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  ملخص
مھارات التفكير درجة امتالك طلبة كلية العلوم واآلداب بالعال ل الىالتعرف الدراسة  ھدفت

 للدراسة يولتحقيق الھدف الرئيس ،طالبا وطالبة) 380( حيث تكونت عينة الدراسة منالناقد 
بعد التحقق من ) 2000(اختبار كاليفورنيا لمھارات التفكير الناقد نموذج  الباحثاستخدم 

 والتي اعتبرت مناسبة لغايات البحث العلمي السعوديةومالءمته للبيئة خصائصه السيكومترية، 
أن مھارة االستدالل احتلت المرتبة االولى : النتائج وأظھرت ،االجابة عن اسئلة الدراسة من اجل

 أظھرتاالستنتاج، كما  وأخيراً بين مھارات التفكير الناقد يليھا مھارة االستقراء فالتحليل والتقييم 
الجنس  النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى مھارات التفكير الناقد تعزى لمتغير

وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى  عدمالنتائج ايضا وأظھرتولصالح الطالبات 
  .مھارات التفكير الناقد تعزى لمتغير التخصص

 .الناقد ، مھارات التفكير الناقد التفكير :المفتاحيهالكلمات 
 
Abstract 

The study aimed to identify the degree possession of students of the 
Faculty of Arts and Sciences Ola critical thinking skills where the study 
sample consisted of 380 students, In order to achieve the main objective 
of the study, the researcher used California to test the skills of critical 
thinking model (2000), after verification of its psychometric properties, 
and suitability for Saudi Arabia and the environment that were 
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considered appropriate for the purposes of scientific research in order to 
answer questions from the study, The findings showed that the skill of 
reasoning came in the first rank among other critical thinking skills. 
Next, was the skill of induction, followed by the skills of analysis, 
evaluation and finally came the skill of concluding. Moreover, the results 
showed that there were statistical significance differences in the level of 
critical thinking skills and they could be attributed to of sex variable and 
in favor of female students. The findings also revealed that there weren't 
statistical significance differences in the level of critical thinking skills 
due to the variable of specialty. 

Key words: critical thinking, critical thinking skills.   
  

  المقدمة 
يعد التفكير الناقد من الموضوعات المھمة والحيوية التي انشغلت بھا التربية قديما وحديثا 

ھارات اساسية في عملية ى موذلك لما له من أھمية بالغة في تمكين الطلبة من الحصول عل
، فالھدف االساسي من عملية التعلم ھو تحسين مھارات التفكير لدى الطلبة والتي تمكنھم التعلم

مثالية، بحلول جديدة و تأتيلعقول الناقدة والمبتكرة ، فامن النجاح في مختلف جوانب حياتھم
قد واإلبداعي بمكوناتھما بذلك أصبحت دراسة التفكير الناتقدمه، وتساعده على تطوير مجتمعه و

أكد توينبي  فقدبشكل عام والمربين بشكل خاص  المختلفة من بين األمور التي تتحدى الباحثين
اإلبداعي ية تنمية قدرات التفكير الناقد وعلى أھم) 120، ص 1999، جروان(كما ورد في 

رة ھي مسألة حياة أو إن إعطاء الفرص المناسبة لنمو الطاقات المفك: "بالنسبة ألي مجتمع بقوله
  ."موت بالنسبة ألي مجتمع من المجتمعات

ويمثل التفكير الناقد قدرة الفرد على تقدير حقيقة المعرفة ودقتھا في التحليل الموضوعي، 
ألي ادعاء معرفي أو اعتقادي في ضوء الدليل الذي يدعمه للوصول إلى استنتاجات سليمة 

  .)2003الزيادات، (إلى النتائج بطريقة منطقية واضحة، بدالً من القفز 

المسئولة األولى عن إعداد الفرد ھي  التربيةأن  (Mcfarland, 2000, p18)ويرى 
لمواجھة التحديات، وتحّمل مسؤولية اتخاذ القرار وبناء الشخصية المتكاملة القادرة على 

الدفاع عن وجھة  قادراً على لطالبالمشاركة في مجتمع تسوده الحياة الديمقراطية، بحيث يصبح ا
  .نظره وتقبل وجھات نظر اآلخرين

من ابرز أنواع التفكير الذي تسعى إليھا التربية؛  الطلبةويعد التفكير الناقد وتنميته لدى كما 
نظراً لدوره في إعداد المتعلمين لمواجھة التحديات والمشكالت التي تعاني منھا المجتمعات نتيجة 

ي تأثرت بھا جميع مجاالت الحياة المعاصرة ومظاھرھا، نظراً التغيرات والتطورات السريعة الت
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ألنه يقوم على تقويم المعلومات التي يواجھھا الفرد في استخدام التفكير التأملي العقالني الذي 
  .)2005، خليفة(يقوم على وضوح المعنى الذي يقدمه الفرد حول ما يعتقده أو يعمل به 

، فمھارته متعلمة وتحتاج إلى مران طرة عند اإلنسانليس موجوداً بالفالناقد  فالتفكير
ال يرتبط بمرحلة عمرية معينة، فكل فرد قادر على القيام به وفق مستوى قدراته ووتدريب، 

يتأتى باستخدام مھارات التفكير األخرى  باإلضافة إلى انه ،المجردةوالعقلية والحسية والتصورية 
قد ليلي، ومن الصعب انشغال الذھن بعملية التفكير الناكالمنطق االستداللي واالستقرائي والتح

و يعد التفكير الناقد المفتاح لحل المشكالت اليومية التي تواجھنا،  ،دون دعم عمليات تفكير أخرى
لمواقف  الطلبةعادة ما يتعرض ير الناقد نصبح جزءاً من المشكلة وفإذا لم نستخدم التفك

تحديث المعلومات والتكيف مع ھذه المواقف الجديدة و، طرون فيھا لصنع القرارات الحاسمةيض
   ).96 ، ص2003، حبيب( للتفكير الناقد ھو لمبرر بشكل مستمر،

وفي ظل ھذه االھتمامات بالتفكير الناقد كسمة عقلية ضرورية لإلنسان، كان اھتمام ھذه 
، وللبحث عن االيجابي كنوع من انواع التفكير ،الدراسة في تناول ھذا النوع من التفكير اإلنساني

نه من إصدار فالتربية النقدية تھدف إلى تكوين العقل بما يمك، نمية ھذه السمة في الغرفة الصفيةت
ً قبل الحكم على األفكار و التصورات واألحكام األخرى لمعرفة مدى انسجامھا واتساقھا عقليا

ال تسرع إلى تصديقھا، بل لھا، ولعقلية النقدية ال تقبل األمور والحوادث كما تروى اعتمادھا، فا
لذا ألح ديكارت . تعرضھا على ميزان العقل ومحك التجربة لتتحقق من مدى صحتھا أو خطئھا 

ما لم يتأكد بالبداھة أنه كذلك، على أال يسلم المرء بأمر أنه حق "البداھة"في قاعدته المشھورة 
إلى وعاء متلق و تغتال فيه كل تفاعل التربية النقدية عكس التلقينية، فاألخيرة تحيل اإلنسان و

الخضوع اعة ھو التسليم الكلي للتصورات وخالق، ويصبح السبيل الوحيد لالندماج في الجم
المسبقة  لألحكام التي تفرضھا القبيلة أو العائلة أو الصحبة، مع فقدان القدرة على مراجعة األفكار

على تنمية ملكة النقد  القائمة التربية أن) 88، ص 1999(ويرى جروان  .أو إنتاج أفكار جديدة
ً و ينبغي لھا استبعاد التلقين ما أمكن ً رئيسا ً لكل انفعال ذلك، باعتباره معيقا نفسي وعقلي، مثبطا

على المالحظة  قدراتھم واينم أنللطلبة يمكن ع، وباعتباره الربيب األول لالمتثال والخضوو
في إصدار األحكام الصائبة واألحكام الخاطئة التي  عواالمعطيات، وأال يتسرالدقيقة للرسومات و

وتتعاظم أھمية تعليم وتعلم التفكير الناقد في ھذه الدراسة إذا ما ، ھمتصدر كاستجابات من جانب
الذين يؤمل فيھم أن يعلموا في المستقبل أبناءنا  الجامعيةطلبة المرحلة تناول شريحة مھمة من 

  .كيف يفكرون
  

  Definition of Critical Thinking تعريف التفكير الناقد
من خالل استعراض التعريفات المختلفة المنشورة في أدبيات التفكير الناقد، يالحظ أن 

 ونقد يرجع ذلك إلى اختالف مناحي الباحثتحديد مفھوم التفكير الناقد، و يختلفون في ونالباحث
 فيرجع، تعقدھا من جھة أخرىواھتماماتھم العلمية من جھة، وإلى تعدد جوانب ھذه الظاھرة و

مفھوم التفكير الناقد في أصوله إلى أيام سقراط التي عرفت معنى غرس التفكير العقالني بھدف 
توجيه السلوك وفي العصر الحدث بدأت حركة التفكير الناقد مع أعمال جون ديوي عندما 
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شرين بدأ فالسفة استخدم فكرة التفكير المنعكس واالستقصاء وفي الثمانينات من القرن الع
. الجامعات بالشعور أن الفلسفة يجب أن تعمل شيئا للمساھمة في حركة إصالح المدارس والتربية

ومن ثم بدأ علماء النفس المعرفيون والتربويون في بناء وجھات النظر الفلسفية المتعلقة بالتفكير 
، الحلفاوي( .إلنسانيةالناقد ووضعھا في أطر معرفية وتربوية الستغالل القدرات العقلية وا

. في لسان العرب بمعنى ميز الدراھم و أخرج الزيف منھا" نقد"ورد الفعل : في اللغةف) 1999
في المعجم  الشعرنقد  كما ورد تعبير. ى أكتشف الزائفةفنقد الدراھم أي ميز الذھبية منھا، بمعن

تنقية العيوب وحاسن ويفھم من ذلك إظھار المحسن، ونى أظھر ما فيه من عيب أو الوسيط بمع
  .)520، ص 1995 ،ابن منظور( حاد عن الصوابوعزل ما 

  ت المختلفة للتفكير الناقد منھاوقد ورد في األدب التربوي العديد من التعريفاكما 

القدرة على االستدالل وقياس المعلومات واألفكار وتقويم بأنه  )Fisher, 1990(تعريف 
إلى التفكير الناقد كعملية ) Gunn, 1993(ويشير  وزونة المناقشات وصوال إلى األحكام الم

  عقلية لتقويم نتاجات التفكير التي تعتمد على صحة األدلة وتقييم األسباب وتطوير حجج 
  أنه : (إلى بعض سمات التفكير الناقد ومنھا) Elkins, 1999 .p50(كما يشير . منطقية

أما  )لى السببية والتقييم والتوجيه الذاتيوتخيلي ويعتمد ع ،وتحليلي، وتأملي ،تفكير ملتزم
)Udall & Daniels, 1991 ( فيعرفانه بأنه حل المشكالت والتحقق من الشيء وتقييمه

  . باالستناد إلى معايير متفق عليھا مسبقا

 (Reflective) تفكير انعكاسي: بأنه) 2004(كما ورد بالربضي  جون ديويوعرفه 
فكير حذر بالمعتقدات أو بالمتوقع من المعرفة بوجود أرضية ھو تو يرتبط بالنشاط والمثابرة

د ، ويقوتدعمھا باالستنتاج كما يرى جون ديوي أن التفكير الناقد بشكل عام يشمل التقييم حقيقة
  .إلى حكم أو اتجاه مدعوم بالعمل

على أنه مجموعة من االعتبارات المتعددة التي توجه المتعلم  (Norris, 2002)فيما يعرفه 
وتوجھه للبحث عن وجھات نظر بديلة، بھدف تكوين  االعتبارألخذ وجھات نظر آلخرين بعين 

  . وجھة نظر خاصة به

ت التي تستعمل أن التفكير الناقد يتضمن مجموعة من العمليا (Bayer, 2001)فيما يرى 
من وجھة نظره، لكنه أكثر تعقيداً من مھارات التفكير األساسية، فالتفكير الناقد  منفردة أو مجتمعة

يبدأ بادعاء أو نتيجة معينة حيث يسأل عن مدى صدقھا أو جدارتھا أو أھميتھا أو دقتھا كما 
ً للتفكير تدعم حكمه  ً لصنع القرارات أو حل ويتضمن طرقا أن التفكير الناقد ليس مرادفا

داللي الذي فيرى أن التفكير الناقد ھو التفكير التأملي واالست (Ennis, 1998)أّما . المشكالت
قد صنف الباحثون مھارات التفكير الناقد إلى تصنيفات مختلفة وذلك  . يركز على اتخاذ القرارات

نتيجة لتنوع التعريفات التي تناولت التفكير الناقد وتعددھا واألطر النظرية المعتمدة في تفسيره 
المھارات  في ھذه الدراسة الباحث فقد تبنىونتيجة لتعدد مھارات التفكير الناقد وتنوع تصنيفاتھا 

 اآلتيوھي على النحو  لمھارات التفكير الناقد 2000كاليفورنيا الخمس التي يقيسھا اختبار 
  ).58، ص 2006مرعي ونوفل (
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 Analysis Skillمھارة التحليل   .1
يقصد بالتحليل تحديد العالقات ذات الدالالت المقصودة والفعلية بين العبارات واألسئلة 

معلومات أو آراء، م والصفات والصيغ األخرى للتعبير عن اعتقاد أو حكم أو تجربة أو والمفاھي
وتتضمن مھارة التحليل مھارات فرعية إذ يعد الخبراء أن فحص اآلراء واكتشاف الحجج وتحليلھا 

  . فقرات) 6(ضمن مھارات التحليل الفرعية وتضمنت ھذه المھارة 

  Induction Skillمھارة االستقراء   .2
المھارة  يقصد بھذه المھارة أن صحة النتائج مرتبطة بصدق المقدمات، ومن األمثلة على ھذه

اإلثباتات العلمية والتجارب، وتعد اإلحصاءات االستقرائية استقراًء حتى لو كان ھذا االستقراء 
د مبني على تنبؤ أو احتمال، كما يتضمن االستقراء الدالالت واألحكام التي يصدرھا الشخص بع

 . فقرات) 6(الرجوع إلى موقف أو أحداث، وتضمنت ھذه المھارة 

 Inference Skillمھارة االستدالل   .3
تشير ھذه المھارة إلى ممارسة مجموعة من العمليات التي تعتمد على توليد الحجج 
واالفتراضات والبحث عن أدلة والتوصل إلى نتائج، والتعرف إلى االرتباطات والعالقات 

 . فقرة) 12( وتضمنت ھذه المھارة، السببية

 Deductive Skillمھارة االستنتاج   .4
تشير ھذه المھارة إلى تحديد وتوفير العناصر الالزمة الستخالص النتائج المنطقية للعالقات 
االستداللية المقصودة أو الفعلية من بين العبارات أو الصفات أو األسئلة، أو أي شكل آخر 

ستنتاج القدرة على خلق أو تكوين جدل أو نقاش من خالل خطوات كما يقصد باال. للتعبير
مھارة فحص الدليل، ومھارة تخمين البدائل، مھارة : منطقية، ومھارات االستنتاج الفرعية ھي

  . فقرات) 4(التوصل إلى استنتاجات، وتضمنت ھذه المھارة 

  Evaluation Skillمھارة التقييم   .5
و أية تعبيرات أخرى، ستصف فھم وإدراك الشخص، حيث إّن قياس مصداقية العبارات أ

ستصف تجربته، ووضعه وحكمه، واعتقاده، ورأيه، وبالتالي قياس القوة المنطقية للعالقات 
االستداللية المقصودة أو الفعلية من بين العبارات أو الصفات أو األسئلة، أو أي شكل آخر 

ھما، تقييم االدعاءات، وتقييم الحجج، وتضمنت  فرعيتين مھارتينوتشمل مھارة التقييم . للتعبير
  . فقرات) 6(ھذه المھارة 

  
  مشكلة الدراسة

ً من أبعاد حياة الطلبة بصفة عامة وطلبة المرحلة  تشكل مھارات التفكير الناقد بعداً مھما
الجامعية على وجه الخصوص نتيجة ألھميتھا البالغة في إعدادھم ليكونوا قادرين على التفاعل 
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متغيرات المتسارعة التي يشھدھا القرن الحادي والعشرين في مختلف مجاالت الحياة، مع ال
فالطلبة في ھذه المرحلة يتعرضوا إلى الكثير من المعلومات التي تتباين في كمھا ونوعھا وفي 
مصادرھا، كما أن الكثير منھا يتصف بالتناقض وعدم االنتظام االمر الذي يحتم على الطلبة 

ة مجموعة من المھارات المتمثلة بالتحليل واالستقراء واالستنباط والتقويم التي ضرورة ممارس
المتتبع لواقع التعليم الجامعي يجده يتصف بالكثير تكون في مجملھا مھارات التفكير الناقد كما أن 

من الخصائص التقليدية من أھمھا تأكيده على حفظ الحقائق والمصطلحات التي قد ال تستخدم 
في مھارات التفكير بشكل عام، باإلضافة إلى أن عضو ھيئة التدريس يھمل جانب والنقص 

التفكير الناقد فدوره يقتصر على توصيل المعلومات دون ان يكون له دور في عمليات التفكير 
ھيئة التدريس ال تتيح فرص كافية لتنمية  ألعضاء للوصول للحقائق، كما أن الممارسات التدريبية

. الطلبة لھذه المھارات الستخدامد وممارسته مما يتسبب في وجود قصور واضح التفكير الناق
مشكلة الدراسة في محاولتھا التعرف على مستوى مھارات التفكير الناقد لدى  تتمثلومن ھنا 

تشكل مھارات التفكير الناقد بعداً مھما في حياة الطلبة حيث كلية العلوم واآلداب بالعال طلبة 
من خالل تنمية لما تمثله من أھمية بالغة خاصة  بصفة الجامعية المرحلةطلبة في ، والبصفة عامة

أكثر تقبال للتنوع المعرفي  الطلبةوجعل البحث والتقصي وعلى التعلم الذاتي  الطالبقدرة 
على ممارسة مجموعة كبيرة  الطلبةع يشجت ، باإلضافة إلىوتوظيفه في سلوكھم الصفي الناجح

حل المشكالت، والتفكير المتشعب، والتفكير اإلبداعي، والمقارنة : مثل من مھارات التفكير
الرؤية المتفحصة (الدقيقة، والمناقشة، واألصالة في إنتاج األفكار، ورؤية ما وراء األشياء 

والتحليل، والتقييم، واالستنتاج، والبحث، واالستدالل، واتخاذ القرارات اآلمنة، ) الشاملة
تكمن مشكلة ، ومن ھنا والتواصل، والتفاوض الذكي مع الذات ومع اآلخرينوالمرونة  والتنظيم،

  : اآلتيالدراسة باإلجابة عن السؤال 

 الختبار تبعاَ لمھارات التفكير الناقد  كلية العلوم واآلداب بالعالما درجة امتالك طلبة 
  ؟ 2000كاليفورنيا 

  
  فرضيات الدراسة

  :للدراسة الفرضيات اآلتية من الھدف الرئيس  اشتقت

في مستوى مھارات التفكير ) α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد .1
 .)وطالبة طالب(تعزى لمتغير الجنس كلية العلوم واآلداب الناقد لدى طلبة 

في مستوى مھارات التفكير ) α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد .2
العلمي، االدبي، (التخصص تعزى لمتغير  وم واآلداب بالعالكلية العلالناقد لدى طلبة 
 .)االدارة المعلوماتية

  
  الدراسة حدود

  : يمكن تعميم نتائج البحث الحالي في ضوء محدد كل من
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  .بجامعة طيبة فرع العالطلبة كلية العلوم واآلداب : الحدود البشرية -

 - 1434(ول للعام الدراسي طبقت ھذه الدراسة في الفصل الدراسي األ: الحدود الزمنية -
  .)ـھ 1435

  .بمحافظة العالجامعة طيبة : الحدود المكانية -
  

  الدراسةأھمية 
الحالية كونھا من الدراسات القليلة التي حاولت تقصي مستويات  الدراسةتنبع أھمية 
وفق اختبار حديث وھو اختبار كاليفورنيا  الجامعيةالمرحلة الناقد لدى طلبة  مھارات التفكير

االختبارات بكونه يتمتع بشھرة عالمية واسعة، ومصداقية  فكير الناقد الذي يتميز عن غيره منللت
 تستمد ھذهكما ، الجامعية المرحلةالى  شرمن الصف العا في النتائج، إضافة إلى أنه مخصص

اختباراً يتمتع بالخصائص السيكومترية على عينة مھمة من  تطبق افي أنھ اأھميتھ الدراسة
مما يعطي الثقة في استخدامه مستقبالً لغايات  ،الجامعيةالمرحلة المجتمع وھم طلبة طبقات 

امتداد بحثي مستقبلي من خالل ترقب النتائج  الدراسة هكما يمكن أن يكون لھذ. البحث العلمي
، حيث يمكن وضع البرامج المناسبة فيما يتعلق ببرامج التدريب الدراسة هعنھا ھذ ستسفرالتي 

التعلمية التي يتبعھا المدرسون، وغير ذلك  -، أو االستراتيجيات التعليمية الجامعاتفي المتبعة 
  .تنمية مھارات التفكير الناقدمن العوامل التي يمكن أن تسھم في 

  
  مصطلحات الدراسة
العملية العقلية التي تقوم على التحليل والتقويم واالستدالل واالستنتاج : التفكير الناقد

  .والمھارات والقيم واالتجاھات التي يتعرض لھا الطالب واألفكارلمفاھيم والحقائق واالستقراء ل

للتفكير  )2000( كاليفورنيا يقيسھا اختبارالمھارات الخمس التي : مھارات التفكير الناقد
  .)التحليل، التقويم، االستدالل، االستنتاج، االستقراء(وھي  الناقد

ھم الطالب المنتسبون إلى جامعة طيبة فرع العال  :كلية العلوم واالداب بالعالطلبة 
  .سنوات وفق تخصصاتھم الدراسية المختلفة) 5-  4(والمستمرون بالدراسة لمدة تتراوح من 

الدرجة التي يحصل عليھا المفحوص على االختبارات  ھو: مستوى مھارات التفكير الناقد
  ). 2000(للتفكير الناقد نموذج  الفرعية لمھارات التفكير الناقد على اختبار كاليفورنيا

  
  الدراسات السابقة

  .تتمثل أھم الدراسات السابقة ذات العالقة المباشرة بالدراسة الحالية فيما يلي

دراسة ھدفت إلى التعرف على مدى توافر مھارات ) 2012( الحدابي واألشولأجرى 
ي صنعاء وتعز وتكونت عينة التفكير الناقد لدى الطلبة الموھوبين في المرحلة الثانوية بمدينت
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طالب وطالبة تم اختيارھم بالطريقة العشوائية ولتحقيق الھدف استخدم ) 121(الدراسة من 
جالسر لقياس مھارات التفكير الناقد وأظھرت نتائج الدراسة أن / الباحثان مقياس واطسون 

النتائج  وأظھرتبويا كما درجة امتالك العينة لمھارات التفكير الناقد لم تصل إلى الحد المقبول تر
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة امتالك العينة لمھارات التفكير الناقد تعزى 

ووجود فروق ذات داللة احصائية في درجة امتالك العينة لمھارة االستنباط لمتغير الجنس 
  .ولصالح الطالب

مارسة مدرسي التاريخ في فقد أجرى دراسة ھدفت إلى تحديد درجة م) 2012( سليمانأما 
مدرس ومدرسة يشكلون ) 60(وتكونت عينة الدراسة من  المرحلة الثانوية لمھارات التفكير الناقد

من مجتمع الدراسة تم اختيارھم بالطريقة العشوائية، واستخدم الباحث المنھج الوصفي %) 60(
 وأظھرتكير الناقد من خالل استخدام استبانة مكونة من خمسة مجاالت تتضمن مھارات التف

النتائج أن درجة ممارسة مدرسي التاريخ لمھارات التفكير الناقد جاءت بدرجة متوسطة كما 
بالمرتبة األولى من حيث الممارسة  االنتائج ايضا أن مھارتي التفسير واالستنتاج جاءت وأظھرت

  .فقد جاءتا بالمرتبة االخيرةأما مھارتي االستقراء والتحليل 

دراسة ھدفت إلى التعرف على درجة ممارسة معلمي ) 2011( دي وآخرونالخالواجرى 
التربية االسالمية في مرحلة التعليم الثانوي لمھارات التفكير الناقد واإلبداعي، وتكونت عينة 

) 17(ولتحقيق الھدف فقد صمم الباحثون اداة الدراسة التي اشتملت على ) 345(الدراسة من 
وأظھرت مظھرا من مظاھر التفكير االبداعي ) 18(تفكير الناقد ومظھرا سلوكيا من مظاھر ال

النتائج أن درجة الممارسة كانت متوسطة كما وأظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية 
  .تعزى لمتغير الجنس ولصالح الطالب

مستوى مھارات التفكير الناقد  على  ھدفت إلى التعرف دراسة )2010( النبھانيجرى أ
طالب ) 332(لبة كلية العلوم التطبيقية بنزوى بسلطنة عمان وتكونت عينة الدراسة من لدى ط

وطالبة من برنامجي التصميم ودراسات االتصال وقد تم استخدام اختبار كاليفورنيا لمھارات 
، وأظھرت نتائج الدراسة إلى أن درجة امتالك الطلبة عينة الدراسة )2000(التفكير الناقد 
ً لمھارات التف ، كما وأظھرت النتائج %)80( بوالمحدد كير الناقد دون المستوى المقبول تربويا

لمستوى مھارات التفكير الناقد وفقاً لمتغير الجنس ولصالح  إحصائيةعن وجود فروق ذات داللة 
  .لمتغير االختصاص إحصائيافروق دالة  أية، ولم تظھر النتائج  اإلناث

مستوى مھارات التفكير  ھدفت إلى التعرف على راسةفقاما بد )2006( مرعي ونوفل أما
حيث تكون البحث من جميع طلبة الكلية  )األنروا(التربوية الجامعية الناقد لدى طلبة كلية العلوم 

ولتحقيق الھدف . طالب وطالبات يمثلون المستويات الدراسية األربعة) 510(والبالغ عددھم 
بعد ) 2000(اليفورنيا لمھارات التفكير الناقد نموذج الرئيس للبحث استخدم الباحثان اختبار ك

أظھرت نتائج . التحقق من خصائصه السيكومترية، والتي اعتبرت مناسبة لغايات البحث العلمي
البحث أن درجة امتالك مھارات التفكير الناقد لدى أفراد عينة البحث دون المستوى المقبول 

ائج البحث وجود فرق في مستوى مھارات التفكير ، كما أظھرت نت%)80(تربوياً والذي حدد ب 
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ً للمستوى الدراسي  ً لمتغير الجنس وذلك لصالح اإلناث، فيما كانت ھناك فروق تبعا الناقد تبعا
وذلك لصالح طالب السنة األولى والثانية، ودلت النتائج أيضاً على وجود عالقة إيجابية بين 

مھارات التفكير الناقد في مھارة االستدالل،  معدل شھادة الدراسة الثانوية العامة ومستوى
والمعدل التراكمي من جھة ثانية ومستوى مھارات التفكير الناقد في مھارات االستقراء، 

  .واالستدالل، والتقييم

أثر برنامج تدريبي قائم على  بدراسة ھدفت الى التعرف على) 2004( الربضيوقامت 
الدراسات االجتماعية في المرحلة الثانوية في األردن  مھارات التفكير الناقد في اكتساب معلمي

ً ومعلمة يعلمون ) 84(تكونت عينة الدراسة من و، "تلك المھارات ودرجة ممارستھم لھا معلما
مباحث الدراسات االجتماعية، ولتحقيق أھداف الدراسة تم استخدام اختبار كاليفورنيا لقياس 

، )California Critical Thinking Skills, 2000(، )2000(مھارات التفكير الناقد نموذج 
مھارة فرعية ) 25(كما طورت الربضي أداة مالحظة لمعلمي الدراسات االجتماعية تكونت من 

موزعة على مھارات التفكير الناقد الخمس، وبينت نتائج الدراسة أن درجة اكتساب معلمي 
%) 37(كل عام، حيث بلغت النسبة الدراسات االجتماعية لمھارات التفكير الناقد منخفضة بش

، كما أظھرت الدراسة أن درجة ممارسة معلمي الدراسات )12.60(بمتوسط حسابي بلغ 
 ً مھارة : ، وھي مرتبة تنازليا على النحو اآلتي االجتماعية لمھارات التفكير الناقد منخفضة أيضا

وأخيراً مھارة التقييم، وكان  التحليل، فمھارة االستقراء، فمھارة االستنتاج، فمھارة االستدالل،
للبرنامج التدريبي أثر إيجابي في إكساب أفراد العينة مھارات التفكير الناقد حيث بلغت نسبة 

  ).24.78(بمتوسط حسابي بلغ %) 72.9(االكتساب لديھم 

استقصاء برنامج تدريبي مبني  ھدفت التعرف علىبدراسة ) 2003( العبدالت كما واجرى
شكالت في تنمية مھارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر، حيث تكونت على التعلم بالم

طالباً وطالبة، تم تقسيمھم إلى مجموعتين، إحداھما تجريبية تكونت من ) 112(عينة الدراسة من 
ً وطالبة، واألخرى ضابطة تكونت من ) 50( ً وطالبة) 62(طالبا إذ تم إعداد البرنامج . طالبا

تقل عن المواد الدراسية تناول مشكالت حياتية تتسم بالواقع، وطبق على أفراد التدريبي بشكل مس
المجموعة التجريبية، ولقياس فاعلية البرنامج التدريبي تم تطبيق اختبار كاليفورنيا لمھارات 

أظھرت النتائج وجود . التفكير الناقد كمقياس قبلي وبعدي ألفراد المجموعة التجريبية والضابطة
داللة لصالح أفراد المجموعة التجريبية على اختبار كاليفورنيا لمھارات التفكير فروق ذات 

  .الناقد، ولم تظھر فروق ذات داللة تعزى لمتغير الجنس والتفاعل بين الجنس والمجموعة

الختبار فاعلية مشروع القراءة والكتابة ھدفت دراسة ب) Temple, 2000( تمبل وقام
وقد اشترك في تطبيق المشروع ) 1997(تم تطويره عام  الذي) RWCT(للتفكير الناقد 

معلٍم من المرحلة األساسية الدنيا في عشرين دولة في أوروبا وآسيا، وقد استغرق ) 15000(
 –وقد استخدم تمبل مجموعة من االستراتيجيات التعليمية . شھراً ) 15-12(تطبيق المشروع لمدة 

، والكشف عن المعرفة السابقة، وتشجيع المناقشة بين التعلمية، مثل التنبؤ، واختبار الفرضيات
وقد أظھرت نتائج الدراسة وجود . الطلبة، والكتابة للتعلم، وطرق االستجابة، والتعلم التعاوني

تغيرات الحظھا المعلمون لدى الطلبة ووجود متعة كبيرة نحو التعلم والتواصل بين الطلبة في 
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ً أكبر  غرفة الصف، واستخدام الطلبة للتفكير اإلبداعي والتفكير عالي الرتبة، ومنح الطلبة فرصا
  .للتعلم الذاتي والتعلم التعاوني، واالستجابات المتعددة لألسئلة

ھدفت إلى التعرف على المعرفة بين عناصر فقام بدراسة ) Ruland, 2000( روالندأما 
ً وطالبة من ) 342(ة من البيئة الصفية وبين القدرة على التفكير الناقد، تألفت عينة الدراس طالبا

جليسر  –السنة األولى في كلية الفنون في مدينة نيويورك، وتم استخدام اختبار واطسن 
)Watson-Gleser ( كمقياس قبلي في بداية الفصل الدراسي، حيث درست عينة الدراسة أربعة

ثم جرى استخدام  مساقات تم تصميمھا بطريقة جدلية؛ بھدف زيادة القدرة على التفكير الناقد،
المقياس البعدي على عينة الدراسة، وأظھرت النتائج أن العناصر في البيئة الصفية متنبٌئ قوي 

  .لزيادة القدرة في التفكير الناقد

مھارات التفكير الناقد لدى عينة  الى التعرف على ھدفتدراسة  )2000( سرحان وأجرى
شكالت والمستوى الدراسي، والجنس حيث من طلبة الجامعات الفلسطينية وعالقتھا بحل الم

زيت، ، وبيرالخليل، وبيت لحم(طالبة وطالبة من الجامعات الفلسطينية ) 199(تكونت العينة من 
، تم تطبيق مقياس حل المشكالت، واختبار كاليفورنيا لقياس مھارات التفكير الناقد، )والنجاح

ث مستوى مھارات التفكير الناقد حيوأظھرت نتائج الدراسة وجود فروق بين أفراد عينة في 
، والمستوى %)17.4(توزعوا على ثالثة مستويات، إذ شكل المستوى المرتفع ما نسبته 

، كما بينت النتائج عدم %)69.2(، في حين شكل المستوى المتوسط %)13.4(المنخفض شكل 
  .وجود فروق ذات داللة في متغير الجنس في مھارات التفكير الناقد الكلية والفرعية

  
  الطريقة واإلجراءات

  
  الدراسة منھج

   .التحليلي لمناسبته اغراض الدراسة استخدم الباحث المنھج الوصفي
  

  مجتمع الدراسة
) 3800(والبالغ عددھم  كلية العلوم واآلداب بالعالتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة 

  .)م2012/2013( الجامعة لعام إحصائياتطالب وطالبة حسب 
  

  عينة الدراسة
كلية العلوم واآلداب بالعال طالبا وطالبة من طلبة ) 380(من  الدراسةتألفت عينة 

وقد تم اختيار العينة بالطريقة ، من مجتمع الدراسة%) 10(، حيث تم احتساب م2012/2013
من خالل تقسيم عينة الدراسة إلى ثالث مجموعات تشكل المجموعة االولى الطبقية العشوائية 

تخصص االدبي والمجموعة الثالثة طلبة طلبة التخصص العلمي والمجموعة الثانية طلبة ال
عشوائيا من  اختيارھمفي المجموعات الثالث وتم  الطالباالدارة المعلوماتية، وتم ترقيم جميع 
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من مجتمع %) 10(الثالثة بما يشكل ما نسبته  في المجموعات خالل إجراء عملية القرعة
  .والجنس التخصصتوزيع عينة البحث وفق ) 1(ويبن الجدول رقم الدراسة 

ذكر ( توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات المستوى الدراسي والجنسيوضح  :)1(جدول 
  .)وأنثى

  طالبة  طالب  النسبة المئوية  المجموع  الجنس  التخصص
  %31.3  119  63  56  العلمي
  %39.7  151  92  59  االدبي

  %29.0  110  57  53  ادارة معلوماتية
  %100  380  212  168  المجموع

  
  لدراسةاأداة 

  
  لمھارات التفكير الناقد) 2000(اختبار كاليفورنيا 

 California) الناقد التفكير لمھارات في دراسته اختبار كاليفورنيا الباحثاستخدم 
Critical Thinking Skills Test (CCTST))  ھو نموذج  الباحثوالنموذج الذي استخدمه

مع البيئة  ليتناسبلناقد وذلك بعد تعديله من اختبارات كاليفورنيا لمھارات التفكير ا) 2000(
  . السعوديوخصائص الطالب  السعودية

  
  الختبار كاليفورنيا لمھارات التفكير الناقد األصليةالصورة 

يعد ھذا االختبار من أوائل االختبارات التي تم استخدامھا في قياس التفكير الناقد حيث تم 
ناداً إلى التعريف الذي تم التوصل إليه في إجماع الخبراء بناء اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد است
يشتمل ھذا االختبار على قياس خمس مھارات و ).APA(في مؤتمر جمعية علم النفس األمريكية 

وبھذا يكون . مھارات التحليل، واالستقراء، واالستدالل، واالستنتاج، والتقييم: للتفكير الناقد ھي
ً من خمس مھارات فرعية تتضمن التحليل، واالستقراء، اختبار كاليفورنيا للتفكير ا لناقد مكونا

  .واالستدالل، واالستنتاج، والتقييم

ونموذج ) B 1992(ونموذج ) A 1990(ولھذا االختبار عدة نماذج من أھمھا نموذج 
علما بأن ھذا االختبار صمم للطلبة من الصف العاشر إلى المرحلة ) 2003( ونموذج) 2000(

  ).2003 العبدالت،( فقرة من االختيار من متعدد) 34(يث يتكون من الجامعية ح
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  لمھارات التفكير الناقد) 2000 (مبررات استخدام اختبار كاليفورنيا 
وھي مرحلة عينة الدراسة الحالة  الثانوية والجامعيةمعد خصيصاً للمرحلة ) 2000(نموذج  .1

  ).2007الربضي، (

نوع االختيار من متعدد وھذا يعني سھولة  فقرة من) 34(من ) 2000(يتكون نموذج  .2
  .)2006مرعي ونوفل، (اإلجابة والتصحيح والتطبيق 

  ).2003العبدالت، (يتميز ھذا النموذج بعدم التحيز لصالح أي من متغيرات الدراسة  .3
  

  )2000(يفورنيا من اختبار كال السعودية للبيئةالمعدلة  الصورة إعداد
اللغة العربية، ثم  إلىجمة تعليماته من اللغة االنجليزية بترجمة االختبار وتر الباحثقام 

قد  الباحثعرضه على خبير متخصص باللغة االنجليزية للتأكد من صحة الترجمة، علما بأن 
من قبل العديد من الباحثين منھم مرعي  أعدتمن الترجمة السابقة لھذا االختبار والتي استفاد 
  .)2003( العبدالت) 2007(الربضي و) 2010(والنبھاني ) 2006(ونوفل 

 األجنبية واألسماءاستبدال بعض الكلمات  أھمھابعض التعديالت ومن  الباحثوقد ادخل 
كما تم إجراء بعض التعديالت على الفقرات  العصيراستبدال كلمة الخمر بكلمة بالعربية كما وتم 

وبذلك حافظ . )24(والفقرة ) 9( قرةوالف )12(والفقرة  )10(التي تتسم بالغموض وبخاصة الفقرة 
 .فقرة موزعة على المھارات الخمس للتفكير الناقد) 34(االختبار على عدد فقراته المكونة من 

  
  ختبار كاليفورنيا للتفكير الناقدال السعوديةدالالت صدق وثبات الصورة 

  
  صدق المحكمين

عرض االختبار المعرب ، تم السعوديةللتحقق من وضوح الفقرات ومدى مالءمتھا للبيئة 
، وفي ضوء والجامعة االردنية ،بجامعة طيبة اعضاء ھيئة التدريسمحكمين من  ثمانيةعلى 

نتائج التحكيم تمت مراجعة الصورة األولية من المقياس المعرب، وإجراء بعض التعديالت 
م إجراء بعض ، كما تلبعض الفقرات من حيث دقة الترجمة من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية

وبذلك حافظ االختبار على . التعديالت على الصياغة اللغوية لبعض الفقرات التي تتسم بالغموض
والملحق رقم  فقرة موزعة على المھارات الخمس للتفكير الناقد) 34(عدد فقراته المكونة من 

  . يوضح أسماء المحكمين) 1(
  

  ثبات االختبار بصورته المعدلة
) 50(الختبار بطريقة اإلعادة بفترة زمنية قدرھا أسبوعان وعلى عينة تم التحقق من ثبات ا

ً وطالبة من خارج عينة البحث  التحقق من  أيضاوتم  ،بيرو سونبحساب معامل ارتباط وطالبا
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كما يظھر ذلك في الجدول رقم ) كرونباخ ألفا(معامل االتساق الداخلي  إيجادالثبات من خالل 
)2:(  

 والدرجةللتفكير الناقد ) 2000( ت الثبات لمھارات اختبار كاليفورنياقيم معامال :)2(جدول 
  .)ألفا كرونباخ(ومعامل الثبات  الكلية باستخدام طريقة اإلعادة

  االتساق الداخلي  ثبات اإلعادة عدد الفقرات  المھارة رقم المھارة
  0.86  0.80  6  مھارة التحليل  1
  0.84  0.81  6  مھارة االستقراء  2
  0.85  0.82  4  الستنتاجمھارة ا  3
  0.88  0.80  12  مھارة االستدالل  4
  0.77  0.82  6  مھارة التقييم  5

  0.84  0.81  34  الكلي

) 2( لسابقوفي ضوء قيم ثبات االختبار التي تم التوصل إليھا والتي يوضحھا الجدول ا
للتفكير الناقد ذات قيم  السعوديةللبيئة ) 2000(نستنتج أن الصورة المعدلة من اختبار كاليفورنيا 

  . ثبات مقبولة
  

  تصحيح االختبار
، وكل فقرة لھا بدائل  فقرة من نوع االختيار من متعدد) 34(يتكون اختبار كاليفورنيا من 

عالمة واحدة لكل إجابة صحيحة، ودرجة صفر أربعة، وبعض الفقرات لھا بدائل خمسة، بواقع 
والجدول رقم  درجة،) 34 –صفر(لإلجابة الخاطئة، وبذلك تراوحت العالمة الكلية لالختبار من 

  .العالمة العظمى للمھارات الخمس المكونة لالختبار يوضح) 3(

  .يوضح العالمات العظمى للمھارات الخمس المكونة لالختبار :)3(جدول 

  الدرجة  أرقام الفقرات كما وردت باالختبار  الفقرات عدد  المھارة
  6  5/3/6/11/13/18  6  التحليل

  6  22/24/31/32/33/34  6  االستقراء
  4  8/14/15/23  4  االستنتاج
  12  1/4/9/10/12/20/21/26/27/28/29/30  12  االستدالل
  6  2/7/16/17/19/25  6  التقويم

  34  34-1  34  المجموع
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  حساب زمن االختبار
من %) 75(االختبار من خالل حساب الزمن الذي استغرقه  حساب الزمن الالزم لتطبيق تم

طالبا وطالبة االختبار ) 50(طالبا وطالبة من اصل ) 38(حجم العينة االستطالعية، حيث أنھى 
من اختبار  السعوديةدقيقة، وبھذا أصبح زمن تطبيق االختبار بالصورة المعدلة للبيئة ) 75(بعد 

% 80وقد تم تحديد معيار  ).دقيقة75(لمھارات التفكير الناقد ھو ساعة وربع  2000نيا كاليفور
ً لمستوى امتالك مھارات التفكير الناقد على اختبار كاليفورنيا  لألخذ به كمستوى مقبول تربويا

) 2006(، ومرعي ونوفل )2010(للتفكير الناقد وذلك استناداً إلى دراسة كل من النبھاني 
  ). 2000(ودراسة السرحان ) 2004(لربضي ودراسة ا

  
  المعالجات اإلحصائية
  األساليب اإلحصائية التاليةاستخدمت  الدراسةبناًء على أسئلة 

  .المتوسطات الحسابية -

  .االنحرافات المعيارية -

    t- test)ت(اختبار  -

  f- test) ف(اختبار  -
  

  نتائج الدراسة ومناقشتھا 
لمشار اليھا في مشكلة الدراسة وذلك من خالل تنظيم ھدفت الدراسة االجابة عن االسئلة ا

  .النتائج وعرضھا في جداول مثبتة في متن الدراسة والتعليق عليھا

 تبعاً لمھارات التفكير الناقد  كلية العلوم واآلداب بالعالما درجة امتالك طلبة : السؤال االول
  .لمھارات التفكير الناقد) 2000( كاليفورنيا الختبار

االنحرافات المعيارية وعن ھذا السؤال فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية  ةولإلجاب
 .يوضح ذلك) 4(للمھارات الخمس المكونة للتفكير الناقد والجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسط الحسابي المقبول يوضح  :)4(جدول 
ً لمستوى مھارات التفكير الناقد ال خمس لدى الطلبة والدرجة الكلية على اختبار كاليفورنيا تربويا

  .لمھارات التفكير الناقد

 عدد الفقرات اسم المھارة
  لالختبار

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
الوسط الحسابي  الترتيب  المعياري

  %80المقبول تربويا 
الوزن 
  النسبي

  %37.5  4.8  3  1.56  2.25  6  االستقراء
  %37  4.8  4  1.88  2.22  6  التحليل
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  )4(تابع جدول رقم ... 

 عدد الفقرات اسم المھارة
  لالختبار

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
الوسط الحسابي المقبول   الترتيب  المعياري

  %80تربويا 
الوزن 
  النسبي

  %40.5  9.6  2  2.13  4.86  12  االستدالل
  %47.5  4.8  1  1.40  1.90  4  االستنتاج
  %22.5  3.2  5  1.27  1.35  6  التقييم
 %37.0  25.5  -  5.66  12.58  34  الكلي

قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ  االستنتاجأن مھارة ) 4(يالحظ من الجدول 
ذلك أن عمليات مثل استخالص النتائج المنطقية من  سيروتف) 1.40(وانحراف معياري ) 1.90(

ً العالقات وخلق جدل أو نقاش بخطوات منطقية وفحص الدليل وتخمين البدائل  ما تمارس  غالبا
القدرة على إجراء ھذه العمليات وتدريب الطلبة يمتلكون  أن المدرسين باإلضافة الىفي الحياة، 

انھا ليست ذات طابع  إالمن صعوبة مھارة االستنتاج  كما وتجدر االشارة وعلى الرغمعليھا، 
فقد جاءت بالمرتبة الثانية مھارة االستدالل  أماواقل صعوبة من مھارتي التحليل والتقويم معقد 

عمليات توليد  فمھارة االستدالل تتناول) 2.13(وانحراف معياري ) 4.86(بمتوسط حسابي بلغ 
والتعرف إلى السبب والنتيجة وكلھا عمليات يمارسھا الحجج واالفتراضات والبحث عن األدلة 

 االستقراءواحتلت مھارة ، الجامعةاألفراد في الحياة باإلضافة إلى ممارستھا إلى حد كبير في 
، وتفسير ذلك أن مھارة )1.56(وانحراف معياري ) 2.25(بمتوسط حسابي  الثالثةالمرتبة 

بعد الرجوع إلى موقف أو حدث ما،  الطالبرھا االستقراء تتضمن الدالالت واألحكام التي يصد
وھذه ) 1.88(وانحراف معياري ) 2.22(بمتوسط حسابي  الرابعةواحتلت مھارة التحليل المرتبة 

اما مھارة التقييم فجاءت  المھارة تتضمن عمليات فحص اآلراء واكتشاف الحجج وتحليلھا،
وھذه المھارة تشتمل ) 1.27(ري وانحراف معيا) 1.35(وبمتوسط حسابي  الخامسةبالمرتبة 

ويالحظ من  ).2004(ھذه النتائج مع دراسة الربضي  وتتفقعلى تقييم االدعاءات والحجج، 
ً أن  دون  وھي نسبة )25.5(بلغت  ككل لمھارات التفكير الناقد الحسابي الوسطالجدول أيضا

 ً ً يشجع ادراللنتيجة إلى عدم تصميم المناھج تعزى ھذه او. المستوى المقبول تربويا سية تصميما
على التفكير الناقد، وإلى عدم استخدام المدرسين للتفكير الناقد، ناھيك عن صعوبة امتالك 

باإلضافة الى عامل التشتت وقلة التركيز التي يتصف بھا طلبة . مھارات التفكر الناقد وممارستھا
ورعايته لعملية التعلم المرحلة الجامعية، كما ويشير الباحث الى ضعف دور المجتمع ودعمه 

خاصة لمھارات الحياة بشكل عام ولمھارات التفكير الناقد بشكل خاص مما ينعكس سلبا على 
ودراسة مرعي ونوفل ) 2010(النبھاني تتفق ھذه النتيجة مع دراسة كل من وقدراتھم ومھاراتھم 

)2006(.   

في ) α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد: الفرضية األولى
ذكور (تعزى لمتغير الجنس كلية العلوم واآلداب طلبة توى مھارات التفكير الناقد لدى مس

  . )وإناث
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من خالل ايجاد المتوسطات  )T. test( اختبار باستخدامقام الباحث  الفرضية هھذ ولفحص
 .يوضح ذلك) 5(والجدول رقم للمھارات الخمس الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لداللة الفروق في اختبار التفكير يوضح  :)5(ل جدو
  .الناقد تبعاً لمتغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس  المھارة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
داللة   )ت(قيمة  الحرية

  احصائية

  *0.00  3.4  378  1.42  2.23 168  الذكور  االستدالل
  1.71  2.27 212  اإلناث

  *0.00  4.1  378  1.77  2.12 168  الذكور  االستقراء
  1.88  2.22 212  اإلناث

  *0.001  2.4  378  2.23  4.73 168  الذكور  الستنتاجا
  2.34  4.99 212  اإلناث

  *0.00  1.6  378  1.23  1.33 168  الذكور  التقييم
  1.40  1.37 212  اإلناث

  *0.001  2.5  378  1.39  1.88 168  الذكور  التحليل
  1.41  1.92 212  اإلناث

  *0.00  5.2  378  4.23  12.29 168  الذكور  الكلي
  5.35  12.87 212  اإلناث

  α  ≥0.05ذو داللة احصائية *

وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات مستوى مھارات ) 5(يتضح من الجدول 
في الدرجة الكلية ) ذكور، اناث(تبعا لمتغير الجنس  دابواآلالتفكير الناقد لدى طلبة كلية العلوم 

) 5.2(المحسوبة اذ بلغت للدرجة الكلية ) ت(مجتمعة وللمھارات الخمسة استنادا الى قيم 
لمھارة ) 4.1(، و)0.00(لمھارة االستدالل بمستوى داللة ) 3.4(، و)0.00(بمستوى داللة 

، )0.001(ارة االستنتاج وبمستوى داللة لمھ) 204(، و)0.00(االستقراء وبمستوى داللة 
، )0.001(لمھارة التحليل بمستوى داللة ) 2.5(، و)0.00(بمستوى داللة  التقييملمھارة ) 1.6(و

 أنكما  ،وكانت الفروق لصالح االناث بدليل ارتفاع متوسطاتھم الحسابية عن متوسطات الذكور
ميع المجاالت ولصالح االناث وھذا يدل الجدولية في ج) ت(المحسوبة أكبر من قيمة ) ت(قيمة 

) 2010(وقد اتفقت ھذه النتيجة مع دراسة النبھاني على وجود فروق ذات داللة احصائية 
ودراسة ) 2003(كما تتعارض ھذه النتيجة مع دراسة العبدالت ) 2006(ودراسة مرعي ونوفل 

  ).2000(سرحان 
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متغير الجنس إلى الدور الفاعل ويعزو الباحث وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ل
للمجتمع واألسرة المتمثل برعاية ودعم تعليم الطالبات والعمل على اثبات وجودھن واالرتقاء 

كما أن الطالبات في المملكة . بذواتھن االمر الذي ينعكس ايجابيا على مھاراتھن وقدراتھن
ً وأكثر جدية ومثابرة واستغالالً أل وقات الفراغ االمر الذي ينعكس العربية السعودية اقل تشتتا

ايجابا على التحصيل واكتساب المھارات المتنوعة وخصوصا مھارات التفكير الناقد واإلبداعي، 
كما أن التحاق الطالبات بالجامعة وتعرضھن للمثيرات الثقافية والفكرية المختلفة خالل سنوات 

وقضاء الطالبات معظم اوقاتھن داخل الدراسة الجامعية، فضالً عن الجو العام للبيئة الجامعية 
الحرم الجامعي كل ھذه االمور تلعب دوراً بارزا في تحفيز الطالبات ذھنيا ويساعدھن باالرتقاء 
بقدراتھن العقلية والنقدية، فالطالبات يسعين إلى اثبات وجودھن داخل المجتمع السعودي من 

ً خالل تم عامل الجدية والتركيز الفاعل الذي تتميز  ، باإلضافة إلىيزھن وتفوقھن اكاديميا ومھاريا
  .المرحلة الجامعية مقارنة بالطالببه الطالبات في 

في ) α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد: الفرضية الثانية
   .تعزى لمتغير التخصص كلية العلوم واآلدابطلبة  مستوى مھارات التفكير الناقد لدى

) ف(إليجاد قيمة استخدام اختبار تحليل التباين األحادي  تم الفرضية وللتحقق من صحة ھذه
  .يوضح ذلك) 6(والجدول رقم 

  .)ف(قيمة يوضح  :)6(جدول 

مجموع   مصدر التباين  المھارة
  المربعات

متوسط 
  المربعات

درجات 
مستوى   قيمة ف  الحرية

  الداللة

  0.973  0.027  2  0.001  0.002  بين المجموعات  االستقراء
  377  0.007  2.970  خل المجموعاتدا

  0.161  1.872  2  0.037  0.073  بين المجموعات  التحليل
  377  0.003  1.505  داخل المجموعات

  0.369  1.010  2  0.016  0.032  بين المجموعات  االستدالل
  377  0.003  1.211  داخل المجموعات

  0.370  1.006  2  0.011  0.021  بين المجموعات  االستنتاج
  377  0.002  0.810  خل المجموعاتدا

  0.086  2.535  2  0.078  0.155  بين المجموعات  التقييم
  377  0.006  2.359  داخل المجموعات

  0.846  0.168  2  0.001  0.002  بين المجموعات  الكلي
  377  0.001  0.431  داخل المجموعات

  α  ≥0.05ذو داللة احصائية *
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في مستوى مھارات فروق ذات داللة احصائية  عدم وجوديالحظ من الجدول السابق 
التفكير الناقد لدى طلبة كلية العلوم واآلداب بالعال تعزى لمتغير التخصص وھذا يؤكد على غياب 
دور التخصص بصفة عامة في التأثير على مستوى مھارات التفكير الناقد لدى الطلبة وذلك 

درسھا الطلبة كما وتجدر االشارة الى ان بسبب التقارب الكبير في المقررات الدراسية التي ي
يميلون الى  بشكل عام الطالب  والطلبة في المستويين االول والثاني يدرسون مقررات مشتركة 

استخدام عدم الى  باإلضافةاستخدام وتوظيف التفكير العلمي المنطقي في دراستھم وحياتھم 
) 2012(ة مع دراسة الحدابي واألشول تيجوتتفق ھذه الن التفكير التجريدي والتفكير التقاربي

  ).2003(ودراسة العبدالت ) 2010(ودراسة النبھاني 

الى االساليب التي يستخدمھا اعضاء ھيئة التدريس نجدھا تركز على ويعزو الباحث ذلك 
الحفظ وتمنع االنطالق الفكري وتشدد على الطاعة العمياء وعدم االھتمام بالمھارات االبداعية 

كما أن المناھج تصمم بطريقة تفتقر الى المھارات المتنوعة االمر الذي يجعل الطالب ال والنقدية، 
يقدر على ممارسة ھذه المھارات بالحياة الطبيعية التي يعيشھا الطالب بسبب صعوبة توظيفھا 

  . وتداخل عملياتھا

الطالب  تلقينكما وتجدر االشارة الى أن النظام التعليمي الجامعي يقوم بصفة عامة على 
لبرامج االكاديمية السائدة ما زالت تركز فا التفكير يةأكثر من تعليمھم كيف المعلومات والمعارف

، فعملية التعليم قائمة غة في االھتمام بالتحصيل الدراسيعلى تلقين الحقائق والمعلومات والمبال
فھم المحاضرة على اسلوب المحاضرة واإللقاء واالعتماد على الملخصات والمالزم كوسيلة ل

وھي ال تثير تفكيرا وال تحقق علما وسرعان ما تنسى، كما أن عملية التقويم تقتصر على توظيف 
العمليات المعرفية في مستوياتھا الدنيا أكثر من اھتمامھا بالكشف عن قدرة الطالب على التفكير 

ً وليس قدرة على التفكير أكثرھم  الناقد ومن ھنا فقد اصبح اكثر الطالب تحصيال أكثرھم حفظا
 .الناقد

  
  االستنتاجات والتوصيات

، فقد تم وضع مجموعة من االستنتاجات واقتراح العديد الدراسةاستناداً إلى ما توصلت إليه 
  وھي على النحو التالي التوصياتمن 

  االستنتاجات
ثم  باتوالطال الطالباحتلت مھارة االستدالل المرتبة االولى بين مھارات التفكير الناقد لدى  .1

 .االستنتاج ستقراء فالتحليل والتقييم واخيراً مھارة اال

كانت دون المستوى المقبول  الطالب والطالباتمستوى مھارات التفكير الناقد ككل لدى  .2
 .تربويا

، االستقراء، االستدالل(ھن جميع مھارات التفكير الناقد طالبات على الطالب بامتالكال تفوق .3
 ).اجالتحليل، التقييم، االستنت
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المعلوماتية بامتالكھم  واإلدارةتفوق طالب وطالبات الفرع العلمي على الفرع االدبي  .4
 .ككل مھارات التفكير الناقد

  
  التوصيات

ولجميع ) وإناثذكور (ت التفكير الناقد لجميع الطلبة اعداد برامج تدريبية لتنمية مھارا .1
 .المراحل التعليمية

 .ليمية المعدة للطلبةالعمل على تطوير وتقويم البرامج التع .2

 .العمل على تطوير االختبارات المقدمة للطلبة بحيث تتضمن مھارات التفكير الناقد .3

على استخدام طرق تدريس جديدة قائمة على تنمية مھارات  أعضاء ھيئة التدريستدريب  .4
 .التفكير الناقد

الحكومية  الجامعاتالعمل على ضرورة اجراء دراسة مقارنة للتفكير الناقد بين طلبة  .5
 .والخاصة
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