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  البدنیة والریاضیةات مھارات التفكیر الناقد لدى طلبة قسم علوم وتقنیات النشاط مستوى 
  د.م.لبجامعة البویرة نظام 

  جامعة البویرة  ،ربي محمدبوغ
  :ملخص

ھدف البحث إلى استقصاء مستوى مھارات التفكیر الناقد لدى طلبة قسم علوم وتقنیات 
البویرة، حیث شمل البحث على جمیع طلبة القسم والبالغ النشاطات البدنیة والریاضیة بجامعة 

ولتحقیق الھدف . طالب من الجنسین یمثلون مستوى السنة  الدراسیة األولى) 165(عددھم 
بعد ) 2000(الرئیس للبحث استخدم الباحث اختبار كالیفورنیا لمھارات التفكیر الناقد نموذج 

أظھرت نتائج . ت مناسبة لغایات البحث العلميالتحقق من خصائصھ السیكومتریة، والتي اعتبر
البحث أن درجة امتالك مھارات التفكیر الناقد لدى أفراد عینة البحث دون المستوى المقبول 

، كما أظھرت نتائج البحث وجود فرق في مستوى مھارات التفكیر %)80(تربویًا والذي حدد ب 
ت النتائج أیضًا على وجود عالقة إیجابیة بین الناقد تبعًا لمتغیر الجنس وذلك لصالح اإلناث، ودل

 .معدل شھادة الدراسة الثانویة ومستوى مھارات التفكیر الناقد في مھارة االستدالل
Abstract :  

This research aims to examine levels of critical thinking among the students of the 
department of staps  university  of bouira  who assimilate (165) students. Those students 
represent the two sex. To achieve the main goal for this research, the research used 
California measurement 2000 after examining its sycometric characteristics. The results 
of the research show that the degree of critical thinking among members of the sample 
of the study is below the acceptable average. This average can be determined by the 
level (80%). The results of the research also reveals a difference in the level of critical 
thinking according to sex for the benefit of females. The results also approved that there 
was a positive relation among the average of general school certificate and the level of 
critical thinking in the accumulative average on the other hand. There is also a relation 
between skills of critical thinking in the skills of deduction and evaluation. 

  د.م.لنظام  ،التفكیر الناقد  مھارات، : ت الدالةالكلما
  :مقدمة

 والمعارف واالكتشافات المعلومات من متدفقا وطوفانا ومعرفیا علمیا انفجارا العالم یشھد
 متغیر عالم في ھذا وقتنا المعاصر في نعیش أننا لدرجة المیادین مختلف وفي األصعدة، جمیع على

 والثورات، والتغیرات ھذه التحوالت فرضت وعلیھ آخر، ومتحوال جدیدا فیھ یوم كل یحمل
 حیث من فیھا التعلیم لنظم وشاملة مراجعة جذریة ضرورة العالم دول جمیع على والعمیقة النوعیة

 ونظم وتقنیاتھ، التدریس وأسالیب وطرقومناھجھا  وأھدافھا، واستراتجیاتھا سیاساتھا،
 خالل من طواعیة الدولي الطرح لھذا الجزائر أن تستجیب الطبیعي من وكان والتقویم، االمتحانات

 لم الیوم الدول بین والریادة التمیز أن ذلك التعلیم، أطوار مس جمیع تربوي إلصالح خطة إطالق
 وتعداد الحربیة بالذخیرة وال الكبیر، السكاني بالتعداد وال الضخمة، باألساطیل لبحریة یقاس یعد

العالم  في والعیش الفارق إحداث على قادرة مدبرة أدمغة من الدول ھذه علیھ تتوافر بل بما الجیوش
  .المتغیر

كماأخذ موضوع التفكیر یستقطب اھتمام المنظرین والمصلحین التربویین فى مختلف أنحاء 
حیث قامت حركة اإلصالح التربوى بمھاجمة  –المتحدة األمریكیة  العالم وخاصة فى الوالیات
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أسالیب التدریس السائدة، وطالبت بضرورة الموازنة بین التدریس القائم على الحفظ واالستظھار 
  والتدریس الذى یوسع المدارك وینشط عملیات التفكیر

بھا التربیة قدیمًا وحدیثًا، ویعد التفكیر الناقد من الموضوعات المھمة والحیویة التي انشغلت 
وذلك لما لھ من أھمیة بالغة من تمكین المتعلمین من مھارات أساسیة في عملیة التعلم والتعلیم؛ إذ 
تتجلى جوانب ھذه األھمیة في میل التربویین على اختالف مواقعھم العلمیة على تبني 

   (Critical Thinking Skills)مھارات التفكیر الناقد  استراتیجیات تعلیم وتعلم
إذ إّن الھدف األساسي من تعلیم وتعلم التفكیر الناقد ھو تحسین مھارات التفكیر لدى الطلبة، والتي 

حیاتھم، كما أن تشجیع روح التساؤل والبحث  التالي من النجاح في مختلف جوانبتمكنھم ب
واالستفھام، وعدم التسلیم بالحقائق دون التحري أو االستكشاف كل ذلك یؤدي إلى توسیع آفاق 
الطلبة المعرفیة، ویدفعھم نحو االنطالق إلى مجاالت علمیة أوسع، مما یعمل على ثراء أبنیتھم 

أھمیتھ إذا ما اقتنعنا بوجھة النظر القائلة أن التعلم المعرفیة وزیادة التعلم النوعي لدیھم، وتزداد 
تفكیر، وتتعاظم أھمیة تعلیم وتعلم التفكیر الناقد في ھذا البحث إذا ما تناول شریحة مھمة من 
الطلبة المعلمین في كلیة العلوم التربویة الذین یؤمل فیھم أن یعلموا في المستقبل أبناءنا كیف 

 . یفكرون

  :تساؤالتھإشكالیة البحث و 1
  :إشكالیة البحث 1.1

تشكل مھارات التفكیر الناقد بعدًا مھما في حیاة الطلبة بعامة، والطلبة في المستوى الجامعي 
بخاصة؛ لما تمثلھ مھارات التفكیر الناقد من أھمیة بالغة في تحصینھم ضد التغیرات المتسارعة 

یتعرض الطلبة إلى أنواع متباینة من  التي تشھدھا األلفیة الثالثة في مختلف نواحي الحیاة؛ إذ
المعلومات التي یتلقونھا أو یحصلون علیھا من مصادر كثیرة، وفي أحیان أخرى تكون ھذه 
المعلومات سمتھا التناقض، األمر الذي یقتضي من الطلبة ممارسة مجموعة من مھارات التفكیر 

ییم، والتي تشكل بمجملھا مھارات الناقد المتمثلة في التحلیل، واالستقراء، واالستدالل، والتق
  . التفكیر الناقد

ویحاول ھذا البحث استقصاء مستوى مھارات التفكیر الناقد لدى طلبة قسم علوم وتقنیات 
النشاط البدني والریاضي للمركز الجامعي بالبویرة ؛ إذ أّن ھؤالء الطلبة ال تزید معدالتھم في 

كلون فئة مھمة من فئات الطلبة الذین یحتاجون إلى وبالتالي یش) 11.50(شھادة الباكالوریا عن 
  . رعایة خاصة في المجتمع

  :ویمكن تحدید مشكلة البحث الحالیة في اإلجابة عن السؤال الرئیس اآلتي

ما مستویات مھارات التفكیر الناقد لدى طلبة قسم علوم وتقنیات النشاطات البدنیة * 
  والریاضیة جامعة البویرة ؟

  :البحثتساؤالت  2. 1 
في مستوى مھارات التفكیر )   0.05(ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

الناقد لدى طلبة قسم علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة جامعة البویرة تعزى لمتغیر 
  ؟)ذكور وإناث(الجنس 

في مستوى مھارات التفكیر )   0.05(ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
الناقد لدى طلبة قسم علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة جامعة البویرة تعزى لمتغیر نوع 

  ؟)علمي ،أدبي(الشھادة في الثانویة 
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  : فرضیا ت البحث. 2
بین طلبة قسم علوم )   0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  *  

وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة في مھارات التفكیر الناقد على اختبار كالیفورنیا لمھارات 
  ).2000(التفكیر الناقد نموذج 

بین طلبة قسم علوم )   0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  * 
التفكیر الناقد تعزى لعامل وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة جامعة البویرة في مھارات 

  ).  ذكور وإناث(الجنس 
بین طلبة قسم علوم )   0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  * 

وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة جامعة البویرة في مھارات التفكیر والبحث تعزى لعامل 
 ).علمي ،أدبي(نوع الشھادة في الثانویة 

 : البحث أھداف.3
أردنا من خالل ھذا البحث استقصاء مستوى مھارات التفكیر لناقد لدى طلبة قسم علوم 

  . وتقنیات النشاط البدني والریاضي للمركز الجامعي بالبویرة

 :محددات البحث.4
  : یمكن تعمیم نتائج البحث الحالي في ضوء محدد كل من

  ). 2000نموذج (أداة البحث وھي اختبار كالیفورنیا للتفكیر الناقد للمرحلة الجامعیة  -
اقتصرت عینة البحث على طلبة قسم علوم وتقنیات النشاط البدني والریاضي للمركز  -

  . الجامعي بالبویرة

 :أھمیة البحث.5
مستویات مھارات  تنبع أھمیة البحث الحالیة كونھا من الدراسات القلیلة التي حاولت تقصي

الناقد لدى طلبة الجامعة وفق اختبار حدیث وھو اختبار كالیفورنیا للتفكیر الناقد الذي  التفكیر
االختبارات بكونھ یتمتع بشھرة عالمیة واسعة، ومصداقیة في النتائج، إضافة  یتمیز عن غیره من

ھ یوفر اختبارًا یتمتع كما یستمد ھذا البحث أھمیتھ في أن. إلى أنھ مخصص للمرحلة الجامعیة
بالخصائص السیكومتریة على عینة مھمة من طبقات المجتمع وھم طلبة الجامعة؛ مما یعطي 

كما یمكن أن یكون لھذا البحث امتداد بحثي . الثقة في استخدامھ مستقبًال لغایات البحث العلمي
ع البرامج مستقبلي من خالل ترقب النتائج التي سیسفر عنھا ھذا البحث، حیث یمكن وض
التعلمیة  -المناسبة فیما یتعلق ببرامج التدریب المتبعة في الجامعة، أو االستراتیجیات التعلیمیة 

التي یتبعھا المدرسون، وغیر ذلك من العوامل التي یمكن أن تسھم في تنمیة مھارات التفكیر 
  . الناقد في المستوى الجامعي

  :تحدید المفاھیم والمصطلحات.6
 في ضوء أراد من ویناقشھ یقرأ من یفھمھ لكي اإلجرائیة، التعاریف إلى یجنح نأ الباحث على

 أو تتداخل التي قد المصطلحات بعض على الغموض ویزیل اإلبھام، یرفع وبالتالي تحدیده، تم ما
  : اآلتي توضیح وجب وعلیھ بینھا، فیما تتمایز

  :المھارة مفھوم1.6
 یوصف بھ ما وأكثر. عمل بكل الحاذق الماھر.الشيء في الحذق ھي Skill المھارة اللغة في

 بھ، ماھرا وحاذقا صرت أي بھ أمھر األمر بھذا مھرت :تقول وعلیھ مھرة، والجمع الجید، السباح
    .ومھارة ومھورا مھرا، یمھر وبھ وفیھ الشيء مھر وقد :سیده ابن وقال
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تخصصھ ففي  ومجال الباحث یتناولھ الذي المجال باختالف یختلف المھارة تعریف إن
 وظیفة أداء على القدرة بأنھا التربوي القاموس في) Carter Good) ،1973یعرفھا  التربوي المجال
 من متناسق نظام المھارة":بقولھ السید البھي فؤاد ذلك في ویوافقھ معین، ھدف تحقیق أو معینة،
 المقصود أن الدولیة االجتماعیةالعلوم  موسوعة في وجاء ،"معین ھدف تحقیق یستھدف النشاط

  محددة لمثیرات صریحة استجابات بالمھارات

  :التفكیر2.6
ھو جھُد أو نشاُط عقلي یبذلھ الفرد دون توقف عند النظر إلى األمور، )  thinking(التفكیر 

والتفكیر  .كالمقارنة واإلستنباط و التحلیل و التركیب و التقویم: ویأخذ ھذا الجھد صورٌا مختلفة 
مفھوم معقد ینطوى على أبعاد ومكونات متشابكة، تعكس الطبیعة المعقدة للدماغ البشرى، فھو 

  :یتألف من ثالثة مكونات ھى
  .عملیات معرفیة معقدة، وعملیات معرفیة أقل تعقیدًا، وعملیات فوق معرفیة -1
  .معرفة خاصة بمحتوى المادة، أو الموضوع -2
التفكیر من جھة على التعلم والتذكر، ویعتمد من جھة ویعتمد .استعدادات وعوامل شخصیة -3

 . أخرى على تنظیمنا الدقیق لخبراتنا السابقة بطرق جدیدة

  :مھارات التفكیر 3.6
عملیة للتقصى المدروس للخبرة من أجل غرض ما وقد : التفكیر بأنھ" دى بونو"یعرف 

و ." ……الفھم، أو التخطیط، أو حل المشكالت، أو االستقراء، أو االستنباط، : یكون ھذا الغرض
ھي القدرة على التفكیر بفعالیة ، أو ھي القدرة على تشغیل الدماغ  think Skill مھارة التفكیر

 :تحتاج إلى -شأنھا في ذلك شأن أي مھارة أخرى  -ومھارة التفكیر . بفعالیة
الممارسة  - 3. التطویر والتحسین المستمر في األداء -2. التعلُّم الكتسابھا بالتمرین - 1

    . واالصطبار على ذلك

  : التفكیر الناقد 4.6
الواردة في ثنایا األدب  Critical Thinkingإّن مراجعة متعمقة لتعریفات التفكیر الناقد 

التربوي، تشیر إلى توافر زخٍم من تعریفات متعددة لھذا النوع من التفكیر، والتي بدورھا غطت 
جوانب متعددة من مھاراتھ المختلفة إن تعدد التعریفات للتفكیر الناقد یعود إلى االختالفات 

شیر أنھ بالرغم من اختالف ھذه والمنطلقات النظریة لھؤالء الباحثین ولعلھ من نافلة القول أن ن
یمكن أن یسھم ھذا االختالف إلى مزید من  التعریفات إال أنھا تعد من النواحي اإلیجابیة، إذ

 .إلى مزید من تولید المعرفة البحث والدراسة بین الباحثین، والذي یمكن أن یفضي في النھایة
من المحاوالت األولى في تعریف ) 1938(في عام  (John Dewey)محاولة جون دیوي 

یرتبط بالنشاط والمثابرة، وھو تفكیر  (Reflective)تفكیر انعكاسي : التفكیر الناقد حیث عّرفھ بأنھ
كما یرى . حذر بالمعتقدات أو بالمتوقع من المعرفة بوجود أرضیة حقیقیة تدعمھا باالستنتاج

للقیم، ومدى الثقة بالقضایا أو الفرضیات،  یشمل التقییم  جون دیوي أن التفكیر الناقد بشكل عام
  ). 2004الربضي، ( ویقود إلى حكم أو اتجاه مدعوم بالعمل 

 )د.م.لنظام (؟ ...مـــــــاھو األ ل م د 5.6
ھو ھیكل للتعلیم العالي مستورد من البلدان األنجلو ) دكتراه - ماستر  - لیسانس(األل م د أو 

  .2004یكل معمول بھ تدریجیا في بالدنا منذ سبتمبر الھ ساكسونیة، ھذا
  :لغایات ھذا البحث سیتم تحدید التعریفات اإلجرائیة اآلتیةا :التعریفات اإلجرائیة.7
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قسم یمنح شھادة لیسانس أكادیمي شعبة :  قسم علوم وتقنیات النشاط البدني والریاضي 1.7
علوم وتقنیات النشاطات االبدنیة والریاضیة تخصص التدریب الریاضي وتم تأھیل اللیسانس 

  263المركز الجامعي بالبویرة وفقا للقرار الوزاري  2010/2011المفتوحة بعنوان سنة جامعیة 
  . 2010مؤرخ في سبتمبر 

ھو الدرجة التي یحصل علیھا المفحوص على االختبارات  :مستوى مھارات التفكیر الناقد 2.7
   ).2000(الفرعیة لمھارات التفكیر الناقد على اختبار كالیفورنیا للتفكیر الناقد نموذج 

 (Fasion & Fasion, 1998)بناًء على تعریف خبراء دلفي للتفكیر الناقد قام فاشیون وفاشیون
  :نحو اآلتيبتحدید خمس مھارات للتفكیر الناقد على ال

  :Analysis Skillمھارة التحلیل  1.2.7
یقصد بالتحلیل تحدید العالقات ذات الدالالت المقصودة والفعلیة بین العبارات واألسئلة       

والمفاھیم والصفات والصیغ األخرى للتعبیر عن اعتقاد أو حكم أو تجربة أو معلومات أو آراء، 
وتتضمن مھارة التحلیل مھارات فرعیة إذ یعد الخبراء أن فحص اآلراء واكتشاف الحجج 

 . فقرات) 6(لھا ضمن مھارات التحلیل الفرعیة وتضمنت ھذه المھارة وتحلی

  : Induction Skillمھارة االستقراء  2.2.7
 یقصد بھذه المھارة أن صحة النتائج مرتبطة بصدق المقدمات، ومن األمثلة على ھذه      

تى لو كان المھارة اإلثباتات العلمیة والتجارب، وتعد اإلحصاءات االستقرائیة استقراًء ح
ھذا االستقراء مبني على تنبؤ أو احتمال، كما یتضمن االستقراء الدالالت واألحكام التي یصدرھا 

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

 :Inference Skillمھارة االستدالل  3.2.7
ت التي تعتمد على تولید الحجج تشیر ھذه المھارة إلى ممارسة مجموعة من العملیا      

واالفتراضات والبحث عن أدلة والتوصل إلى نتائج، والتعرف إلى االرتباطات والعالقات 
 . فقرة) 12( السببیة، وتضمنت ھذه المھارة

  :Deductive Skillمھارة االستنتاج  4.2.7
تشیر ھذه المھارة إلى تحدید وتوفیر العناصر الالزمة الستخالص النتائج المنطقیة       

للعالقات االستداللیة المقصودة أو الفعلیة من بین العبارات أو الصفات أو األسئلة، أو أي شكل 
كما یقصد باالستنتاج القدرة على خلق أو تكوین جدل أو نقاش من خالل خطوات . آخر للتعبیر

مھارة فحص الدلیل، ومھارة تخمین البدائل، مھارة : طقیة، ومھارات االستنتاج الفرعیة ھيمن
 . فقرات) 4(التوصل إلى استنتاجات، وتضمنت ھذه المھارة 

  :Evaluation Skillمھارة التقییم  5.2.7
إّن قیاس مصداقیة العبارات أو أیة تعبیرات أخرى، ستصف فھم وإدراك الشخص، حیث 

تھ، ووضعھ وحكمھ، واعتقاده، ورأیھ، وبالتالي قیاس القوة المنطقیة للعالقات ستصف تجرب
االستداللیة المقصودة أو الفعلیة من بین العبارات أو الصفات أو األسئلة، أو أي شكل آخر 

وتشمل مھارة التقییم مھارتین فرعیتین ھما، تقییم االدعاءات، وتقییم الحجج، وتضمنت . للتعبیر
  . فقرات) 6(ھذه المھارة 

  :الدراسات السابقة.9
دراسة ھدفت معرفة مستوى التفكیر الناقد لدى مدیري المدارس  )1995(أجرى الكیالني *    

الثانویة الحكومیة الملتحقین ببرنامج ماجستیر اإلدارة التربویة في جامعة الیرموك، حیث 
، وأسفرت )جلیسر –سون واط(مدیرًا ومدیرًة، وطبق اختبار ) 54(تكونت عینة الدراسة من 
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من عینة الدراسة كان متوسطًا وفق معیار ) 51(نتائج الدراسة أن مستوى التفكیر الناقد لدى 
االختبار، في حین أشارت نتائج الدراسة إلى أن ثالثة من أفراد الدراسة كانوا في المستوى 

   .العالي، كما بینت الدراسة وجود فروق تعزى لصالح ذوي الشھادات العلیا
بدراسة مسحیة ھدفت إلى استقصاء المیل  (Facione & et al, 1995) قام فاشیون وآخرون *   

طالبًا وطالبة، ) 587(أو النزعة نحو التفكیر الناقد لدى عینة من طلبة الجامعة مكونة من 
وأسفرت نتائج ھذه الدراسة من خالل استخدام التحلیل العاملي إلى وجود سبعة عوامل تدفع 

  :سة الجامعیة، وھذه العوامل ھيطلبة الجامعة نحو توظیف مھارات التفكیر الناقد في الدرا
   -  .االنفتاح العقلي- .الثقة بالنفس في القدرة على التفكیر الناقد   -  .البحث عن الحقیقة

  .النظامیة- .النضج المعرفي  - .التحلیل.حب المعرفة
التي قدمت إلى المؤتمر العالمي لریاض األطفال الذي عقد  (Nicol, 1996)وفي دراسة نیوكل *  

، حیث ھدفت ھذه الدراسة إلى تطویر التفكیر الناقد لدى )1996(مدینة كالیفورنیا في عام في 
أطفال الروضة، إذ تناول نیوكل مھارات التفكیر األساسیة للتفكیر الناقد، وضرورة خلق ُمناخ 

تعلمي، ومن ثم استعرض نیوكل قائمة  –دراسي مالئم للطلبة في ظل سیاق منھجي تعلیمي
فكیر الناقد األساسیة والفرعیة التي یمكن التدرب علیھا سواء للكبار أو الصغار، بمھارات الت

   .وشملت ھذه المھارات التفسیر والتحلیل، والتقویم، ومھارة التنظیم الذاتي
بدراسة ھدفت إلى استقصاء مستوى مھارات التفكیر  (Christensen, 1996)قام كیرستنسن * 

مدارس في والیة أوھاما في أمریكا، حیث تألفت عینة الدراسة الناقد التي تمارس لدى طلبة ال
من مجموعة من معلمي المرحلتین االبتدائیة والثانویة، وأسفرت نتائج الدراسة عن تفاوت 
ممارسة معلمي المرحلتین لمھارات التفكیر الناقد، بینما ھناك فرق بین المجموعتین في الزمن 

الناقد داخل الغرفة الصفیة، فیما لم تظھر الدراسة فرقًا  المستغرق في ممارسة مھارات التفكیر
   .ذا داللة یعزى لمتغیر الخبرة والمؤھل العلمي

  :الطریقة واإلجراءات. 10
  :المجتمع والعینـة 1.10

طالب وطالبات ) 165(تألفت عینة البحث من جمیع أفراد مجتمع الدراسة إذ بلغ عددھم 
 2010/2011من طلبة قسم علوم وتقنیات النشاط البدني والریاضي جامعة البویرة للعام الدراسي 

ویبن . ومثلت العینة التي ھي المجتمع كال الجنسین والمستوي التعلیمي للسنة األولى جامعي
توزیع عینة البحث وفق متغیرات المستوى الدراسي ونوع الشھادة في الثانویة ) 1(م الجدول رق

  . والجنس) علمي، أدبي(

  )1(جدول رقم 
  توزیع عینة الدراسة حسب متغیرات المستوى الدراسي ونوع الشھادة في الثانویة 

  )ذكر وأنثى(والجنس ) علمي ،أدبي وتقني(
  
  
  
  

  

اإلناثالذكور
46147علمي
10810118أدبي

15411165المجموع
15411165

المستوى 
الدراسي

نوع الشھادة 
في الثانویة

المجموعالجنس

السنة األولى

المجموع الكلي
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60.84
60.83مھارة االستقراء2
40.73مھارة االستنتاج3
120.88مھارة االستدالل4

60.81

رقم 
عدد الفقراتالمھارةالمھارة

5
34 الكلي

  :أداة البحـث 2.10
  :,California Critical Thinking Skills Test (CCTST))2000(اختبار كالیفورنیا للتفكیر الناقد 

تم بناء اختبار كالیفورنیا للتفكیر الناقد استنادًا إلى التعریف الذي تم التوصل إلیھ في إجماع 
یشتمل ھذا االختبار على قیاس خمس . (APA)الخبراء في مؤتمر جمعیة علم النفس األمریكیة 

. مھارات التحلیل، واالستقراء، واالستدالل، واالستنتاج، والتقییم: الناقد ھي مھارات للتفكیر
وبھذا یكون اختبار كالیفورنیا للتفكیر الناقد مكونًا من خمس مھارات فرعیة تتضمن التحلیل، 

  واالستقراء، واالستدالل، واالستنتاج، والتقییم 

  :إجراءات تعریب وتطبیق اختبار كالیفورنیا للتفكیر الناقد للبیئة  الجزائریة  3.10
  :دالالت صدق وثبات الصورة الجزائریة الختبار كالیفورنیا للتفكیر الناقد 4.10

للتحقق من وضوح الفقرات ومدى مالءمتھا للبیئة  الجزائریة ، تم :الصدق الظاھري 1.4.10
عرض االختبار المعرب على خمسة محكمین من أعضاء ھیئة التدریس في كلیة العلوم اإلنسانیة 

،وفي ضوء نتائج التحكیم تمت مراجعة الصورة األولیة من  2واإلجتماعیة جامعة الجزائر 
الت لبعض الفقرات من حیث دقة الترجمة من اللغة المقیاس المعرب، وإجراء بعض التعدی

اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة، كما تم إجراء بعض التعدیالت على الصیاغة اللغویة لبعض 
فقرة ) 34(وبذلك حافظ االختبار على عدد فقراتھ المكونة من . الفقرات التي تتسم بالغموض

  . موزعة على المھارات الخمس للتفكیر الناقد
تم التحقق من الصدق التجریبي لالختبار من خالل تطبیق  :الصدق التجریبي لالختبار 2.4.10

طالبًا وطالبة من مجتمع البحث تم على إثرھا ) 30(االختبار على عینة استطالعیة مكونة من 
اللغویة للطلبة، وكذلك لتحدید الوقت الالزم  التأكد من مدى وضوح فقرات االختبار، وسالمتھا

) 60(عن جمیع فقرات االختبار، حیث تّم تحدید الوقت الالزم لإلجابة على المقیاس ب  لإلجابة
   .دقیقة

تم التحقق من ثبات االختبار بطریقة اإلعادة بفترة  :ثبات االختبار بصورتھ المعدلة 3.4.10
 جامعة بجایة قسم(طالبًا وطالبة من خارج عینة البحث ) 25(زمنیة قدرھا أسبوعان وعلى عینة 

بحساب معامل ارتباط بیروسون، كما یظھر ذلك في ) علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة
  ):2(الجدول رقم 

  )2(جدول رقم 
  قیم معامالت الثبات لمھارات اختبار كالیفورنیا للتفكیر الناقد الصورة  الجزائریة والدرجة 

  الكلیة باستخدام طریقة اإلعادة
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فقرة من نوع االختیار من متعدد، ) 34(یتكون اختبار كالیفورنیا من :االختبارتصحیح  4.4.10
وكل فقرة لھا بدائل أربعة، وبعض الفقرات لھا بدائل خمسة، بواقع عالمة واحدة لكل إجابة 

 –صفر(صحیحة، ودرجة صفر لإلجابة الخاطئة، وبذلك تراوحت العالمة الكلیة لالختبار من 
  العالمة العظمى للمھارات الخمس المكونة لالختبار ھي على درجة، وبذلـك فإن ) 34

مھارة  -ومھارة االستقراء -.درجات) 4(مھارة االستنتاج  - مھارة التحلیل - :النحو اآلتي
  .درجات) 6(مھارة التقییم  - درجة) 12(االستدالل 

تم تطبیق االختبار على طلبة قسم علوم وتقنیات   :تطبیق االختبار على عینة البحث 5.4.10
النشاط البدني والریاضي للمركز الجامعي بالبویرة  من خالل جلسات جماعیة وفق إجراءات 
تطبیقھ كما وردت في دلیل استخدام الصورة األصلیة، حیث أشرفت بنفسي وبمساعدة أساتذة من 

  . البحث القسم على تطبیقھ على جمیع أفراد عینة 
بناًء على أسئلة البحث، تم استخدام األسالیب   :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث. 11

، تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 4-1اإلحصائیة التالیة في األسئلة من 
رین وفي السؤال الخامس تم استخدام تحلیل االنحدار لمتغی. وذلك ألن البحث شمل المجتمع كلھ

لألخذ بھ كمستوى مقبول تربویًا لمستوى امتالك مھارات % 80وقد تم تحدید معیار .  مستقلین
التفكیر الناقد على اختبار كالیفورنیا للتفكیر الناقد وذلك استنادًا إلى دراسة كل من زیادات 

ت والتي حددت المستوى المقبول تربویًا لمھارا) 1998(، وعفانھ )1997(، والمساد )1995(
، )1995(، وحمادنھ )1997(فیما حدد ھذا المستوى كل من المساد %). 80(التفكیر الناقد بـ 

  %). 60(والربضي بـ 

  :نتائج البحث ومناقشتھا. 12
  :النتائج المتعلقة بالسؤال العام: أوًال

ما مستوي مھارات التفكیر الناقد لدى طلبة قسم علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة 
  معة البویرة؟جا

  : لإلجابة عن ھذا السؤال الرئیس، أجاب الباحث عن األسئلة الفرعیة اآلتیة
في مستوى مھارات التفكیر )   0.05(ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

الناقد لدى طلبة قسم علوم وتقنیات النشاط البدني والریاضي للمركز الجامعي بالبویرة تعزى 
  ؟)ذكور وإناث( لمتغیر الجنس

لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات 
  :یبین ذلك) 3(استجابات عینة الدراسة على اختبار مھارات التفكیر الناقد، والجدول رقم 

  )3(جدول رقم 
تربویًا لمستوى  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمتوسط الحسابي المقبول

مھارات التفكیر الناقد الخمس لدى أفراد عینة البحث والدرجة الكلیة على اختبار كالیفورنیا 
  لمھارات التفكیر الناقد

  

  
  

  

مھارات التفكیر  
الناقد األساسیة 

عدد 
الفقرات

المتوسط  
الحسابي

االنحراف 
المتوسط الحسابي  الرتبة المعیاري  

المقبول تربویًا  %80
4.8الثالثة 62.2881.768مھارة التحلیل 

4.8الثانیة 62.3761.457مھارة االستقراء 
3.2الخامسة  41.5781.253مھارة االستنتاج 
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أن مھارة االستدالل قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ) 3(یالحظ من الجدول 

أن مھارة االستدالل تناولت عملیات تولید  وتفسیر ذلك) 2.238(وانحراف معیاري ) 4.507(
الحجج واالفتراضات والبحث عن األدلة والتعرف إلى السبب والنتیجة وكلھا عملیات یمارسھا 

واحتلت مھارة . األفراد في الحیاة باإلضافة إلى ممارستھا إلى حد كبیر في المدارس والجامعات
، )1.253(وانحراف معیاري ) 1.578( االستنتاج المرتبة الخامسة األخیرة بمتوسط حسابي

وتفسیر ذلك أن مھارة االستنتاج تتضمن عملیات مثل استخالص النتائج المنطقیة من العالقات 
وخلق جدل أو نقاش بخطوات منطقیة وفحص الدلیل وتخمین البدائل وكل ھذه العملیات لیست 

وقع أن یمتلك المدرسون القدرة سھلة على المتعلمین ونادرًا ما تمارس في الحیاة، ومن غیر المت
ویالحظ من الجدول أیضًا أن المتوسطات .  على إجراء ھذه العملیات وتدریب الطلبة علیھا

بانحراف معیاري بلغ  4.507و 1.578الحسابیة لمھارات التفكیر الناقد قد تراوحت بین 
  . وجمیعھا دون المستوى المقبول تربویًا 2.238 –1.253

إلى عدم تصمیم المناھج المدرسیة تصمیمًا یشجع على التفكیر الناقد، تعزى ھذه النتیجة 
وإلى عدم استخدام المدرسین للتفكیر الناقد، ناھیك عن صعوبة امتالك مھارات التفكر الناقد 

، Tsai) 1996(، وتساي (Stroud 1995)تتفق ھذه النتیجة مع دراسة كل من ستراود . وممارستھا
  ). 2004(، والربضي )2000(، وسرحان )1998( ، وعفانھ)1997(والعطاري 

ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند :النتائج المتعلقة بالسؤال األول  والذي نصھ: ثانیًا
في مستوى مھارات التفكیر الناقد لدى طلبة قسم علوم وتقنیات النشاطات )   0.05(مستوى 

  ؟)ذكور وإناث(جنس البدنیة والریاضیة جامعة بالبویرة تعزى لمتغیر ال
لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات 

یبین ) 4(والجدول رقم , استجابات مجتمع أفراد عینة البحث على اختبار مھارات التفكیر الناقد
 :المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

  )4(جدول رقم 
الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لداللة الفروق في اختبار التفكیر الناقد تبعًا لمتغیر المتوسطات 

  الجنس
  

  
  

  
  

  

مھارات التفكیر  
الناقد األساسیة 

عدد 
الفقرات

المتوسط  
الحسابي

االنحراف 
المتوسط الحسابي  الرتبة المعیاري  

المقبول تربویًا  %80
9.6األولى 124.5072.238مھارة االستدالل 

4.8الرابعة 62.2171.482مھارة التقییم 
27.2-3412.9685.042الكلي

المتوسط  العدد الجنس  المھارة
الحسابي  

االنحراف  
اري  المعی

1542.2781.393الذكور 
112.2921.901اإلناث  
1542.4081.378الذكور 
112.3631.490اإلناث  
1541.5910.998الذكور 
111.5731.344اإلناث  

مھارة التحلیل 

مھارة االستقراء 

تنتاج مھارة االس
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أن المتوسط الحسابي لمھارة االستدالل قد احتل المرتبة األولى ) 4(یالحظ من جدول 

لإلناث ولصالح اإلناث، فیما حلت مھارة ) 4.512(للذكور و) 4.496(بمتوسط حسابي 
لإلناث لصالح ) 2.363(للذكور و) 2.408(االستقراء في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ 

للذكور ) 2.278(تبة الثالثة مھارة التحلیل بمتوسط حسابي بلغ الذكور، وتلیھا في المر
فیما جاءت في المرتبة الرابعة مھارة التقییم بمتوسط حسابي . لإلناث ولصالح اإلناث) 2.292(و

أما مھارة االستنتاج فقد حلت في . لإلناث ولصالح اإلناث) 2.247(للذكور و) 2.142(بلغ 
) 1.537(ولإلناث ) 1.591(لغ المتوسط الحسابي للذكور المرتبة الخامسة واألخیرة، إذ ب

) 12.989(، ولإلناث )12.918(ولصالح الذكور، فیما بلـغ المتوسط الحسابي الكلـي للذكور 
أي أن اإلناث تفوقن في مھارات االستدالل والتحلیل والتقییم وتفوق الذكور في . ولصالح اإلناث

  . مھارات االستقراء واالستنتاج

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نصھ: ثالثًا
في مستوى مھارات )   0.05(ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى       

التفكیر الناقد لدى طلبة قسم علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة جامعة البویرة  تعزى 
  ؟)علمي،أدبي(لمتغیر نوع الشھادة في الثانویة 

لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة،       
  :یوضح ذلك) 6(والجدول رقم 

  )6(جدول رقم 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لداللة الفروق في اختبار التفكیر الناقد تبعًا لمتغیر 

  )علمي وأدبي(نوع الشھادة في الثانویة العامة 
  
  

  
  

  
  

  
  

المتوسط العددالجنسالمھارة
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

1544.4962.258الذكور
114.5122.232اإلناث
1542.1421.452الذكور
112.2471.495اإلناث
15412.9184.145الذكور
1112.9895.368اإلناث

مھارة االستدالل

مھارة التقییم

الكلي

نوع الشھادة في البعد 
المتوسط العدد الثانویة العامة 

الحسابي 
االنحراف  
المعیاري  

472.5822.213علمي
1182.1071.385أدبي 
472.5021.740علمي
1182.2891.241أدبي 
471.7331.532علمي
1181.4771.025أدبي 
474.5322.249علمي
1184.4902.244أدبي 
472.4921.749علمي
1182.0351.258أدبي 
4713.8446.012علمي
11812.3994.234أدبي 

مھارة االستدالل

مھارة التقییم

الكلي 

مھارة التحلیل

مھارة االستقراء 

مھارة االستنتاج
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جاءت في المرتبة األولى  االستدالل أن المتوسطات الحسابیة لمھارة) 6(یتضح من الجدول 
حیث تفوق طلبة الفرع العلمي على طلبة الفرع األدبي ولصالح طلبة الفرع العلمي وجاءت 

في المرتبة الثانیة للفرعین العلمي واألدبي ولصالح  االستقراء المتوسطات الحسابیة لمھارة
في المرتبة الثالثة للفرعین العلمي واألدبي  التحلیل وجاءت المتوسطات الحسابیة لمھارة. العلمي

في المرتبة الرابعة للفرعین  التقییم وجاءت المتوسطات الحسابیة لمھارة. ولصالح الفرع العلمي
في  نتاجاالستالعلمي واألدبي ولصالح طلبة الفرع العلمي، وجاءت المتوسطات الحسابیة لمھارة 

أما المتوسط الحسابي . المرتبة الخامسة للفرعین العلمي واألدبي ولصالح طلبة الفرع العلمي
مقارنة مع طلبة ) 6.012(بانحراف معیاري بلغ ) 13.844(الكلي لطلبة الفرع العلمي فقد بلغ 

طلبة ولصالح ) 4.234(بانحراف معیاري  )12.399(الفرع األدبي الذي بلغ متوسطھا الحسابي 
یمكن تفسیر ھذه النتیجة بأن طلبة الفرع العلمي في الشھادة الثانویة  یمیلون إلى . الفرع العلمي

توظیف التفكیر العلمي المنطقي في تفكیرھم؛ في دراستھم في الثانویة ، إضافة إلى ذلك فإن 
حیث  أبحاث الدماغ تشیر إلى أن مثل ھؤالء الطلبة ھم من ذوي السیطرة الدماغیة الیسرى،

یمیلون إلى التفكیر المنطقي التجریدي، وتفكیر الخطوة تلو الخطوة، وإلى التفكیر التقاربي، 
تتفق نتیجة . والدماغ األیسر یمثل جوھر التفكیر المنطقي، والتفكیر المنطقي تفكیر یستند إلى النقد

والعطاري ، )1998(، وعفانة )1997(الحلفاوي  ھذا التفكیر الناقد مع نتیجة دراسة كل من
  ). 2000(، وسرحان )1997(

  :خالصة
ة قسم                  دى طلب د ل ر الناق ارات التفكی ذي جاء إلستقصاء مستوى مھ من خالل ھذا البحث وال

د         ة ال تزی ؤالء الطلب البویرة ؛ إذ أّن ھ علوم وتقنیات النشاط البدني والریاضي للمركز الجامعي ب
ذین         و) 11.50(معدالتھم في شھادة الباكالوریا عن  ة ال ات الطلب ة من فئ ة مھم كلون فئ الي یش بالت

  .یحتاجون إلى رعایة خاصة في المجتمع
طالب من الجنسین یمثلون ) 165(حیث شمل البحث على جمیع طلبة القسم والبالغ عددھم 

ولتحقیق الھدف الرئیس للبحث استخدم الباحث اختبار كالیفورنیا . مستوى السنة  الدراسیة األولى
بعد التحقق من خصائصھ السیكومتریة، والتي اعتبرت ) 2000(تفكیر الناقد نموذج لمھارات ال

أظھرت نتائج البحث أن درجة امتالك مھارات التفكیر الناقد لدى . مناسبة لغایات البحث العلمي
، كما أظھرت نتائج %)80(أفراد عینة البحث دون المستوى المقبول تربویًا والذي حدد ب 

ي مستوى مھارات التفكیر الناقد تبعًا لمتغیر الجنس وذلك لصالح اإلناث، ، البحث وجود فرق ف
ودلت النتائج أیضًا على وجود عالقة إیجابیة بین معدل شھادة الدراسة الثانویة العامة ومستوى 

  .مھارات التفكیر الناقد في مھارة االستدالل

  :التوصیات
  :ليفي ضوء ما أسفرت عنھ من نتائج یوصي الباحث بما ی

مساقًا أو أكثر في تعلیم التفكیر بشكل عام، , تضمین الخطط الدراسیة لطلبة المرحلة الثانویة .1
  . أو التفكیر الناقد بشكل خاص

ارات            .2 ة مھ ة وبقی ل بخاص یم والتحلی تنتاج والتقی ارات االس یم الجامعي بمھ ي التعل االھتمام ف
  . بعامة التفكیر

  . الذكور واإلناث: االھتمام بمھارات التفكیر الناقد للجنسین .3
اظ       .4 ع االحتف ي م رع األدب ة الف ة الجامع د طلب د عن ر الناق ارات التفكی ة مھ ام بتنمی االھتم

  . بالمستوى نفسھ بمھارات التفكیر الناقد عند طلبة الجامعة من الفرع العلمي
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ى        .5 ة عل ة الجامع ة وطلب ة الثانوی ة المرحل د لغرض      تدریب طلب ر الناق ارات التفكی تالك مھ ام
   .رفع معدالت شھادة الدراسة الثانویة والمعدالت التراكمیة في الجامعة

ة    .6 ات عمری إجراء مزید من الدراسات التي تستقصي مستویات مھارات التفكیر الناقد لدى فئ
  . في بدایة السلم التعلیمي

ات     .7 وم وتقنی ة عل ة والریاضیة واخت   النتصمیم برامج تدریبیة لمھارات طلب ار ب شاطات البدنی
  . فاعلیتھا

  :المراجـع
دة  (اتجاھات حدیثة في تعلیم التفكیر  حبیب، مجدي، -1 ة الجدی ، )استراتیجیات مستقبلیة لأللفی

  . 2003القاھرة، دار الفكر العربي، 

اب           "الربضي، مریم سالم،   -2 ي اكتس د ف ر الناق ارات التفكی ى مھ ائم عل دریبي ق امج ت ر برن أث
ي   ة   معلم ارات ودرج ك المھ ي األردن تل ة ف ة الثانوی ي المرحل ة ف ات االجتماعی الدراس

ا  تھم لھ ورة   ،"ممارس ر منش وراة غی الة دكت ا،    ، رس ات العلی ة للدراس ان العربی ة عم جامع
  . 2004عمان، 

راھیم  -3 رحان، إب ة     "، س دى طلب كالت ل ل المش ھ بح د وعالقت ر الناق ارات التفكی توى مھ مس
ة     ،"ضوء بعض المتغیرات الجامعات الفلسطینیة في ورة، الجامع ر منش رسالة ماجستیر غی

  . 2000اإلسالمیة، غزة، فلسطین، 
ة اإلسالمیة     عفانة، عزو،  -4 ي الجامع ة ف مستوى مھارات التفكیر الناقد لدى طلبة كلیة التربی

ة الفلسطینیة      ،"بغزة وث والدراسات التربوی ة البح دد األول،   . مجل د األول، الع ، 1998المجل
  . ، 82-39ص

التفكیر الناقد لدى مدیري المدارس الثانویة الحكومیة الملتحقین ببرنامج "، الكیالني، أنمار -5
ة    ة األردنی ي الجامع ة ف تیر اإلدارة التربوی ات ، "ماجس انیة (دراس وم اإلنس ، )3(22 ،)العل

  . 3632-3599، ص1995
راھیم،   -6 اد، إب ارات التف    "المس ة لمھ ات االجتماعی ي الدراس ة معلم دى   معرف د وم ر الناق كی
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