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مستوى التفكير الناقد وعالقته بالكفاءة الذاتية البحثية لدى طلبة الدراسات العليا بكليات التربية مبحافظات غزة

ملخص:
هدف البحث احلايل �إىل ا�ستق�صاء م�ستوى التفكري الناقد و
م�ستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الدرا�سات العليا بكليات الرتبية
يف اجلامعات الفل�سطينية الثالث ( الأق�صى ،الإ�سالمية ،الأزهر )
مبحافظات غزة ،وكذلك الك�شف عن الفروق يف م�ستوى التفكري
الناقد وفقا ملتغريات (اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واجلامعة ) و�إمكانية
التنب�ؤ مب�ستوى الكفاءة الذاتية من خالل م�ستوى التفكري الناقد ،
حيث تكونت عينة الدرا�سة من طلبة املاج�ستري بكليات الرتبية
والبالغ عددهم ( )90طالباً وطالبة ،وا�ستخدم الباحثان مقيا�سي
التفكري الناقد ،ومقيا�س الكفاءة الذاتية ،و�أظهرت النتائج �أن
م�ستوى التفكري الناقد لدى �أفراد عينة البحث دون امل�ستوى
املقبول تربوياً ،و�أن م�ستوى الكفاءة الذاتية البحثية لدى �أفراد
عينة البحث منا�سبة كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف
م�ستوى التفكري الناقد تبعاً ملتغريي اجلن�س والتخ�ص�ص ،ودلت
النتائج �أي�ضاً على عدم �إمكانية التنب�ؤ بالكفاءة الذاتية البحثية
من خالل التفكري الناقد ،و�أو�صت الدرا�سة بالعمل على رفع
م�ستوى الكفاءة الذاتية البحثية لطلبة الدرا�سات العليا لت�صل
�إىل م�ستوى الإتقان ،وتدريب �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بكليات
الرتبية على تدري�س مهارات التفكري الناقد ،واالهتمام يف
التعليم اجلامعي مبهارات اال�ستنتاج والتقييم والتحليل بخا�صة،
ومهارات التفكري ب�صفة عامة.
الكلمات املفتاحية :التفكري الناقد ،الكفاءة الذاتية البحثية،
طلبة اجلامعة.
 Levels of Critical Thinking and its relation to SelfEfficacy research among Higher Studies Students
of the Education Faculties in Gaza Governorates

Abstract:
This research aimed at examining the
levels of critical thinking and its relation to self
- efficacy among higher studies students of the
education faculties in Gaza universities (the Islamic
University, Al - Azhar and Al - Aqsa Universities).
Besides unfolding the differences in the levels of
creative thinking attributable to (sex , major, and
university) variables.In addition to investigating
– whether creative thinking level can predict self
)efficacy level.The study sample consisted of (90
male and female students.The researchers used
the critical thinking test and self - efficacy scale.
The research results showed that the degree of
critical thinking among the sample group is below
the acceptable average.As it became as low as (56
%) which is not educationally acceptable.Besides,
there were no statistically significant differences
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in creative thinking level attributable to the study
variables.Additionally , critical thinking can not
predict research self – efficacy relation.
The study recommended working to raise the
level of research self - efficacy among graduate
students to reach the level of mastery, and train
the faculty members of education to teach critical
thinking skills.Besides, university education should
pay much more attention to the skills of inference,
evaluation, and analysis in particular, and thinking
skills in general.

مقدمة:
جاء االهتمام بالتفكري الناقد من منطلق التوجه العاملي
لإعداد �أجيال تتميز باال�ستقاللية ،والوعى ،و�إ�صدار الأحكام،
وال�سعي نحو االبداع ،والتجديد ،واالنعتاق من الآلية والتعقيد،
وهذا يتطلب توفر قدر الب�أ�س به من مهارات التفكري الناقد،
وخا�صة يف مراحل التعليم العام ب�صفة عامة ،ومرحلة التعليم
بالدرا�سات العليا ب�صفة خا�صة.
ويعد امتالك التفكري الناقد هدفاً تعليميا �رضورياً ومطلباً
تربويا ي�سعى املربون �إىل حتقيقه وتنميته لدى املتعلمني يف
ع� ٍرص تتزايد فيه التطورات يف جماالت العلم والتكنولوجيا
واالت�صاالت ،وثورة املعلومات وتدفقها ،فالفرد الذي ميتلك
القدرة على التفكري الناقد يكون م�ستقال يف تفكريه ،قادراً على
اتخاذ القرارات ال�صائبة يف حياته ،ويحكم على الأمور وفق
معايري وا�ضحة وحمددة ،وكما �أن التفكري الناقد ميكّن الطلبة
من مواجهة متطلبات امل�ستقبل والتي لن تكون يف اكت�ساب الكم
الهائل من املعلومات واحلقائق ،و�إمنا يف اكت�ساب الأ�ساليب
املنطقية يف ا�ستنتاج الأفكار وتف�سريها ،و�إتقان عملية التعلم من
خالل ربط عنا�رصه بع�ضها ببع�ض ،وتطوير مهارات الطلبة التي
ت�سهم يف �إعدادهم وت�أهيلهم للنجاح يف هذا العامل.
وي�شري فا�ضل يف هذا ال�صدد (� ) 472 :2001إىل �أنه نظراً
لأن التفكري الناقد �أحد الأهداف التي ت�سعى الرتبية �إىل تنميته
لدى الطالب؛ فقد نادى عدد من الباحثني بوجوب توجيه التعليم
لتنمية القدرات النقدية ،كمفهوم جديد للمعرفة والتعلم ،بل
يرى بع�ضهم �أن التفكري الناقد هو الأداة التي متكن الطالب من
مواجهة �إفرازات الثورة املعرفية والتقنية الهائلة التي يحملها
القرن احلادي والع�رشون :الأمر الذي جعل الرتبويني يعطون
الأولوية لهذا النمط من التفكري ،كما �أ�صبح هدفاً للم�ؤ�س�سات
التعليمية مبختلف مراحلها.
ونظراً ملا للتفكري من دور مهم يف تطوير �شخ�صيات
الطالب وبنائها وطرق تفكريهم ،فقد �أكدت كثري من امل�ؤمترات
الرتبوية على �رضورة تنمية التفكري ب�أنواعه املختلفة وال �سيما
الناقد منها عند الطلبة.
وال �شك �أن اعتقاد الفرد بامتالكه مهارات التفكري الناقد
تدفعه لتحويل هذا االعتقاد ل�سلوك واقعي ،ومن هنا تت�ضح
العالقة الوثيقة بني مهارات التفكري الناقد والكفاءة الذاتية
خا�صة يف املجال البحثي.
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ويعد كان وايت � Kan Whaiteأول من اقرتح «كفاءة» �أو
فعالية  Efficacyكتعبري عن الدافعية ،التي ال ميكن �إرجاعها �إىل
حاجة بيولوجية �أو عوامل خارجية.،و�إمنا ترتكز على احلاجة
الذاتية للتعامل الناجح مع البيئة (�شبيب.)1994 ،
وي�ؤكد �سكوارزر ( � )Schwarzer 1999أن كفاءة الذات
متثل عن�رصا هاما يف عملية الدافعية ،وعلى م�ستوى هذه
الفاعلية يتوقف �إ�شباع �أو تعديل �أو كبح هذه الدافعية.
وي�شري جابر (� )1990أن فعالية الذات لي�ست مبد�أ ل�ضبط
ال�سلوك فح�سب ،ولكنها من �أهم امل�ؤثرات الذاتية ،وهي م�صدر
ال�ضبط والتفاعل بني العوامل البيئية وال�سلوكية ال�شخ�صية،
فهي متغري هام توجه الفرد نحو حتقيق �أهداف معني.
ويعد مفهوم الفعالية الذاتية من املفاهيم الهامة التي
ت�ستخدم يف تف�سري �سلوك الفرد وحتديد �سماته ال�شخ�صية،
وخا�صة من وجهه نظر �أ�صحاب نظريات التعلم االجتماع ي �So
� cial Learning Theoriesإذ يرى (باندورا) �أن مفهوم الفعالية
الذاتية يت�ضمن معتقدات الأفراد حول كبح �أو تنظيم ت�رصفاتهم
اليومية باعتبار هذه املعتقدات �إدراكاً لفعاليتهم الذاتية يف
خمتلف املواقف(.عبد الرحمن.)339:1998 :،
ي�ضاف �إىل ذلك � ّأن الفعالية الذاتية من املحددات الأ�سا�سية
لل�شخ�صية ،ومن وظائفها الهامة فقد �أ�شار ويليام جيم�س
� Jamesأن ال�سعي والكفاح يف �سبيل حتقيق �أهداف معينة يعد
من الوظائف الهامة للذات ،ويتفق معه �ألبورت  Allportمن حيث
�إن ال�سعي واملثابرة يف �سبيل حتقيق �أهداف معينة ميثل �إحدى
الوظائف املهمة لل�شخ�صية (دويدرا.)20 - 19 ،
وي�شري (روجرز �.)Rojarzإىل � ّأن ال�سلوك الإن�ساين �إيجابي،
وي�سعى �إىل حتقيق الذات من خالل �إ�شباع حاجات الفرد كما
يدركها ويفهمها ،وهذا يعتمد بدرجة �أ�سا�سية على الظروف
االجتماعية املحيطة بالفرد الذي يتفاعل معها يف الواقع
(من�سي.)2004 ،
كما وي�شري جاثري � Gathryإىل ذلك بقوله (�إننا ال نتعلم
�إال ما نفعله) وتبدو فعالية الذات الأكادميية من خالل عملية
وا�سرتجاع املعرفة وا�ستيعابها (زيتون.)1999 ،
ويرى باندورا (� )Bandura,1977أن فعالية الذات ت�ؤثر يف
�أمناط التفكري والت�رصفات املختلفة ويف الإثارة العاطفية ،وكلما
ارتفع م�ستوى فعالية الذات ارتفع بالتايل الإجناز و انخف�ضت
اال�ستثارة االنفعالية ،كما �أن الأفراد ذوي الفعالية الذاتية
العالية يعتقدون �أنهم قادرون على عمل �أ�شياء �إيجابية ميكن من
خاللها تغيري واقع البيئة التي يعي�شون فيها� ،أما ` ذوو الفعالية
املنخف�ضة ف�إنهم يرون �أنف�سهم عاجزين عن �إحداث �سلوك له �آثار
ونتائج (عبد الرحمن.)399 ،
وقد �أ�شار زميرمان (� )Zimmerman ,1990إىل �أن مرتفعي
الفعالية الذاتية يظهرون تقييماً ذاتياً عاليا للأداء وخا�صة عند
ح ّل امل�شكالت ال�صعبة.
ولعل الأفراد الذين لديهم �إح�سا�س قوى بالكفاءة الذاتية
يركزون تفكريهم على حتليل امل�شكالت وحلها ،بينما الأفراد
الذين لديهم �شعور بتدين الكفاءة الذاتية ف�إن تفكريهم يتحول �إىل
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الداخل ،فيت�سبب بالوقوع باملغالطات ،ومن ثم الف�شل والإخفاق.
وعليه ميكن التحكم بالكفاءة الذاتية من خالل الإجنازات الذاتية
حيث � ّإن جناح الفرد يزيد من توقعات الكفاءة الذاتية لديه ،ومينح
الفرد الثقة لأداء مهمة ما بنجاح.
ويوجد العديد من الدرا�سات واجلهود التي تركز على
مو�ضوع البحث ،وقد تناولها الباحثان كالتايل:
�أجرى عفانة ( )1998درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء م�ستوى
مهارات التفكري الناقد لدى طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة
الإ�سالمية بغزة ،ومعرفة �أثر كل من جن�س الطلبة وتخ�ص�صهم،
وم�ستواهم الأكادميي ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى
مهارات التفكري لدى عينة الدرا�سة قد و�صل �إىل ( )0.61وهو
�أدنى من م�ستوى التمكن املقبول يف مثل هذه املرحلة والذي
ي�ساوي ( )0.81على الأقل ،،وتوجد فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى ملتغري نوع التخ�ص�ص (علمي و�أدبي) وذلك ل�صالح الطلبة
من ذوي التخ�ص�ص العلمي ،وكذلك �أظهرت الدرا�سة وجود فرق يف
مهارات التفكري الناقد تعزى ملتغري امل�ستوى الأكادميي ل�صالح
طلبة الدرا�سات العليا ،يف حني مل تظهر الدرا�سة فرقاً يف م�ستوى
مهارات التفكري الناقد تعزى للجن�س.
وقامت العطاري ( )1999بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل
م�ستويات التفكري الناقد لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية وعالقته
مبركز ال�ضبط لديهم ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود اختالف بني
�أفراد العينة يف م�ستوى مهارات التفكري الناقد؛ �إذ توزع �أفراد
العينة �إىل ثالثة م�ستويات :امل�ستوى املنخف�ض ،واملتو�سط،
واملرتفع ،حيث بلغت ن�سبة �أفراد العينة يف امل�ستوى املرتفع
( )% 13.3وهي ن�سبة متدنية من العينة الكلية ،ومل تظهر فروق
تعزى ملتغري اجلن�س ،با�ستثناء مهارتي التحليل واال�ستقراء وذلك
ل�صالح الإناث ،يف حني ظهرت فروق تعزى ملتغري التخ�ص�ص
الأكادميي ل�صالح التخ�ص�ص العلمي.
وحاولت �رسحان ( )2000التعرف �إىل مهارات التفكري
الناقد لدى عينة من طلبة اجلامعات الفل�سطينية وعالقتها بحل
امل�شكالت وامل�ستوى الدرا�سي ،واجلن�س� ،أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود فروق بني �أفراد عينة يف م�ستوى مهارات التفكري الناقد
حيث توزعوا على ثالثة م�ستويات� ،إذ �شكل امل�ستوى املرتفع
ما ن�سبته ( ،)% 17.4وامل�ستوى املنخف�ض �شكل (،)% 13.4
يف حني �شكل امل�ستوى املتو�سط ( ،)% 69.2كما بينت النتائج
عدم وجود فروق ذات داللة يف متغري اجلن�س يف مهارات التفكري
الناقد الكلية والفرعية.
و�سعت بارتينيه و�آخرون ( )Batainch etal., 2006التعرف
�إىل م�ستوى مهارات التفكري الناقد ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن �أداء الطلبة كان �سيئاً ،وبينت �أن الطالب الذكور تفوقوا على
�صغار ال�سن ،و�أن الطالبات الأ�صغر �سناً تفوقن على الطالبات
الأكرب �سناً.
وهدفت درا�سة �أندورز ( )Andrews, 2007التعرف �إىل
طبيعة اجلدال والتفكري الناقد يف �أطروحات الدرا�سات العليا ،وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املبادئ التوجيهية للبحوث التي تدرب
الطالب على كيفية �إجراء الأطروحات ال تقوم بواجبها كما ينبغي
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يف مرحلة التعليم للدرا�سات العليا خا�صة فيما يتعلق بالتفكري
الناقد.
وكما قام مرعـي ونوفل ( )2007بدرا�سة هدفت اىل �إق�صاء
م�ستوى مهارات الناقد لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية اجلامعية
(الأونروا) ،و�أظهرت نتائج البحث �أن درجة امتالك مهارات
التفكري الناقد لدى �أفراد عينة البحث دون امل�ستوى املقبول
تربوياً والذي حدد ب ( ،)% 80كما �أظهرت نتائج البحث وجود
فرق يف م�ستوى مهارات التفكري الناقد تبعاً ملتغري اجلن�س
ل�صالح الإناث.
و�أجري �أحمد ( )2007درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل العالقة
ما بني الذكاء الوجداين والكفاءة يف التعلم والتفكري االبتكاري
لدى طالب وطالبات ال�صف الأول الثانوي ،و�أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة بني الذكور والإناث يف جميع
�أبعاد الذكاء الوجداين ،وبينت وجود عالقة ارتباط موجبة بني
�أبعاد الذكاء الوجداين والدرجة الكلية وكل من �أبعاد الكفاءة يف
التعلم ،وبينت وجود فروق بني الطالب مرتفعي ومنخف�ضي الذكاء
الوجداين يف الأداء على املثابرة وامل�شاركة واالندماج والرتكيز
والدرجة الكلية للكفاءة يف التعلم ل�صالح الطالب مرتفعي الذكاء
الوجداين ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن �أبعاد الذكاء الوجداين ت�سهم يف
التنب�ؤ بالكفاءة يف التعلم لدى �أفراد عينة الدرا�سة.
و�أ�شارت درا�سة �أبو هدرو�س والفرا (� )2008إىل معرفة
م�ستوى مهارات التفكري الناقد وعالقته بالتوافق ال�شخ�صي
واالجتماعي ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى مهارات التفكري
الناقد بلغ( )% 57.7بينما بلغ م�ستوي التوافق ال�شخ�صي
واالجتماعي ( )% 84.4كما دلت النتائج على وجود فروق
دالة �إح�صائياً يف م�ستوى مهارات التفكري الناقد بني اجلن�سني،
ول�صالح الطالب ،وبني امل�ستويني الأكادمييني الأول والرابع
ول�صالح امل�ستوى الرابع ،،وبينت وجود عالقة �سالبة ودالة
�إح�صائياًــ ولكنها �ضعيفة ما بني م�ستوى التوافق ال�شخ�صي
واالجتماعي ،وم�ستوى مهارات التفكري الناقد.
وهدفت درا�سة (� )Justice etal., 2009إىل التعرف �إىل
فعالية جل�سات (ال�سمينار) البحثي يف تنمية املهارات البحثية
لطلبة ال�سنة الأوىل ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )54طالباً،
و( )71طالبة ،وا�ستخدمت الدرا�سة ثالثة اختبارات وهى :ممار�سة
املهارات البحثية ،واختبار التفكري الناقد ،ومهارات العمل
اجلماعي ،و�أظهرت النتائج وجود اندماج للطلبة يف جل�سات
(ال�سمينار) وزيادة املهارات البحثية لديهم ،وتنمية املهارات
الأكادميية الفرتات �أطول.
و�أجرى ع�سقول ( )2009درا�سة هدفت �إىل بحث العالقة
بني الذكاء االجتماعي والتفكري الناقد وعالقته ببع�ض املتغريات
لدى طلبة اجلامعة ،و�أ�شارت �إىل عدم وجود فروق يف الذكاء
االجتماعي لطلبة اجلامعة ُتعزى الختالف اجلن�س وبينما وجدت
فروق يف التفكري الناقد لطلبة اجلامعة ُتعزى الختالف النوع
(ذكور� ،إناث) ،وبينت عدم وجود فروق يف الذكاء االجتماعي
والتفكري الناقد لطلبة اجلامعة ُتعزى الختالف التخ�ص�ص(علوم،
�آداب )،وعدم وجود فروق يف الذكاء االجتماعي والتفكري الناقد
ُتعزى للجامعة (الإ�سالمية ،الأزهر ،الأق�صى).

د .محمد عاشور صادق
د .يحيى محمود النجار

و�أظهرت نتائج درا�سة خالد ( )2010حول التكيف
الأكادميي وعالقته بالكفاءة الذاتية العامة لدى طلبة كلية العلوم
الرتبوية يف جامعة �آل البيت ،وجود ارتباط موجب دال �إح�صائياً
بني التكيف الأكادميي والكفاءة الذاتية.
وهدفت درا�سة املخالقي (� )2010إىل معرفة العالقة بني
فعالية الذات الأكادميية وبع�ض �سمات ال�شخ�صية) الت�آلف،
والثبات االنفعايل ،والدهاء «احلنكة» (لدى عينة من طلبة
اجلامعة وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباط ذات داللة
�إح�صائية بني فعالية الذات الأكادميية وبع�ض �سمات ال�شخ�صية،
كما ك�شفت الدرا�سة عن وجود فروق بني متو�سطات درجات
�أفراد ا لعينة على مقيا�س فعالية الذات الأكادميية وفقاً ملتغري
التخ�ص�ص ل�صالح طلبة التخ�ص�صات العلمية ،وكذلك وجود
فروق بني متو�سطات درجات �أفراد العينة على مقيا�س فعالية
الذات الأكادميية وفقا ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث (الت�آلف،
والثبات االنفعايل) وفقاً ملتغري اجلن�س ،بينما وجدت فروق
بني متو�سطات درجات �أفراد العينة على مقيا�س �سمة احلنكة
«الدهاء» وفقاً ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث.
وقام امل�ساعيد ( )2011بدرا�سة ملعرفة م�ستوى التفكري
العلمي عند طلبة جامعة �آل البيت ،وعالقته بكل من الكفاءة
الذاتية العامة ،وال�سنة الدرا�سية ،واجلن�س ،وقد �أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل وجود معامل ارتباط �إيجابي بني التفكري العلمي
والكفاءة الذاتية� ،إال �أن النتائج مل تظهر فروقاً ذات داللة
�إح�صائية بني الذكور والإناث.
�أما بقعيعى ( )2012فقد �أجرى درا�سة هدفت �إىل الك�شف
عن �أ�ساليب التفكري والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية لدى
الطلبة املعلمني يف تخ�ص�ص معلم �صف باجلامعة الأردنية،
ومعرفة العالقة بينهما ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل امتالك
الطلبة لأ�ساليب التفكري ،و�أظهرت وجود فروق دالة �إح�صائي ُا
يف �أ�ساليب التفكري تعزي ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور ،ووجود
فروق دالة �إح�صائية يف العامل ال�شخ�صي تبعاً ملتغري اجلن�س،
واملعدل الرتاكمي ل�صالح الذكور ،وبينت وجود عالقة �إيجابية
دالة بني �أ�ساليب التفكري والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية.
وكما قام ظاهر ( )2013بدرا�سة هدفت �إىل معرفة العالقة
بني �أ�ساليب التفكري وبع�ض �سمات ال�شخ�صية الناقدة ،ومعرفة
الفروق يف �أ�ساليب التفكري ،و�سمات ال�شخ�صية الناقدة تبعاً
ملتغري اجلن�س ،وبينت نتائج الدرا�سة عدم وجود عالقة ذات داللة
�إح�صائية بني �أ�ساليب التفكري ،وبع�ض �سمات ال�شخ�صية الناقدة
با�ستثناء وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الأ�سلوب العلمي
واحل�سا�سية جتاه امل�شكالت ،وا�شارت النتائج �إىل وجود فروق
بني متو�سطات دراجات الذكور والإناث على مقيا�سي �أ�ساليب
التفكري ،و�سمات ال�شخ�صية الناقدة.
و�سعت درا�سة (� )Arass & others, 2013إىل معرفة فعالية
ور�ش العمل يف تنمية مهارات البحث العلمي عند طلبة الدرا�سات
العليا يف اجلامعات اخلا�صة جنوب والية كارنتاكا بالهند،
وت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )57طالباً جامعياً و�أظهرت النتائج
وجود زيادة وا�ضحة يف املهارات البحثية بعد تنفيذ ور�ش العمل.
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وهدفت درا�سة القوا�سمة (� )2014إىل التعرف �إىل امتالك
طلبة كلية العلوم والآداب بجامعة طيبة ملهارات التفكري الناقد،
واظهرت نتائج الدرا�سة �أن مهارة اال�ستدالل احتلت املرتبة
الأوىل بني مهارات التفكري الناقد ،يليها مهارة اال�ستقراء،
فالتحليل والتقييم ،و�أخرياً اال�ستنتاج ،وبينت وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري الناقد تعزى ملتغري اجلن�س
ل�صالح الطالبات ،وبينت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف م�ستوى مهارات التفكري تعزى ملتغري التخ�ص�ص.
و�سعت درا�سة الزيلعي (� )2014إىل بناء اختبار ت�شخي�صي
حمكي املرجع لقيا�س مهارات البحث العلمي لدى طلبة الدرا�سات
العليا بكلية الرتبية بجامعة الباحة ،وذلك للتعرف على مدى
متكن طلبة الدرا�سات العليا من هذه املهارات ،ومعرفة الفروق
يف مدى متكني الطلبة يف �ضوء بع�ض املتغريات (اجلن�س،
والتخ�ص�ص) ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )476طالباً ،وطالبة،
و�أظهرت النتائج وجود انخفا�ض وا�ضح يف مدى متكني الطلبة
من مهارات البحث العلمي.
و�أجرى �أبو العال ( )2015درا�سة هدفت �إىل معرفة
امل�شكالت الأكادميية التي تواجه طالبات املاج�ستري يف
كلية الرتبية بجامعة الطائف وعالقتها مبتغريات التخ�ص�ص،
وامل�ستوى الدرا�سي ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الدرجة الكلية
للم�شكالت الأكادميية التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية
الرتبية بجامعة الطائف كانت كبرية ،و�أن �أكرث امل�شكالت هذه
كانت يف جمايل املقررات الدرا�سية ،والإ�رشاف ،والتقومي ،و�إدارة
الوقت ،واختالف واحتلت م�شكالت املهارة الدرا�سية الأخرية يف
امل�شكالت ،وبينت عدم وجود فروق بني متو�سطات ا�ستجابة �أفراد
العينة حول درجة امل�شكالت الأكادميية تعزي ملتغري التخ�ص�ص،
و�أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
ا�ستجابة �أفراد العينة حول درجة امل�شكالت الأكادميية تعزى
ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ل�صالح امل�ستوى الأول.
و�أ�شارت درا�سة ربايعه (� )2015إىل معرفة م�ؤ�رشات التفكري
الناقد لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدار�س جنني من وجهة نظر
املعلمني ،ودرجة تنميتهم لها ،ومعرفة فيما �إذا كان هناك عالقة
بني درجة تنمية املعلمني لهذه امل�ؤ�رشات ،ودرجة وجودها لدى
الطلبة ،و�أظهرت النتائج �أن درجة امتالك الطلبة مل�ؤ�رشات التفكري
الناقد كانت متو�سطة ،بينما كانت درجة تنمية املعلمني لهذه
امل�ؤ�رشات كبرية ،وبينت عدم وجود فروق دالة �إح�صائياً يف
درجة تنمية املعلمني مل�ؤ�رشات التفكري الناقد بح�سب كل من
اجلن�س ،و�سنوات اخلربة ،وعدد الدورات التدريبية ذات ال�صلة،
كما بينت وجود عالقة دالة موجبة ما بني درجة تنمية املعلم
مل�ؤ�رشات التفكري الناقد ودرجة امتالك الطلبة لها.
و�أجرى �أبو لطيفه ( )2015درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل
م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طلبة كلية الرتبية يف
جامعة الباحة باململكة العربية ال�سعودية ،ومدى اختالف هذا
امل�ستوى باختالف متغريي ال�سنة الدرا�سة والتح�صيل الدرا�سي،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التفكري ما وراء املعريف لدى
الطلبة متو�سط ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
التفكري ما وراء املعريف وفق متغري ال�سنة الدرا�سية ،وبينت عدم
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وجود فروق ذات داللة �إح�صائية وفق متغري التح�صيل الدرا�سي.
وهدفت درا�سة الكحلوت (� )2015إىل فاعلية الربنامج
التدريبي املقرتح يف متنية اجلانب املعريف والأدائي ملهارات
كتابة تقرير البحث النف�سي والرتبوي لطلبة كلية الرتبية،
وتو�صلت النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات
رتب درجات العينة على التطبيقني القبلي والبعدي للجانب
املعريف الأدائي ملهارات البحث الرتبوي ،وكانت الفروق ل�صالح
التطبيق البعدي ،وبينت �أن الربنامج التدريبي ذو �أثر كبري يف
متنية اجلانب املعريف والأدائي ملهارات البحث الرتبوي.
وال �شك �أن املناخات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والرتبوية التي يعي�شها املجتمع الفل�سطيني يف هذه املرحلة،
تلقى بتبعاتها الثقيلة على �أفراد املجتمع ،لتنعك�س على امل�ستوى
الفكري والرتبوي والنف�سي ،فتت�أثر قدرة الأفراد على ممار�سة
مهارات التفكري الناقد ،ملجريات الأحداث ،وكذلك كفاءتهم
الذاتية يف الت�أثري يف جمريات احلياة من حولهم.
ويف ظل االهتمام املتزايد بالتفكري الناقد ك�سمة عقلية
ملحة للإن�سان ،والكفاءة الذاتية البحثية ك�سمة �شخ�صية ،منذ
�أ�صبحت درا�سة هذين املتغريين من الأمور التي تهم الباحثني
ب�شكل عام ،والأكادمييني ب�شكل خا�ص ،تتجلى الفجوة البحثية
بالدرا�سة احلالية حيث � ّإن الأدبيات النف�سية تفتقر لدرا�سات نظرية
وميدانية تتناول العالقة بني هذين املتغريين ،ومن ثم جاءت هذه
الدرا�سة لتربز طبيعة العالقة بني التفكري الناقد والكفاءة الذاتية
البحثية لدى عينة من طلبة الدرا�سات العليا بكليات الرتبية بغزة،
وللتعرف �إىل م�ستوى التفكري الناقد وعالقته بالكفاءة الذاتية
لدى طلبة الدرا�سات العليا بكليات الرتبية مبحافظات قطاع غزة.

مشكلة الدراسة:
يعد التفكري الناقد �إحدى �أبرز املهارات التي يحتاجها
طلبة الدرا�سات العليا يف القراءة والكتابة ،حيت ينظر �إليهما على
�أنهما عملية �إنتاج جديدة للمقروء تهدف �إىل متكني الطالب من
�إعادة بناء الأفكار املتح�صلة ،و�إنتاج اجلديد منها وغري امل�ألوف،
ومن خالل خربة الباحثني وعملهما يف جمال التدري�س اجلامعي
يت�ضح �أن هناك ق�صوراً لدى الطلبة يف التفكري الناقد حيث تعتمد
�أ�ساليب التدري�س على التلقني ،واحلفظ ويقت�رص دور الطالب
فقط على اال�ستقبال للمعلومة دون �أي تفاعل ،و�إن ما ميكن �أن
نخل�ص �إليه �أن التفكري الناقد قد يكون له عالقة بالكفاءة الذاتية
البحثية ،وبناءً ملا ذكر �أعاله ،ونتيجة للتوا�صل واالحتكاك
مع طلبة الدرا�سات العليا من خالل التدري�س والأ�رشاف الحظ
الباحثان �أن لدى بع�ض الطلبة حاجة تتعلق بالكفاءة الذاتية،
وبنمط التفكري الناقد لديهم فيما يتعلق باجلانب النظري والعملي
مبجال الدرا�سات العليا ،وهذا ما دفع الباحثني لإجراء الدرا�سة
احلالية كمحاولة متوا�ضعة بال�س�ؤال الرئي�س التايل:
◄◄ما م�ستوى التفكري الناقد وما عالقته بالكفاءة الذاتية
البحثية لدى عينة طلبة الدرا�سات العليا بكليات الرتبية بجامعات
(الأق�صى ،والإ�سالمية ،والأزهر)؟

مستوى التفكير الناقد وعالقته بالكفاءة الذاتية البحثية لدى طلبة الدراسات العليا بكليات التربية مبحافظات غزة

ويتفرع منه الأ�سئلة الفرعية التالية:
◄◄ما م�ستوى التفكري الناقد لدى طلبة الدرا�سات العليا
بكليات الرتبية بجامعات (الأق�صى ،والإ�سالمية ،والأزهر)
مبحافظات غزة؟
◄◄ما م�ستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الدرا�سات العليا
بكليات الرتبية بجامعات (الأق�صى ،والإ�سالمية ،والأزهر)
مبحافظات غزة؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري
الناقد بجامعات (الأق�صى ،والإ�سالمية ،والأزهر) تعزى ملتغريات
(اجلن�س ،التخ�ص�ص)؟
◄◄ما اال�سهام الن�سبي ملهارات التفكري الناقد يف التنب�ؤ
بالكفاءة الذاتية البحثية لدى طلبة الدرا�سات العليا بكليات
الرتبية بجامعات (الأق�صى ،والإ�سالمية ،والأزهر)؟

أهداف البحث:
تهدف الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى التفكري الناقد وعالقته
بالكفاءة الذاتية لدى طلبة الدرا�سات العليا بكليات الرتبية،
ومعرفة الفروق الإح�صائية يف م�ستوى التفكري الناقد تبعاً ملتغري
اجلن�س والتخ�ص�ص ،والتعرف على اال�سهام الن�سبي ملهارات
التفكري الناقد يف التنب�ؤ بالكفاءة الذاتية البحثية.

أهمية البحث
تت�ضح �أهمية البحث من الناحية النظرية من خالل
اجلوانب الآتية:
�1 .1إن الوقوف على م�ستوى التفكري الناقد له�ؤالء الطلبة يعد
جزءاً من عملية التقومي التي ترافق �أي برنامج تربوي،
للوقوف على واقع هذه الربامج ومدى حتقيقها للأهداف
التي و�ضعت من �أجلها.
2 .2ي�شتق البحث احلايل �أهميته �أي�ضاً يف �أنه يتناول املتعلمني
يف مرحلة عمرية على جانب كبري من الأهمية ،لأن تنمية
تلك القدرة ت�سمح للفرد �أن ي�ستفيد منها لي�س يف حياته
الدرا�سية فح�سب ،بل يف حياته كذلك ،فبدالً من �أن يتقبل
الأفكار كما هي ،تنمو لديه القدرة الناقدة على حتليل
ما يقدم له ،خا�صة ونحن نحيا يف عامل يت�سم بالتغري
واالنفجار املعريف و�رسعة التغري الثقايف.

األهمية التطبيقية:
تتمثل �أهمية هذه الدرا�سة من الناحية التطبيقية من خالل
اجلوانب التالية:
1 .1قد تلفت نتائج هذه الدرا�سة القائمني على الرتبية والتعليم،
وتوعيهم� ،إىل �أهمية ت�صميم برامج تدريبية لتنمية مهارات
التفكري الناقد
2 .2قد ت�ساعد نتائج هذه الدرا�سة املهتمني مبو�ضوع التفكري
من علماء النف�س ،والأخ�صائيني االجتماعيني ،وغريهم �إىل
�إيجاد طرق لتنمية مهارات التفكري الناقد.

د .محمد عاشور صادق
د .يحيى محمود النجار

3 .3مكن �أن تفتح هذه الدرا�سة املجال �أمام الباحثني لإجراء
درا�سات م�شابهة يف مراحل تعليمية �أخرى ،وقطاعات
تعليمية خمتلفة.

مصطلحات البحث:
لغايات هذا البحث ،حددت التعريفات الإجرائية الآتية:
مستوى التفكري الناقد:
هو الدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على اختبار
التفكري الناقد ا�ستجابة لفقرات املقيا�س واملتمثلة بالتنب�ؤ
باالفرتا�ضات ،والتف�سري ،وتقييم املناق�شات ،اال�ستنباط،
واال�ستنتاج.
تعريف الكفاءة الذاتية البحثية:
وهي تت�ضمن اعتقاد الطالب بقدرته على �إجراء بحث
متكامل ،وكتابة تقرير نهائي ي�شمل :الإطار العام للبحث،
و�أدبيات البحث ،والدرا�سات ال�سابقة ،واملنهج والإجراءات،
وعر�ض النتائج وتف�سريها.وتوثيق املراجع.

حمددات البحث:
ميكن تعميم نتائج البحث احلايل يف �ضوء حمدد كل من:
♦ ♦�أداة البحث وهي اختبار التفكري الناقد ،وا�ستبانة
الكفاءة الذاتية البحثية.
♦ ♦اقت�رصت عينة البحث على طلبة الدرا�سات العليا
بكليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية الثالث (الأق�صى،
والإ�سالمية ،والأزهر ) مبحافظات غزة.

التعليق على الدراسات السابقة:
تت�شابه الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف جوانب
عدة ت�شمل:
حتديد امل�شكلة ،واملتغريات ،والعينة ،واملنهج مع درا�سة
كالً من العطار ( ،)1999و�رسحان ( ،)2000و (Batainch etal.
 ،)2006و ( ،)Andrews, 2007ونوفل ( ،)2007و�أبو هدرو�س،
والفرا ( ،)2008وامل�ساعيد ( ،)2011والقوا�سمة (.)2014
وقد اختلفت الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة
يف عينة ،و�أدوات ،ونتائج الدرا�سة مع درا�سة كل من :عفانة
( ،)1998وطارق ( ،)2007وع�سقول ( ،)2009وخالد (،)2010
واملخالقي ( ،)2010وبقعيعي ( ،)2012وظاهر ( ،)2013و �أبو
العال ( ،)2015وربايعة ( ،)2015و�أبو لطيفة (.)2015
وما مييز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة� ،أنها تناولت
متغريين هما :التفكري الناقد ،والكفاءة الذاتية البحثية لدى طلبة
الدرا�سات العليا يف كليات الرتبية ويف حدود علم الباحثني ال
يوجد درا�سة حملية �أو عربية تناولت هذا املو�ضوع ،فمعظم
الدرا�سات تناولت هذين املتغريين يف مراحل درا�سية خمتلفة
با�ستثناء درا�سة عفانة ( ،)1998وقد ا�ستفادت الدرا�سة احلالية
من الدرا�سات ال�سابقة يف الأدب الرتبوي و�إجراءات الدرا�سة،
136

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد السادس  -ع ( - )19تشرين األول 2017

و�إجراء املقارنات مع النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة.

أدوات الدراسة:

الطريقة واإلجراءات:

أوالً :اختبار مهارات التفكري الناقد:

منهج البحث:
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ملنا�سبته
لإجراء الدرا�سة.
جمتمع الدراسة:
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة الدرا�سات العليا يف
كليات الرتبية يف جامعات غزة (الإ�سالمية والأق�صى والأزهر)
والبالغ عددهم ( )220طالباً وطالبة وامل�سجلني يف العام
الدرا�سي 2015 - 2014م ،وفقاً لإح�صائيات القبول والت�سجيل
يف اجلامعات الثالث.
عينة البحث:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )90طالباً وطالبة من طلبة
الدرا�سات العليا يف كليات الرتبية يف جامعات غزة ،اختريوا
بالطريقة الع�شوائية الطبقية بن�سبة ( )% 41من جمتمع الدرا�سة.

خصائص عينة الدراسة:
تبني اجلداول التالية خ�صائ�ص عينة الدرا�سة.
جدول ()1
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

اجلن�س

التكرار

الن�سبة املئوية

ذكر

42

46.7

�أنثي

48

53.3

املجموع

90

100.0

جدول ()2
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة

اجلامعة

التكرار

الن�سبة املئوية

الأق�صى

19

21.1

اال�سالمية

31

34.4

الأزهر

40

44.4

املجموع

90

100.0

صدق االختبار
.1صدق احملكمني:
قام الباحثان بعر�ضه على �سبعة حمكمني يف جمال علم
النف�س واملناهج واللغة العربية للت�أكد من ال�سالمة اللغوية ومدى
مالءمته للبيئة الفل�سطينية ،وجاءت ا�ستجابات املحكمني م�ؤكدة
على جودة املقيا�س ودقته.

جدول ()3
توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص

التخ�ص�ص

التكرار

الن�سبة املئوية

علم النف�س

44

48.9

مناهج وطرق تدري�س

23

25.6

�أ�صول الرتبية

23

25.6

املجموع

90

100.0

ا�ستعان الباحثان باختبار "عبد ال�سالم" و "�سليمان"
( )1982اخلا�ص بقيا�س مهارات التفكري الناقد والذي قام بتقنينه
على البيئة الفل�سطينية "عفانة" ( )1998حيث عدل بع�ض فقراته
غري الوا�ضحة ،وحذف بع�ضها الآخر ،وي�شتمل االختبار على خم�س
مهارات للتفكري الناقد تكون يف جمموعها اختبار التفكري الناقد،
وهذه املهارات هي :مهارة التنب�ؤ باالفرتا�ضات ،ومهارة التف�سري،
ومهارة تقييم النتائج ،ومهارة اال�ستنباط ،ومهارة اال�ستنتاج.
ويعترب اختبار مهارات التفكري الناقد اختباراً مركباً
(طالب)72 – 73 :2007 ،
وهو يت�ألف من خم�سة اختبارات فرعية هي:
1 .1التنب�ؤ بالفر�ضيات :ويقي�س القدرة على معرفة االفرتا�ضات
املت�ضمنة يف الق�ضايا املعطاة وي�شمل ( )30فقرة.
2 .2التف�سري :ويقي�س القدرة على ال�شواهد والأدلة للتمييز بني
التعميمات التي تربزها الأدلة والتي ال تربزها وي�شمل
( )30فقرة.
3 .3تقييم النتائج :يقي�س القدرة على التمييز بني احلجج القوية،
وال�ضعيفة ،بالن�سبة ملجموعة من امل�سائل املطروحة،
وي�شمل ( )30فقرة.
4 .4اال�ستنباط :ويقي�س القدرة على التفكري اال�ستنباطي من
خالل مقدمات معينة وي�شمل ( )30فقرة.
5 .5اال�ستنتاج :ويقي�س القدرة على بناء �أحكام غري ملحوظة من
جمموعة من املالحظات وا�ستخال�ص نتيجة من حقائق
معينة لوحظت �أو افرت�ضت ،وي�شمل ( )30فقرة.
وبذلك يتكون اختبار التفكري الناقد من ( )150فقرة.
ويوجد الختبار مهارات التفكري الناقد ورقة �إجابة لكل اختبار
فرعي تختلف عنها يف بقية االختبارات اخلم�سة ،ولت�صحيح
ورقة الإجابة تعطى درجة واحدة لكل �إجابة �صحيحة ،و�صفر
لكل �إجابة خط�أ ،والدرجة الكلية لالختبار هي ( )150درجة.

.2صدق االتساق الداخلي
وقد مت التحقق من �صدق اال�ستبانة با�ستخدام االت�ساق
الداخلي لأبعاد اختبار التفكري الناقد ،وقد تراوحت معامالت
االرتباط بني ( )0.85 - 0.74على النحو التايل:
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د .محمد عاشور صادق
د .يحيى محمود النجار

مستوى التفكير الناقد وعالقته بالكفاءة الذاتية البحثية لدى طلبة الدراسات العليا بكليات التربية مبحافظات غزة

جدول ()4

كما �أن جمموعة االختبارات التي متثل بطارية اختبار
مهارات التفكري الناقد قد �صححت من درجة كلية مقدارها 150
درجة ،هذا على الرغم من �أن االختبار الأخري املتعلق بقيا�س
مهارات اال�ستنتاج قد ا�شتمل على خم�س نقاط لال�ستجابة.

البعد

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

التنب�ؤ باالفرتا�ضات

0.82

0.00

التف�سري

0.82

0.00

تقييم املناق�شات

0.74

0.00

ثانيا :استبانة الكفاءة الذاتية البحثية

اال�ستنباط

0.78

0.00

اال�ستنتاج

0.85

0.00

طرق بناء ا�ستبانة الكفاءة الذاتية:

املقيا�س ككل

1

وعليه ف�إن االختبار يتمتع مبعامالت �صدق عالية ،ميكن
االطمئنان �إىل نتائجها.
.3الصدق التمييزي
جدول (:)5
متوسطات درجات أفراد العينة ذوي الدرجات المرتفعة والمنخفضة واالختبار البعدي
وقيمتا «  “ Uو “  “ Zعلى اختبار التفكير الناقد

البيان

عدد
الطلبة

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

ذوو الدرجات
املرتفعة

7

10.86

76.00

ذوو الدرجات
املنخف�ضة

7

4..14

29.00

قيمة

قيمة

""U

""Z

1

- 3.009

الداللة
الإح�صائية
دالة
�إح�صائياً
عند
م�ستوى
0.01

قيمة  Zالجدولية عند مستوى داللة ( )0.01تساوي ()2.58

ثبات االختبار:
عمل الباحثان على تطبيقه على عينه ا�ستطالعية من
خارج عينة الدرا�سة تكونت من ثالثني فردا ،ومت التحقق من
ثبات االختبار من خالل:
1 .1معامل ثبات �ألفا كرونباخ حيث بلغ معامل التبات
()0.936
2 .2با�ستخـدام التجـزئـة الن�صفيـة :حيث بلغ معامل الثبات بعد
التعديل (.)0.85وعليه ف�إن االختبار يتمتع مبعامالت ثبات
عالية ،ميكن االطمئنان �إىل نتائجها.
تصحيح االختبار:
مت ت�صحيح ورقة الإجابة بعمل مفتاح لبطارية االختبارات
املكونة الختبار مهارات التفكري الناقد؛ �إذا �أعطيت درجة واحدة
لكل �إجابة �صحيحة ،ودرجة �صفر لكل �إجابة خط�أكما �أنه ينبغي
مالحظة �أن االختبارات الأربعة الأوىل لها نقطتا ا�ستجابة� ،إال �أن
االختبار اخلام�س واملتعلق باال�ستنتاج له خم�س نقاط ا�ستجابة
متدرجة تبد�أ من �صادق متاماً ثم �صادق ثم بيانات ناق�صة،
ثم حمتمل خط�ؤه ،و�أخرياً خاطئ متاماً ،حيث تكون الإجابة
ال�صحيحة نقطة واحدة والإجابة تتمثل يف النقاط الأربع الباقية،
ولهذا �أعطيت درجة واحدة يف حالة الإجابة ال�صحيحة و�صفراً يف
احلاالت الأخرى.

حلل حمتوى مفهوم الكفاءة الذاتية البحثية من
خالل االطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ،ومت
و�ضع تعريف �إجرائي ي�شمل �أبعاد وجماالت الكفاءة الذاتية
البحثية املتمثلة يف خم�سة �أبعاد �أ�سا�سية ،وهي (الكفاءة
الذاتية املتعلقة بالإطار العام للبحث ،الكفاءة الذاتية
املتعلقة بالإطار النظري للبحث ،الكفاءة الذاتية املتعلقة
بالدرا�سات ال�سابقة ،الكفاءة الذاتية املتعلقة مبنهجية
البحث ،الكفاءة الذاتية املتعلقة بعر�ض النتائج وتف�سريها،
وتوثيق املراجع.
صدق االستبانة:
.1صدق احملكمني:
للت�أكد من �صدق اال�ستبانة قام الباحثان بعر�ضه على
�سبعة حمكمني يف جمال علم النف�س و املناهج واللغة العربية
للت�أكد من ال�سالمة اللغوية ومدى مالئمته للبيئة الفل�سطينية،
وجاءت ا�ستجابات املحكمني م�ؤكدة على جودة ودقة املقيا�س.
.2صدق االتساق الداخلي
جدول()6
وقد تم التحقق من صدق االستبانة باستخدام االتساق الداخلي ألبعاد الستبانه الكفاءة
الذاتية البحثية ،وقد تراوحت معامالت االرتباط بين ( )0.90 - 0.70على النحو التالي:

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

البعد
االطار العام للبحث

0.70

0.00

االطار النظري

0.89

0.00

الدرا�سات ال�سابقة

0.87

0.00

املنهج والإجراءات

0.88

0.00

عر�ض النتائج وتف�سريها وتوثيقها

0.95

0.00

املقيا�س ككل

1

وعليه ف�إن اال�ستبانة تتمتع مبعامالت �صدق عالية ،ميكن
االطمئنان �إىل نتائجها.
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.3الصدق التمييزي

عرض وتفسري النتائج
جدول()7

السؤال األول:

متوسطات درجات أفراد العينة ذوي الدرجات المرتفعة والمنخفضة والختبار البعدي وقيمتا
«  “ Uو “  “ Zعلى استبانه الكفاءة الذاتية البحثية.

البيان
ذوي
الدرجات
املرتفعة
ذوي
الدرجات
املنخف�ضة

عدد
الطلبة

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

7

11.00

77.00

7

4.00

28.00

قيمة

قيمة

""U

""Z

000.0

- 3.134

الداللة
الإح�صائية
دالة
إحصائيا ً
عند
مستوى
0.01

قيمة  Zالجدولية عند مستوى داللة ( )0.01تساوي ()2.58

ثبات االستبانة:
عمل الباحثان على تطبيقها على عينه ا�ستطالعية من
خارج عينة الدرا�سة تكونت من ثالثني فردا ،ومت التحقق من
ثبات االختبار من خالل:
 التجـزئـة الن�صفيـة :حيث بلغ معامل الثبات بعد
التعديل (.)0.94وعليه ف�إن االختبار يتمتع مبعامالت ثبات
عالية ،ميكن االطمئنان �إىل نتائجها
 طريقة �ألفا كرونباخ :مت ا�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ
لقيا�س الثبات ،حيث بلغ معامل الثبات ( )98.0وهو معامل
ثبات مرتفع.

تطبيق االختبار على عينة البحث:
طبق االختبار على طلبة الدرا�سات العليا بكليات الرتبية
يف اجلامعات الفل�سطينية الثالث( :الأق�صى ،والإ�سالمية ،والأزهر)
مبحافظات غزة من خالل جل�سات جماعية وفق �إجراءات تطبيقه،
حيث �أ�رشف الباحثان بنف�سيهما على تطبيقه على جميع �أفراد
عينة البحث ،وقد مت ترقيم مقيا�س التفكري الناقد ،وا�ستبانة
الكفاءة الذاتية ملعرفة ا�ستجابات املفحو�صني لكل اختبار،
وا�ستبانة لكل طلبة عينة الدرا�سة.

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث:
بناءً على �أ�سئلة البحث ،فرغت الإ�ستبانة وحتليلها من خالل
برنامج  SPSSالإح�صائي ،وا�ستخدم االختبارات الإح�صائية
التالية:
الن�سب املئوية والتكرارات لتوزيع �أفراد العينة ،واملتو�سطات
احل�سابية ،والوزن الن�سبي ،واختبار �ألفا كرونباخ ،ملعرفة ثبات
فقرات اال�ستبانة ،ومعامل ارتباط بري�سون ،ومعادلة �سبريمان
براون للثبات ،واختبار ت ،واختبار مان وتني ،واختبار (ف)
لتحليل التباين الأحادي ،وحتليل التباين الثالثي ،وحتليل
االنحدار اخلطي الب�سيط.
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◄◄ما م�ستوى الكفاءة الذاتية البحثية لدى طلبة الدرا�سات
العليا بكليات الرتبية مبحافظات غزة؟
جدول ()8
يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ألبعاد مقياس الكفاءة
الذاتية البحثية

البعد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

الكفاءة الذاتية البحثية
املتعلقة بالإطار العام للبحث

3.808889

0.559757

76.17778

الكفاءة الذاتية البحثية
املتعلقة بالإطار النظري

3.784774

0.590062

75.69547

الكفاءة الذاتية البحثية
املتعلقة بالدرا�سات ال�سابقة

3.689542

0.666448

73.79085

الكفاءة الذاتية البحثية
املتعلقة باملنهج والإجراءات

3.78963

0.652579

75.79259

الكفاءة الذاتية البحثية
املتعلقة بعر�ض النتائج
وتف�سريها وتوثيق

3.805185

0.711611

76.1037

3.775604

0.574859

75.51208

الدرجة الكلية للمقيا�س

يت�ضح من جدول (� )8أن الكفاءة الذاتية البحثية مقبولة،
ولكنها مل ت�صل �إىل درجة الإتقان( ،)% 80ويعزو الباحثان ذلك
�إىل �أن طرق التعليم والتعلم مبرحلة متهيدي ماج�ستري بخ�صو�ص
الإطار العام للبحث الرتبوي متقاربة يف املنهجية البحثية املتبعة
خالل عملية التدري�س للطلبة ،وخا�صة فيما يتعلق بطرق تعليمهم
حول كيفية البحث عن الإطار النظري ملتغريات البحث العلمي
الرتبوي ،وكيفية ترتيب هذه الأفكار ،ومن ثم تعليم الطلبة حول
كيفية طريقة البحث عن الدرا�سات ال�سابقة ،وترتيب ذات العالقة
مبو�ضوع الدرا�سة اخلا�صة به ،وذلك وفقاً لألية متبعة لتلخي�صها
من خالل الر�سائل العلمية ،واملجالت العلمية ،وكذلك ا�ستخدامهم
ملنهج درا�سة البحث وفقاً لأ�ساليب مناهج البحث العلمي
وطرقها ،وهذا يجعل الطالب يتوجه نحو املنهج العلمي املنا�سب
لطبيعة درا�سته ،وعليه يتم اختيار الطريقة والإجراءات اخلا�صة
لدرا�سة بحثة ،وبعد ذلك قيامة بتحليل نتائج درا�سته الكرتونياً
من خالل برنامج � ،SPSSأو من خالل اال�ستعانة ب�أخ�صائي
الإح�صاء الرتبوي ،وبعد ذلك ي�صدر نتائج �أ�سئلة درا�سته ،ومن
ثم يقوم الباحث بعر�ض النتائج وتف�سريها ،وتوثيق املراجع
ح�سب قوانني الن�رش املعمول بها مبجالت اجلامعات امللتحقني
بها ،ولكن هنا تظهر م�شكلة �ضعف الطلبة يف تف�سريهم لنتائج
درا�ساتهم ،وخا�صة �أن البع�ض منهم يعتمد على تف�سري �أخ�صائي
الإح�صاء الرتبوي لهم ،وهذا ما يفقد البحث التعمق باملفاهيم
الرتبوية والنف�سية ،وعدم القدرة على ربط النتائج بالواقع الذى
يعي�شه الطلبة ،وكذلك �ضعف الإ�رشاف الأكادميي يف �إعداد
بحث علمي ر�صني ،وقلة عدد املفردات التي تدر�س للطلبة يف

د .محمد عاشور صادق
د .يحيى محمود النجار

مستوى التفكير الناقد وعالقته بالكفاءة الذاتية البحثية لدى طلبة الدراسات العليا بكليات التربية مبحافظات غزة

مادة مناهج البحث العلمي ،وعليه ف�إن املقررات التي تطرحها
اجلامعات ال ت�ساعد الطلبة على الإملام الكايف يف �أ�صول البحث
العلمي وقواعده ،ف�ضالً عن قلة عدد ال�ساعات املعتمدة ملقررات
مناهج البحث العلمي ،وهذا ما جعل �أفراد العينة مل ي�صلوا �إىل
درجة الإتقان ،ويرى الباحثان �أن عينة الطلبة يف امل�ستوى
الأول من مرحلة متهيدي ماج�ستري يف بداية طريقهم يف التدريب
والتمرين على �إعداد البحث العلمي ،ولعل مفهوم الكفاءة يتعلق
مبعتقدات الفرد ،لذي يحتاج ذلك �إىل فرتة من القراءة والت�أمل
والبحث والتوا�صل واحلوار مع الباحثني والأ�ساتذة.
مع درا�سة الزيلعى( )2014والتي �أفادت �أن هناك انخفا�ضا
وا�ضحا يف مدى متكني طلبة الدرا�سات العليا يف مهارات البحث
العلمي.

السؤال الثاني:
◄◄ما م�ستوى التفكري الناقد لدى طلبة الدرا�سات العليا
بكليات الرتبية مبحافظات غزة؟
جدول ()9
يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لفقرات مقياس التفكير
الناقد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

1

مهارات التنب�ؤ
باالفرتا�ضات

0.639259

0.119464

63.92593

2

مهارات التف�سري

0.599797

0.12775

59.97971

3

مهارات تقييم
املناق�شات

0.618889

0.135751

61.88889

4

مهارات اال�ستنباط

0.633519

0.156716

63.35185

5

مهارات اال�ستنتاج

0.323831

0.162794

32.38314

0.563059

0.107416

56.3059

الرقم

االبعاد

الدرجة الكلية

يت�ضح من جدول ( )9انخفا�ض م�ستوى مهارات التفكري
الناقد لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،وقد ح�صلوا على الدرجة الكلية
ملقيا�س التفكري الناقد مو�ضوع الدرا�سة على الدرجة الكلية بن�سبة
( ،)56.3059وقد مت حتديد معيار ( )% 60للأخذ به كم�ستوى
المتالك مهارات التفكري الناقد على اختبار كاليفورنيا للتفكري
الناقد ،وذلك ا�ستناداً �إىل درا�سة عفانه ( )1998والتي حددت
امل�ستوى املقبول تربوياً ملهارات التفكري الناقد بـ (.)% 85
ويعزو الباحثان هذه النتيجة يف �ضوء ا�سرتاتيجيات التعلم
والتعليم التي اعتاد عليها الطلبة ،واملتبعة يف النظام التعليمي،
حيث ت�شجع ا�سرتاتيجيات التعليم على احلفظ واال�ستظهار،
وعليه ف�إن الأ�ساليب امل�ستخدمة تتجه نحو ا�سرتاتيجيات احلفظ،
وا�ستظهار ملعاجلة املعلومات ،كما �أن املحتوى التعليمي
للم�ساقات يعود الطالب على احلفظ واال�ستظهار ،كما �أن
امل�ساقات الدرا�سية تفتقر�إىل التدريبات الالزمة لتنمية مهارات
التفكري الناقد ،وبناء على م�سبق من �أ�ساليب وا�سرتاتيجيات
متبعة خالل عملية التدري�س لأفراد عينة الدرا�سة يرى الباحثان
ب�أنها تتجه نحو طرق التدري�س التقليدية ،وهذا يحد من تطوير

مهارات التفكري الناقد املطلوب لطلبة الدرا�سات العليا ،وخا�صة
القدرة التنب�ؤيه باملو�ضوعات العلمية املرتبطة بالتخ�ص�ص
الدرا�سي ،وكذلك تدين قدرتهم على ا�ستخدام مهارات التف�سري
واملناق�شة للم�شكالت الدرا�سية ،والبحثية ،ومناق�شتها ب�إطارها
العلمي والعملي والواقعي ،وهذا ما �أ�شارت �إليه نتيجة هذا ال�س�ؤال
لدى �أفراد عينة الدرا�سة يف تدن وا�ضح ملهارات اال�ستنتاج حيث
ح�صلوا على ن�سبة مئوية (  ،)%32.38وهذه النتيجة ت�شري �إىل
�ضعف وا�ضح لدى طلبة الدرا�سات العليا على توظيفهم ملهارات
التفكري الناقد خالل مرحلة درا�سة املاج�ستري ،وهذا ي�ؤثر ب�شكل
وا�ضح على القدرات الذاتية لديهم يف ا�ستكمال �إعداد الأطروحة
العلمية ،مما يجعلهم يتجهون نحو ا�ستخدام الطرق التقليدية �أثناء
�أعدادها.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة عفانة ( )1998حيث بلغ
م�ستوى التفكري الناقد �إىل ( ،)0.061ودرا�سة �أبوهدرو�س والفرا
( )2008حيث و�صل م�ستوى التفكري الناقد �إىل ( ،)57.7ومع
درا�سة ربايعه ( )2015والتي بينت امتالك الطلبة مل�ؤ�رشات
التفكري الناقد بدرجة متو�سطة.
وهذا على الرغم من مرور فرتة زمنية كبرية بني درا�سة
عفانة ،والدرا�سة احلالية ف�إن هذه الفرتة مل تعالج هذا الق�صور
يف م�ستوى التفكري الناقد ،ومل ي�ؤخذ التو�صيات ال�سابقة بعني
االعتبار ،وهذا يتطلب تنمية �أ�ساتذة كلية الرتبية بخا�صة،
و�أ�ساتذة الكليات الأخرى بعامة �إىل �رضورة التدريب والتمرين
على تدري�س تلك املهارات و�إتاحة الفر�ص �أمام طلبتهم ملمار�سة
هذه املهارات من خالل ما يكلفون به من واجبات ،والعمل على
التطبيقات العملية وفقاً للأ�ساليب واال�سرتاتيجيات احلديثة.

السؤال الثالث :
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري
الناقد لدى طلبة الدرا�سات العليا بكليات الرتبية مبحافظات غزة
تعزى ملتغريات (اجلن�س ،التخ�ص�ص)؟
وللإجابة على ال�س�ؤال ال�سابق� ،صيغت الفر�ضيتان الآتيتان:
 .أال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤ 0.05يف متو�سطات م�ستوى التفكري الناقد لدى طلبة
الدرا�سات العليا بكليات الرتبية مبحافظات غزة تعزى ملتغري
اجلن�س.
جدول () 10
اختبار ت لقياس مستوى التفكير الناقد لدى طلبة الدراسات العليا بكليات التربية بمحافظات
غزة تعزى لمتغير الجنس

البعد

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

مهارات
التنب�ؤ
باالفرتا�ضات

ذكر

42

0.6175

0.11876

أنثى

48

0.6583

0.11800

ذكر

42

0.5770

0.11080

أنثى

48

0.6198

0.13901

مهارات
التف�سري
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قيمة ت

م�ستوى
الداللة

1.634

0.106

1.598

0.114
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البعد
مهارات
تقييم
املناق�شات
مهارات
اال�ستنباط

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

42

0.6198

0.11872

أنثى

48

0.6181

0.15033

ذكر

42

0.6254

0.14535

أنثى

48

0.6406

0.16723

ذكر

42

0.2844

0.08058

أنثى

48

0.3583

0.20473

ذكر

42

0.5448

0.07771

�أنثى

48

0.5790

0.12658

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

0.062

0.951

البعد

0.648

مهارات التنب�ؤ
باالفرتا�ضات
2.195

الدرجة
الكلية
التفكري الناقد

جدول () 11
يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لفقرات المقياس

0.458

مهارات
اال�ستنتاج

التخ�ص�ص.

1.518

*0.031

0.133

مهارات التف�سري

تعني دالة إحصائياً
قيمة ت عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية  88تساوي 1.66
قيمة ت عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية  88تساوي 2.37

يت�ضح من اجلدول �أنه ال توجد فروق م�ستوى التفكري
الناقد لدى طلبة الدرا�سات العليا بكليات الرتبية مبحافظات
غزة تعزى ملتغري اجلن�س يف الأبعاد والدرجة الكلية ما عدا
مهارات اال�ستنتاج دالة �إح�صائيا ل�صالح الأنثى ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل �أن عينة الدرا�سة من اجلن�سني هما نتاج
لنظام تعليمي واحد و�سواء يف التعليم العام �أو التعليم اجلامعي،
وحتى مرحلة الدرا�سات العليا؛ ولأن عينة الدرا�سة لهذه املرحلة
تتلقي معارفها ومعلوماتها من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
�أنف�سهم ،وبخ�صو�ص مهارة اال�ستنتاج ظهرت ل�صالح الإناث
يعزو الباحثان ذلك �أن الطالبات �أكرث �إطالعاً وقراءة،وبحثاً
من الطالب حيث لديهن وقت كاف للدرا�سة والبحث ،ولأنهن
�أكرث التزاماً ب�إجناز املهام التي يكلفن بها ،وتفاعالتهن مع
الأ�ساتذة داخل املحا�رضات،
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة خالد ( )2010والتي
�أ�شارت �إىل عدم وجود فروق لدى �أفراد عينة الدرا�سة يف التكيف
الأكادميي والكفاءة الذاتية تعزي ملتغري اجلن�س ،واتفقت مع
درا�سة �رسحان يف عدم وجود فروق ذات داللة يف متغري اجلن�س
يف مهارات التفكري الناقد ،واختلفت مع درا�سة مرعى ونوفل
( )2006والتي �أ�شارت �إىل وجود فروق يف م�ستوى مهارات
التفكري الناقد تبعاً ملتغري اجلن�س وذلك ل�صالح الإناث.
.بال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤ 0.05يف متو�سطات م�ستوى التفكري الناقد لدى طلبة
الدرا�سات العليا بكليات الرتبية مبحافظات غزة تعزى ملتغري
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مهارات تقييم
املناق�شات

مهارات اال�ستنباط

مهارات اال�ستنتاج

الدرجة الكلية
ملتو�سط التفكري

اجلامعة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

علم النف�س

44

0.6477

0.11865

مناهج وطرق
تدري�س

23

0.6304

0.14665

�أ�صول الرتبية

23

0.6319

0.09183

املجموع

90

0.6393

0.11946

علم النف�س

44

0.6083

0.13396

مناهج وطرق
تدري�س

23

0.5986

0.10706

�أ�صول الرتبية

23

0.5849

0.13823

املجموع

90

0.5998

0.12775

علم النف�س

44

0.6470

0.12207

مناهج وطرق
تدري�س

23

0.5638

0.15073

�أ�صول الرتبية

23

0.6203

0.13399

املجموع

90

0.6189

0.13575

علم النف�س

44

0.6739

0.14638

مناهج وطرق
تدري�س

23

0.5754

0.17673

�أ�صول الرتبية

23

0.6145

0.13811

املجموع

90

0.6335

0.15672

علم النف�س

44

0.3788

0.21022

مناهج وطرق
تدري�س

23

0.2701

0.07009

�أ�صول الرتبية

23

0.2725

0.06408

املجموع

90

0.3238

0.16279

علم النف�س

44

0.5911

0.11948

مناهج وطرق
تدري�س

23

0.5276

0.08719

�أ�صول الرتبية

23

0.5448

0.08910

املجموع

90

0.5631

0.10742

يت�ضح من نتائج اجلدول ( )11وجود فروق ظاهرية
بني متو�سطات �أبعاد م�ستوى التفكري الناقد بح�سب التخ�ص�ص،
ولتحديد فيما �إذا كانت الفروق دالة �إح�صائياً ا�ستخدم حتليل
التباين الأحادي ،وكانت النتائج بح�سب اجلدول (:)12

د .محمد عاشور صادق
د .يحيى محمود النجار
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جدول ()12
تحليل التباين األحادي لقياس وجود فروق جوهرية في متوسطات مستوى التفكير الناقد
لدى طلبة الدراسات العليا بكليات التربية بمحافظات غزة تعزى لمتغير التخصص

البعد
مهارات التنب�ؤ
باالفرتا�ضات

مهارات
التف�سري

مهارات تقييم
املناق�شات

مهارات
اال�ستنباط

مهارات
اال�ستنتاج

الدرجة
الكلية
التفكري الناقد

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

جمموع
املتو�سطات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

0.006

2

0.003

1.264

87

0.015

1.270

89

0.008

2

0.004

1.444

87

0.017

1.452

89

0.105

2

0.052

1.535

87

0.018

1.640

89

0.158

2

0.079

2.028

87

0.023

2.186

89

0.260

2

0.130

2.099

87

0.024

2.359

89

0.071

2

0.036

0.956

87

0.011

1.027

89

م�ستوى
الداللة

قيمة ف

0.213

0.779

2.964

3.383

5.391

3.240

الدرجة الكلية
التفكري الناقد

علم النف�س

مناهج وطرق
تدري�س

0.06348

0210.

�أ�صول الرتبية

0.04632

0.089

يت�ضح من اجلدول (� )12أن القيمة (ف) املح�سوبة �أكرب
من القيمة ف اجلدولية لذا توجد فروق ذات داللة �إح�صائيا عند
م�ستوى ( )0.05يف م�ستوى التفكري الناقد لدى طلبة الدرا�سات
العليا بكليات الرتبية مبحافظات غزة تعزى ملتغري التخ�ص�ص
يف مهارات اال�ستنباط ،واال�ستنتاج ،والدرجة الكلية ل�صالح علم
النف�س مقابل مناهج وطرق تدري�س و�أ�صول الرتبية وباقي الأبعاد
غري دال �إح�صائيا ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل طبيعة امل�ساقات
الدرا�سية لهذه املرحلة تتطلب ا�ستخدام الطلبة ملهارات التفكري
املختلفة وعلى ر�أ�سها اال�ستنباط ،واال�ستنتاج كما �أن املحتوى
الدرا�سي لهذه امل�ساقات ذي �صلة عميقة بالواقع الفل�سطيني،
مما يتيح الفر�صة لتوظيف مهارتي اال�ستنباط واال�ستنتاج،
وهذه امل�ساقات يتطلب تدري�سها املعرفة واملعلومات على �أر�ض
الواقع حلل امل�شكالت و�إدارة الأزمات ،وخا�صة يف �ضوء الظروف
ال�سيا�سية التي مير بها ال�شعب الفل�سطيني؛ ولأن امل�ساقات
التخ�ص�صية يف مرحلة البكالوريو�س ت�شجعهم على ا�ستخدام
مهارات التفكري الناقد ،وخا�صة مهارتي اال�ستنتاج واال�ستنباط
مبرحلة البكالوريو�س التخ�ص�ص نف�سه �إ�ضافة �إىل خ�ضوع طلبة
علم النف�س �إىل �إجراءات يف عملية االنتقاء تتمثل يف اجتياز
االختبار التحريري ،واملقابلة ال�شخ�صية مما ي�ؤدي �إىل انتقاء
�أف�ضل الطلبة املتقدمني.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة ()Justice etal., 2009
والتي �أ�شارت �إىل �رضورة تدريب الطلبة اجلامعيني من خالل
حلقات ال�سمينار على تنمية مهارات البحث العلمي ،واملهارات
الأكادميية.

0.808

0.250

البعد

التخ�ص�ص (�أ)

التخ�ص�ص (ب)

فروق
املتو�سطات

م�ستوى
الداللة

0.057

*0.038

*0.006

*0.044

تعني دالة إحصائياً
قيمة ف الجدولية عند مستوى داللة  0.05عند درجات حرية( 3.10 =)87،2

السؤال الرابع :

قيمة ف الجدولية عند مستوى داللة  0.01عند درجات حرية ( 4.86 =)87،2

◄◄ما اال�سهام الن�سبي ملهارات التفكري الناقد يف التنب�ؤ
بالكفاءة الذاتية البحثية لدى طلبة الدرا�سات العليا بكليات
الرتبية بجامعات (الأق�صى ،والإ�سالمية ،والأزهر)؟

يت�ضح من نتائج اجلدول ( )12وجود فروق يف بعد مهارات
اال�ستنتاج ،ولتحديد م�صدر الفرق ا�ستخدم اختبار  Tukeyوكانت
النتائج ح�سب الآتي:

جدول ()14

جدول ()13

تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير التفكير الناقد على الكفاءة الذاتية البحثية

لقياس الفروق المتوسطات بين المتغيرات بواسطة Tukey

منوذج

قيمة B

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

379.284

11.122

0.000

0.209 -

***0.835
***0.443

التخ�ص�ص (�أ)

التخ�ص�ص (ب)

فروق
املتو�سطات

م�ستوى
الداللة

الثابت

مهارات
اال�ستنباط

علم النف�س

مناهج وطرق
تدري�س

0.09850

0.014

مهارات التنب�ؤ باالفرتا�ضات

0.437 -

�أ�صول الرتبية

0.05937

0.134

مهارات التف�سري

1.478 -

0.772 -

مهارات
اال�ستنتاج

علم النف�س

مناهج وطرق
تدري�س

مهارات تقييم املناق�شات

0.916

0.506

***0.614

0.10872

0.008

مهارات اال�ستنباط

1.268 -

0.733 -

***0.465

�أ�صول الرتبية

0.10632

0.009

مهارات اال�ستنتاج

0.137 -

0.102 -

***0.919

البعد
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جدول رقم ()14

.2

معامل االرتباط لبيرسون ومعامل التأثير وقيمة مربعR

معامل االرتباط R

م�ستوى الداللة

قيمة R 2

0.180

**0.000

0.032

.3

يت�ضح لنا من اجلدول (� )14أنه ال توجد عالقة طردية بني
التفكري الناقد والكفاءة الذاتية حيث بلغ قيمة معامل االرتباط18.
وهي غري دالة �إح�صائياً ،لذا ال ميكن التنب�ؤ مب�ستوى الكفاءة
الذاتية من خالل م�ستوى التفكري الناقد حيث � ّإن النموذج غري
جيد للتنب�ؤ حيث قيمة ف ( ،)0.561وم�ستوى داللة (.)0.730
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل انخفا�ض مهارات
التفكري الناقد لدى عينة الدرا�سة ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة
( )Andrews, 2007والتي �أ�شارت �إىل �أن املبادئ التوجيهية
للبحوث التي تدرب عليه الطلبة على كيفية �إجراء الأطروحات ال
تقوم بواجبها كما ينبغي يف مرحلة الدرا�سات العليا ،وخا�صة
فيما يتعلق بالتفكري الناقد.
وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء �ضعف البنية املعرفية
البحثية لطلبة الدرا�سات العليا؛ حيث يعتمد الطالب  -الباحث
يف هذه املرحلة على الق�ص والل�صق دون �إعمال الفكر ،فهو
يفتقر للقدرة على املقارنة والت�صنيف والت�أمل والتحليل والربط
واال�ستنتاج ،وهى مهارات فرعية مهمة لإعداد العقلية النقدية،
كما �أن العقلية البحثية لطلبة الدرا�سات العليا تكتفي باملعرفة
احلد�سية التي تتك�أ على املالحظة الب�سيطة واالنطباع الأويل
دون �سند من الأدلة والرباهني ،فيبقي الباحث طافياً على
ال�سطح ،عاجزاً عن الغو�ص يف �أعماق الظاهرة املدرو�سة ،مكتفياً
بالإم�ساك بتالبيبها اخلارجية ،م�ؤثراً النجاة خ�شية الغرق يف
التفا�صيل.
فلي�س غريباً �أال ي�سهم التفكري الناقد يف الدرا�سة احلالية
بالتنب�ؤ بالكفاءة الذاتية البحثية.
فق�صور منهجية البحث العلمي ،وه�شا�شة البناء الفكري
و�ضعف الثقة بالإمكانيات البحثية؛ قللت من فر�ص م�ساهمة
التفكري الناقد يف التنب�ؤ بالكفاءة الذاتية البحثية.عالوة على
جلوء طلبة الدرا�سات العليا �إىل العقلية الفهلوية (احلذق) كو�سيلة
مف�ضلة للفهم.
�إ�ضافة لقيام بع�ض الطلبة باال�ستعانة مبكتبات ومراكز
الأبحاث كو�سيلة �رسيعة للح�صول على الأبحاث اجلاهزة مقابل
�أجر مايل معني ،وهذا يعفي الطلبة من ا�ستخدام ملكاته م�شقة
البحث والتفكري البحث العلمي.

التوصيات:
يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه نتائج الدرا�سة احلالية ،ميكن
اقرتاح جمموعة من التو�صيات على النحو التايل:
1 .1العمل على رفع م�ستوى الكفاءة الذاتية البحثية لطلبة
الدرا�سات العليا لت�صل �إىل م�ستوى الإتقان من خالل
تخ�صي�ص م�ساق درا�سي ميثل متطلباً جامعياً يركز على
تنمية مهارات التفكري ب�صفة عامة ،ومهارات التفكري الناقد
143

.4
.5
.6
.7

ب�صفة خا�صة ملواكبة متطلبات القرن احلادي والع�رشين.
2االهتمام يف التعليم اجلامعي مبهارات اال�ستنتاج والتقييم
والتحليل بخا�صة ،ومهارات التفكري ب�صفة عامة.
3االهتمام مبهارات التفكري الناقد طلبة مناهج التدري�س،
�,أ�صول الرتبية من خالل ت�ضمني امل�ساقات الدرا�سية
ملهارات التفكري الناقد.
�4إجراء مزيد من الدرا�سات التي ت�ستق�صي م�ستويات مهارات
التفكري الناقد لدى طلبة التعليم العام.
5التوجه نحو بناء مقايي�س للتفكري الناقد للبيئة العربية
بعامة والفل�سطينية بخا�صة.
6تدريب الطلبة من خالل امل�ساقات الدرا�سية ومتطلباتها
البحثية على التحليل النقدي.
7تدريب �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بكليات الرتبية على
تدري�س مهارات التفكري الناقد.

املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1أحمد ،طارق نور الدين ( « :)2007الذكاء الوجداين وعالقته
بالكفاءة يف التعلم والتفكري االبتكاري لدى طالب املرحلة
الثانوية»،ر�سالة ماج�ستري،كلية الرتبية ،جامعة �سوهاج،
جهورية م�رص العربية.
2 .2بقيعي ،نافذ �أحمد (�.)2012أ�ساليب التفكري والعوامل
اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية لدى الطلبة املعلمني يف اجلامعات
الأردنية ،جملة جامعة اخلليل.)1(7،
3 .3جابر ،عبد احلميد جابر (�.)1985سيكولوجية التعلم
ونظريات التعلم ،القاهرة :دار النه�ضة العربية.
4 .4جابر ،عبد احلميد جابر (  :) 1990نظريات ال�شخ�صية،
القاهرة :دار النه�ضة.
5 .5خالد ،حممد (“ :)2010التكيف الأكادميي وعالقته
بالكفاءة الذاتية العامة لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف
جامعة �آل البيت” ،جملة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم
الإن�سانية.2 ،
6 .6دويدرا ،عبد الفتاح (� :)1992سيكولوجية ا لعالقة بني
مفهوم الذات واالجتاهات ،بريوت :دار النه�ضة للطباعة
والن�رش.
7 .7ربايعة� ،سائد حممد ( :)2015م�ؤ�رشات التفكري الناقد لدى
طلبة املرحلة الثانوية يف مدار�س مدينة جنني من وجهة
نظر املعلمني ودرجة تنميتهم لها ،جملة جامعة القد�س
املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية،)9(3 ،
.273-243
8 .8زيتون ،عدنان حممد �سليمان ( :)1999التعلم الذاتي -
ا�سرتاتيجية تربوية معا�رصة �ألف باء الأديب ،دم�شق.
9 .9الزيلعي ،حممد ( )2014بناء اختبار ت�شخي�صي حمكي
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املرجع لقيا�س مهارات البحث العلمي لدى طلبة الدرا�سات
العليا بكليات الرتبية بجامعة الباحة ،ر�سالة ماج�ستري ،غري
من�شورة ،جامعة �أم القري ،ال�سعودية.
�1010رسحان� ،إبراهيم (“ )2000م�ستوى مهارات التفكري الناقد
وعالقته بحل امل�شكالت لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية
يف �ضوء بع�ض املتغريات” ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.
�1111شبيب� ،أحمد ( :)1994االجتاه النمائي للدافعية الأكادميية
الذاتية يف مراحل عمرية خمتلفة لدى اجلن�سني ،املركز
القومي لالمتحانات والتقومي الرتبوي.،املجلة امل�رصية
للتقومي الرتبوي.201 - 140 ،)1(2 ،
1212طالب ،عبد اهلل ( )2007فعالية ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين
يف حت�صيل طالب ال�صف الأول الثانوي مبادة الفيزياء،
وتنمية مهارات التفكري الناقد ،جملة الرتبية العلمية10 ،
(.)4
1313عبد الرحمن ،حممد ال�سيد ( )1998درا�سات يف ال�صحة
النف�سية ،القاهرة :دار ُقباء .للطباعة والن�رش.
1414ع�سقول ،خليل حممد( :)2009الذكاء االجتماعي وعالقته
بالتفكري الناقد وبع�ض املتغريات لدى طلبة اجلامعة،
ر�سالة ماج�ستري باجلامعة الإ�سالمية بغزة ،فل�سطني.
1515العطاري� ،سناء (“ )1999م�ستوى مهارات التفكري الناقد
وعالقته مبركز ال�ضبط وبع�ض املتغريات الأخرى لدى عينة
من طلبة اجلامعات الفل�سطينية” ،ر�سالة ماج�ستري  ،جامعة
القد�س ،القد�س  -فل�سطني.،
1616عفانة ،عزو (.)1998م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى
طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة» ،جملة
البحوث والدرا�سات الرتبوية الفل�سطينية.82-39 ،)1(1 .
�1717أبو العال ،ليلي حممد( :)2015امل�شكالت الأكادميية التي
تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف،
جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية
والنف�سية.)10(3 ،
1818غامن ،حممود حممد (.) 2004التفكري عند الأطفال.دار
الثقافة ،عمان.
1919ظاهر ،عواطف (�.)2013أ�ساليب التفكري وعالقتها ببع�ض
�سمات ال�شخ�صية الناقدة“ ،درا�سة ميدانية لدى عينة من
طلبة كلية الرتبية بجامعة دم�شق” ،جملة جامعة دم�شق،
.)1(29
2020فا�ضل خليل �إبراهيم (.)2001م�ستوى التفكري الناقد لدى
طلبة التاريخ يف كليتي الآداب والرتبية بجامعة املو�صل،
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