يتضمن املقياس خمسة أبعاد هي:
 -1معرفة الفتراضات :يتكون من  30عبارة ويناقش القدرة على التمييز بين درجة صدق املعلومات ،والتمييز بين
الحقيقة والرأي ،والغرض من املعلومات املعطاة.
 -2التفسير :يتكون من  30عبارة ويشير إلى القدرة على تحديد املشكلة ،والتعرف على التفسيرات املنطقية،
وتقرير فيما إذا كانت التعميمات والنتائج املبنية على معلومات معينة مقبولة أم ال.
 -3تقييم املناقشات :يتكون من  30عبارة ويشير إلى قدرة الفرد على تقييم الفكرة ،وقبولها أو رفضها ،والتمييز
بين املصادر األساسية والثانوية ،والحجج القوية والضعيفة ،وإصدار الحكم على مدى كفاية املعلومات.
 -4الستنباط :يتكون من  30عبارة ويشير إلى قدرة الفرد على تحديد بعض النتائج املترتبة على مقدمات ،أو
معلومات سابقة لها.
 -5الستنتاج :يتكون من  30عبارة ويشير إلى قدرة الفرد على استخالص نتيجة من حقائق معينة ،ويكون لديه
القدرة على إدراك صحة النتيجة أو خطئها في ضوء الحقائق املعطاة.
صدق األداة:
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الصدق التمييزي
أجرت الباحثة املقارنة الطرفية بين مرتفعات ومنخفضات قيم املقياس وذلك عن طريق حساب درجات
أفراد العينة االستطالعية لكل بعد ومن ثم للمقياس ككل .حددت الباحثة أعلى وأقل  14قيمة لتمثل القيم املرتفعة
واملنخفضة على التوالي.
جدول رقم ( )4يبين نتائج اختبار (ت) للمقارنة الطرفية بين درجات افراد العينة
البعد

نوع القيم

املتوسط الحسابي

النحراف املعياري

قيمة اختبار (ت)

الدللة

1.9
26.07
مرتفعة
األول
1.4
17.6
منخفضة
0.9
22.5
مرتفعة
0.00
12.7
الثاني
1.9
15.21
منخفضة
0.97
24.8
مرتفعة
0.00
8.9
الثالث
3.01
17.2
منخفضة
1.4
25.3
مرتفعة
0.00
17.3
الرابع
1.5
15.8
منخفضة
1.2
13.3
مرتفعة
0.00
11.2
الخامس
1.8
6.8
منخفضة
4.5
107.2
مرتفعة
0,00
13.1
الكل
7.05
77.8
منخفضة
يتضح من خالل الجدول رقم ( )4وقيمة اختبار (ت) أن للمقياس واألبعاد الفرعية قدرة تميزية ،حيث إنه
يميز بشكل واضح بين الدرجات املرتفعة واملنخفضة ألفراد العينة االستطالعية عند مستوى معنوية (.(α ≥0.05
13.2

0.00

صدق التساق البنائي ألبعاد املقياس
جدول رقم ( )5يبين معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد املقياس مع الدرجة الكلية لعبارات
املقياس والذي يبين أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)α≥0.05حيث إن القيمة االحتمالية لكل
فقرة اقل من (.)α≥0.05
جدول رقم ( )5يبين معامل الرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد املقياس مع الدرجة الكلية
عنوان املحور
املحور
مستوى الدللة
معامل الرتباط
األول
0.00
0.81
معرفة االفتراضات
0.00
0.70
التفسير
الثاني
0.00
0.73
تقييم املناقشات
الثالث
0.00
0.81
االستنباط
الرابع
0.00
0.62
االستنتاج
الخامس
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة ( )α≥0.05ودرجة حرية ".0.314 ≈ "37
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ثبات األداة :Reliability
 -1طريقة التجزئة النصفية ((Split-Half Coefficient
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين درجة العبارات الفردية الرتبة درجة العبارات الزوجية الرتبة لكل بعد
وقد تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام ( )Spearman Brown Coefficientحسب املعادلة التالية:
معامل الثبات = حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ( )6يبين أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا
لعبارات املقياس حيث بلغ معامل الثبات لجميع عبارات املقياس ( )0.86وهو أكبر من ( )0.70مما يتيح للباحثة
استخدام املقياس بكل طمأنينة.
جدول رقم ( )6يبين معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)
التجزئة النصفية
العبارات
عدد الفقرات معامل االرتباط معامل االرتباط املصحح القيمة االحتمالية
75
العبارات الفردية
0.00
0.86
0.76
75
العبارات الزوجية
 -2طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات ،وكان معامل
الثبات مرتفع حيث بلغ لجميع عبارات املقياس ( )0.85وهو أكبر من ( )0.70مما يتيح للباحثة استخدام املقياس بكل
طمأنينة.

 -4عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

ً
 نتائج الفرض األول" :توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≥0.05بين القيم الجمالية والتفكير الناقد
بأبعاده لدى عينة من طالبات جامعة امللك عبد العزيز".
للتحقق من الفرض األول تم استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين القيم الجمالية والتفكير
الناقد بأبعاده لدى عينة الدراسة.
جدول ( )7معامل الرتباط بين القيم الجمالية والتفكير الناقد
التفكير الناقد
تقييم
معرفة
الستنباط الستنتاج
التفسير
املتغير
ككل
املناقشات
الفتراضات
0.098

0.0250.035
0.0090.032القيم الجمالية
ً
يتضح من الجدول ( )7عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين القيم الجمالية والتفكير الناقد بأبعاده
لدى عينة من طالبات جامعة امللك عبد العزيز حيث بلغت القيمة االرتباطية بين القيم الجمالية ٌوبعد معرفة
االفتراضات ( ،)0.032-وبلغت القيمة االرتباطية بين القيم الجمالية ٌوبعد التفسير ( ،)0.009-بينما بلغت القيمة
االرتباطية بين القيم الجمالية ٌوبعد تقييم املناقشات ( ،)0.035وبلغت القيمة االرتباطية بين القيم الجمالية ٌوبعد
االستنباط ( ،)0.025-وبلغت القيمة االرتباطية بين القيم الجمالية ٌوبعد االستنتاج ( )0.098وبلغت القيمة االرتباطية
بين الدرجة الكلية ملقياس القيم الجمالية والدرجة الكلية ملقياس التفكير الناقد ( )0.017وجميعها غير دالة عند
مستوى (. )α≥0.05
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ً
*إذن فقد تحقق الفرض األول بعدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين القيم الجمالية والتفكير
الناقد لدى عينة من طالبات جامعة امللك عبد العزيز.
ً
 الفرض الثاني" :توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≥0.05بين طالبات جامعة امللك عبد العزيز في
القيم الجمالية حسب التخصص الدراس ي (علمي /أدبي)".
وللتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ()Independent Samples Test
للفروق بين متوسط الدرجة الكلية ملقياس القيم الجمالية بناء على التخصص (علمي/أدبي) وجاءت النتائج كما يلي:
جدول ( )8نتائج تحليل (ت) لدللة الفروق في القيم لعينة حسب التخصص الدراس ي
مستوى
املتوسط النحراف
قيمة (ت)
العدد
التخصص
املتغير
املعياري
الدللة
الحسابي
9.121
71.98
123
علمي
0.351
0.934
القيم الجمالية
8.793
70.98
159
أدبي
يتضح من الجدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات التخصصات العلمية واألدبية في
القيم الجمالية ،حيث بلغ متوسط طالبات التخصصات العلمية ( )71.98بانحراف معياري ( )9.12مقابل متوسط
( )70.98بانحراف معياري ( )8.79للتخصصات األدبية وبمتوسط اختالف ( )0.93حيث كانت قيمة مستوى الداللة
في اختبار (ت) تساوي ( )0.351وهي قيمة غير دالة عند مستوى (.)0,05
ً
*إذن فقد تحقق الفرض الرابع بعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين طالبات جامعة امللك عبد العزيز في
القيم الجمالية حسب التخصص (علمي/أدبي).
ً
 الفرض الثالث" :توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≥0.05بين طالبات جامعة امللك عبد العزيز في
التفكير الناقد بناء على التخصص (علمي /أدبي)".
للتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ( )Independent Samples Testللفروق
بين متوسط الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية على مقياس التفكير الناقد حسب التخصص (علمي/أدبي).
جدول ( )9نتائج تحليل (ت) لدللة الفروق في التفكير الناقد لدى عينة الدراسة حسب التخصص الدراس ي
املتغير
معرفة الفتراضات
التفسير
تقييم املناقشات
الستنباط
الستنتاج
مجموع الدرجات على مقياس
التفكير الناقد
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التخصص

العدد

علمي
أدبي
علمي
أدبي
علمي
أدبي
علمي
أدبي
علمي
أدبي
علمي
أدبي

123
159
123
159
123
159
123
159
123
159
123
159

املتوسط
الحسابي
51.63
51.29
49.76
48.72
51.07
50.74
51.42
50.25
37.26
39.09
241.15
240.08

()123

النحراف
املعياري
3.846
4.027
3.812
3.405
4.119
3.601
4.241
3.602
3.828
2.978
13.464
11.846

قيمة (ت)

مستوى الدللة

0.727

0.468

2.412

*0.017

0.732

0.465

2.454

*0.015

4.371-

*0.000

0.694
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*وجود داللة عند مستوى 0.05
يتضح من الجدول ( )9ما يلي:
 -1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد معرفة االفتراضات بين متوسطات درجات أفراد العينة حسب
التخصص (علمي/أدبي) ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.468وهي قيمة غير دالة
عند مستوى (.)0,05
 -2وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد التفسير بين متوسطات درجات أفراد العينة حسب التخصص
لصالح ذوي التخصصات العلمية ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.017وهي
قيمة دالة عند مستوى (.)0,05
 -3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد تقييم املناقشات بين متوسطات درجات أفراد العينة حسب
التخصص (علمي/أدبي) ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.465وهي قيمة غير دالة
عند مستوى (.)0,05
 -4وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد االستنباط بين متوسطات درجات أفراد العينة حسب التخصص
(علمي/أدبي) لصالح ذوي التخصصات العلمية ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي
( )0.015وهي قيمة دالة عند مستوى (.)0,05
 -5وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد االستنتاج بين متوسطات درجات أفراد العينة حسب التخصص
(علمي/أدبي) لصالح ذوي التخصصات األدبية حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي
( )0.000وهي قيمة دالة عند مستوى (.)0,05
 -6عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للتفكير الناقد بين متوسطات درجات عينة الدراسة
حسب التخصص (علمي/أدبي) حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.489وهي قيمة
غير دالة عند مستوى (.)0,05
ً
*إذن فقد تحقق الفرض الخامس بعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين طالبات جامعة امللك عبد العزيز في
التفكير الناقد حسب التخصص (علمي/أدبي).

مناقشة النتائج.
مناقشة نتيجة الفرض األول:
تعزو الباحثة عدم وجود العالقة بين القيم الجمالية والتفكير الناقد التي توصلت لها نتائج الدراسة الحالية
إلى طبيعة القيم الجمالية التي تتبعت الدراسة الحالية أثرها على التفكير الناقد ،حيث إنها عبارة عن أحكام جمالية
ً
تشكلت من تجارب الحياة اليومية وفقا للخبرات الشخصية واملحيط االجتماعي ألفراد العينة دون إعداد برنامج أو
مادة جمالية لقياس أثرها ،وذلك هو هدف الدراسة الحالية معرفة أثر القيم الجمالية التي تتشكل بصورة طبيعية
دون تدخل مباشر ،بعكس ما جاء في دراسة ( )Housen, 2002التي كشفت عن أثر استراتيجيات التفكير البصري
( )VTSعلى مهارات التفكير النقدي VTS( ،هو برنامج عرض فنى مصمم في األساس لتطوير الفهم الجمالي :مجموعة
من األفكار واملشاعر التي تحدث عند النظر إلى الفن).
وكذلك دراسة ( )Cannon, A., 2005التي كشفت نتائجها عن أثر مناهج التصوير الفوتوغرافي على تنمية
ً
اإلدراك الجمالي .ومن الدراسات التي اتفقت مع ذلك أيضا دراسة ( Eckhoff, A., Hallenbeck, A& Sperman, M.,

الشهابي

()124

القيم الجمالية وعالقتها بالتفكير الناقد
لدى عينة من طالبات جامعة الملك عبد العزيز

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد الثالث عشر ــ إبريل 2021م

 )2011حيث أكدت أن تجربة الفنون البصرية ساهمت في تطور الطالب في اكتساب مهارات املالحظة واملراقبة،
واالستماع ،والقدرة على اتخاذ القرارات.
ٌ
ويتضح أن نتائج الدراسات السابقة جاءت متفقة على قدرة البرامج املصممة وفق أسس جمالية على تنمية
مهارات التفكير الناقد ،بينما توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى عدم وجود عالقة بين القيم الجمالية والتفكير الناقد
بأبعاده لدى عينة من طالبات جامعة امللك عبد العزيز .وعدم وجود العالقة ال يفسر بالضرورة الغياب التام ألثر
القيم الجمالية على مهارات التفكير الناقد ،لكن قد يتطلب تنمية مهارات التفكير الناقد من خالل القيم الجمالية إلى
خطة واضحة ومنظمة.
وفي هذا السياق أشار ( )Housen, 2002إلى أن مهارات التفكير الناقد ال تأتي من فراغ ،بل تحتاج مادة أو
موضوع للعمل عليه .ويعد الفن مادة مناسبة لتطوير مهارات التفكير الناقد ،مع ضرورة حسن اختيار الفنون املالئمة
للوصول إلى الهدف ،باإلضافة إلى توفر معلومات كافية وتكوين رؤية واضحة قبل البدء في التنفيذ ،ويشكل ذلك
ً
ً
ً
ً
تحديا كبيرا حيث أن اختيار الفن املالئم للعملية التربوية ليس عمال يسيرا.
ً
ويمكن تسليط الضوء أيضا في تفسير هذه النتيجة على رأي ( )Humer, 2009: 267الذي ينظر إلى إصدار
األحكام الجمالية باعتبارها تفاعل بين موضوع يحمل خصائص معينة ،وشخص مالحظ لذلك املوضوع ،ويأتي
مستوى وطبيعة التفاعل متباينة من شخص إلى آخر ،حيث أن عملية التفاعل قائمة على إدراك الشخص للموضوع.
وتتفاوت مستويات التفاعل باختالف العوامل الفردية (سمات الشخصية والخبرة واألسلوب املعرفي...الخ)
والثقافة االجتماعية (الذوق السائد والذوق املتفرد) وغيرها من العوامل املحددة لخبرة التفضيل الجمالي( .عبد
الحميد.(Roberts, M., 2007( )225 :2001 ،
وال يدرك األفراد املثيرات بالطريقة ذاتها ،فعند تأمل عدة أشخاص لوحة فنية من املتوقع أن يفهم كل
ً
ً
شخص منهم هذه اللوحة بطريقة مختلفة ،ويعني ذلك أننا عند محاولتنا إدراك مثير معين فإننا نكون نظاما خاصا
لهذا املثير نعكس عليه ما بداخلنا ليسهل علينا التعامل معه واستيعابه (العتوم.)101 :2012 ،
وتستنتج الباحثة من ذلك أن القيم الجمالية ُتبنى على تجربة ،وعالقة بين املالحظ واملادة املالحظة قد تكون
ً
عميقة وقد تأخذ شكال بسيط سطحي يحدث أثر شعوري ينتهي أثره في وقت وجيز .ومن املمكن عزو النتيجة الحالية
كاف ألحداث األثر في مهارات التفكير الناقد ،وإن كان هناك
إلى مستوى التفاعل مع املواضيع الجميلة الذي يعد غير ٍ
توجه ايجابي نحو موضوعات الجمال.
مناقشة نتيجة الفرض الثاني
تفسر الباحثة نتيجة الفرض الذي يكشف عدم وجود فروق في القيم الجمالية حسب التخصص
(علمي/أدبي) .أن القيم تتكون من خالل العقل الجمعي ،ويتأثر تشكل القيم بالبيئة املحيطة بشكل كبير .حيث ذكر
ً
(العمرو )2015 ،أن اإلنسان في نظرته للجمال يتأثر غالبا بمعايير الجمال املعتبرة في بيئته .وعينة الدراسة الحالية
املتمثلة في طالبات الجامعة بمختلف األقسام األدبية والعلمية ينتمين لنفس البيئة ،وتتفق مع تلك النتيجة دراسة
ً
(البجاري وعلي )2012 ،التي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في القيم الجمالية بين طالب قسم املسرح
وطالب قسم الفنون الجميلة بجامعة املوصل.
كذلك دراسة (عبد هللا )2012 ،التي أسفرت عن عدم وجود فروق في ترتيب القيم الجمالية بين الطلبة
املوهوبين والطلبة العاديين حيث احتلت املرتبة الخامسة من هرم النسق القيمي لدى العينتين .وكذلك دراسة (مهدي
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وعبد الحميد )2012 ،التي لم تظهر فروق دالة بين الجنسين في القيم الجمالية ،وأرجعت ذلك إلى أن الجنسين
متساويين في حصولهما على نفس املعاملة داخل األسرة واملجتمع.
مناقشة نتيجة الفرض الثالث:
ً
تتفق نتيجة الدراسة الحالية التي أسفرت عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا في التفكير الناقد بناء على
التخصص (علمي/أدبي) مع دراسة الدليمي ( )2007التي هدفت إلى معرفة العالقة بين التفكير الناقد وباألداء العقلي
لطلبة املرحلة اإلعدادية ،ولم تتوصل إلى فروق في التفكير الناقد بناء على الجنس والتخصص .كذلك دراسة
(الجعافرة )2009 ،التي كشفت نتائجها عن عدم وجود فروق في التفكير الناقد بناء على الصف الدراس ي.
وجاءت نتائج دراسة (املراغي والخولي )2013 ،متسقة مع النتيجة الحالية ،حيث كشفت عن عدم وجود
فروق دالة في اإلجابة على اختبار التفكير الناقد القبلي والبعدي بعد إعداد برنامج قائم على الوسائط املتعددة
التفاعلية.
وتتفق الباحثة مع (املراغي والخولي )2013 ،في تبريرهم لعدم وجود الفروق والذي تمثل في أن دور املتعلمين
في العملية التعليمية محدود وسلبي ،ينحصر في حفظ واستدعاء الحقائق وحشو املعلومات الذي ال يسهم بدرجة
كبيرة في اكساب مهارات التفكير الناقد ،رغم محاولة األنظمة التعليمية الحالية إيجاد بعض التفاعل بين املتعلم
ً
ومصادر التعلم ،فإن التفاعل مازال محدودا بينهم .ويتسق أيضا تفسير هذه النتيجة مع رأي Choy, C.,& San Oo,
) )P.,2012بأن معظم املعلمين ال يعكس بعمق املمارسات التعليمية ،وال يبدو أنهم ممارسين لعمليات التعلم مثل
تحليل االفتراض ،والوعي بالسياق واملحتوى ،والتخمين والتي تعد داللة على التفكير الناقد.
ويمكن للباحثة أن ترجع عدم الفروق في مهارات التفكير الناقد بناء على التخصص إلى البيئة االجتماعية
وكذلك العلمية املشتركة بين الطالبات والتي ال تولي التفكير الناقد عناية واهتمام مبكر .وتتفق الباحثة مع
(الجعافرة )2009 ،بأن الطلبة نتاج مجتمع لم يعتمد على تنمية مثل هذا النوع من التفكير سواء داخل املدرسة أو
خارجها.
ً
وتعتقد الباحثة أن طبيعة املناهج الدراسية قد تلعب دورا مهما في تحديد مستوى مهارات التفكير الناقد
وتتفق مع ذلك (البجيدي )2014 ،التي عزت تدني مستوى التفكير الناقد لدى الطالبات إلى عوامل عدة من أهمها
املقررات الدراسية التي لم تحظ بتنمية ملهارات التفكير الناقد .كذلك (الحربي )2012 ،التي رأت ضرورة تطوير املناهج
وطرق التدريس بحيث تشجع على الحوار واملبادرة وتدريب الطالبات على ممارسة التفكير الناقد من خالل املواقف
التعليمية.
ً
وتختلف كال من دراسة ريد ) (Reed, J., 1998التي هدفت إلى معرفة تأثير نموذج التفكير الناقد على قدرة
ً
التحليل والتفسير في محتوى مادة التاريخ لدى الطالب ،وأسفرت نتائجها عن وجود فروق دالة إحصائيا بين
املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في مهارات التفكير الناقد لصالح املجموعة التجريبية .ودراسة (فقيهي،
 )2006التي هدفت لقياس أثر برنامج ريسك في تعليم التفكير الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية بجامعة طيبة،
وكشفت عن وجود فروق بين العينة الضابطة والتجريبية لصالح املجموعة التجريبية في اختبار التفكير الناقد
البعدي مع الدراسة الحالية.
ودراسة (زكي )2012 ،التي هدفت إلى قياس فاعلية برنامج تدريبي قائم على الذكاء الوجداني في تنمية مهارات
التفكير الناقد وتعديل املعتقدات الالعقالنية لدى عينة من طالب الجامعة ،وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق
بين متوسطي درجات املقياسين القبلي والبعدي على مقياس الذكاء الوجداني والتفكير الناقد .كذلك دراسة (الجنهي
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 )2013التي هدفت لقياس أثر استخدام األلعاب التعليمية في اكتساب مهارات التفكير الناقد ،وأسفرت نتائجها عن
وجود فروق بين العينة الضابطة والتجريبية لصالح املجموعة التجريبية في مهارات التفكير الناقد.
وترى الباحثة أن اختالف نتائج تلك الدراسات مع الدراسة الحالية يعود إلى طبيعة الدراسة القائمة على
املنهج التجريبي ،حيث اتضحت الفروق بين العينات في الدراسات السابقة أثر برامج ونماذج تعليمية معدة بهدف
تنمية مهارات التفكير الناقد .وذلك يدل على أن مهارات التفكير الناقد تطلب تدريب وممارسة .وكما ذكر (أبو شعبان،
 )2010أن تنمية التفكير ليس بالش يء البسيط الذي يسهل تعلمه في عدد محدود من الدروس أو في مادة واحدة أو
من خالل وحدة دراسية معينة بعينها.
وعلى الرغم من أن نتيجة الفرض الحالي أظهرت بشكل عام عدم وجود فروق في التفكير الناقد بناء على
التخصص ،فإنه ظهر تفوق بسيط في مهارتي التفسير واالستنباط لصالح التخصصات العلمية ،ويمكن للباحثة أن
ترجع هذا التفوق إلى طبيعة الدراسة في تلك التخصصات والتي تعتمد بشكل كبير على مهارات االستنباط والتفسير
ً
والذي قد يكون شكل دورا في امكانية استخدام تلك املهارة في نواحي الحياة األخرى.
ً
وفي املقابل أظهرت طالبات التخصصات األدبية تفوق بسيط أيضا في مهارة االستنتاج وترى الباحثة أن ذلك
التفوق قد يعود إلى دراسة مادة مهارات التفكير املتضمنة في الخطة الدراسية لطالبات السنة التحضيرية بجامعة
امللك عبد العزيز فقط للتخصصات األدبية.

التوصيات واملقترحات.
-1
-2
-3
-4
-5

ً
بناء على النتائج التي تم التوصل إليها توص ي الباحثة وتقترح اآلتي:
ضرورة إتاحة مساحة أكبر ملشاركة الطالبات في األنشطة الجمالية املختلفة من خالل أندية األنشطة الجامعية
مع ضرورة دراسة وتقنين تلك األنشطة بطرق مدروسة من شأنها تطوير مهارات التفكير الناقد.
رفع مستوى الوعي الجمالي وتفعيل دور املتاحف ومناطق التراث ،والعناية بالفنون والجماليات املختلفة لالرتقاء
بالقيم الجمالية.
حث املسؤولين في الجامعات على تنمية التفكير الناقد لدى الطالبات من خالل تطبيق برامج مصممة وفق
أسس جمالية تعنى بذلك.
تحسين أساليب التدريس من خالل استخدام املدخل الجمالي ( )Aesthetic Approachباعتباره أحد أساليب
وطرق التدريس الحديثة والبعد عن األساليب التقليدية القائمة على سرد املعلومات.
استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في توعية األسر واملجتمع بشكل عام بهدف زيادة الوعي الجمالي.
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